
 
 
 

Capacitação em Instrumentação em Cirurgia Minimamente Invasiva  
 
 

 

DISCIPLINA CARGA 
HORÁRIA 

(horas) 

EMENTA 

Introdução à Instrumental e 
torre de laparoscopia 
 
 

24 

Demonstrar ao aluno conceitos 
fundamentais para a montagem e  prática da 
instrumentação em videocirurgia e aspectos 
relacionados a equipamentos, instrumentos, 
hemostasias e suturas. Assim como 
conhecer os métodos de preparo do 
instrumental para esterilização.  

Apresentação dos 
instrumentais utilizados em 
cirurgias das vias biliares, 
fígado e pâncreas. 

24 

Reconhecer os instrumentais de CMMI nas 
modalidades hepáticas, biliares e 
pancreáticas e o preparo dos instrumentos 
para esterilização. 

Apresentação dos 
instrumentais utilizados em 
cirurgias do trato digestivo 
alto. 

24 

Possibilitar ao aluno reconhecer quais os 
instrumentais indicados para o uso da CMMI 
nas doenças esofágicas, gástricas e 
duodenais e o preparo dos instrumentos 
para esterilização. 

Apresentação dos 
instrumentais utilizados em 
cirurgias das 
Hérnias da parede abdominal 

24 

Possibilitar ao aluno reconhecer quais os 
instrumentais utilizados nas técnicas de 
hernioplastias nos defeitos da parede 
abdominal, suas aplicações e avanços. 
Assim como o preparo dos instrumentos 
para esterilização. 

Apresentação dos 
instrumentais utilizados em 
cirurgias de 
Obesidade e cirurgia 
metabólica / OBESOLAP 

24 

Possibilitar ao aluno conhecer os 
instrumentais utilizados nos procedimentos 
cirúrgicos para tratamento da obesidade 
mórbida e síndrome metabólica. Assim 
como o preparo dos instrumentos para 
esterilização. 

Apresentação dos 
instrumentais utilizados em 
cirurgias da cavidade pélvica. 

24 

Possibilitar ao aluno conhecer os 
instrumentais utilizados em procedimentos 
cirúrgicos para realização de cirurgias da 
cavidade pélvica. Assim como o preparo dos 
instrumentos para esterilização. 

Apresentação dos 
instrumentais utilizados na 
Imersão em prática 
experimental. 

24 

Possibilitar ao aluno uma maior exposição a 
atividade prática com maior tempo de 
treinamento para aquisição, 
desenvolvimento e aprimoramento das 
habilidades relacionadas a instrumentação 
cirúrgica nas CMMI.  



Apresentação dos 
instrumentais utilizados em 
cirurgias Colorretal 

24 

 
Possibilitar ao aluno conhecer os 
instrumentais utilizados em procedimentos 
cirúrgicos para realização de cirurgias 
colorretal. Assim como o preparo dos 
instrumentos para esterilização. 

Estágio supervisionado 168 

Estágio obrigatório em centros cirúrgicos de 
hospitais de Aracaju, acompanhando as 
atividades cirúrgicas do corpo docente do 
curso. 

Total 360  

 
 
 


