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1. Apresentação 

A formação para a realização de procedimentos cirúrgicos minimamente 

invasivos, em especial com o uso da videocirurgia, é carente no Brasil, devido a uma 

deficiência qualitativa e quantitativa de cursos específicos na área. Muitos dos programas 

de residência médica em cirurgia não capacitam o cirurgião para o exercício adequado e 

pleno da videocirurgia. Também é muito escassa no país a existência de centros de 

treinamento de excelência em videocirurgia e, dentre os existentes, raros são os 

instalados em instituições de ensino superior. Neste contexto, o Curso de Pós-Graduação 

em Cirurgia Minimamente Invasiva com ênfase em Videocirurgia da Faculdade de 

Ciências da Saúde Moinhos de Vento (FACSMV) se estabelece dentro da necessidade de 

que a formação do cirurgião no método seja realizada de forma completa, 

contemporânea e bem embasada. O Curso visa formar recursos humanos altamente 

especializados na área. Para este fim, buscou-se estruturar um grupo de pesquisa, 

docência, ensino e extensão multidisciplinar dentro da instituição para o 

desenvolvimento de um projeto de alto nível com a parceria de instituições que se 

dedicam há vários anos ao treinamento em videocirurgia com projetos acreditados pela 

Sociedade Brasileira de Cirurgia Minimamente Invasiva e Robótica (SOBRACIL) e Colégio 

Brasileiro de Cirurgiões (CBC).  

O curso coloca à disposição de médicos especialistas um programa de ensino e 

treinamento que busca contribuir para uma melhor preparação do exercício profissional 

nesta área de conhecimento. O curso contempla tanto a base teórica fundamental da 

videocirurgia como atividades práticas baseadas em simulação cirúrgica e 

acompanhamento de procedimentos videocirúrgicos reais sob tutoramento do corpo 

docente. . Estruturado na forma de módulos de imersão mensais, o Curso cria uma 

alternativa de treinamento em videocirurgia acessível a profissionais de todo o país e 

também da América do Sul, preenchendo uma lacuna educacional na área. Com um 

quadro de profissionais pós-graduados renomados em suas áreas de atuação, com 

infraestrutura completa e tecnologia de ponta, o Curso oferece um ensino de alta 

qualidade utilizando uma abordagem pedagógica baseada nas necessidades de 

desenvolvimento profissional dos alunos e da saúde da sociedade. A metodologia de 

ensino do Curso está em sintonia com a tendência mundial, possibilitando um 

treinamento efetivo em videocirurgia e uma atividade profissional mais bem estruturada 

e segura. O objetivo final do projeto é disseminar o conhecimento de videocirurgia, 

projetando sua contínua evolução e mantendo o melhor padrão de qualidade cirúrgica. 

O curso foi concebido com o propósito de educar para a assistência integral ao 

paciente e à humanização de forma racional e consciente e seguindo princípios éticos e 

morais. Com isso, atendendo aos propósitos básicos do ensino e da educação no Brasil, é 

possível produzir conhecimentos, inovar e empreender, com competência e habilidade 

para agir de forma crítica e autônoma, valorizando o ambiente em que vive e buscando, 
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sempre, a melhoria da qualidade de vida da população, em particular ao que se refere a 

oferecer procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos. O curso está estruturado de 

forma a não somente aprimorar o conhecimento teórico e prático, mas também buscar 

a integração com as demais áreas envolvidas nos processos de cuidado do paciente. Os 

conteúdos abordados baseiam-se, não somente nas legislações nacionais vigentes, com 

foco na busca de um profissional que desenvolva competências clínicas para o cuidado, 

mas também naqueles preconizados por instituições reconhecidas e de referência, como 

a Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons (SAGES), o que confere 

ao curso um perfil atualizado e inovador, em acordo com os desafios profissionais e as 

demandas do mercado. 

 

2. Objetivos do Curso 

2.1. Objetivos Gerais 

Promover a capacitação técnico-científico em procedimentos cirúrgicos 

minimamente invasivos com ênfase em videocirurgia para médicos especialistas em 

Cirurgia Geral ou Ginecologia dentro de um contexto amplo sobre o método que envolve 

o domínio de seu ambiente, organização e planejamento. 

