Programa de aperfeiçoamento em oncologia
nos moldes de fellow Americas Oncologia
O Programa Fellowship Americas Centro de Oncologia Integrado tem o objetivo
principal de aprofundar o treinamento em oncologia baseado em prática clínica,
pesquisa e educação. Tem duração programada de março de 2019 a fevereiro de 2020.
1. Objetivos do Programa Fellowship Americas Centro de Oncologia Integrado

1.1. Aprofundamento do conhecimento por meio de aulas teóricas e práticas voltadas à oncologia nas
diversas subespecialidades no Hospital Paulistano, em São Paulo.
1.2. Orientação para o desenvolvimento de projetos de pesquisa visando à publicação e à apresentação de
trabalhos científicos.
1.3. Prática individualizada em um ambiente hospitalar de alta complexidade, nas mais diversas
especialidades clínicas e cirúrgicas e com serviço de pronto-socorro ativo.
1.4. Sedimentação dos protocolos de tratamento oncológico através de aplicação prática e de maior
independência na conduta médica.
1.5. Otimização dos diversos recursos tecnológicos, associando potenciais benefícios clínicos com qualidade
de vida e custo-efetividade.
1.6. Sedimentação da metodologia científica e estímulo à análise crítica da medicina baseada em evidências.

2. Programa Educacional

2.1. Acompanhamento constante de oncologistas especialistas em consultas ambulatoriais.
2.2. Avaliação de pacientes internados ou admitidos em pronto-socorro, sob supervisão.
2.3. Quatro turnos da semana dedicados inteiramente à pesquisa clínica, com desenvolvimento de novos
trabalhos e acompanhamento de pacientes em protocolos de pesquisa clínica.
2.4. Interação constante com a equipe multiprofissional (enfermagem, psicologia, nutrição, etc.).
2.5. Possibilidade de estágio opcional em Instituições Acadêmicas Nacionais e Internacionais.

3. Responsabilidades Acadêmicas

Quatro turnos por semana serão dedicados a atividades acadêmicas.
3.1. Participação em atividades educacionais institucionais, como sessões clínicas para discussão de casos e
artigos científicos, além de aulas sobre temas gerais dentro das especialidades oncológicas.
3.2. Participação em projetos de pesquisa: planejamento, coordenação e implementação de, pelo menos,
um projeto de pesquisa. Apresentação de dados em reuniões institucionais, congressos nacionais e/ou
internacionais e submissão para publicação em revista indexada.

4. Responsabilidades Clínicas

4.1. Estágios clínicos com duração entre um e dois meses em grandes áreas da oncologia clínica: trato
gastrointestinal, tórax, mama, geniturinário e ginecológico.
4.2. Estágio clínico opcional em áreas menores da oncologia clínica: sistema nervoso central, melanoma e
sarcoma, hematologia.
4.3. Seis turnos por semana destinados a atividades clínicas: ambulatório e/ou avaliação de pacientes em
pronto-socorro e unidade de terapia intensiva.

5. Remuneração e Benefícios

5.1. O programa Fellowship Americas Centro de Oncologia Integrado terá remuneração no valor de R$ 10 mil
(dez mil reais).
5.2. Um mês de férias.
5.3. Liberação das atividades profissionais por até cinco dias úteis para participação em congressos.
5.4. Período de um a dois meses de estágio opcional em instituição acadêmica nacional ou internacional.
5.5. Recebimento de certificado ao concluir o programa.

6. Avaliação do Programa Fellowship Americas Centro de Oncologia Integrado

6.1. Os fellows serão avaliados semestralmente ou mais frequentemente se for necessário.
6.2. Os fellows terão oportunidade de avaliar o programa e seus orientadores de forma anônima com o
objetivo de melhorar o programa de fellowship Americas Oncologia Clínica.

7. Suspensão do Programa Fellowship Americas Centro de Oncologia Integrado

7.1. O fellow poderá ser desligado do programa em caso de conduta médica inadequada, que será revisada e
discutida com o departamento de Oncologia Clínica.
7.2. O fellow poderá ser desligado do programa por ausência não justificada maior que 10% da carga horária
estipulada.

8. Pré-requisitos para Inscrição

8.1. Os candidatos ao programa de fellowship Americas Oncologia deverão ter concluído o programa de
residência em clínica médica e oncologia clínica por instituições devidamente registradas no Ministério da
Educação.
8.2. Os candidatos ao programa de fellowship Americas Oncologia que completaram estágios em clínica
médica e oncologia clínica devidamente registrados no Ministério da Educação também deverão
apresentar o Título de Especialista em Oncologia Clínica ou Cancerologia Clínica.
8.3. Os candidatos deverão estar devidamente inscritos perante o Conselho Federal de Medicina de São Paulo
(CREMESP). Caso o candidato selecionado esteja inscrito perante o Conselho Federal de Medicina em
outro Estado, deverá estar inscrito perante o CREMESP antes do início do programa de fellowship.
8.4. Os candidatos deverão apresentar a certidão ético-profissional emitida pelo Conselho Federal de
Medicina.

9. Seleção dos Candidatos

9.1. Serão disponibilizadas três vagas para o programa de fellowship Americas Oncologia Clínica, com duração
de um ano - de 11 de março de 2019 a 28 de fevereiro de 2020.
9.2. Os candidatos interessados devem enviar o currículo para perla.andrade@amil.com.br
9.3. Os candidatos deverão enviar duas cartas de recomendação, sendo uma preferencialmente escrita pelo
coordenador da residência médica.
9.4. Os candidatos pré-selecionados, após análise curricular, serão submetidos a entrevista para seleção final.
9.5. Os candidatos aprovados serão contactados por telefone e e-mail.

