SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIRURGIA
TORACICA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
TÍTULO DE ESPECIALISTA EM CIRURGIA
TORACICA - CATEGORIA ESPECIAL

Pelo presente edital a SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIRURGIA TORACICA
(SBCT) faz saber: estão abertas as inscrições para provas para concessão do titulo
de especialista em cirurgia torácica – categoria especial, de acordo com orientação
da AMB, da data de publicação deste Edital até o dia 30 de julho de 2010.
I.

DAS INSCRIÇÕES E DOS LOCAIS DA PROVA:

1.1.

A inscrição do candidato ao Título de Especialista em Cirurgia Torácica –
Categoria Especial automaticamente subentende que o mesmo tem pleno
conhecimento das normas e condições estabelecidas neste Edital, e na tácita
aceitação das mesmas, não podendo, portanto, alegar desconhecimento.
O certificado emitido pela AMB e SBCT terá validade por 5 (cinco) anos,
sendo renovável segundo as normas estabelecidas pela Comissão Nacional
de Acreditação AMB/CFM.
Será cobrada taxa de inscrição no valor de R$ 350,00 para sócios quites com
a SBCT ou AMB e de R$ 700,00 para não sócios, ou sócios que não estejam
quites, no momento da inscrição, com pelo menos uma das entidades.

1.2.
1.3.
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1.4.

1.5.

As provas serão realizadas no dia 20 de agosto de 2010, com início às 09:00
(prova escrita – 90 minutos) e término previsto dos trabalhos (incluindo
a prova oral)
às 15:00 horas, e ocorrerão simultaneamente nas
seguintes cidades e locais:
1- São Paulo – INCOR – Avenida Enéas de Carvalho Aguiar 44, bloco 1 –
Segundo Andar - Sala 01 - ao lado do anfiteatro
2- Rio de Janeiro – CREMERJ – Praia de Botafogo 228 – Sala da Plenária
(menor)- 3o. Andar.
3- Porto Alegre - Pavilhão Pereira Filho da Santa Casa de Porto Alegre Anfiteatro do 1o. andar - Av Independência 75 - Centro
4- Recife - Hospital Universitário - Auditório do CIAP - Rua Arnobio Marques
137, Oswaldo Cruz
5- Juiz de Fora - Hospital Therezinha de Jesus - Rua Dirceu de Andrade 33,
São Matheus
Não haverá devolução da taxa de inscrição para o candidato que faltar `a
prova e será retida uma taxa de administração de 20% aos candidatos que
informarem, com antecedência de pelo menos 72 horas, a sua desistência.

II.

PRÉ-REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO:

2.1.
2.2.

Estar inscrito no Conselho Regional de Medicina (CRM definitivo).
Ter mais de 15 (quinze) anos completos de formado em Medicina (ou seja
formado antes de 20 de agosto de 1995);
Ter comprovada prática na especialidade de cirurgia torácica em qualquer
município do Território Nacional e apresentar documento emitido e firmado
pelo diretor do hospital onde exerce as atividades na especialidade,
especificando quais são essas atividades e por quantos anos.
Estar exercendo atividades na especialidade por um período de tempo
mínimo de 6 anos, conforme Resolução CFM 1785/2006 em vigor.
Ser apresentado por 2 (dois) membros titulares da SBCT de sua região de
trabalho (cidade ou Estado) que devem também descrever as atividades
profissionais do postulante.
Não serão aceitas inscrições condicionais, ou com documentação
incompleta.

2.3.

2.4.
2.5.
2.6.

III.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO:
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a) Ficha
de
inscrição
fornecida
pela
SBCT
por
e-mail
(secretaria@sbct.org.br).
b) Cópias autenticadas do diploma de médico e da carteira do CRM, assim
como do comprovante de pagamento da anuidade de 2010 do Conselho.
c) Currículo com suas atividades na especialidade de cirurgia torácica de
acordo com os Anexos 1 e 2.
d) Carta ou certificado emitido pelo diretor do hospital onde exerce a
especialidade especificando quais são essas atividades e por quanto tempo ela é
exercida.
e) Carta de apresentação de 2 (dois) membros titulares da SBCT de sua
cidade, região ou Estado descrevendo as atividades profissionais do
postulante.
f) Lista de operações de no mínimo 50 (cinqüenta) cirurgias recentes de acordo com
o Anexo III.

