Datas Associativas Importantes
Eleições Diretoria e Conselho Fiscal - SBA
• 12/08/2018 à 11/09/2018 - inscrição de chapas para eleições da Diretoria
e Conselho Fiscal.
• 12/08/2018 - convocação associados aptos a participarem das eleições.

Assembleia Geral (AG)
• 12/08/2018 - convocação Assembleia Geral.
• 09/11/2018 - data limite para votação (Diretoria e Conselho Fiscal)
• 11/11/2018 - sábado - 11:30h - Assembleia Geral, eleição da Diretoria,
Conselho Fiscal e alterações Estatutárias.
• 11/11/2018 - data limite para a regularização com SBA e regional, dos
membros Ativos e Remidos (categoria anterior Ativo) que queiram
participar da Assembleia Geral.

Assembleia de Representantes (AR)
• 11/08/2018 - data limite para entrega de listagem de membros Ativos
quites com a regional, contendo ano de quitação e matrícula do
associado, para cálculo do número de representantes da AR.
• 11/09/2018 - convocação para a Assembleia de Representantes.
• 11/09/2018 - data limite para regularização associativa dos membros
Ativos para indicação como representantes e/ou suplentes de regionais
para AR.
• 11/09/2018 - data limite para envio dos relatórios para composição do
Boletim Agenda (diretoria, comissões, comitês, conselhos e RBA).
• 11/09/2018 - divulgação do número de representantes de cada regional
para a Assembleia de Representantes.
• 10/11/2018 - até 12h - entrega pelos presidentes das regionais à
secretaria da SBA, durante o CBA, lista de representantes e suplentes de
cada regional.
• 11/11/2018 - até 11h - disponibilização pela secretaria da SBA aos
presidentes de regionais, das credenciais dos representantes e
suplentes para distribuição aos mesmos.
• 11/11/2018 - 13h - sessão de instalação da AR.
• 11/11/2018 - 12:30 às 13h - devolução das listagens de representantes
e suplentes assinadas por aqueles que receberam suas credenciais
de Representantes, diretamente à mesa da AR, para a desbloqueio da
bancada das regionais.

• 12/11/2018 - até 17h - disponibilização pela secretaria da SBA aos
presidentes de regionais, no local do CBA, material oriundo dos GTs da
AR.(Sessão de Ordem do Dia)
• 13/11/2018 - 13h - sessão de Ordem do Dia da AR.
Reuniões Diretoria com Presidentes das Regionais
• JONNA - 17/03/2018, sábado, 09h - Porto de Galinhas/PE.
• JASB - 28/04/2018, sábado, 09h - São Paulo/SP.
• JOSULBRA - 07/07/2018, sábado, 09h - Gramado/RS.
• JABC - 18/08/2018, sábado, 09h - Palmas/TO.
• CBA - 10/11/2018, sábado, 09h - Belém/PA.
Reunião Ordinária do Conselho de Defesa Profissional
• CBA - 10/11/2018, sábado, 07 h - 1ª convocação e 08 h - 2ª convocação
- Curitiba/PR.
Reunião Ordinária do Conselho Superior
• JONNA - 17/03/2018, sábado, 11h - Porto de Galinhas/PE.
• JASB - 28/04/2018, sábado, 11h - São Paulo/SP.
• JOSULBRA - 07/07/2018, sábado, 11h - Gramado/RS.
• JABC - 18/08/2018, sábado, 11h - Palmas/TO.
• CBA - 10/11/2018, sábado, 14h - Belém/PA.
Reunião Corpo Editorial da RBA - Rev. Bras. Anestesiologia
• CBA - 10/11/2018, sábado, 14h - Belém/PA.
Reuniões da CET com os Responsáveis por CET e ME
Com Responsáveis por CETs: 08 às 10 h
Com Médicos em especialização (ME): 10 às 12 h, exceto no CBA
• JONNA - 17/03/2018, sábado - Porto de Galinhas/PE.
• JASB - 28/04/2018, sábado - São Paulo/SP.
• JOSULBRA - 07/07/2018, sábado - Gramado/RS.
• JABC - 18/08/2018, sábado - Palmas/TO.
• CBA - 10/11/2018, sábado - Belém/PA.
6º Simpósio de Saúde Ocupacional da SBA
• 15/09/2018 - Recife/PE

Prova Nacional para Médicos em Especialização em Centros de Ensino e Treinamento
09 de dezembro de 2018, domingo
–– Horário: 9h às 13h - horário único em todo território nacional (base horário vigente em Brasília/DF)
–– Realização obrigatória para todos os membros Aspirantes, regularmente inscritos na SBA e Regional.
–– Os membros Aspirantes em situação irregular, não poderão realizar a prova nacional.
–– O ME que não realizar a prova nacional da SBA, elaborada pela Comissão de Ensino e Treinamento, sem justificativa

aceita pela CET, será considerado REPROVADO.
–– O ME que faltar à prova anual, por motivo de força maior, poderá através do Responsável, até 19/12/2018, solicitar
a realização de prova substitutiva, desde que seja apresentada documentação original que justifique sua ausência.
–– Se autorizada, a prova substitutiva será aplicada no dia 13/01/2019, no Rio de Janeiro/ RJ, em local a ser confirmado
posteriormente pela SBA.
–– Solicitações de realização de prova fora da Regional onde o ME encontra-se cadastrado, deverão ser encaminhadas para
a secretaria da SBA, por escrito, pelo(a) Responsável pelo CET até 01/11/2018.
–– Não poderão ser utilizados equipamentos eletrônicos de nenhum tipo, assim sendo, leve ao local da prova apenas o
essencial para sua identificação e realização da prova (caneta azul ou preta e identidade com foto atualizada).

