Cirurgia Bariátrica
Minimamente Invasiva
programa do curso
Panorama Geral da Cirurgia Bariátrica e Metabólica, Preparo do Paciente para Cirurgia e
Constituição de um Serviço de Cirurgia Bariátrica.
Panorama geral da obesidade e do paciente bariátrico e metabólico: Definição e classificação da
obesidade; Epidemiologia; Causas; Doenças e complicações metabólicas associadas; Tratamento
clínico e farmacoterápico; Aspectos nutricionais; Como estabelecer um serviço de cirurgia
bariátrica: Estrutura física e humana mínima necessária, cirurgia bariátrica por convênio;
Marketing; pós-operatório.
Detalhes Técnicos dos Procedimentos em Cirurgia Bariátrica e Cirurgia Metabólica.
Histórico da cirurgia bariátrica; Técnicas; Posicionamento do paciente, da equipe e dos portais;
Aspectos técnicos da Banda Gástrica Ajustável, da Gastrectomia Vertical – Sleeve,
do Bypass gástrico e do duodenal switch. METABÓLICA: Fisiopatologia e desenvolvimento do
diabetes tipo II, Hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia e Síndrome metabólico; Epidemiologia
do Diabetes, etc.
OBESOLAP
Minicongresso com as maiores autoridades do país em bariátrica. Amplo programa teórico,
cirurgias ao vivo e treinamento experimental.
Manejo das Complicações, Cirurgias Revisionais e Novas Tendências no Tratamento da
Obesidade e Síndrome Metabólico.
Complicações tardias; procedimentos endoscópicos bariátricos; cirurgias revisionais e novas
tendências no tratamento da obesidade e síndrome metabólico; pesquisas, inovações e tendências
do tratamento da obesidade.
Estágio Obrigatório Supervisionado Semana I
Estágio obrigatório em centros cirúrgicos de hospitais de Curitiba, acompanhando as atividades
clínicas e cirúrgicas do corpo docente do curso, no período de uma semana, conforme escala
previamente definida.
Estágio Obrigatório Supervisionado Semana II
Estágio obrigatório em centros cirúrgicos de hospitais de Curitiba, acompanhando as atividades
clínicas e cirúrgicas do corpo docente do curso, no período de uma semana, conforme escala
previamente definida.

metodologia
Aprenda com teoria + prática
Você acredita que uma formação completa precisa de teoria, mas também de muita prática? Então
a Pós UP tem tudo a ver com você. Neste curso, as aulas teóricas EAD são ministradas por
profissionais referências na área de cirurgia bariátrica minimamente invasiva e você ainda
acompanha cirurgias ao vivo com discussão de casos clínicos. O treinamento prático acontece em
plataformas de treinamento (bonecos), em modelos vivos e estágio observacional.
Avaliações práticas
Além da aplicação de provas escritas com questões dissertativas e de múltipla escolha referentes
ao tema de cada módulo, você será avaliado individualmente por monitores durante as atividades
práticas. Assim, fica muito mais fácil de perceber como está sendo seu desempenho no curso.
De olho no futuro
Todos os profissionais de saúde envolvidos com procedimentos bariátricos - médicos auxiliares,
nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, educadores físicos, endocrinologistas, cardiologistas,
cirurgiões plásticos e enfermeiros - estão passando por formações e treinamentos muito mais
completos sobre o assunto. Ou seja, essa é uma área que vai crescer muito nos próximos anos e
você vai ter uma grande vantagem fazendo essa pós.