IV.

CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO:

4.1. As inscrições serão recebidas pela SBCT até o último dia útil do mês de julho
de 2010 e o candidato será avisado do recebimento por e-mail ou por telefone.
4.2 Caso não receba a confirmação da inscrição em 7 dias entrar em contato com
Ana Rita na SBCT, pelo telefone 11-3253-0202 (horário comercial) ou pelo email secretaria@sbct.org.br
V.

PROVAS :

4.1.

Prova escrita : A prova escrita será dissertativa e composta de 5 (cinco)
questões dos pontos constantes do Conteúdo Programático da Prova (vide
item IX).
Análise curricular: Os requisitos do currículo e a pontuação atribuída
seguirão rigorosamente o sistema de pontuação estabelecido pela Comissão
Nacional de Acreditação (CNA) – ( anexos 1 e 2).

4.2.

4.3.

Prova oral : Com abrangência da área de atuação constando de discussão
diagnóstica e condutas terapêuticas de casos de cirurgia torácica, também
dentro do conteúdo programático.
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VI.

BANCAS :

6.1.

As provas serão realizadas por uma comissão composta por 3 a 5 membros
titulares da SBCT, indicados pela diretoria e com um membro da diretoria
como presidente da banca, nos locais especificados no item 1-4.

VII.

DO JULGAMENTO DAS PROVAS :

A prova escrita terá pontuação 40, a prova oral 40 e a análise do currículo 20
pontos. Será considerado aprovado o candidato que somar no mínimo 70 pontos.
As correções das provas escritas serão feitas em cidades diferentes das da
realização da prova, seguindo um gabarito pré-determinado pela banca, e os
pontos serão totalizados em São Paulo, na sede da SBCT.
VIII. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS :
8.1.

A lista alfabética dos aprovados será publicada no site da SBCT 30 dias após
a prova. Não serão divulgadas notas ou nomes dos não aprovados.

IX.

CONTEUDO PROGRAMATICO (PONTOS) DA PROVA :

1. Avaliação de risco cirúrgico em cirurgia torácica
2. Princípios gerais da cirurgia torácica
3. Procedimentos cirúrgicos pulmonares
4. Procedimentos cirúrgicos pleurais
5. Propedêutica cirúrgica do tórax
6. Endoscopia diagnóstica e terapêutica
7. Estadiamento cirúrgico do mediastino no câncer de pulmão
8. Derrame pleural: avaliação propedêutica
9. Tratamento do derrame pleural e pericárdico neoplásicos
10. Pneumotórax
11. Empiema pleural
12. Tumores da pleura
13. Traumatismo torácico
14. Patologia cirúrgica da traquéia
15. Tumores do mediastino
16. Cirurgia do diafragma
17. Cirurgia dos defeitos congênitos da parece torácica
18. Anomalias congênitas dos órgãos intratorácicos (exceto coração e grandes vasos)
19. Doenças pulmonares supurativas
20. Cirurgia do esôfago
21. Miastenia gravis
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22. Bócio endotorácico
23. Metástases pulmonares
24. Estadiamento do câncer de pulmão
25. Tratamento cirúrgico do carcinoma brônquico
26. Terapêutica cirúrgica da hiperidrose
27. Alternativas cirúrgicas e endoscópicas no tratamento do enfisema difuso
28. Indicações atuais do transplante de pulmão
29. Peculiaridades da cirurgia torácica pediátrica
30- Tumores de parede torácica
X.

