Procedimento de Criação de SIGs (Special Interest Group, Grupo de
Interesse Especial) nas Especialidades da Saúde

Maternidade Escola Januário Cicco – MEJC
Hospital Universitário Onofre Lopes – HUOL
Hospital Universitário Professor Edgard Santos – HUPES
Maternidade Climério de Oliveira - MCO
Relatório de Criação de SIG
Nome do SIG: Videocirurgia Ginecológica

Especialidades: Medicina

Objetivo: Promover, à distância, a difusão e atualização dos conhecimentos
técnico-científicos para alunos de graduação, pós-graduação, residentes e médicos
com interesse na área de cirurgia ginecológica por videolaparoscopia.

Escopo: Discussão de casos realizados em reuniões mensais.
Coordenadores das Unidades no projeto RUTE, poderão solicitar por e-mail a
solicitação de participação da instituição no SIG. Isto dará início ao processo de
avaliação dos requisitos, preparação da unidade para participar conforme o roteiro e
estratégia adotada na reunião, teste, homologação e participação autorizada (1
ponto por instituição), para garantirmos o controle a qualidade da discussão.
Discussões de casos dos seguintes assuntos:
1- Acesso à cavidade abdominal
1.1 Introdução ao pneumoperitônio
1.2 Técnicas de pneumoperitônio
1.3 Acidentes de punção, como evitá-los e como tratá-los
2- Pneumoperitônio - alterações fisiológicas e patológicas
3- Anatomia pélvica
3.1 Espaços pélvicos
3.1 Vascularização e inervação pélvica
3.2 Como prevenir e como tratar lesões vasculares

3.3 A “pelve profunda” e o retroperitônio
4- Eletrocirurgia
4.1 Princípios de eletrocirurgia
4.2 Uso da energia monopolar e bipolar
5- Trompas
5.1 - Técnicas e cuidados em laqueadura tubária
5.2 - Salpingectomia de oportunidade
5.3 - Gestação ectópica - abordagens
6- Cistos ovarianos
6.1 - Cistos ovarianos benignos
6.2 - Aspectos ultrassonográficos de cistos ovarianos
6.3 - Neoplasias ovarianas e marcadores tumorais
6.4 - Técnicas operatórios de cistos ovarianos
6.5 - Lesões complexas ovarianas
7- Ooforectomia
Indicações e técnicas de ooforectomia
Ooforectomia pós histerectomia
8- Miomas uterinos
8.1 Indicações e técnicas de miomectomia
8.2 Outras abordagens minimamente invasivas de miomas uterinos (histeroscópica,
embolização)
9- Infertilidade
9.1 Abordagem cirúrgica da infertilidade
9.2 Cromotubagem - técnicas
9.3 Salpingoplastias
9.4 Recanalização tubária
10- Histerectomia laparoscópica
10.1Técnicas
10.2 Cuidados perioperatórios
11- Endometriose profunda
11.1 Estadiamento da endometriose profunda
11.2 Abordagem geral de endometriose no tratamento da dor pélvica crônica
11.3 Endometriose na infertilidade
11.4 Tratamento cirúrgico radical da endometriose

Atividades Colaborativas: Educação, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação

Controles Éticos e Legais Utilizados no SIG: Controle sobre o acesso - utilizando
políticas, perfis, contratos e sistemas de controle acesso.

Planejamento da avaliação do SIG: O SIG pretende melhorar o ensino da
videocirurgia ginecológica das universidades brasileiras através da discussão de
casos clínicos. A área de videocirurgia ginecológica é uma área bem específica da
medicina e a troca de experiências entre profissionais, professores e estudantes é
importante para a formação dos alunos e educação permanente dos profissionais.
Por ser uma área bem específica, há uma carência de literatura na área, o que torna
a troca de experiências entre profissionais ainda mais importante. A discussão de
casos é uma abordagem prática que leve a reflexão do médico através de casos
reais, assim, o aluno pode se deparar com uma situação que ele enfrentará no diaa-dia como profissional em um ambiente controlado sob a orientação de médicos
mais experientes. O SIG também pretende disseminar o conhecimento de novas
técnicas e tecnologias entre a comunidade brasileira na área de videocirurgia
ginecológica.

Tipo de coordenação do proponente: Coordenação compartilhada entre o
proponente e outras instituições

Agenda de Sessões do SIG:
Reuniões mensais por webconferência na quarta terça-feira de cada mês das 11h
às 12h hora de Brasília. Rodízio de responsabilidade de apresentação.

Agenda completa de reuniões disponível no site RUTE em www.rute.rnp.br/eventos
ou diretamente no site do SIG: https://rute.rnp.br/web/sig-videocirurgia-ginecologica

Participação no SIG:
Para solicitar participação neste SIG, acesse o endereço http://url.rnp.br/?RUTESIG-Participacao, siga as instruções e preencha o formulário de solicitação de
participação.

Perfil do participante:
Agente PSF

Enfermeiro
Estudante
Médico
Pesquisador
Outros: Alunos de Graduação, Alunos de Residência, Alunos de
Especialização, Alunos de Mestrado ou Doutorado, Professores, Profissionais da
Saúde de Nível Superior.
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