SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIRURGIA DA MÃO
FILIADA À FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE SOCIEDADES DE CIRURGIA DA MÃO
DEPARTAMENTO DA ASSOCIAÇÃO MÉDICA BRASILEIRA

EDITAL DO EXAME DE SUFICIÊNCIA PARA OBTENÇÃO DO TÍTULO DE ESPECIALISTA
EM CIRURGIA DA MÃO – 2022

Pelo presente edital, a Associação Médica Brasileira (AMB) por meio da Sociedade Brasileira de Cirurgia da
Mão faz saber, a todos os médicos interessados, que estão abertas de 03/01/2022 a 28/01/2022, as
inscrições para o Exame de suficiência para Título de especialista em Cirurgia da Mão.
O exame de suficiência em para Título de especialista em Cirurgia da Mão, emitido pela AMB, identifica o
profissional médico de formação acadêmico-científica adequada e apto a exercer a especialidade com ética,
responsabilidade e competência. Os critérios, aqui estabelecidos, estão de acordo com as exigências
estabelecidas no convênio firmado entre o Conselho Federal de Medicina (CFM), a Associação Médica
Brasileira (AMB) e a Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) (2002); com a Normativa de
Regulamentação do Exame de Suficiência para Titulação de Especialista ou Certificação de Área de Atuação
da AMB (2016) e seu adendo (Portaria AMB no. 002/2020).

DISPOSIÇÕES:
A aprovação no Exame de Suficiência para Título de especialista em Cirurgia da Mão é requisito necessário
para obtenção do Título de Especialista concedido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão e
credenciado pelo CFM, nos termos das Resoluções do CFM n.os 2.148/2016 e 2.221/2018.
Este Exame de Suficiência para Obtenção do Título de Especialista constará de análise do cumprimento das
etapas para inscrição desde Edital de prova teórica e prova oral.

CRONOGRAMA GERAL:
03/01/2022 – Abertura das inscrições
28/01/2022 – encerramento das inscrições
07/02/2022 – confirmação da inscrição deferida
10/02/2022 – data limite para anexar a documentação em exigência pós análise
11/03/2022 – aplicação da prova teórica
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11/03/2022 - entrega da cópia do caderno de questões ao término da prova de cada candidato
11/03/2022 - divulgação do gabarito da prova escrita após o término do exame
12/03/2022 - aplicação da prova oral
12/03/2022 - entrega da cópia do caderno de questões ao término da prova de cada candidato
12/03/2022 - divulgação do gabarito da prova oral após o término do exame
14/03/2022 - divulgação do espelho de correção das provas pelo site da SBCM
16/03/2022 - data limite para encaminhar recurso do gabarito de qualquer fase do exame
21/03/2022 - resultado do recurso do gabarito
Seguem-se todas as leis e normas gerais de proteção a pessoas em situações especiais, tais como idosos,
gestantes e deficiente.
INSCRIÇÕES DE CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
O candidato com deficiência, no ato da inscrição, deverá proceder da seguinte forma:
A) informar ter deficiência;
B) selecionar o tipo de deficiência;
C) especificar a deficiência;
D) informar se necessita de condições especiais e de quais, para a realização da Prova.
1. O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para a realização das Provas
deverá anexar, no ato da inscrição, no formato JPG ou PNG, no ambiente on-line de inscrição,
identificado, datado e assinado parecer emitido por profissional habilitado, que deverá justificar
a necessidade do tempo adicional solicitado pelo candidato, nos termos do §2º do art. 4º, do
Decreto Federal n. 9.508/2018.
2. O atendimento às condições especiais solicitadas ficará sujeito à análise de viabilidade e
razoabilidade do pedido pela AMB.

DAS INSCRIÇÕES DE CANDIDATAS LACTANTES:
1. A candidata lactante que precisar amamentar durante a realização das provas poderá
requerer, fazendo a opção na ficha de inscrição.
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PRÉ-REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO DOS CANDIDADOS:
O candidato deverá possuir CRM definitivo e preencher uma das seguintes condições:

a. Ter concluído Programa de Residência Médica em Cirurgia da Mão reconhecido pela CNRM/
Ministério da Educação (MEC) ou
b. Ter Residência Médica e/ou Título de Especialista em Ortopedia e Traumatologia ou em Cirurgia
Plástica e, após o período deste pré-requisito, possuir atividade profissional comprovada em Cirurgia
da Mão por 04 (quatro) anos ou
c. Possuir atividade profissional comprovada em Ortopedia e Traumatologia ou em Cirurgia Plástica por
06 (seis) anos e possuir atividade profissional comprovada em Cirurgia da Mão por mais 4 (quatro)
anos (totalizando 10 anos).

