Centro de Ciências das Imagens e Física Médica
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto
Universidade de São Paulo - USP

ESTÁGIO DE COMPLEMENTAÇÃO ESPECIALIZADA EM IMAGEM
DA MAMA
Supervisor do estágio: Dra. Tatiane Mendes.
Colaboradores:
Prof. Dr. Valdair Francisco Muglia.

Divisão / Departamento: Centro de Ciências das Imagens e Física Médica da FMRP-USP /
Departamento de Clínica Médica.
Vagas: 1 vaga oferecida para médico radiologista.
Duração: Um ano.
Carga horária:

20 horas semanais / 48 semanas - ano.
04 semanas de férias anuais.
Início: 01 de março de 2021.

Objetivo geral do estágio: formar especialistas na área de conhecimento de imagem da
mama.
Objetivos específicos:
1.
Atualizar e ampliar os conhecimentos em diagnóstico por Imagem da Mama,
patologias mamárias e principais diagnósticos diferenciais.
2.
Aprimorar conhecimentos de Ressonância Magnética (RM), mamografia e
ultrassonografia em Imagem da Mama;
3.
Rever e consolidar os conhecimentos sobre procedimentos percutâneos da mama
guiados por imagem, com ênfase nas indicações, técnica dos exames e elaboração da
correta correlação entre resultado histopatológico e aspectos clínicos e imaginológicos.
Pré-requisitos: residência médica completa reconhecida pela Comissão Nacional e Ministério
da Educação e Cultura (MEC), em Radiologia e Diagnóstico por Imagem, conforme
normas do Colégio Brasileiro de Radiologia (1 vaga de estágio).
Processo seletivo: conforme Portaria HCRP no 186/2018.
Documentos para inscrição: ficha de inscrição, cópias do diploma de graduação, do
certificado de residência médica, da cédula de identidade, curriculum vitae e uma foto
3x4 recente.
Critério de avaliação: a avaliação será semestral e baseada na freqüência e desempenho do
estagiário, grau de aquisição de conhecimentos específicos, responsabilidade e ética.
Desenvolvimento do estágio:
1.
O estágio se desenvolverá no Serviço de Radiodiagnóstico do Hospital das Clínicas da
FMRP-USP, Unidade Campus.

2.

3.

4.

5.

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
RM e TC do tórax e cardiovascular, discutindo os casos e acompanhando as seções de
conferência de laudos, podendo redigir laudos não realizados pelos residentes.
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 pósgraduação da área.
Atividades obrigatórias (semanais):
- Ambulatório de biópsias percutâneas extereotáxicas: os exames são realizados de
segunda-feira pela manhã no HC Campus;
- Ambulatórios de ultrassonografia de mama: os exames são realizados de terça-feira e
quarta-feira de manhã no HC Campus;
- Discussão de artigos/aulas expositivas: realizadas biblioteca do CCIFM, às quintasfeiras das 13:00 às 14:00h.
- Reuniões multidisciplinares (esporádicas).
Trabalho de Conclusão: A definição do tema do trabalho ficará a cargo do tutor no
início do estágio. O andamento do trabalho será avaliado em apresentações plenárias
trimestrais até a sua finalização. O trabalho/projeto será considerado concluído com a
publicação em periódico científico ou após a apresentação do trabalho final à banca
escolhida pelo tutor.

Pagamento: não será exigido o pagamento de taxas pelo estagiário, porém não será paga
qualquer bolsa pelo HCFMRP 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.

