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FUNDAÇÃO PIO XII - HOSPITAL DE CÂNCER DE BARRETOS (HCB) 
FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE BARRETOS DR. PAULO PRATA (FACISB) 

EDITAL DE SELEÇÃO PARA O ANO DE 2021 
EDITAL N.º 23/2021-IEP/HCB 

RETIFICAÇÃO PARCIAL 

EDITAL DE SELEÇÃO PARA O ANO DE 2021 PROCESSO SELETIVO  

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 

 

A Fundação Pio XII - Hospital do Câncer de Barretos (HCB) em parceria com a Faculdade de Ciências da 

Saúde de Barretos Dr. Paulo Prata (FACISB), no uso de suas atribuições legais, torna público a 

RETIFICAÇÃO PARCIAL para o preenchimento das vagas do PROCESSO SELETIVO PÓS GRADUAÇÃO 

LATU SENSU 2021, EXCLUINDO do preâmbulo, bem como do item 1.3, e todos os demais itens e anexos 

que traziam prevista a especialidade de PESQUISA CLÍNICA EM ESTUDOS ONCOLÓGICOS (Terapias 

Investigacionais no Tratamento Oncológico). 

 

RETIFICA também o item 1.3, para inclusão de uma vaga provisória, passando a ter a seguinte redação: 

 

ESPECIALIDADES VAGAS DURAÇÃO 

Cuidados Paliativos*** 02*** 1 ano 

 

*** Uma vaga provisória 

 

Aproveita para RETIFICAR os objetivos e programa do curso, bem como a bibliografia recomendada da 

especialidade de NEUROPATOLOGIA E PATOLOGIA ONCOLÓGICA PEDIÁTRICA, passando a ter as seguintes 

redações: 

 

NEUROPATOLOGIA E PATOLOGIA ONCOLÓGICA PEDIÁTRICA  

 

OBJETIVOS DO CURSO 

Especializar, aperfeiçoar e atualizar conhecimentos, competências e habilidades de médicos patologistas, 

tendo o foco na prática da patologia pediátrica oncológica e neuropatologia moderna, com ênfase em 

exames anátomo-patológicos, imuno-histoquímicos e de biologia molecular. 

 

PROGRAMA DO CURSO 

O aluno realizará exame macro e microscópico de parte da rotina de Patologia Pediátrica e Neuropatologia 

do serviço, em rodízio conforme divisão interna de tarefas do departamento.  Os casos serão checados em 

conjunto e discutidos com preceptor para liberação dos laudos.  Os casos vistos em que for solicitada 

Hibridização por Fluorescência (FISH), serão analisados pelo aluno em conjunto com o setor de Citogenética 

e os preceptores. O aluno ficará de sobreaviso para acompanhar eventuais exames de congelação, além de 

coleta de amostras para biobanco, conforme escala interna do serviço.  Participará de reuniões anátomo-

clínicas do serviço. Haverá período de observação (estágio) no setor de Biologia Molecular, com duração 
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mínima de 4 semanas. As sextas-feiras serão reservadas para desenvolvimento de atividades de pesquisa, 

prioritariamente relacionadas ao Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), além de cumprimento de créditos 

em disciplinas selecionadas pela pós-graduação. 

 

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA 

1. WHO Classification of Tumours of the Central Nervous System. Revised 4th Edition. 2016. 

 

Além disso, a presente retificação INCLUI no preâmbulo, no item 1.3 e todos os demais itens e anexos, as 

seguintes especialidades: 

 

ESPECIALIDADES VAGAS DURAÇÃO 

Cirurgia Digestiva Alta (Esôfago/Estômago/Pâncreas) em Oncologia 1 1 ano 

Microcirurgia Reconstrutiva em Oncologia 1 1 ano 

Neurorradiologia e Cabeça/Pescoço 1 1 ano 

Pesquisa Clínica  4 1 ano 

 

 

CIRURGIA DIGESTIVA ALTA (ESÔFAGO/ESTÔMAGO/PÂNCREAS) EM ONCOLOGIA 

 

ESTRUTURA DO PROGRAMA: 

• O programa oferecerá uma (01) vaga à ser desenvolvido em período integral e com duração de um ano.  

