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LIGA BAHIANA CONTRA O CÂNCER
HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ
SERVIÇO DE UROLOGIA

PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO – PROCESSO SELETIVO 2018
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM URO-ONCOLOGIA DO HAM

O Departamento de Ensino (DEP), torna público por meio deste edital, que no
período abaixo citado estarão abertas inscrições para processo seletivo do Programa de
Aperfeiçoamento de Uro-Oncologia.
Das inscrições:
1. As inscrições serão recebidas no período de 03 de Dezembro a 21 de Dezembro de
2018; das 09:00h às 15:30, na Biblioteca do Hospital Aristides Maltez, na Av. Dom
João VI, 332 - Brotas - CEP 40285-001 - Salvador – BA. Ou através do site:
www.lbcc.org.br
2. Para realizar a inscrição o candidato deverá entregar currículo vitae, além dos
documentos anexos: RG, CPF e o CRM-BA (o candidato que não possuir registro
no CRM-BA, poderá utilizar o CRM do estado de origem e caso seja aprovado no
processo seletivo poderá solicitar transferência para o CRM-BA), diploma de
Urologia (ou certificado que comprove estar cursando o último ano de residência
médica em Urologia), e comprovante de pagamento da taxa de inscrição.
3. As inscrições deverão ser feitas mediante o correto preenchimento de ficha de
inscrição, disponível no site do Hospital Aristides Maltez (www.lbcc.org.br) e o
pagamento da taxa, no valor de R$ 50,00 (Cinquenta Reais), por meio de depósito
bancário (Caixa Econômica Federal, Ag 1236, Conta Corrente 918-1, Operação 003,
CNPJ 15.180.961.0001-00 em nome da Liga Bahiana Contra o Câncer – LBCC), o
comprovante de depósito deverá ser entregue no ato da inscrição.
4. As inscrições realizadas por correio deverão atender os requisitos do item 3,
entretanto, só serão aceitas inscrições recebidas até a data limite de inscrição, dia 21
de dezembro de 2018.
Da Seleção:

5. A seleção é composta por:
• Prova de conhecimentos em Uro-Oncologia com 5 questões subjetivas Peso 6
• Análise de Currículo (Peso 2) e Entrevista (Peso 2). – total: Peso 4
Data e local de Prova Escrita/Entrevista:
• Data de prova: 18/01/2019 (sexta-feira) – Horário 07:30 às 10:00 – Local: Sala de
Reuniões , Mini-auditório do Hospital Aristides Maltez; Av. Dom João VI, 332 Brotas - CEP 40285-001 - Salvador – BA.
• Entrevista: Realizada com todos os candidatos, no dia 18/01/2019 – Horário: 10:45h
às 13:00 – Local: Sala de Reuniões , Mini-auditório do Hospital Aristides Maltez;
Av. Dom João VI, 332 - Brotas - CEP 40285-001 - Salvador – BA.
Resultado final:
6. O resultado final: entrevista , análise de currículo e a classificação dos candidatos
no Processo Seletivo serão divulgados no site do Hospital Aristides Maltez
(www.lbcc.org.br), ou pelo telefone: (71) 3357-6812, DEP Departamento de Ensino,
a partir do dia 22/01/2019 (terça-feira).
Da Matrícula:
7. A matrícula será realizada nos dias 04 a 08 de Fevereiro de 2019, das 09:00h às
15:30h, na Biblioteca do Hospital Aristides Maltez, na Av. Dom João VI, 332 Brotas - CEP 40285-001 - Salvador – BA. O candidato aprovado que não realizar a
inscrição no período previsto, caracterizará desistência do processo seletivo, ficando
a instituição autorizada a proceder com nova convocação.
Valor do Curso:
8. O curso tem o custo para o aluno de quinhentos e cinquenta reais mensais (R$
550,00), que serão pagos à LBCC mensalmente até o dia 10 de cada mês.
Início do Curso:
9. As atividades dos alunos se iniciarão no dia 01/03/2019 às 07:00h.
Certificado:
10. Será emitido somente pelo Hospital Aristides Maltez

ORIENTAÇÕES:

