E D I T A L T E E M 2011

PROVA PARA TÍTULO DE ESPECIALISTA EM ENDOCRINOLOGIA E
METABOLOGIA
Estarão abertas, no período de 02 a 20 de Maio de 2011, as inscrições
para obtenção de TÍTULO DE ESPECIALISTA EM ENDOCRINOLOGIA E
METABOLOGIA, atendendo as determinações estatutárias da Sociedade
Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM) e as normas da Associação
Médica Brasileira (AMB).

I. REQUISITOS
 Tempo mínimo de formado de 2 anos.
 Comprovação do CRM definitivo
 Comprovação de treinamento/capacitação na área de endocrinologia por meio

de atividades profissionais realizadas em um período de tempo equivalente a
pelo menos 4 anos em relação à data do concurso, e participação em
atividades científicas na área, as quais deverão atingir no mínimo 100 pontos,
utilizando como modelo o sistema de pontuação da AMB,

Sistema de créditos para pontuação

Atividade
Congresso nacional de Endocrinologia
Congresso de Endocrinologia no exterior
Congresso/jornada regional/estadual de endocrinologia
Congresso relacionado à endocrinologia c/apoio da
sociedade
Outras jornadas, cursos e simpósios

Eventos
Programa de educação à distância por ciclo
Artigo publicado em revista médica
Capítulo em livro nacional ou internacional
Edição completa de livro nacional ou internacional
Conferência em evento nacional apoiado p/ Sociedade de

Nº de Pontos
20
05
15
10
0,5 p/h (mín.1 e
máx.10)
Nº de Pontos
0,5/h (máx.10)
05
05
10
05
1

Endocrinologia
Conferência em evento internacional
Conferência em evento regional ou estadual

05
02

Atividades científicas
Apresentação de tema livre ou pôster em congresso ou
jornada de endocrinologia
Participação em banca examinadora (mestrado, doutorado,
livre docência, concurso, etc.)
Mestrado em endocrinologia
Doutorado ou livre docência em endocrinologia

Nº de Pontos

Atividades acadêmicas
Coordenação de programa de residência médica

Nº de Pontos
5/ano

02 (máx. 10)
05
15
20

 Ou
 Certificado de conclusão na Residência Médica em Endocrinologia em Serviço

credenciado pelo Ministério da Educação, ou
 Certificado de conclusão na Residência Médica, Estágio ou Especialização

(mínimo de 2 anos) em Endocrinologia em Serviço credenciado pela Sociedade
Brasileira de Endocrinologia e Metabologia.
II. DA INSCRIÇÃO

O candidato deverá enviar à secretaria da Regional os seguintes documentos:
 Curriculum Vitae com comprovantes (modelo CNPq – Plataforma Lattes).
 Documento comprobatório atestando 4 anos de prática na especialidade ou 2









anos completos de residência, estágio ou especialização / pós-graduação em
Endocrinologia (original ou xerox autenticado).
Comprovante de inscrição no Conselho Regional de Medicina (xerox
autenticado), com Carteira definitiva.
2 fotos 3x4.
Preencher a ficha de inscrição à qual deverá anexar o comprovante de
pagamento da taxa de inscrição efetuada em nome da Sociedade Brasileira de
Endocrinologia e Metabologia – SBEM, por meio de depósito bancário no HSBC
Ag. 1611, conta corrente 00234-94.
Valor da inscrição para sócios quites da SBEM e da AMB: R$ 150,00 e não
Sócios: R$ 400,00.
O candidato receberá a confirmação de sua inscrição através do email
informado na ficha de inscrição.
O candidato que, por ser portador de deficiência, necessitar de instalações
diferenciadas deverá declarar no ato da inscrição.
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III. DAS PROVAS
 Prática, de caráter eliminatório, a ser realizada até 45 dias antes da prova

escrita, em data a ser marcada por cada Regional da Sociedade (até 11 de
julho de 2011, prazo final). Esta prova constará de cinco questões sobre um
caso clínico escolhido em enfermaria ou ambulatório, no dia da sua realização.
A CTEEM da SBEM indicará, junto aos presidentes das regionais, os membros
da banca examinadora, como também orientará sobre a uniformidade de
procedimentos.
 Escrita, a ser realizada no dia 24 de Agosto de 2011, às 8:00 horas no Centro
de Convenções Frei Caneca, na Rua Frei Caneca, 569, Consolação, São
Paulo-SP, para os candidatos aprovados na prova prática. A prova escrita terá
duração de 3 (três) horas e meia, constando de 100 (cem) questões de múltipla
escolha, com 5 (cinco) opções e uma resposta correta.
 O gabarito será publicado até 24 horas após a realização da prova escrita no
mesmo local da realização da prova.
 A lista com os nomes dos aprovados será divulgada no site da Sociedade, 24
horas após a realização da prova teórica.
IV. DA HABILITAÇÃO
 As provas são eliminatórias, atribuindo-se o valor máximo de 100 (cem) pontos,

sendo eliminado o candidato que não obtiver um número de 60 (sessenta)
pontos em cada uma das provas.
 A prova prática é pré-requisito à prova escrita. A nota da prova prática não será
computada para o cálculo da nota final.
V. PROGRAMA
 Biologia Molecular, Neuroendocrinologia, Doenças da tiróide, Paratiróide e

doenças osteometabólicas, Doenças das adrenais, Gônadas, Pâncreas
Endócrino, Obesidade, Dislipidemia, Endocrinologia Básica e Métodos
Diagnósticos.
 Bibliografia: 1) Vilar: Endocrinologia Clínica, 2006. 2) Greenspan: Basic and
Clinical Endocrinology, 2007. 3) Saad, Mendonça e Maciel: Endocrinologia,
2007. 4) Williams Textbook of Endocrinology, 2008. 5) Bandeira, Graf, Griz,
Faria, Lazaretti-Castro: Endocrinologia e Diabetes (2ª. Ed), 2009. 5) Periódicos
indexados na área de endocrinologia e metabolismo.
VI. DISPOSIÇÕES GERAIS
 Qualquer recurso sobre as questões deverá ser encaminhado a CTEEM até 48

horas após a divulgação do gabarito, através do site da Sociedade ou por
correspondência registrada.
 O Título de Especialista em Endocrinologia e Metabologia terá validade por
5(cinco) anos, devendo ser renovado de acordo com as normas estabelecidas
pela Comissão Nacional de Acreditação AMB/CFM.
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VIII. INFORMAÇÕES

SBEM – Nacional
Escritório Rio de Janeiro:
Endereço: Rua Humaitá, nº. 85 – 5º andar. Botafogo – Rio de Janeiro/RJ - CEP:
22.261-000
Fone/Fax: (021) 2579-0312
E-mail: sbem@endocrino.org.br








CBAEM + COPEM – 2011
Data: 24 a 27 de agosto de 2011
Local: Centro de Convenções Frei Caneca
Rua Frei Caneca, 569
Consolação - São Paulo – SP
Realização: Grouw Up / Eventus Organização
Informações::www.sbemsp.org.br/endocrino2011
endocrino2011@eventus.com.br
Telefone da secretaria: 11- 3361 3056 e fax 11 - 3361 3089

/

COMISSÃO DO TEEM
Presidente: Dr. Francisco Bandeira
Fone: (081) 3427-1919
E-mail: fbandeira@gmail.com
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