• A aquisição de conhecimento e o desenvolvimento das competências e habilidades são baseadas no 

aprendizado em serviço.  

• As atividades práticas serão desenvolvidas nos ambulatórios, enfermarias e centro cirúrgico do Hospital 

de Amor. 

• As atividades teóricas serão realizadas por meio de discussão de casos clínicos, seminários, aulas 

expositivas e discussões de artigos científicos.  

• As atividades de pesquisa serão realizadas junto aos setores de Registro Hospitalar de Câncer e Núcleo de 

Apoio ao Pesquisador (NAP) do Hospital de Amor de Barretos (projeto de pesquisa a ser definido pelo 

coordenador do programa, concluído com a apresentação de monografia e artigo para publicação em 

periódico científico). 

 

PROGRAMA TEÓRICO: 

• Anatomia cirúrgica em aparelho digestivo alto (esôfago, estômago e pâncreas); 

• Princípios de cirurgia oncológica em aparelho digestivo alto (esôfago, estômago e pâncreas); 
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• Tratamento multidisciplinar em oncologia; 

• Neoplasias de esôfago, estômago e pâncreas; 

• Técnicas cirúrgicas no tratamento de neoplasias do aparelho digestivo alto (esôfago, estômago e 

pâncreas); 

• Cirurgia laparoscópica no tratamento de neoplasias do aparelho digestivo alto (esôfago, estômago e 

pâncreas). 

 

PROGRAMA PRÁTICO: 

• Atendimento ambulatorial sob supervisão; 

• Participação no planejamento terapêutico dos pacientes (em ambulatório e reuniões multidisciplinares); 

• Condução clínica pré, peri e pós-operatório de pacientes em ambulatório; 

• Condução clínica pré, peri e pós-operatório de pacientes internados nas enfermarias; 

• Atividades práticas em centro cirúrgico; 

• Treinamento em cirurgia experimental e simuladores (quando disponíveis). 

 

OBJETIVOS AO TÉRMINO DO PROGRAMA: 

1. Teóricos: 

• Adquirir e aprimorar conhecimento nas patologias oncológicas do aparelho digestivo alto (esôfago, 

estômago e pâncreas) em: 

- Diagnóstico 

- Estadiamento 

- Tratamento 

• Indicações, contra-indicações e preparo do paciente cirúrgico 

• Tratamento cirúrgico (pré, peri e pós-operatório) 

- Condução do paciente e familiares 

• Desenvolver e aprimorar habilidades de trabalho em equipe multidisciplinar. 

• Desenvolver e aprimorar conhecimentos e habilidades nos cuidados paliativos dos pacientes com 

neoplasia digestiva alta (esôfago, estômago e pâncreas). 

• Desenvolver trabalho de pesquisa científica atrelado às atividades do treinamento em serviço, com os 

subsídios teóricos e práticos oriundos do programa de Pós-Graduação Lato sensu do Hospital de Amor de 

Barretos. 
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• Apresentar uma monografia associado a artigo para publicação em periódico científico. 

2. Práticos (conforme demanda do serviço e em equilíbrio com a formação dos residentes): 

• Desenvolver e aprimorar técnica cirúrgica aberta e/ou laparoscópica em: 

- Esofagectomias 

- Gastrectomias total e subtotal D2 

- Degastrogastrectomia 

- Duodenopancreatectomia 

- Pancreatectomia corpo-caudal 

- Esplenectomia 

• Participar de cirurgias robóticas, em campo cirúrgico (bedside). 

• Participar do processo de formação dos residentes de cirurgia oncológica, sob supervisão de médico 

titular, nas cirurgias abertas e/ou laparoscópicas. 

 

PRÉ-REQUESITOS PARA O PROCESSO SELETIVO: 

• Ter formação prévia concluída em pelo menos uma das opções abaixo: 

- Cirurgia oncológica (Título de especialista expedido pela SBCO/AMB ou Residência Médica em 

instituição reconhecida pelo MEC); 

- Cirurgia do aparelho digestiva (Título de especialista expedido pela CBCD/AMB ou Residência Médica 

em instituição reconhecida pelo MEC). 

