
Data Módulo Tema Coordenador    Local

Cirurgia bariátrica em extremos de idade

Novos procedimentos cirúrgicos - Conceitos e indicações 

Abordagem nutricional no pré e pós-operatório de paciente obeso

Manejo das complicações em cirurgia bariátrica

Cirurgia metabólica em pacientes com IMC < 35 kg/m2

Reganho de peso pós cirurgia bariátrica

videos de gastrectomia vertical e bypass gastrojejunal em y de roux

Quando indicar reoperação pós-cirurgia bariátrica - refazendo a bolsa gástrica 
Acompanhamento de procedimentos cirurgicos bariátricos

Discussão de casos clínicos - bypass gástrico

Discussão de casos clínicos - sleeve gástrico

Acompanhamento de procedimentos cirurgicos de doenças do estômago

Discussão de casos clínicos - Cancer de estômago

Discussão de casos clínicos - Doença ùlcerosa Péptica

Discussão de casos clínicos - Complicações das gastrectomicas

Cirurgia minimamente invasiva no câncer de estômago

Ressecção multivisceral no câncer gástrico avançado

Opções cirurgicas no tratamento cirúrgico do GIST gástrico                                                                    

Tumor neuroendócrino do estômago                                                                                                          

Cirurgia laparoscópica no câncer de estômago

Cirurgia robótica no câncer de estômago

Cirurgia bariátrica I17  e 18 de março de 2017

28 e 29 de abril de 2017 Cirurgia do Estômago I

    

Paulo Afonso Nunes Nassif 

Marco Aurelio Santo          Bruno 

Zilberstein                        e 

colaboradores

Associação Paulista de 

Medicina e  Hospital Cruz 

Vermelha São Paulo 

Meios de diagnóstico nas doenças gástricas                                                             Complicações 

precoces e tardias das gastrectomias                                                               Caso clínico / vídeos sobre 

os temas abordados                                                                   Doença ulcerosa péptica - patogenese, 

diagnóstico e indicação cirúrgica             Complicações e tratamento cirúrgico da úlcera péptica                                                                

2 casos clínicos / vídeos sobre os temas abordados                                                              Câncer de 

estômago: quando e como operar                                                                    Tratamento paliativo do 

câncer gástrico                                                                                            2 casos clínicos / vídeos sobre os 

temas abordados 

19 e 20 de maio de 2017 Cirurgia do Estômago II

Leandro Cardoso Barchi   Bruno 

Zilberstein           Maurice 

Youssef Franciss        e 

colaboradores

Hospital Rocio         (Campo 

Largo)     

Associação Paulista de 

Medicina (São Paulo)

Bruno Zilberstein             Leandro 

Cardoso Barchi           e 

colaboradores



Acompanhamento de procedimentos cirurgicos de doenças do estômago

Discussão de casos clínicos - Cancer de estômago

Discussão de casos clínicos - Doença ùlcerosa Péptica

Discussão de casos clínicos - Complicações das gastrectomicas

Métodos Diagnósticos na DRGE - Quando ajudam?

Indicação e técnicas no tratamento da DRGE

Esôfago de Barrett (Conceito, Diagnóstico, vigilância e indicação cirúrgica)

Análise crítica do estado atual do tratamento endoscópico da neoplasia precoce do esôfago - como 

abordar

Indicação e procedimentos cirúrgicos no câncer de esôfago

Acompanhamento de procedimentos cirurgicos de doenças do esôfago e junção esofagogástrica

Discussão de casos clínicos - Câncer de esôfago

Discussão de casos clínicos - DRGE

Doenças funcionais do esôfago

Tratamento cirúrgico do megaesôfago não avançado e avançado

Análise crítica do tratamento endoscópico do megaesôfago

Desafios em cirurgia do esôfago

Perfurações de esôfago – como manejá-las

Cirurgia robótica do esôfago

Associação Paulista de 

Medicina e  Hospital Cruz 

Vermelha São Paulo 

Ivan Cecconello                Rubens 

Aissar Sallum       André Duarte e 

colaboradores
Hospital das Clínicas 

Ivan Cecconello                Rubens 

Aissar Sallum       André Duarte e 

colaboradores

23  24 de junho de 2017 Cirurgia do Esôfago I

Cirurgia do esôfago II14 e 15 de julho de  2017

19 e 20 de maio de 2017 Cirurgia do Estômago II

Leandro Cardoso Barchi   Bruno 

Zilberstein           Maurice 

Youssef Franciss        e 

colaboradores

Hospital das Clínicas 



Acompanhamento de procedimentos cirurgicos de doenças do esôfago e junção esofagogástrica

