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CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ENDOSCOPIA GINECOLÓGICA 

 

Ambulatório Médico de Especialidades “Luiz Roberto Barradas Barata” - AMEB 
| SECONCI OSS  

 
Colaboração:  

Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Estadual Vila Alpina 
HEVA | SECONCI OSS 

Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Estadual de Sapopemba  
HESAP | SECONCI OSS 

Apoio Institucional:  
Instituto de Ensino e Pesquisa Armênio Crestana - IEPAC|SECONCI-SP 

 
 
1. PROCESSO SELETIVO  
 
O processo seletivo consta de prova escrita, entrevista e análise de currículo, conforme edital 
publicado no site do SECONCI-SP: www.seconci-sp.org.br.  
 
 
1.1 Vagas 
 
O processo seletivo prevê 06 (seis vagas). 
 
 
1.2 Público-alvo:  
 
Graduação em Medicina e Residência médica em Ginecologia e Obstetrícia (concluída até o 
início do programa) 
 
2. CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ENDOSCOPIA GINECOLÓGICA 
 
2.1 Objetivo:  
 
Atualizar conceitos e metodologia na prática da Endoscopia Ginecológica Diagnóstica e 
Cirúrgica. 
 
 
2.2 Justificativa:  
 
É indiscutível a necessidade de aprimoramento contínuo do profissional médico, tendo em 
vista a velocidade com que se modificam e se difundem os conhecimentos de qualquer 
especialidade. Estar desatualizado com os novos métodos diagnósticos e terapêuticos pode 
significar prejuízo à saúde dos pacientes ou custos elevados pelo uso de métodos 
inadequados. A Endoscopia Ginecológica representa um dos maiores avanços da moderna 
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tecnologia que passaram a enriquecer a prática da especialidade. O SECONCI OSS e a 
coordenação do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do HEVA, HESAP e AMEB, assim como 
o IEPAC, acreditam e investem em novas tecnologias e na formação profissional. Por isso, 
propõe-se a abrir suas portas para permitir que mais profissionais possam se habilitar nesta 
prática, que tem substituído outros procedimentos propedêuticos e cirúrgicos, com grande 
segurança para as pacientes e com custos inferiores às tradicionais. 
 
 
2.3 Metodologia:  
 
Aulas práticas e teóricas em ambiente ambulatorial e cirúrgico. 
 
INFORMAÇÕES GERAIS:  
 

 Atividade ambulatorial (1x / semana)  

 Atividade histeroscopia diagnostica (1x / semana)  

 Atividades histeroscopia cirúrgica (1x / semana) 

 Atividades videolaparoscopia cirúrgica (1x / semana) 

 Atividades científicas teórica (2x / mês)  

 Trabalho de Conclusão do Curso  

 Plantão de sobre aviso em ginecologia endoscópica  
 
 
2.4 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:  
 

 Trabalho de Conclusão do Curso:  

 Definição do tema e orientador;  

 Entrega, apresentação para banca examinadora e encaminhamento para publicação 
até o término do curso.  

 Submissão de ao menos um artigo científico em revista internacional até o término do 
curso;  

 Avaliação de competências e conhecimentos técnicos em intervalo a ser definido pela 
coordenação;  

 Avaliação de desempenho profissional 
 
2.5 Aproveitamento:  
 
O aproveitamento do aluno será feito por meio das avaliações realizadas (item 2.4) com vistas 
à emissão do certificado pelo IEPAC|SECONCI-SP ao final do curso. 
 
A apresentação de monografia de final de curso ou artigo científico em nível de publicação em 
revista nacional é requisito para a emissão do certificado. 
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2.6 Estrutura curricular:  
 
Revisão dos assuntos pertinentes à área de Endoscopia Ginecológica, Diagnóstica e Cirúrgica 
desenvolvida através de aulas teóricas, seminários e revisões bibliográficas. Prática de 
histeroscopia diagnóstica, cirúrgica e cirurgias ginecológicas por videolaparoscopia nas áreas 
onde são realizadas (Ambulatório e Centro Cirúrgico) e discussão de casos clínicos. 
 
 
2.7 Carga horária e duração: 
 
O curso tem duração e periodicidade de 12 meses, com carga horária total de 740h/ano, 
distribuídas da seguinte forma: 
 

 Carga horária teórica: 84h/ano 

 Carga horária prática: 656h/ano 
 
2.8 Equipe de Coordenação: 
 

 Dr. Ricardo Andrade Freire - CRM 99798/SP 
Coordenador da Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Estadual Vila Alpina | SECONCI OSS. 
Coordenador da Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Estadual de Sapopemba | SECONCI OSS. 
Coordenador da Ginecologia do AME Barradas | SECONCI OSS. 
Título de Especialista em Ginecologia e Obstetrícia pela Federação Brasileira das Associações de 
Ginecologia e Obstetrícia. 

 

 Drª Fabiana Ruas Domingues da Silva - CRM 98507/SP 
Título de Especialista em Ginecologia e Obstetrícia pela Federação Brasileira das Associações de 
Ginecologia e Obstetrícia. 
Título de Qualificação em Histeroscopia e Laparoscopia pela Federação Brasileira das Associações de 
Ginecologia e Obstetrícia. 

 

 Dr. Marcelo Luis Steiner - CRM 109535/SP 
Doutor em Medicina pela Universidade Federal de São Paulo. 
Título de Especialista em Ginecologia e Obstetrícia pela Federação Brasileira das Associações de 
Ginecologia e Obstetrícia. 
Título de Qualificação em Histeroscopia e Laparoscopia pela Federação Brasileira das Associações de 
Ginecologia e Obstetrícia. 

 
2.9 Endereço do Curso:  
 
Ambulatório Médico de Especialidades “Luiz Roberto Barradas Barata” AMEB|SECONCI OSS 
Av. Almirante Delamare, 1534 
Vila Nova Heliópolis – São Paulo - SP 
CEP 04230-000 
Telefone: (11) 2065-1550 
Fax: (11) 2065-1554 
Secretária: secretaria@ameb.org.br 


