
O curso IMPART (The International Menopause Society Professional Activity for Refresher
Training) é a primeira iniciativa educacional no contexto da menopausa que é aplicável
internacionalmente aos profissionais da saúde que trabalham nesta área, ou que tenham
um interesse especial na saúde da mulher madura. Ele está alinhado com a missão da
International Menopause Society (IMS) em trabalhar globalmente na promoção e suporte
ao acesso das melhores práticas clínicas para as mulheres na transição menopausal e
anos que se seguem à idade reprodutiva, possibilitando que elas atinjam bem estar e
saúde ótimos. 

Este curso online gratuito foi atualizado e traduzido para o Português. O apoio para esta
atualização e tradução foi promovido pela Abbott. 

Clique aqui para registrar-se. Uma vez registrado, o curso pode ser acessado pelo
aplicativo talentlms app usando o nome do domínio internationalmenopausesociety. 

https://portuguese-internationalmenopausesociety.talentlms.com/
https://www.talentlms.com/mobile


IMPART

O curso IMPART proporciona um treinamento abrangente ao profissional da saúde no
manejo dos sintomas agudos da menopausa e das consequências a logo prazo que
ocorrem neste período. Ele apresenta sistematicamente os benefícios e riscos da terapia
hormonal da menopausa (TH) e sumariza as atuais opções disponíveis de TH, assim
como a eficácia e a segurança das terapiascomplementares para a menopausa. Ele
também traz orientações na atenção primária e cuidados com a saúde da mulher madura,
incluindo quando e quais os exames e avaliações básicas de saúde devem ser realizadas
para prevenir e detectar a diminuição da massa óssea e osteoporose, doença
cardiovascular, câncer ginecológico, e alterações no bem estar psicológico. 

 O curso está estruturado em dois níveis. O Nível 1 é constituído por oito módulos:
1. A transição menopausal 
2. A menopausa e suas consequências
3. Sangramento Peri- e Pós-Menopausa: o que é normal e o que não é?
4. Bases e diretrizes da terapia hormonal da Menopausa 
5. Terapia Hormonal na Menopausa: benefícios e riscos 
6. Terapia Hormonal da Menopausa: avaliação pré-tratamento
7. Terapia Complementar 
8. Menopausa: perfis clínicos

Os participantes poderão completar um questionário de múltipla escolha ao final de cada
módulo. Uma vez completos os questionários, os participantes receberão um certificado e
o acesso complementar de um ano como Membro Associado da IMS.

O nível 2 compreende 5 módulos que estão na fase final de revisão. 

Por favor, para maiores informações, você poderá contatar a International Menopause
Society, na pessoa da Sra Rebecca Cheshire: rebecca.cheshire@imsociety.org