 

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA: 

1. De Vitta VT, Hellman S, Rosenberg SA. Cancer: Principles and Practice of Oncology, 11th Edition. 

Lippincott - Williams and Wilkins, 2018. 

2. Mark Feldman at al. Sleisenger and Fortrand’s Gastrointestinal and liver Diseases – Pathophisiology / 

Diagnosis / Management, 10th edition. Elsevier, 2015. 

3. American Joint Committee on Cancer. AJCC Cancer Staging Manual, 8th Edition, 2018. 

4. National Comprehensive Cancer Network. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology, 2020. 

(https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/default.aspx) 

5. Japanese Gastric Cancer Association. Japanese gastric cancer treatment guidelines, 5th edition, 2018. 

 

MICROCIRURGIA RECONSTRUTIVA EM ONCOLOGIA 

https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/default.aspx
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OBJETIVOS DO CURSO: 

O Curso tem como objetivo especializar, aperfeiçoar e atualizar o conhecimento e a prática em 

Microcirurgia Reconstrutiva em Oncologia – com ênfase em reconstrução de deformidades decorrentes do 

tratamento das neoplasias em Cirurgia de Cabeça e Pescoço (Adulto e Infantil), Tecidos de Partes Moles e 

Pele, Onco-Ortopédicas, Onco-ginecológicas nas Unidades do Hospital de Amor Barretos - Fundação Pio XII 

e no reparo de Feridas Complexas  na Santa Casa de Misericórdia de Barretos – Fundação Pio XII. 

 

ESTRUTURA DO CURSO: 

O curso é credenciado ao ensino pela Sociedade Brasileira de Microcirurgia Reconstrutiva e será ministrado 

em forma de imersão, em período integral, com fluxo contínuo no período de 1 ano. As atividades serão 

divididas em três modalidades: teórico, prático e pesquisa. As atividades teóricas serão realizadas por meio 

de aulas expositivas, reuniões multidisciplinares presenciais e online, seminários e discussões de artigos 

científicos, conforme definido na matriz curricular. As atividades práticas serão divididas em cinco 

modalidades: ambulatório, cirurgia (centro cirúrgico ambulatorial e centro cirúrgico), enfermaria, 

laboratório experimental (técnicas microcirúrgicas). Como a instituição presta serviços exclusivamente na 

área de oncologia, a formação será com ênfase em doenças oncológicas, podendo eventualmente 

participar de reparo de Feridas Complexas não oncológicas na Santa Casa de Misericórdia de Barretos, 

atualmente sob a gestão da Fundação Pio XII. Para as atividades de pesquisa, o aluno terá atividades 

voltadas à confecção do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). 

 

TEMAS DESENVOLVIDOS DURANTE O CURSO: 

• Tratamento cirúrgico reparador em oncologia, nas áreas de tumores cutâneos, cirurgia de cabeça e 

pescoço (adulto e infantil), tecidos de partes moles e ósseos, ginecologia, assim como feridas complexas 

(não oncológicas), este último na Santa Casa de Misericórdia de Barretos 

• Procedimentos de diagnóstico e manuseio de pré, per e pós-operatórios 

• Curativos de feridas complexas 

• Princípios técnicos dos enxertos de pele, retalhos livres e pediculados 

• Importância do Trabalho Multiprofissional em Oncologia 

• Reabilitação integrada multidisciplinar e qualidade de vida  

• Noções básicas de Anaplastologia 

• A História da Microcirurgia Reconstrutiva no Brasil e sua evolução 

• Princípios e técnicas de microcirurgia  
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• Laboratório de Microcirurgia Experimental 

• Indicações de retalhos microcirúrgicos e seguimento 

• Monitoramento de retalhos livres e reabordagens microcirúrgicas  

• Cirurgia reparadora no resgate cirúrgico (recorrência tumoral) e Discussão de conceitos paliativos 

• Noções básicas na abordagem da paralisia facial 

• Noções básicas da utilização de fluorescência para delimitação de perfusão de retalhos (angiografia com 

ICV através de luz infravermelha) 

