Cirurgia Minimamente Invasiva – CMMI
O aluno será capaz de:





Ao final do curso, o egresso será capaz de realizar cirurgias e dominar a técnica
laparoscópica em toda a sua complexidade. Isto permitirá que realize
procedimentos de pequena e média complexidade, conforme seu conhecimento
prévio, obviamente.
O aluno será exaustivamente exposto a cirurgia minimamente invasiva segura e de
alto rigor técnico.
Aqueles que nunca tiveram contato com laparoscopia e aqueles que já realizam
algum tipo de procedimento laparoscópica evoluirão de forma consistente com o
curso. Este aprendizado lhe permitirá desenvolver-se como profissional
responsável no uso de novas tecnologias. Será reconhecido no mercado conforme
avance de forma gradual, seguindo as orientações que também lhe serão
detalhadas.






Conhecimentos:
o Capacitar o profissional médico a aplicar a cirurgia
minimante invasiva em sua especialidade.
o Dar ao cirurgião formação médica continuada,
abordando os assuntos mais recentes na área de
interesse.

Habilidades:
o Possibilitar aos participantes complementação do curso com estágios
supervisionados no Brasil e na França.
o Treinar cirurgiões, com noções básicas em CMMI, em procedimentos mais
complexos.
Atitudes: Determinação, vontade de aprendizado, disciplina.

Descrição do curso
A laparoscopia revolucionou a cirurgia nas últimas décadas. Esse curso surge como uma
opção para capacitação de cirurgiões em técnicas minimamente invasivas, que vêm se
tornando uma necessidade no acompanhamento da evolução da cirurgia. O programa
desse curso visa prover as informações teóricas por meio de aulas expositivas e por
teleconferência. As atividades práticas envolvem o acompanhamento ao vivo das cirurgias
e o treinamento em animais de experimentação, além do acompanhamento de cirurgias
realizadas em hospitais do Brasil e do exterior e treinamento em plataformas exclusivas.

Diferenciais


Participação das principais referências nacionais da cirurgia minimamente invasiva,
com programa acadêmico totalmente adaptado à realidade do mercado nacional.



Realização de atividades diversificadas: conteúdo teórico-científico, transmissão de
cirurgias ao vivo em alta definição e interatividade.



Treinamento em centro cirúrgico experimental com simuladores e animais.

Mercado de trabalho
Atualmente, existe uma franca expansão de procedimentos minimamente invasivos. As
cirurgias laparoscópicas já são consideradas a via de escolha para a grande maioria dos
procedimentos cirúrgicos. Hoje, os pacientes procuram cirurgiões que tenham capacitação
nesse tipo de procedimento. Inclusive, existem projetos governamentais para a
implementação dessas técnicas cirúrgicas também nos setores públicos da saúde.



Introdução à laparoscopia avançada e novos acessos



Fígado, pâncreas e vias biliares



Hérnias da parede abdominal e Hérnia LAP



Trato digestivo alto



Obesidade e cirurgia metabólica



Cirurgia oncológica



Imersão em prática experimental



Cirurgia colorretal



Estágio observacional obrigatório



TCC

Carga horária total: 448 Horas

