
 

Cirurgia Minimamente Invasiva 

DISCIPLINA CH EMENTA 

Introdução à laparoscopia e novos 

acessos 
30 

Demonstrar ao aluno conceitos 
fundamentais para a prática da videocirurgia 
e aspectos relacionados a equipamentos, 
instrumentos, hemostasia, sutura e novos 
acessos.  

Fígado, pâncreas e vias biliares 
30 Reconhecer quais as melhores técnicas de 

CMMI nas modalidades hepáticas, biliares e 
pancreáticas. 

Trato digestivo alto 

30 Possibilitar ao aluno reconhecer quais as 
melhores indicações para o uso da CMMI 
nas doenças esofágicas, gástricas e 
duodenais. 

Hérnias da parede abdominal 

30 Possibilitar ao aluno reconhecer quais as 
modernas técnicas de hernioplastias nos 
defeitos da parede abdominal, suas 
aplicações e avanços. 

Obesidade e cirurgia metabólica / 

OBESOLAP 

30 Possibilitar ao aluno conhecer as técnicas e 
procedimentos cirúrgicos para tratamento 
da obesidade mórbida e síndrome 
metabólica. 

Cirurgia oncológica 
30 Possibilitar ao aluno conhecer as técnicas e 

procedimentos cirúrgicos para realização de 
procedimento oncológicos. 

Imersão em prática experimental 

30 Possibilitar ao aluno uma maior exposição a 
atividade prática com maior tempo de 
treinamento para aquisição, 
desenvolvimento e aprimoramento das 
habilidades relacionadas a técnica 
laparoscópica. 

Cirurgia Colorretal 
30 Atualizações sobre patologias clínicas, 

conhecimento teórico dos aspectos 
anatômicos e técnicas cirúrgicas. 

Metodologia da pesquisa e  projeto final 

de curso 

30 Monografia, relato de caso ou revisão 
bibliográfica;  
Definição do tema do trabalho e orientador 
durante ano letivo. Mínimo de 3 orientações 
documentadas,  presenciais  ou por e-mail. 
Aluno só se apresentará à banca após 
aprovação do orientador; 
Apresentação em banca de um vídeo 
(relacionado ao trabalho escrito) com o 
aluno atuando como cirurgião principal ou  
1º auxiliar; 



Banca avaliadora composta por orientador, 
examinador e professor convidado. 

Estágio supervisionado 

30 Estágio obrigatório em centros cirúrgicos de 
hospitais de Curitiba, acompanhando as 
atividades clínicas e cirúrgicas do corpo 
docente do curso. 

Prática em Hospital I 30 
Possibilitar aos alunos a prática em cirurgias 
minimamente invasiva 

Prática em Hospital II 30 
Possibilitar aos alunos a prática em cirurgias 
minimamente invasiva 

Total 360   

 