• Aulas teóricas no cronograma de disciplinas (obrigatórias e opcionais) da Pós Graduação Lato Sensu em 

oncologia 

 

PRÉ-REQUISITOS PARA O PROCESSO SELETIVO: 

Ter concluído Residência Médica em umas dessas especialidades cirúrgicas: Cirurgia Plástica, Cirurgia de 

Cabeça e Pescoço, Cirurgia Oncológica, Cirurgia da Mão  em Serviço reconhecido pela Comissão Nacional de 

Residência Médica (CNRM/MEC) ou credenciado pelas respectivas Sociedades afins (SBCP, SBCCP, SBCO, 

SBCM) e com título de especialista (AMB). 

 

CARGA HORÁRIA TOTAL E DURAÇÃO DO PROGRAMA: 

• Carga horária: 60 horas semanais 

• Duração de 1 ano 

• Bolsa de auxílio 

 

BIBLIOGRAFIA: 

• Baker S.R. Local flaps in facial Reconstruction, Mosby Elsevier, second Edition 

• Mathes S.J, Hentz V.R. Plastic Surgery, Saunders, Philadelphia, 6 volumes. 

• Bijos P, Zumiotti A, Ferreira M. Microcirurgia Reconstrutiva, Atheneu, 2005. 

• Mathes S.J, Nahai F. Reconstructive Surgery, Churchill Livingstone/QMP, 2 volumes. 

• Carvalho MB. Tratado de Cirurgia de Cabeça e Pescoço e Otorrinolaringologia. Atheneu, 2000. 

• Shah J, Patel SG, Singh B. Head and Neck Surgery and Oncology. 4a Ed. Mosby, 2012. 

• Drake RL, Vogl AW, Mitchwll AWM. Gray´s – Anatomia Clínica. 3ª Ed. Elsevier, 2015. 

• Harrison LB, Sessions RB, Hong WK (eds.). Head and Neck Cancer: a Multidisciplinary Approach. 3ª Ed. 

Lippincott Williams & Wilkins, 2009. 

• Shah JP, Kowalski LP. Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Revinter, 2000. 
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• FIGUEIREDO, E.M.A.; CORREIA, M.M.; OLIVEIRA, A.F. Tratado de Oncologia. Rio de Janeiro: Revinter, 

2013. 2. v.  

• LOPES, A. Manual de condutas diagnósticas e terapêuticas em oncologia – 4ª Ed. São Paulo, 2017.  

• Green’s Operative Hand Surgery – Wolfe, Hotchkiss, Pederson, Kozin, Cohen – 7th Ed Elsevier – 2017. 

• Traumatismos da Mão – Pardini – 4ª Ed. Ed Medbook – 2008. 

 

NEURORRADIOLOGIA E CABEÇA/PESCOÇO 

 

OBJETIVOS DO CURSO 

✓ Capacitar o médico radiologista em oncologia, com ênfase em Neurorradiologia e Cabeça / Pescoço, 

através de intenso programa de treinamento teórico-prático em regime de tempo integral; 

✓  Desenvolver investigações científicas com base nos subsídios teóricos e práticos oriundos do 

desenvolvimento do Curso de Pós-Graduação Lato sensu sob a forma de Treinamento em Serviço;  

✓ Auxiliar na formação de um médico radiologista em oncologia, com ênfase em Neurorradiologia e 

Cabeça / Pescoço, com o objetivo de aperfeiçoamento profissional e científico, bem como treinamento 

de habilidades e atitudes do médico radiologista nesta subespecialidade, com vistas à capacitação e 

qualificação que possibilitem o desempenho ético e zeloso da profissão. 

 

ESTRUTURA DO CURSO 

Será oferecida uma vaga para o treinamento no programa. 