1. Inscrição – Documentos obrigatórios para a inscrição:
1.1. Currículo resumido, no qual deverão constar os seguintes dados:
1.1.1. Identificação:
1.1.1.1. Nome.
1.1.1.2. Endereço para correspondência, e-mail e telefone.
1.1.1.3. Números do CPF e do RG.
1.1.1.4. Número de registro no CRM.
1.1.2. Formação Médica:
1.1.2.1. Nome da Faculdade de Medicina.
1.1.2.2. Nome do Serviço onde fez seu treinamento em Cirurgia da Mão.
1.1.2.3. Nome do serviço onde fez outras residências ou treinamento (Ortopedia e Traumatologia ou
Cirurgia Plástica).
1.1.3. Atividades científicas. Listar:
1.1.3.1. Cursos, congressos ou outros eventos científicos ligados a Cirurgia da Mão.
1.1.3.2. Trabalhos científicos apresentados ou publicados na área de Cirurgia da Mão.
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1.2. Comprovantes – enviar cópias simples sem autenticação dos seguintes documentos, nesta
ordem:
1.2.1. Registro no Conselho Regional de Medicina definitivo e válido;
1.2.2. Certidão ético-profissional de nada-consta emitido pelo CRM;
1.2.3.

Comprovação de ser especialista por meio de conclusão do programa de Residência Médica ou
apresentação do Título de Especialista, expedido pela AMB, na área de Ortopedia e Traumatologia
ou Cirurgia Plástica; ou comprovação de capacitação por atuação prático-profissional na Área de
Ortopedia e Traumatologia ou Cirurgia Plástica, em período mínimo de 6 (seis) anos, e
cumulativamente:
1.2.3.1. Comprovação de conclusão de Programa de Residência Médica em Cirurgia da Mão reconhecido
pela CNRM; ou alternativamente
1.2.3.2. Comprovação de capacitação por atuação prático-profissional na área de Cirurgia da Mão, em
período mínimo de 04 (quatro) anos.

1.2.4. Os documentos acima deverão ser encaminhados em pasta única, digitalizados, na sequência deste
tópico (itens 1.1., 1.2. e subitens) em formato PDF, para o endereço eletrônico:
atendimento@cirurgiadamao.org.br, com o título “Inscrição (nome do candidato)”.

1.3. Trabalho científico na área de cirurgia da mão:
1.3.1 Cada candidato deve obrigatoriamente apresentar um trabalho, de acordo com o regimento interno da
CET.
1.3.1.1. O trabalho não pode ter sido apresentado para obtenção do Título de Especialista em Cirurgia da
Mão por outro candidato.
1.3.1.2. Não será aceito relatos de caso ou revisões de literatura, mesmo que publicados.
1.3.1.3. O trabalho deve ter sido realizado durante o período do treinamento.

1.3.1.4. O trabalho deve ser escrito em língua portuguesa.
1.3.2. Os trabalhos deverão ser encaminhados em arquivo PDF para o endereço eletrônico:
atendimento@cirurgiadamao.org.br, conjuntamente com a documentação do item 1.2.
1.3.2.1 O trabalho em PDF NÃO poderá conter nenhuma identificação, sob pena de anulação do trabalho.
1.3.3. O candidato que estiver prestando a prova novamente poderá submeter o mesmo trabalho apresentado
anteriormente, devendo seguir as regras do item 1.3.2 do presente.
1.4. O prazo de recebimento das inscrições e do trabalho científico será de 03/01/2022 a 28/01/2022.

1.5. Será considerada a data de envio do e-mail com os documentos em PDF para validação da
inscrição.
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1.6. Todos os documentos serão analisados pela Comissão de Ensino e Treinamento.
1.6.1. A falta de algum dos itens ou desacordo com as regras deste Edital implicará exclusão do candidato.
1.6.2. Casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Ensino e Treinamento da SBCM.

1.7. O valor da taxa de inscrição é de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
1.7.2. Os candidatos que tiverem sua inscrição aceita pela Comissão de Ensino e Treinamento receberão a
confirmação por correio eletrônico no período de 07 de fevereiro a 10 de fevereiro de 2022, junto com o
boleto para pagamento da taxa de inscrição com vencimento em 19 de fevereiro de 2022.
1.7.3. O não pagamento da taxa de inscrição eliminará o candidato.

2. Estrutura do exame:

2.1. O exame constará de duas partes:
2.1.1. Prova teórica: 100 (cem) testes de múltipla escolha com no máximo 2 (duas) horas de duração.
2.1.2. Prova teórico-prática: 10 (dez) questões no formato oral.
2.1.2.1. As questões serão apresentadas em multimídia, com duração de seis minutos cada.
2.1.2.2. Cada candidato será avaliado por no mínimo dois examinadores.
2.1.2.3. Os examinadores serão convidados pela CET-SBCM.

