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FICHA DE CURSO DE FORMAÇÃO 

 

Curso Certificação Europeia GESEA – Level 1 (Bachelor) 

Duração 4 horas 

 

Formador(es) Formadores da Learning Health certificados pelo ESGE e The 

Academy of Gynaecological Surgery. 

 

Destinatários Médicos internos e especialistas em ginecologia e obstetrícia 

Pré-Requisitos 

1) Ter observado no mínimo 30 procedimentos endoscópicos. 

2) Ter assistido no mínimo a um congresso ou a um workshop com 
uma componente de endoscopia. 

3) Ter completado o e-learning no site Websurg e obter o Certificate 
of Completion. 

Número máximo de 

participantes 4 

 

Breve descrição do curso 

O curso Certificação Europeia GESEA – Level 1 (Bachelor) fornece as 

competências necessárias para aprender a manipular os 

instrumentos de laparoscopia e histeroscopia na prática de técnicas 

minimamente invasivas em cirurgia ginecológica. 

Enquadramento  
(descrição detalhada do curso) 

 

É fundamental que as organizações de saúde tenham a capacidade 

de medir objetivamente as competências técnicas individuais e 

definir os critérios mínimos de entrada para o treino em cirurgia em 

ambiente real de Bloco Operatório. Consciente desta realidade, e 

procurando obter sempre a excelência, a Learning Health obteve a 

certificação europeia e atualmente é considerada um GESEA 

Diploma Centre (Gynaecological Endoscopic Surgical Education and 

Assessment).  
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O curso de Endoscopia Ginecológica tem como objetivo 

proporcionar formação e treino em técnicas cirúrgicas 

minimamente invasivas, de modo a adquirir proficiência em técnicas 

de laparoscopia e histeroscopia contidas nos módulos de treino Karl 

Storz.   

 

Área de Formação 721 – Medicina  

Modalidade de Formação Contínua  

Forma de Organização Presencial 

 

Objetivo Geral 

No final do curso, os formandos deverão ser capazes de manipular os instrumentos de laparoscopia 

e histeroscopia, utilizando as técnicas e os procedimentos corretos para obterem a certificação 

europeia para a prática de técnicas minimamente invasivas em cirurgia ginecológica. 

Objetivos Específicos 

No final do curso os formandos deverão ser capazes de: 

• Utilizar os conhecimentos teóricos em endoscopia ginecológica para desenvolver a prática 

de procedimentos endoscópicos de acordo com o nível de perícia pretendido; 

• Manipular os instrumentos de laparoscopia em três dimensões: navegação com a câmara 

de laparoscopia, coordenação mão-olho com visualização em 2D e coordenação bimanual 

(módulo LASTT) de forma correta; 

• Passar agulha pelo tecido, aproximar e suturar os tecidos usando a mão dominante e não 

dominante de forma correta; 

• Navegar com a câmara de histeroscopia em diferentes planos e ângulos de acordo com as 

tarefas pré-definidas no tempo estipulado. 

  

Conteúdos Programáticos 
Carga Horária 

Teórica Prática 

Boas vindas e introdução 20 min - 

Explicação/Demo exercícios práticos LASTT - 30 min 

Explicação/Demo exercícios práticos HYST - 30 min 

Explicação/Demo exercícios práticos SUTT - 30 min 
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Teste de avaliação 90 min - 

Conclusões e encerramento 40 min - 

TOTAL 
2h30 min 1h30 min 

4 horas 
 

Regulamento de formação: Aqui 
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