 O curso terá duração de um (1) ano, abrangendo o período de março/2020 a fevereiro/2021. Será 

ministrado em forma de imersão, em período integral, com fluxo contínuo no período de um ano. As 

atividades serão divididas em teóricas, práticas e de pesquisa. As atividades teóricas serão realizadas por 

meio de aulas expositivas, seminários e discussões de artigos científicos com participação dos médicos 

titulares do departamento e dos residentes em Radiologia e Diagnóstico por Imagem. As atividades práticas 

serão divididas períodos de laudos dos exames no departamento de Radiologia e Diagnóstico por Imagem, 

de todas as unidades administradas pela Fundação PIO XII, supervisionados pelos médicos titulares da 

especialidade e participação nos plantões de radiologia na Fundação PIO XII. Ficará disponível de maneira 

opcional o estágio de um mês durante o período do curso para o médico realizar parte do treinamento em 

instituição que escolher, mediante apresentação prévia de um formulário de solicitação de estágio seis 

meses antes do início deste. Como atividade teórico-prática será realizado a organização e a alimentação 

do Banco de Imagens em Neurorradiologia e Cabeça / Pescoço no Departamento de Radiologia e 

Diagnóstico por Imagem. As atividades de pesquisa serão realizadas junto aos setores de Registro 
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Hospitalar de Câncer, Núcleo de Apoio ao Pesquisador – NAP e no Departamento de Radiologia e 

Diagnóstico por Imagem do Hospital de Câncer de Barretos, em projeto(s) de concepção do coordenador 

do curso, culminando com a entrega de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Pretende-se desta forma, 

proporcionar uma aprendizagem integrada que resulta do cruzamento matricial das áreas de conhecimento 

necessárias para o desenvolvimento de competências e habilidades visando o aprimoramento profissional. 

 

PROGRAMA TEÓRICO SINTÉTICO DO CURSO 

1 – Reunião semanal com discussão de artigos científicos e aulas expositivas abordando os seguintes temas: 

- Física de Ressonância magnética (RM) 

- Semiologia da Imagem e sequências avançadas: semiologia da Imagem do sistema nervoso, Angiografia 

por RM, difusão e tractografia, perfusão e imagem funcional BOLD, SWI e métodos de susceptibilidade 

magnética, espectroscopia 

- Anatomia do Sistema Nervoso Central (SNC): anatomia estrutural básica, formação do córtex cerebral e 

anatomia funcional, anatomia do tronco cerebral e cerebelo 

- Doença cerebrovascular isquêmica: infarto agudo, investigação da fase crônica – microangiopatia e 

doença de pequenas artérias, avaliação da carótida cervical – angio por RM e por tomografia 

computadorizada (TC) 

- Doença cerebrovascular hemorrágica: hemorragia subaracnoide, hemorragia parenquimatosa, 

malformações vasculares 

- Vasculites: vasculites primárias do SNC, avaliação de parede vascular, vasculites inflamatórias e infecciosas 

– Infecção do SNC: princípios gerais da infecção, infecção piogênica e meningite bacteriana, tuberculose e 

fungos, AIDS e paciente imunodeprimido, infecções virais, neurocisticercose, infecções pouco frequentes 

– Neoplasias: classificação dos tumores do SNC, gliomas, tumores da região da pineal; tumores 

intraventriculares, tumores da fossa posterior, tumores da região selar e suprasselar 

– Neuroimagem em pediatria 

• Malformações Congênitas: cefaloceles e defeitos da linha média, malformações da fossa posterior, 

lesões císticas, malformações congênitas raquimedulares, lesões destrutivas, encefalopatia 

hipóxico-isquêmica, porencefalia, HHE e lesões destrutivas 

• Lesões genéticas: doença metabólica e principais leucodistrofias, doenças genéticas principais para 

a prática diária, facomatoses / neurofibromatose 

– Epilepsia: princípios gerais da imagem e protocolos, epilepsia do lobo temporal e esclerose temporal 

mesial, epilepsia extratemporal, anomalia do desenvolvimento cortical / displasias, displasias e neoplasias 

superficiais 
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– Doença da substância branca: esclerose múltipla, imagem da esclerose múltipla, variantes, neuromielite 

óptica de Devic, ADEM 

– Coluna vertebral e Medula espinhal: anatomia normal da coluna vertebral e medula espinhal, doença 

degenerativa ostioarticular lombossacra, doença degenerativa cérvico-torácica e mielopatia espondilótica,  

neoplasias ósseas e extra-medular, neoplasias intradurais intra e extra medulares, doença vascular da 

medula e doenças metabólicas, doença inflamatória aguda da medula e mielopatia crônica, traumatismo 

raquimedular 

 