2.2. Objetivos Específicos  

- Instrumentalizar o aluno para avaliação pré e pós cirúrgica, bem como para 

resolução de possíveis complicações;  

- Desenvolver noções e habilidades técnicas cirúrgicas utilizando procedimentos 

minimamente invasivos, em especial, a videocirurgia; 

- Capacitar o aluno para análise crítica da literatura científica e trabalho dentro das 

práticas baseadas em evidências;  

 

3. Perfil do Egresso  

  Ao final do curso, os alunos estarão capacitados para: 

● Avaliar aspectos fundamentais da videocirurgia, especificamente: 

- Conceitos básicos sobre o método entendendo e praticando a filosofia da 

abordagem minimamente invasiva; 

- Indicações; 

- Equipamento e instrumental com capacidade de identificá-los, selecioná-los, 

operá-los e adquiri-los; 

- Aspectos peculiares da anestesia em videocirurgia; 

- Pneumoperitônio; 

- Eletrocirurgia; 

● Reconhecer as possibilidades de aplicação do método nas diversas áreas que 

compõem a Cirurgia Geral e do Aparelho Digestivo, Ginecologia, Urologia, Cirurgia 

Pediátrica, Cirurgia Torácica e Cirurgia Plástica. 
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● Desenvolver noções e habilidades básicas e avançadas na técnica operatória 

específica através do treinamento em procedimentos minimamente invasivos 

videocirúrgicos. 

● Realizar procedimentos videocirúrgicos, em especial, videolaparoscópicos sob 

supervisão. 

● Distinguir as possibilidades e o espectro de atuação em videocirurgia. 

● Identificar e tratar as complicações decorrentes da técnica videocirúrgica. 

● Aplicar ferramentas de pesquisa para a educação continuada em Videocirurgia. 

● Descrever o processo de estruturação, organização e gestão de sistemas e 

serviços para Videocirurgia. 

● Prover treinamento em epidemiologia clínica e análise crítica de literatura 

científica e construção textual científica.  

● Prover treinamento na prática da medicina baseada em evidências e  

 

4. Matriz Curricular 

 

Disciplina CH Professor Titular Titulação 

Princípios da Videocirurgia 24 
MIGUEL PRESTES 

NACUL 
MESTRE 

Videocirurgia do Aparelho Digestivo I - Vesícula e 
Vias Biliares 

24 
ARTUR PACHECO 

SEABRA 
ESPECIALISTA 

Videocirurgia do Aparelho Digestivo II - Esôfago-
Gástrica 

24 
LEANDRO TOTTI 

CAVAZZOLA 
DOUTOR 

Videocirurgia do Aparelho Digestivo III - Colo-Retal 24 
HELOISA GUEDES 

MUSSNICH 
MESTRE 

Videocirurgia do Aparelho Digestivo IV  - Oncológica, 
Fígado, Pâncreas e Baço 

24 
OLY CAMPOS 

CORLETA 
DOUTOR 

Videocirurgia do Aparelho Digestivo V - Bariátrica 24 
ARTUR PACHECO 

SEABRA 
ESPECIALISTA 

Videocirurgia Geral I - Abdome Agudo e Trauma 24 
OLY CAMPOS 

CORLETA 
DOUTOR 

Videocirurgia Geral II – Hérnias da parede 
Abdominal 

24 
LEANDRO TOTTI 

CAVAZZOLA 
DOUTOR 

Videocirurgia Geral III - Novas Tecnologias I – Mini-
Lap, LESS, NOTES 

24 
MIGUEL PRESTES 

NACUL 
MESTRE 

Videocirurgia Geral IV - Novas Tecnologias II – 
Cirurgia Robótica 

24 
LEANDRO TOTTI 

CAVAZZOLA 
DOUTOR 

Videocirurgia Geral V - Ginecologia & Urologia  24 
ARTUR PACHECO 

SEABRA 
ESPECIALISTA 

Videocirurgia Geral VI - Tórax e mediastino e 
Pediátrica 

24 
OLY CAMPOS 

CORLETA 
DOUTOR 
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Simulação Videocirúrgica I- CCI Medtronic-Covidien 20 
MIGUEL PRESTES 

NACUL 
MESTRE 

Simulação Videocirúrgica II - Videocirurgia 
Experimental  

30 
MIGUEL PRESTES 

NACUL 
MESTRE 

Simulação Videocirúrgica III - Medical Institute 
Johnson & Johnson 

20 
ARTUR PACHECO 

SEABRA 
ESPECIALISTA 

Trabalho de Conclusão de Curso 20 
OLY CAMPOS 

CORLETA 
DOUTOR 

Prática Médica Supervisionada 120 
ARTUR PACHECO 

SEABRA 
ESPECIALISTA 

CH Total 498   
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