Discussão de casos clínicos - Câncer de esôfago

Discussão de casos clínicos - DRGE

Discussão de casos clínicos - Megaesôfago

Cirurgia bariátrica pode induzir refluxo gastroesofágico?

Gastrectomia vertical: detalhes técnicos

Bypass gastrojejunal em Y-de-Roux: detalhes técnicos                                                      Cirurgia 

bariátrica robótica

Cirurgia no super-obeso: gastrectomia vertical vs bypass gastrojejunal em Y-de-Roux

PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS 

Fases da pesquisa clínica

Metodologia estatística

Fotografia e sua importância na prática médica

Normas de referências bibliográficas

Elaboração de apresentação de trabalho científico
Projeto e desenvolvimento da monografia (TCC)

Projeto e desenvolvimento da monografia (TCC)

Síndrome Compartimental Abdominal 

Manejo do Abdome Aberto 

Prevenção perioperatoria  da infecção cirúrgica

Antibioticoterapia profilática - verdades e mitos

Tratamento das infecções de feridas cirúrgicas

Uso racional de antibióticos                                                                                                   Infecções intra 

abdominais como complicação da cirurgia gastrointestinal

Tratamento das infecções pós-operatorias não relacionadas ao sitio cirúrgico (ICS, BCP, ITU)

Metodologia e estatística 

20 e 21 de outubro de 2017 Infecção em cirurgia e hérnia
Roberto de Cleva                         e 

Maurice Youssef Franciss 

Ivan Cecconello                Rubens 

Aissar Sallum       André Duarte e 

colaboradores
Cirurgia do esôfago II14 e 15 de julho de  2017

Cirurgia bariátrica II18 e 19 de agosto de 2017

Hospital Beneficência 

Portuguesa (São Paulo)

15 e 16 de setembro de 2017

Hospital das Clínicas 

Paulo Afonso Nunes Nassif 

Marco Aurelio Santo            

Bruno Zilberstein                        e 

colaboradores

Hospital Rocio         (Campo 

Largo)

Jurandir Marcondes Ribas Filho                                   

Osvaldo Malafaia                      e 

colaboradores

Curitiba - FEPAR



Hérnia Inguinal: Técnicas Convencionais  / lichtenstein / Método  de ensino                                                                                    

Hérnia Inguinal: Tapp / Tep                                                                                                         Hérnia 

Incisional Complexa                                                                                                        Hérnia Incisional 

Minimamente Invasiva 

Acompanhamento de procedimentos cirúrgicos das vias biliares

- colecistectomias laparoscópica

- anatosmoses biliodigestiva

Avaliação radiológica e estadiamento dos tumores das vias biliares 

Papel da endoscopia no diagnóstico das lesões biliares malignas

Colangiocarcinoma da junção e das vias biliares extra hepáticas 

Colangiocarcinoma periférico                                                                                                 Conduta no 

tumor incidental da vesícula biliar e sistematização do tratamento do câncer da vesícula biliar  

23 e 24 de fevereiro de 2018 Cirurgia das vias biliares II
Associação Paulista de 

Medicina 

André Luis Montagnini              e 

colaboradores 

André Luis Montagnini              e 

colaboradores

Associação Paulista de 

Medicina 
Cirurgia das vias biliares I

Diagnóstico e conduta na colecistite aguda e colecistite crônica calculosa

Manejo dos pólipos da vesicula biliar

Manejo da litíase das vias biliares

Manejo da lesão iatrogênica da via biliar principal

08 e 09 de dezembro de 2017

Nutrição e Cuidados 

perioperatórios 
17 e 18 de novembro de 2017

Antonio Carlos Ligocki Campo e 

colaboradores

Hospital Beneficência 

Portuguesa (São Paulo)

