
 

 

 

 

PROGRAMA GERAL CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIRURGIA 

GINECOLÓGICA MINIMAMENTE INVASIVA 2020 

Principais temas e atividades 

 

MÓDULO 1 - INTRODUÇÃO A LAPAROSCOPIA AVANÇADA E NOVOS ACESSOS 

• Demonstrar ao aluno conceitos fundamentais para a prática da videocirurgia e 

aspectos relacionados a equipamentos, instrumentos, hemostasia, sutura e novos 

acessos 

• Como realizar treinamento em cirurgia laparoscópica cirurgia por portal único: 

quais as reais indicações? 

• Minilaparoscopia: quais as diferenças do convencional. E realmente tem 

vantagens? 

• Cirurgia robótica: entendendo conceitos. Realidade no Brasil ou apenas para o 

futuro. 

• Cirurgias ao vivo com transmissão para o auditório. 

• Aulas práticas em centro cirúrgico experimental e em plataforma de treinamento. 

 

MÓDULO 2 – PRINCÍPIOS DO USO DA MÍNIMA INVASÃO EM GINECOLOGIA  

• Preparo e posicionamento das pacientes em cirurgia ginecológica laparoscópica . 

• Primeira punção em cirurgia minimamente invasiva . 

• Posicionamento de trocaters e equipe em cirurgia ginecológica laparoscópica. 

• Instrumental utilizado em ginecologia minimamente invasiva . 

• Neuroanatomia da pelve aplicada à cirurgia minimamente invasiva. 

• Anatomia vascular da pelve aplicada à cirurgia minimamente invasiva . 

• Anatomia urinária da pelve aplicada à cirurgia minimamente invasiva . 

 

MÓDULO 3 – PATOLOGIAS ANEXIAIS BENIGNAS 

• Abordagem minimamente invasiva dos cistos ovarianos de aspecto benigno. 

• Tratamento laparoscópico dos endometriomas, teratomas e abscesso tubo-

ovariano. 



 

 

• Retirada de peças cirúrgicas volumosas com proteção nas cirurgias laparoscópicas . 

• Quando suspeitar de malignidade durante cirurgia por cisto de ovário. 

• Cirurgias ao vivo com transmissão para o auditório. 

• Aulas práticas em centro cirúrgico experimental e em plataforma de treinamento. 

 

MÓDULO 4 – EMERGÊNCIAS ABDOMINAIS 

• Procedimentos e técnicas que devem ser adotadas em casos de emergências 
abdominais.  

• Quais as condutas que devem guiar as cirurgias laparoscópicas de emergências 
abdominais. 

• Técnica cirurgia minimamente invasiva para tratamento de apendicite, torção de 
ovário, infecções pélvicas, cistos rotos e outras emergências.  

• Cirurgias ao vivo com transmissão para o auditório. 

• Aulas práticas em centro cirúrgico experimental e em plataforma de treinamento. 

 
 

MÓDULO 5 – HISTERECTOMIA   

• Anatomia relacionada à histerectomia minimamente invasiva. 

• Técnicas cirurgias para histerectomia subtotal, histrectomia total, histerectomia 

em útero volumoso, histerectomia com endometriose e outras situações. 

• Manejo das complicações durante a histerectomia minimamente invasiva. 

• Cirurgias ao vivo com transmissão para o auditório. 

• Aulas práticas em centro cirúrgico experimental e em plataforma de treinamento. 

 

MÓDULO 6 – INFERTILIDADE  

• Bases clínicas da infertilidade. 

• Papel da cirurgia minimamente invasiva no tratamento da infertilidade. 

• Cirurgias ao vivo com transmissão para o auditório. 

• Aulas práticas em centro cirúrgico experimental e em plataforma de treinamento. 

 

 

 



 

 

MÓDULO 7 – ENDOMETRIOSE 

• Anatomia avançada relacionada à endometriose aplicada à cirurgia minimamente 

invasiva. 

• Técnica cirúrgica minimamente invasiva para tratamento de endometriomas, 

lesões retrocervicais, lesões de bexiga, lesões de reto e sigmoide, lesões de 

apêndice, ceco e íleo, lesões com infiltração de vagina.  

• Abordagem do ureter difícil devido à endometriose. 

• Cirurgias ao vivo com transmissão para o auditório. 

• Aulas práticas em centro cirúrgico experimental e em plataforma de treinamento. 

 

MÓDULO 8 – ONCOLOGIA GINECOLÓGICA  

• Cirurgia minimamente invasiva no câncer de ovário. 

• Cirurgia minimamente invasiva no câncer de endométrio. 

• Cirurgia minimamente invasiva no câncer de colo do útero. 

• Técnica cirúrgica minimamente invasiva para linfadenectomia pélvica e 

retroperitoneal e histerectomia radicais. 

• Cirurgias ao vivo com transmissão para o auditório. 

• Aulas práticas em centro cirúrgico experimental e em plataforma de treinamento. 

 

MÓDULO 9 – MANEJO DE COMPLICAÇÕES TRANS E PÓS-OPERATÓRIAS 

• Manejo minimamente invasivo de complicações urológicas em cirurgia 

ginecológica. 

• Manejo minimamente invasivo de complicações vasculares em cirurgia 

ginecológica. 

• Manejo minimamente invasivo de complicações intestinais em cirurgia 

ginecológica. 

• Cirurgias ao vivo com transmissão para o auditório. 

• Aulas práticas em centro cirúrgico experimental e em plataforma de treinamento. 