PARTICIPAÇÃO: Exclusivo à Médicos urologistas.
PRÉ-REQUISITO: Residência Médica em Urologia
DURAÇÃO: 01 ano
CARGA HORÁRIA MÍNIMA ANUAL: 1200 horas
NÚMERO DE VAGAS: 02 (por ano)
TAXA MENSAL DE PARTICIPAÇÃO: Quinhentos e cinquenta reais (R$ 550,00)
ROTEIRO: O especializando fará treinamento em serviço especializado em UroOncologia, com supervisão contínua de preceptores qualificados. Suas atividades serão
divididas em, formação clínica com 3 ambulatórios semanais, e cirúrgica com 4 turnos
operatórios. Suas atividades de pesquisa, preparação de casos clínicos e estudo devem ser
realizados dentro destes turnos.
INTERVALO: Período de férias a ser escolhido pelo estagiário; sendo um total de 30 dias,
que podem ser divididos em 2 períodos de 15 dias.
ADMISSÃO: Através de seleção por prova de conhecimento em Uro-Oncologia, entrevista
e análise de currículo.
ATIVIDADES DO CURSO:
Participação no Serviço de Urologia, conforme atividades abaixo:
-Ambulatório: Participação no atendimento de pacientes de primeira consulta, cistoscopia,
revisões clínicas e cirúrgicas. Deverão ser ocupados 03 turnos semanais nesta atividade.
-Enfermaria: Acompanhamento dos pacientes internados com evolução diária em dias de
semana. A visita à enfermaria durante os sábados, domingos e feriados seguirá escala
fazendo semanas alternadas. As visitas à enfermaria serão supervisionadas por um médico
preceptor do serviço.
-Centro cirúrgico: Atuação nas cirurgias do serviço, com desenvolvimento técnico
gradativo, aumentando sua participação progressiva como cirurgião principal, demostrando
capacidade em realizar as cirurgias com competência e segurança. Esta atividade deve
ocupar 04 turnos por semana.
-Pesquisa científica em Urologia: Participação em atividades de pesquisa em urologia.
Utilizar um turno por semana para coleta de dados no SAME, estudo e preparação de casos

clínicos do hospital, e elaboração de estudo clínico a ser apresentado nos congressos da
área de urologia e oncologia. Cada estagiário deverá ter 01 trabalho elaborado e enviado
para um periódico medico, que servirá também com oTrabalho de Conclusão de Curso
(TCC).
Atividade Teórica
1. Reunião semanal de discussão de casos clínicos e apresentação de artigos
relacionados ao caso. (segunda-feira 20:00; duração 1h)
2. Reunião de Uro-oncologia, discussão de temas específicos em conjunto com
oncologia clínica. Terça-feira 18:30; 30/30dias; duração 1h)
3. Elaboração de 01 trabalho científico, no mínimo, por ano para ser apresentado nos
congressos e simpósios da especialidade. (especializando deve escolher um médico
do serviço para orientar sua pesquisa).
4. Realização de uma monografia durante o estágio, a mesma poderá ser utilizada para
o exame de título de especialista em Urologia da SBU.

CARGA HORÁRIA SEMANAL

ATIVIDADE

Turnos

Carga Horária

CENTRO CIRÚRGICO

04

24h

AMBULATÓRIO/ PESQUISA

03

12h

ENFERMARIA

04

4h

TOTAL

40h

Durante todos os dias da semana, inclusive aos domingos, haverá acompanhamento de
enfermaria e internamento dos pacientes do serviço. Os estagiários farão uma escala em que
deverão se alternar para estas atividades.

PROGRAMA TEÓRICO EM URO-ONCOLOGIA
1. Diagnóstico do Câncer de Próstata (Screening, Biópsia)
2. Aspectos Cirúrgicos do Tratamento do Câncer de Próstata
3. Tumor de Próstata Metastático

4. Radioterapia em Uro-Oncologia
5. Tumor do Rim
6. Tumor de Pênis
7. Tumor Superficial de Bexiga
8. Tumor Invasivo de Bexiga
9. Preservação Vesical no Tumor de Bexiga
10. Nódulos Adrenais
11. Tumores de testículo
12. Laparoscopia em Uro-Oncologia
13. Tumores Uroteliais do Trato Superior

Dr Breno Dauster !
Chefe do Serviço de Urologia do Hospital Aristides Maltez
Dr Augusto Modesto
Coordenador da Pós-graduação Latu-Sensu em Uro-Oncologia.
Salvador, 03 de Dezembro de 2018.