– Cabeça e Pescoço 

• Orelha: anatomia normal da orelha, malformações congênitas da orelha, doença da orelha: 

inflamatória e neoplásica, trauma 

• Órbita: anatomia normal, lesões do globo ocular, lesões vasculares, doença inflamatória e 

neoplásica, trauma, orbitopatia de Graves 

• Base do crânio: anatomia normal do crânio visceral e cavidade nasal, forame jugular e disseminação 

perineural 

• Anatomia do pescoço, espaços cervicais  

• Avaliação da linfadenopatia 

• Neoplasias do pescoço – cavidade nasal 

• neoplasias da face: parótida 

• Cavidade oral 

• Neoplasias da laringe 

– Demência: envelhecimento normal, doença degenerativa, diagnóstico diferencial das demências 

(Demência frontotemporal, Parkinson, atrofia multissistemas), demência vascular (princípios, classificação e 

imagem) 

- Traumatismo crânioencefálico 

- Lesões dos núcleos da base e encefalopatia mitocondrial 

- Doença do neurônio motor 

- Nervos cranianos 

 

PROGRAMA PRÁTICO DO CURSO 

1 – Laudos supervisionados na subespecialidade Neurorradiologia e Cabeça / Pescoço; 

2 – Discussão de casos em reuniões Multidisciplinares  
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EXIGÊNCIAS PARA PARTICIPAR DO PROCESSO SELETIVO 

✓ Residência médica ou Aperfeiçoamento em Radiologia e Diagnóstico por Imagem em instituição 

reconhecida pelo Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. 

 

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA 

✓ Diagnóstico Neurorradiológico, 1th Edition – Anne G. Osborn, 1999, Revinter. 

✓ Neurorradiology: The Requisites, 3th Edition – David M. Yousem, Robert I. Grossman , 2016, Mosby.  

✓ HEAD and NECK IMAGING, 15th Edition - Peter M. Som, Hugh D. Curtin, 2011, Elsevier. 

✓ Série CBR: COLUNA VERTEBRAL, 2th Edição – João Luiz Fernandes, Francisco Maciel Junior, Lázaro 

Luis Faria do Amaral, 2011, Elsevier. 

 

PESQUISA CLÍNICA  

 

O curso em Pesquisa Clínica, área de concentração em “Ensaios Clínicos” caracteriza-se como modalidade 

de curso de especialização, em que há ênfase no ensino teórico/prático decorrente de treinamento em 

serviço, em regime de tempo integral, incluindo o aprofundamento de conhecimentos teóricos, práticos, 

científicos, e de abordagem interdisciplinar e multidisciplinar, tanto na Unidade de Pesquisa Clínica (UPC) 

do Hospital do Amor de Barretos como do Instituto de ensino e pesquisa (IEP), onde são conduzidos 

estudos e ensaios clínicos, tanto com fomento de agencias financiadores Nacionais e/ou  parceira 

internacionais, assim como com financiamento da Indústria. 

 

OBJETIVOS DO CURSO 

✓ Capacitar na área de ensaios clínicos, patrocinados ou de iniciativa do investigador, através de 

intenso programa de treinamento em serviço, em regime de tempo integral.  

✓ Aprimorar e solidificar conhecimentos em ensaios clínicos, além de conceitos éticos e regulatórios 

em pesquisa clínica. 

✓ Capacitação do médico especialista em condução de protocolos de pesquisa clínica, com 

desenvolvimento de habilidades em avaliação de contratos, conhecimento de legislações de 

pesquisa clínica, códigos internacionais de conduta e reporte de dados em plataformas eletrônicas.  

 

COMPETÊNCIAS DO EGRESSO 

✓ Formar um profissional diferenciado para atuar no campo de Pesquisa Clínica, com profundo 

conhecimento em GCP, no sistema CEP/CONEP e ANVISA; 

✓ Capacitar e desenvolver a habilidade de atendimento multidisciplinar ambulatorial em 
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participantes de pesquisa; 

✓ Estimular a elaboração de um ensaio clínico intervencional de iniciativa do investigador; 

✓ Sistematizar processos de busca ativa com o intuito de reconhecer um possível participante de 

pesquisa em ambiente ambulatorial. 

