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Wagner José Gonçalves após a graduação em medicina, foi aprovado no concurso 
de residência médica no Departamento de Cirurgia da Escola Paulista de Medicina (EPM), 
hoje, Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Em 1981, 1982 e 1983 exerceu 
atividades como médico residente nos Departamentos de Cirurgia e Tocoginecologia da 
EPM. 

Em 1984 foi contratado, após concurso público, para ocupar o cargo de professor da 
disciplina de ginecologia da EPM. Nessa instituição tem exercido atividades assistenciais, 
de ensino e de pesquisa. Como docente tornou-se responsável por período semanal de 
atividade cirúrgica em pacientes internadas na enfermaria de ginecologia, desde 1984 até a 
presente data. Tem efetuado essa atividade cirúrgica em pacientes do Sistema Único de 
Saúde (SUS), em enfermas com neoplasias genitais, como cirurgião e orientador de 
médicos pós-graduandos e médicos-residentes do Departamento de Ginecologia. 

Wagner José Gonçalves realizou cursos de pós-graduação na Unifesp. Obteve o 
título de mestre em ginecologia, em dezembro de 1989, após defesa da tese intitulada 
Ultrassonografia Seriada do Endométrio e da Endocérvice Durante o Ciclo Menstrual 
da Mulher. Recebeu o título de doutor em medicina, em agosto de 1994, após defesa da 
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tese intitulada Ultrassonografia Transvaginal do Endométrio de Mulheres na Pós-
Menopausa. Correlação de Aspectos Clínicos, Laboratoriais e Anatomopatológicos. 
 Após concurso público de títulos e provas, em outubro de 2000, foi aprovado como 
professor livre-docente pelo Departamento de Ginecologia da Unifesp. Apresentou nesse 
concurso a tese intitulada A Expressão do Proto-Oncogene c-erbB-2 (HER-2/neu) no 
Adenocarcinoma, Pólipo e na Atrofia do Endométrio em Mulheres Após a 
Menopausa. 
 Na Unifesp chefiou o Setor de Oncologia Cirúrgica da Disciplina de Ginecologia. 
Nesse setor, os residentes no terceiro ano, pós-graduandos e médicos em cursos de 
especialização receberam supervisão e orientação. Atendendo especificamente as pacientes 
com neoplasia genital, culminou com a criação da disciplina de oncologia ginecológica da 
Unifesp, em 2004. Atualmente, a disciplina de oncologia ginecológica é constituída por 
docentes, médicos contratados, psicólogo, pós-graduandos, além dos residentes e alunos do 
5o ano de medicina em estágio rotatório. 
 Desde 1996, como professor orientador do curso de pós-gradução em ginecologia 
da Unifesp, computaram-se 20 teses defendidas de alunos. 

Wagner José Gonçalves foi editor associado da Revista Brasileira de Ginecologia e 
Obstetrícia (RBGO). Esse periódico é publicação científica da Federação Brasileira de 
Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo), indexado na base de dados Lilacs2 e Scielo3. Atuou 
na revista de 1994 até 2006, na apreciação e avaliação de trabalhos científicos. 

Ocupou o cargo de diretor científico da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do 
Estado de São Paulo (Sogesp). Ocupou o cargo, eleito inicialmente para a gestão 2005-
2007; foi reeleito para a gestão 2007-2009. Destacou-se, nessa função, na programação 
científica do Congresso Paulista de Ginecologia e Obstetrícia. 

                                                 
2 Lilacs: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde. 
 
3 Scielo: Scientific Electronic Library Online é uma biblioteca eletrônica desenvolvida pela Fapesp – 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. 
 


