
 
 

 

Programa de Fellowship em Uro-Oncologia do Instituto do Cancer 
do Estado de São Paulo / HCFMUSP 

 

Instituição: O Instituto do Câncer do Estado de São Paulo foi fundado 
em 2008 em associação à Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo (FMUSP) e ao Hospital das Clínicas da FMUSP para ser 
centro de referência no tratamento de câncer da América Latina. Tem 
499 leitos sendo 85 de UTI, 18 salas de cirurgia. Realiza cerca de 1.100 
internações/mês e 7.000 pessoas circulam por dia na instituição. 

O Departamento de Urologia, Grupo de Uro-Oncologia da Disciplina de 
Urologia da FMUSP, é composto por 24 urologistas com formação 
nacional e internacional no tratamento do câncer urológico. Realizam-
se mais de 500 prostatectomias radicais, 150 cistectomias e 140 
nefrectomias por ano. Além disso são feitas reuniões científicas e 
clínicas semanais multidisciplinares e extensa produção científica, 
tornando o centro referência internacional. 

Público alvo: Urologistas jovens, com residência reconhecida e 
completa, formação cirúrgica e científica e que se interessam por 
carreira acadêmica. 

Programa: Teremos 1 vaga para programa composto de 2 anos, sendo 
o primeiro de pesquisa e o segundo clínico. Durante o primeiro ano o 
“fellow” terá a oportunidade de acompanhar atividades clínicas, mas 
será prioritariamente voltado ao planejamento e desenvolvimento de 
pesquisas clínicas, estudo aprofundado da literatura e 
desenvolvimento de senso crítico científico. Durante o segundo ano, 
terá a oportunidade de assumir maior participação na condução de 
casos clínicos e cirurgias. Receberá treinamento tanto em cirurgia 
minimamente invasiva quanto em cirurgia aberta. 

Objetivos: Criar especialistas no tratamento do câncer urológico. 
Indivíduos, capazes de realizar cirurgias de alto nível de complexidade, 
com grande conhecimento técnico-científico e acadêmico. Especialistas 
que deverão se tornar os principais líderes nacionais em uro-
oncologia, ditando as futuras diretrizes em assistência, ensino e 
pesquisa. 



 
 

 

Período: o programa de “fellowship”começará em 01/março/2021 e 
terminará em 28/fevereiro/2023. 

 

Programa no 1º ano: 

- 60 horas semanais no ICESP – dedicação exclusiva 

- participação na reunião semanal para discussão de casos complexos 
e casos operados 

- participação nos protocolos de estudo em andamento 

- iniciação e condução de estudos originais, que podem vir a se tornar 
mestrado / doutorado 

- aprofundamento em análise estatística 

 

Programa no 2˚ ano 

- 60 horas semanais no ICESP – dedicação exclusiva 

- participação na reunião semanal para discussão de casos complexos 
e casos operados. Participam dessa reunião radioterapeutas, 
oncologistas, urologistas, radiologistas e patologistas. São discutidos 
semanalmente desde casos iniciais até casos avançados de 
tratamento sistêmico. 

- condução de ambulatório próprio de tumores urológicos incluindo 
câncer de próstata, rim, testículo, pênis e bexiga 

- realização de ambulatório conjunto com oncolgistas com objetivo 
de aprofundar o conhecimento em doença avançada 

- participação nas cirurgias diárias, que totalizam aproximadamente 
2000 cirurgias/ano 

- finalização dos estudos iniciados no 1º ano 

 
Coordenador do programa: Giuliano Betoni Guglielmetti 