Bases dos cuidados metabólicos  do doente cirúrgico                                                             Bases da 

terapia nutricional parenteral e enteral                                                             Programas de aceleração 

da recuperação pós-operatória                                                     Casos clínicos – Condutas cirúrgicas e 

nutricionais                                                Imunonutrição perioperatória                                                                                                  

Paciente com fístula digestiva                                                                                                    Paciente com 

pancreatite aguda grave

20 e 21 de outubro de 2017 Infecção em cirurgia e hérnia
Roberto de Cleva                         e 

Maurice Youssef Franciss 

Hospital Beneficência 

Portuguesa (São Paulo)



Papel da quimioterapia nos tumores das vias biliares 

Análise crítica dos métodos paliativos nos tumores das vias biliares 

Discussão – casos clínicos e vídeos 

Discussão de casos clínicos/cirúrgicos em cirurgia biliar

Acopanhamento de procedimentos cirúrgicos em doenças do aparelho digestivo

Discussão de casos clínicos/cirúrgicos em doença pancreática

16 e 17 de março de 2018 Cirurgia do fígado 

Ricardo Jureidini                        e 

colaboradores
Hospital  das ClínicasCirurgia do Pâncreas 13 e 14 de abril de 2018

Paulo Herman

Fabrício Ferreira Coelho           e 

colaboradores

Hospital das Clínicas 

Diagnóstico e tratamento do carcinoma hepatocelular fibrolamelar

Tumores incidentais hepáticos: diagnóstico e conduta

Cistos hepáticos: quando operar? 

Tratamento atual das metástases hepáticas de câncer colorretal

Tratamento do carcinoma hepatocelular                                                                         Tratamento 

ablativo dos tumores hepáticos

Pancreatite Crônica

Neoplasia de Papila

Diagnóstico e estadiamento do tumor de pâncreas

Tratamento cirúrgico do tumor de pâncreas

Diagnóstico e tratamento do IPMN                                                                                           Cirurgia 

pancreática minimamente invasiva                                                                         Tumores 

neuroendócrinos 

23 e 24 de fevereiro de 2018 Cirurgia das vias biliares II
Associação Paulista de 

Medicina 

André Luis Montagnini              e 

colaboradores 



Cirurgia da Captação de Órgãos 

Transplante de Fígado 

Transplante de Intestino e Multivisceral 

Transplante de Pâncreas 

Transplante de Fígado com doador vivo 

Autotransplante de Fígado 

Coloproctologia I20 e 21 de juho 2018
Associação Paulista de 

Medicina 

Carlos Walter Sobrado Júnior e 

colaboradores 

Prevenção e rastreamento do câncer colorretal

Complicações da doença hemorroidária e sua abordagem

Manejo das fístulas e fissuras anais

Diagnóstico e tratamento das ISTs anorretais

Tratamento cirúrgico do cisto pilonidal                                                                                              

Epidemiologia e tratamento do câncer anal                                                                        Diagnóstico e 

tratamento cirúrgico da doença hemorroidária                                    Tratamento da fístula 

retovaginal pela técnica de graciloplastia                                              Laser da fístula anorretal, 

Técnica HELP para tratar doença hemorroidária e fissurectomia anal                                                                                                                                                  

Técnica de PPH                                                                                                                                Técnica de 

THD – Desarterialização hemorroidária transanal 

Hemorroidectomia pela técnica aberta e técnica fechada.                                                  Técnica de 

Lift na fístula anal 

Tratamento da fístula anal com Plugue de colágeno

Tratamento por radiofrequência da doença hemorroidária (procedimento Rafaelo)

18 e 19 de maio de 2018

Trauma e transplantes em cirurgia 

do aparelho digestivo 
15 e 16 de junho de 2018

Princípios da cirurgia de controle de danos

Trauma hepático grave: sempre opera? 

Conduta na lesão de via biliar 

Trauma de pâncreas giv: conduta? 

Manejo dos ferimentos da zona de transição toracoabdominal direita 

Trauma duodenal: sutura ou derivação?