2.2. Critérios de pontuação. O exame terá a seguinte proporção:

2.2.1. A prova teórica terá pontuação máxima de 10, e peso 6 (60% da nota final).
2.2.2. A prova teórico-prática terá pontuação máxima de 10, e peso 3 (30% da nota final).
2.2.3. Avaliação do trabalho científico terá pontuação máxima de 10, e peso 1 (10% da nota final).

2.3. Será considerado aprovado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 6 (seis).
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3. Avaliação e divulgação da lista dos aprovados
3.1. O resultado da prova será divulgado
www.cirurgiadamao.org.br a partir do dia 25/03/2022.

através

do

sítio

eletrônico

da

4. Datas e local do exame:
Datas
11 de março de 2022 (sexta-feira) às 18:00h – PROVA TEÓRICA
12 de março de 2022 (sábado), às 10:00h – INÍCIO DA PROVA TEÓRICO-PRÁTICA
Local da prova
Estanplaza International Hotel
(Rua Fernandes Moreira,1293 – Chácara Santo Antonio – São Paulo – SP).
5. Programa:

BÁSICO
História da cirurgia da Mão.
Anatomia dos membros
Semiologia e biomecânica do membro superior.
Cicatrização e consolidação óssea.
Cuidados operatórios.
Reabilitação do membro superior.
Órteses e próteses.
Microcirurgia.
Princípios de cirurgia vascular, neurológica, plástica e ortopédica.
TRAUMA
Atendimento ao politraumatizado e ao trauma grave de membro superior.
Princípios e métodos de osteossíntese e de fixação externa.
Traumatismos osteo-articulares do membro superior e suas seqüelas.
Lesões dos músculos e tendões e suas seqüelas.
Lesões dos nervos periféricos e suas seqüelas.
Tratamento da perda de cobertura cutânea – convencional e microcirúrgica
Tratamento da perda óssea – convencional, microcirurgia e transporte ósseo
Amputações, reconstruções microcirúrgicas e reimplantes.
Complicações de traumatismos do membro superior.
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Síndrome compartimental – aguda e crônica
Afecções da unha

LESÕES NÃO TRAUMÁTICAS
Deformidades congênitas dos membros superiores.
Artrodeses e artroplastias.
Artroscopia das articulações do membro superior.
Tendinopatias e outras entesopatias do membro superior.
Patologias neurológicas e paralisias do membro superior
Doenças reumáticas no membro superior
Osteoartrose primárias e secundárias do membro superior
Síndromes dolorosas e tratamento da dor
Tumores e pseudotumores do membro superior
Infecções ósseas e de partes moles do membro superior
Patologias do tecido conjuntivo e fáscias do membro superior
6. Referências Bibliográficas:

6.1. Green’s Operative Hand Surgery – Wolfe, Hotchkiss, Pederson, Kozin, Cohen – 7th ed. – Elsevier –
2017.
6.2. Traumatismos da Mão - Pardini – 4ª ED. – Editora Medbook – 2008.
6.3. Cirurgia da Mão - Lesões não Traumáticas – Pardini – 2ª ED. – Editora Medbook – 2008.
6.4. Bases Anatômicas e Funcionais das Cirurgias do Membro Superior – Edie Caetano - 1ª ED. –
Editora Medbook – 2010.
6.5. The Wrist: diagnosis and operative treatment – Cooney III – 2nd ed. –Lippincott Williams & Wilkins 2010.
7. Disposições finais
7.1. Os casos de revisão deverão ser solicitados por escrito na sede da Sociedade Brasileira de
Cirurgia da Mão até no máximo 48 (quarenta e oito) horas após a divulgação do resultado final do
presente exame. A resposta da revisão será enviada por correio até sessenta dias após a divulgação
do resultado final do presente exame.
7.2. Todos os casos omissos e não previstos no presente edital serão discutidos e deliberados pela
Comissão de Ensino e Treinamento da SBCM.
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8. - Procedimentos para emissão do Título de Especialista/Área de Atuação:
8.1 - Sendo aprovado no presente exame, o candidato receberá e-mail da (Associação de especialidade/Área
de atuação), no endereço eletrônico informado em sua inscrição, avisando quando estiver disponível, no site
da AMB, formulário cadastral para solicitação de confecção do seu Título de Especialista/ Área de Atuação
por ela emitido, incluindo as demais orientações necessárias para finalização desse processo, junto à citada
entidade.
8.2 - O candidato deverá checar e corrigir, se necessário, seus dados no formulário cadastral, citado no item
1 anterior, já que o diploma será confeccionado com base nessas informações.
8.3 - O valor para a confecção do título de especialista pela AMB é de:



Sócios da AMB*: R$ 850,00
Não-sócios da AMB: R$ 2.450,00
*Sócio em dia com suas contribuições associativas

São Paulo, 20 de dezembro de 2021.

Henrique de Barros Pinto Netto
Presidente
SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIRURGIA DA MÃO
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