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Departamento: Centro de Ciências das Imagens e Física Médica / Departamento de Imagens
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Vagas: 4 vagas para médicos radiologistas
Duração: Um ano (12 meses).
Carga horária:

40 horas semanais / 48 semanas / ano.
04 semanas de férias anuais (combinadas previamente).
Início: 01 de março de 2021.

Objetivo geral do estágio: formar especialistas nas diversas áreas do conhecimento de
Ultrassonografia, Ressonância Magnética e Tomografia Computadorizada na
indicação de abdomem e pelve, promovendo formação diferenciada nesta área do
diagnóstico por imagem.
Objetivos específicos:
1.
Atualizar e ampliar os conhecimentos em diagnóstico por imagens em Abdome e
pelve, incluindo doenças gastro-intestinais, gênito-urinárias, ultrassonografia
vasculares;
2.
Aprimorar conhecimentos de Ultrassonografia, Ressonância Magnética e Tomografia
Computadorizada, incluindo técnicas quantitativas avançadas nas áreas descritas no
item 1;
3.
Fornecer capacitação para a elaboração de relatórios médicos dos exames de imagem
relacionados aos itens 1 e 2;
4.
Habilitar os participantes a conhecer, entender e manusear equipamentos de
Ultrassonografia, Ressonância Magnética e Tomografia Computadorizada.
Pré-requisitos: Residência Médica Completa Reconhecida pela Comissão Nacional e MEC,
em Diagnóstico por Imagem, conforme normas do Colégio Brasileiro de Radiologia
(CBR). Se o candidato possuir aperfeiçoamento em Radiologia e Diagnóstico por
Imagem, deverá ter o título de especialista pelo Colégio Brasileiro de Radiologia
(CBR).
Processo seletivo: conforme Portaria HCRP no 186/2018 e edital do hospital. A nota da
prova escrita corresponde a 75% da nota final, enquanto a arguição do currículo
corresponde a 25% da nota final. O candidato deverá apresentar no currículo as notas
obtidas nas avaliações anuais do CBR, que contarão pontos na avaliação deste item.

Bibliografia de estudo para a seleção:
 CBR – Gastrointestinal 1a edição – Série CBR 2011 (Silva, Isabela C.; Rocha, Antonio
José da ; Giuseppe, Dippolito; Caldana, Rogério P.);
 CBR – Urinário 1a edição – Série CBR 2013 (Prando, Adilson - Baroni, Ronald Hueb)
 Abdominal Pelvic MR (Richard C. Semelka (Editor), Michele A. Brown (Editor),
Ersan Altun), 4a edição, 2016
 Diagnostic Ultrasound 4a edição, 2011. Carol M Rumack
Documentos para matrícula: conforme Portaria HCRP no 186/2018 e edital do hospital.
Critérios de avaliação do estágio: a avaliação será trimestral e baseada na freqüência e
desempenho do estagiário, grau de aquisição de conhecimentos específicos, responsabilidade
e ética.
Desenvolvimento do estágio:
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

O estágio se desenvolverá no Serviço de Radiodiagnóstico do Hospital das Clínicas da
FMRP-USP, Unidades do Campus e da Unidade de Emergência (U.E.).
Não haverá superposição com o desenvolvimento da Residência Médica em
Radiologia, tendo o Residente em Radiologia prioridade na realização dos laudos e
realização de procedimentos. O estagiário acompanhará todos os procedimentos de
Ultrassonografia, RM e TC, discutindo os casos e acompanhando as seções de
conferência de laudos, podendo redigir laudos não realizados pelos residentes.
Será treinado em técnicas de pós-processamento de imagens, incluindo técnicas
quantitativas de RM e TC.
Serão estimuladas a participação em congressos e a participação no desenvolvimento
de projetos de pesquisa, podendo ser realizado Mestrado e/ou Doutorado,
concomitante com o estágio, não sendo, porém, obrigatório ou um direito automático,
ficando a sua realização na dependência da aprovação do candidato pela respectiva
comissão de pós-graduação da área.
Atividades Obrigatórias: Reuniões clínicas radiológicas de presença obrigatória:
Reuniões semanais de diagnóstico por imagem em Abdome, incluindo discussões de
casos, aulas teóricas e “Journal Club”, realizadas às 4ª, 5ª e 6ª feiras das 7:30-8:00h.
Reuniões clínico-cirúrgicas radiológicas:
 Cirurgia Pediátrica :
2ª as 15h.- sala 1030
 Oncologia pediátrica:
Reunião quinzenal(segundo agenda a ser distribuída)
 Gastroenterologia Clínica: Reunião mensal 2ª feira - 16h.
 Gastroenterologia Cirúrgica: 2ª feira - 9:30h.
 Fígado/CHC:
6ª feira - 12:00h.
 Urologia :
6ª feiras – 9:00h – 9º andar sala 930
 Proctologia :
6ª feiras – 10:00h – 10º andar – sala 1030
 Pâncreas :
5ª feiras – 16:30h – Sala de aula CCIFM
Seminários:
 Seminário de discussão de artigos científicos escolhidos previamente pelos
preceptores/tutor, semanais às 08h às 5as feiras.
Trabalho de Conclusão: A definição do tema do trabalho ficará a cargo do tutor no
início do estágio.

Pagamento: Não será exigido o pagamento de taxas pelo estagiário, porém não será paga
qualquer bolsa pelo HCRP ou pelo CCIFM. Eventualmente o candidato poderá conseguir
bolsa de pós-graduação, dependendo da aceitação deste por programas de pós-graduação e
disponibilidade de bolsa.