ANEXOS

Anexo I – avaliação do Currículo:
Atividades - Pontos
Congresso Nacional da Especialidade 20
Congresso da Especialidade no Exterior 5
Congresso/Jornada Regional Estadual da Especialidade 15
Congresso Relacionado à Especialidade com apoio da
Sociedade Nacional da Especialidade 10
Outras Jornadas, Cursos e Simpósios 0,5 ponto/hora (mínimo
2hs/máx. 10hs.)
Programa de Educação à Distância (incluindo Internet) por Ciclo 0,5 ponto/hora (mínimo
1h/máx. 10hs.)
Atividades - Pontos
Artigo Publicado em Revista Médica 5
Capítulo em Livro Nacional ou Internacional 5
Edição Completa de Livro Nacional ou Internacional 10
Conferência em Evento Nacional apoiado pela Sociedade
de Especialidade 5
Conferência em Evento Internacional 5
Conferência em Evento Regional ou Estadual 2
Apresentação de Tema Livre ou Pôster em Congresso ou
Jornada da Especialidade 2 (máx. 10)
Atividades - Pontos
Participação em Banca Examinadora (Mestrado,
Doutorado, Livre Docência, Concurso, etc.) 5
Mestrado na Especialidade 15
Doutorado ou Livre Docência na Especialidade 20
Coordenação de Programa de Residência Médica 5 por ano (máximo de 5 anos)
Anexo II
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A pontuação do CV obedecerá a seguinte orientação (essa pontuação deve ser cumulativa,
ou seja, se o candidato tiver mais que um dos títulos abaixo, eles serão todos computados
e somados):
Residência Médica em Cirurgia Torácica em serviço reconhecido pela ANRM ou SBCT 2,0
pontos
Estágio em Cirurgia Torácica por no mínimo 2 anos em serviço reconhecido pela SBCT 1,0
Mestrado em Ciências Médicas 1,5
Doutorado ou Livre-Docência em Ciências Médicas 2,0
Curso de Especialização em Cirurgia Torácica de 360 horas 0,2
Curso de Especialização em Cirurgia Torácica de 720 horas 0,6
Curso de Especialização em Cirurgia Torácica de 1.400 horas ou mais em serviço
reconhecido pela SBCT 1,0 ponto.
Anexo III
A lista de operações deverá constar no mínimo 50 (cinqüenta) operações torácicas
recentes (dos últimos três anos) de médio e grande portes feitas inteiramente pelo
candidato, das quais 50% deverão corresponder a lobectomias e/ou pneumonectomias. A
lista deve conter as iniciais e o número de registro, sexo e idade do paciente, nome
do hospital, cidade, estado, tipo de intervenção, data da cirurgia e diagnóstico. A
lista deverá ser autenticada pelo Chefe do Serviço ou pelo Chefe do Arquivo Médico. A
comissão pode fazer consulta ao hospital para verificar a veracidade dos dados, se assim
julgar necessário. Os seguintes procedimentos não poderão exceder 20% do total das
operações apresentadas pelo candidato: toracoscopia convencional (pleuroscopia),
mediastinoscopia, mediastinoscopia ou mediastinotomia exploradora paraesternal, biópsia
de pulmão a céu aberto ou videotoracoscópica, toracostomia aberta (pleurostomia) e
pericardiostomia.
X.

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA

– AS EDIÇOES MAIS RECENTES DOS SEGUINTES LIVROS:
1- DIAGNOSIS OF DISEASES OF THE CHEST
FRASER AND PARÉ (WB SAUNDERS)
2- THORACIC SURGERY
PEARSON, DESLAURIERS, PATTERSON E COLS.
(CHURCHILL AND LIVINGSTONE)
3- SURGERY OF THE CHEST
SABINSTON AND SPENCER (WB SAUNDERS)
4- THORACIC ONCOLOGY
ROTH, RUCKDESCHEL AND WEISENBURGER (WB SAUNDERS)
5- GENERAL THORACIC SURGERY –
SHIELDS (LIPPINCOTT WILLIAMS AND WILKINS)
6- CIRURGIA TORÁCICA GERAL – CBC
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XIMENES NETTO, RORIZ DE CARVALHO, VICENTE FORTE, SAAD JÚNIOR E COLS
(ATHENEU)
7- ATLAS OF GENERAL THORACIC SURGERY
RAVITCH AND STEICHEN (WB SAUNDERS)
8- ADVANCED THERAPY IN THORACIC SURGERY FRANCO AND PUTNAN (BC DECKER)
9- DIAGNOSIS AND TREATMENT OF LUNG CANCER: An Evidence-Based
Guide for the Practicing Clinician –
DETTERBECK, RIVERA E COLS. (WB SAUNDERS)
10- PLEURAL DISEASES –
LIGHT (WILLIAMS AND WILKINS)
11- MANUAL DE CIRURGIA TORÁCICA –
PINTO, FILHO E COLS (Editora Revinter)
São Paulo 10 de maio de 2010.

Prof. Dr. Rui Haddad
Secretário Geral - SBCT
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