ESTRUTURA DO CURSO 

O curso será ministrado em forma de imersão, em período integral, com fluxo contínuo no período de 1 

ano. As atividades serão divididas em três modalidades: teórico, prático e pesquisa.  

As atividades teóricas serão realizadas por meio de aulas expositivas, seminários e discussões de artigos 

científicos. As atividades práticas ocorrerão nos ambulatórios da Unidade de Pesquisa Clínica, Hospital 

Nossa Senhora no Hospital de Amor de Barretos, assim como também cenários interdisciplinares oferecidos 

pela Santa Casa e Ame, sendo o aluno sub-investigador nos estudos clínicos em andamento, o aluno 

também participará das reuniões semanais do Comitê em Ética e Pesquisa da instituição. As atividades de 

pesquisa serão realizadas nas dependências do Instituto de Ensino e Pesquisa (IEP), em projeto(s) de 

concepção dos coordenadores do curso, culminando com a entrega de Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC).  

 

MATRIZ CURRICULAR 

Currículo estruturado em modo continuado e multidisciplinar, com carga horária adequada à complexidade 

de abordagem. Pretende-se desta forma, proporcionar uma aprendizagem integrada que resulta do 

cruzamento matricial das áreas de conhecimento necessárias para o desenvolvimento de competências e 

habilidades visando o aprimoramento profissional. 

 

PROGRAMA TEÓRICO SINTÉTICO DO CURSO 

1) Atividades práticas ambulatórias, sendo subinvestigador dos estudos em andamento na Unidade de 

Pesquisa Clínica e/ou NAP/IEP, sendo responsável diretamente pelos atendimentos ambulatoriais e 

prescrição de terapias investigacionais.  

2) Atividades teóricas desenvolvidas no programa da Pós-Graduação:  

o Didática  

o Metodologia científica  

o E no mínimo outra disciplina eletiva. 

3) Atividades teóricas desenvolvidas na Unidade de Pesquisa Clínica: 

o GCP, monitoria de estudos. 

o Coordenação de estudos: visão vertical desde a aprovação do estudo a até o seu fechamento. 
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o Centro Infusional: desde o recebimento da medicação até a infusão. 

o Administração: visão geral de funcionamento de uma unidade de pesquisa clínica até avaliação de 

contratos dos estudos. 

4) Atividades práticas envolvendo meetings e iniciação de estudos clínicos. 

5) Atividade prática como membro do CEP local. 

6) Medicina translacional e de precisão, abordando terapias alvo. 

 

PRÉ-REQUISITOS PARA O PROCESSO SELETIVO 

✓ Médicos com 2-3 anos de residência em qualquer área de atuação clinica ou cirúrgica, realizada em 

instituição reconhecida pelo MEC e/ou Título de especialista. 

 

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA 

1. Childress JF, Beauchamp L. Princípios de Ética Biomédica. 1a edição. 2002. São Paulo: Loyola.  

2. Boas Práticas Científicas – FAPESP: (http://www.fapesp.br/boaspraticas/codigo_050911.pdf)  

3. Resolução CNS / CONEP: 

(http://conselho.saude.gov.br/web_comissoes/conep/aquivos/resolucoes/resolucoes.htm)  

4. Boas Práticas Clínicas - Documento das Américas: 

(http://www.anvisa.gov.br/medicamentos/pesquisa/boaspraticas_americas.pdf)  

5. World Medical Association (WMA): (http://www.wma.net)  

6. Manual para submissão de dossiê de desenvolvimento clínico de medicamento (DDCM) e dossiê 

específico de ensaio clínico. 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

Barretos, 05 de novembro de 2020. 

 

Dr. Renato José Affonso Junior 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação Lato Sensu 

Fundação Pio XII – Hospital de Câncer de Barretos 

Faculdade de Ciências da Saúde de Barretos Dr. Paulo Prata (FACISB) 


