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O PROGRAMA DE TREINAMENTO DO PROCEDIMENTO DE FUNDOPLICATURA SEM INCISÃO TRANSORAL 

(TRANSORAL INCISIONLESS FUNDOPLICATION, TIF 2.0) 

A fim de conduzir o procedimento TIF, será necessário adquirir conhecimento de operação correta do dispositivo, das 

etapas processuais e da técnica básica. Consequentemente, um Certificado de Conclusão somente será concedido aos 

participantes que participarem de todo o programa de treinamento de TIF 2.0 patrocinado pela EndoGastric Solutions 

e que demonstrarem as habilidades necessárias para concluir um procedimento de TIF de forma segura e competente. 

O Certificado de Conclusão não será emitido para quem não participar do programa de treinamento TIF patrocinado 

pela EGS em sua totalidade, assim como para quem falhar em demonstrar um completo entendimento das etapas e 

habilidades do procedimento. 

Treinamento de TIF 
2.0 

Descrição 

Módulo 1: M1 M1 consiste em uma palestra didática de 1.5 hora ministrada pela equipe docente da EndoGastric Solutions. 

Essa palestra introduzirá os participantes ao procedimento de TIF2.0 e cobrirá os seguintes tópicos: 

o Diagnóstico, seleção e bateria de exames do paciente  

o Etapas do procedimento de TIF2.0  

o Indicações e contraindicação do procedimento  

o TIF Direta versus TIF com Reparo de Hérnia Hiatal 

Módulo 2: M2 M2 consiste em observação de caso vivo. O treinamento poderá ser presencial ou conduzido via chamada por 

Zoom e tem duração aproximada de 4 horas. Durante este evento, os Médicos observam procedimentos de 

TIF2.0 conduzidos pela equipe docente da EndoGastric Solutions e revisam o seguinte: 

o Posicionamento do paciente 

o Configuração da sala de operação  

o Preparo e uso de dispositivo  

o Etapas do procedimento  

o Diagnóstico e reparo de hérnia hiatal  

o Esofagogastroduodenoscopia (EGD) pré e pós-operatória 

Módulo 3: M3 M3 é conduzido por um instrutor certificado da EndoGastric Solutions (CTEM). O treinamento tem uma duração 

aproximada de três horas e pode ser conduzido presencial ou remotamente. Este consiste no seguinte: 

o Revisão da anatomia Esofágica e Gástrica  

o Visão geral do dispositivo EsophyX Z+  

o Etapas e detalhes do procedimento de TIF2.0  

o Tratamento do paciente 

Módulo 4: M4 M4 é uma simulação prática do procedimento. Durante esta parte do treinamento, o procedimento de TIF2.0 

é simulado usando o dispositivo EsophyX em um modelo inanimado. Os participantes revisam o preparo do 

dispositivo, o carregamento do cartucho, carregamento da presilha e aplicação. Durante o procedimento 

simulado de TIF, o participante irá se familiarizar com a inserção do dispositivo, manipulação do tecido, 

colocação da presilha e remoção do dispositivo. Esta porção do treinamento terá duração de 

aproximadamente 1.5 horas 

Apoio ao 
Procedimento 

A EndoGastric Solutions fornecerá apoio técnico e clínico pelos dois primeiros (Go-Live) procedimentos, no 

mínimo, com um Gerente de Educação de Treinamento Clínico (CTEM), Especialista Clínico (CS) ou nosso 

Diretor Médico. Todos os esforços serão engendrados para fornecer apoio no local. Caso o membro da 

Equipe Clínica esteja indisponível, o procedimento será acompanhado por pessoal aprovado pela EGS ou o 

apoio ao procedimento pode ser fornecido por via remota. A equipe da EGS (PDM ou membro da Equipe 

Clínica) está disponível para os primeiros 10 procedimentos e mediante solicitação do médico para os 

procedimentos subsequentes. Se apoio adicional for necessário após a curva de aprendizagem, a EndoGastric 

Solutions e o médico concordarão sobre uma avaliação de habilidade e a um plano de desenvolvimento. 

 