Manejo dos ferimentos penetrantes abdominais                                                                    Trauma de 

baço giv: cirurgia, arteriografia ou observarção?                                      Tratamento das lesões de 

cólon

Associação Paulista de 

Medicina

Marcelo Ribeiro  

Wellington Andraus                   e 

colaboradores

Questões éticas no atendimento às urgências cirúrgicas

HDA grave - suporte clinico e conduta cirúrgica 

Técnicas de tratamento endoscópico na hemorragia digestiva

Técnicas de radiointervenção na hemorragia digestiva

Tratamento cirúrgico na colecistite complicada

Técnicas de drenagem biliar endoscópica                                                                          Conceitos 

atuais: sepse, colecistite aguda e colangite aguda                                           Conduta nas infecções 

abdominais graves e no abdome aberto                                 Atualização no diagnóstico e na conduta 

em isquemia mesentérica                         Atualização no diagnóstico e na conduta em obstrução 

intestinal                                  Desafios no diagnóstico e tratamento do abdome agudo                                            

Tomografia computadorizada no abdome agudo: indicações, técnicas e interpretação    Discussão 

de imagens TC

Urgências não traumáticas 
Ramiro Colleoni Neto                e 

colaboradores

Associação Paulista de 

Medicina 



14 e 15 de setembro de 2018 Hérnia 

Hérnia incisional                                                                                                                          Preparo do 

paciente                                                                                                                     Técnica de rives stoppa                                                                                                             

Separação anterior de componentes                                                                                   Separação 

posterior de componentes – TAR                                                                               Passo a passo da 

técnica laparoscópica                                                                                  Outras opções técnicas                                                                                                      

Complicações                                                                                                                         Fechamento ideal 

da parede abdominal                                                                                    Hérnia laparoscópica IPOM 

plus                                                                                                     Acesso combinado robótico e aberto 

para hérnia incisional recidivada                       Cirurgia robótica: hérnia de spiegel e inguinal                                                                        

Hérnia lombar: técnica combinada                                                                                            Hérnia 

inguinal TAPP    Hérnia inguinal TEP  

Hérnia inguinal R-TAPP, acesso laparoscópico ou robótico                                                Hérnia 

umbilical com tela pré moldada 

Cirurgia Robótica: rives stoppa 

Maurice Youssef Franciss        e 

colaboradores
Santa Casa de São Paulo 

17 e 18 de agosto de 2018 Coloproctologia II

Tratamento cirúrgico da moléstia diverticular. Aspectos práticos                                      Tratamento 

cirúrgico do câncer de cólon direito                                                         Anastomoses na cirurgia 

laparoscópica. Alternativas                                                    Tratamento da neoplasia precoce de reto                                                                             

Tratamento atual da neoplasia de reto                                                                                 Tratamento 

multivisceral da neoplasia de reto avançada 

Sérgio Carlos Nahas         Carlos 

Frederico Sparapan Marques                                  

Caio Nahas                                  e 

colaboradores

Hospital das Clínicas 

Coloproctologia I20 e 21 de juho 2018
Associação Paulista de 

Medicina 

Carlos Walter Sobrado Júnior e 

colaboradores 

Prevenção e rastreamento do câncer colorretal

Complicações da doença hemorroidária e sua abordagem

Manejo das fístulas e fissuras anais

Diagnóstico e tratamento das ISTs anorretais

Tratamento cirúrgico do cisto pilonidal                                                                                              

Epidemiologia e tratamento do câncer anal                                                                        Diagnóstico e 

tratamento cirúrgico da doença hemorroidária                                    Tratamento da fístula 

retovaginal pela técnica de graciloplastia                                              Laser da fístula anorretal, 

Técnica HELP para tratar doença hemorroidária e fissurectomia anal                                                                                                                                                  

Técnica de PPH                                                                                                                                Técnica de 

THD – Desarterialização hemorroidária transanal 

Hemorroidectomia pela técnica aberta e técnica fechada.                                                  Técnica de 

Lift na fístula anal 

Tratamento da fístula anal com Plugue de colágeno

Tratamento por radiofrequência da doença hemorroidária (procedimento Rafaelo)