Informações associativas - parte 1
CENTROS DE ENSINO E TREINAMENTO
RESPONSÁVEIS
• 01/03/2018 - data limite para os Responsáveis por
CETs finalizarem o preenchimento do relatório anual.
Após esta data será bloqueado.

MÉDICOS EM ESPECIALIZAÇÃO

440 atos E 900 horas
–– Preenchimento mínimo do logbook por cada ME,

obrigatoriamente é 440 atos E 900 horas, anuais
de treinamento prático. Deve ser considerado do
primeiro ao último dia do início do período - ME1,
ME2 e ME3.
ME1 e ME2 - prazo de preenchimento até o último dia
do mês seguinte ao ato anestésico realizado.
ME3 - Nos últimos dois meses da especialização, o
preenchimento dos atos anestésicos, só poderá ser
realizado até a data do término da especialização, registrada na proposta de admissão na SBA.
O não cumprimento do preenchimento mínimo do
logbook, no período de ME3, implicará na impossibilidade de emissão da declaração de conclusão da
especialização em CET/SBA e, consequentemente, a
não emissão automática do TEA.
Os MEs que não cumprirem a exigência de preenchimento do logbook, para que possam obter o TEA, deverão prestar concurso específico.

• Preparo e apresentação do TCC - Art. 33 - A avaliação da obtenção dos objetivos definidos será feita por:
III - Preparo e apresentação de trabalho de revisão ou
de pesquisa (clínica ou experimental) durante o período
de especialização, na qualidade de autor ou coautor do
trabalho; IV - Ensaios clínicos/experimentais, revisões
sistemáticas e metanálises podem contemplar até 3
autores e os demais tipos de trabalhos apenas um
autor. Art. 35 - Ao final do Curso de Especialização,
após a comunicação oficial do Responsável pelo CET
de origem à Secretaria da SBA, de que o ME entregou e apresentou o trabalho de conclusão em reunião
clínica no CET, tendo sido aprovado, o ME receberá
da SBA uma Declaração de Conclusão do Curso de
Especialização em Anestesiologia. Esta o tornará apto
a requerer o Título de Especialista em Anestesiologia,
emitido pela SBA, conjuntamente com a Associação
Médica Brasileira. § 2º - O ME que for aprovado, porém
não apresentar em reunião clínica no CET e entregar
o trabalho de conclusão ao responsável pelo CET até
o término do período de especialização, não estará
apto a receber a Declaração de Conclusão do Curso
de Especialização em Anestesiologia. a) O trabalho
de conclusão entregue ao responsável pelo CET após
o término do período de especialização deverá ser
encaminhado à Secretaria da SBA que o submeterá,
através do Diretor do Departamento Científico, à aprovação da Comissão de Ensino e Treinamento para que
seja emitida a Declaração de Conclusão do Curso de
Especialização em Anestesiologia. b) O prazo máximo
para o envio do TCC à Secretaria da SBA será até
30 de junho de cada ano, cabendo a CET analisar e
deliberar até o final do ano vigente.

CONCURSOS – SBA
CONCURSO PARA OBTENÇÃO DO TSA - TÍTULO SUPERIOR EM ANESTESIOLOGIA
Primeiro Semestre
Data limite para inscrição na prova oral do
concurso TSA 1º semestre: 01/04/2018

Segundo semestre

Datas de realização das provas:
Oral: estima-se o período de 25 a 30/06/2018- conforme
informação da SBA aos inscritos, individualmente. Caso
não receba nenhuma confirmação, favor contatar a SBA
para confirmação de sua inscrição.

Datas de realização das provas:
Escrita: 10/11/2018 - sábado - 08 às 12h - Belém/PA.
Oral: estima-se o período de 06 a 09/11/2018 - Belém/
PA - conforme confirmação a ser encaminhada pela SBA
aos inscritos, individualmente, mediante a efetivação
de inscrição.

Data limite para inscrição nas provas escrita e oral
do concurso TSA - 2º semestre: 11/08/2018

CONCURSO PARA OBTENÇÃO DO TEA - TÍTULO DE ESPECIALISTA EM ANESTESIOLOGIA
Aguardar aprovação do Edital pela AMB. Divulgação pelo site da SBA.

Informações associativas - parte 2
ANUIDADES 2018
• Aspirantes (Médico em Especialização = ME)
ME1 (admissão somente até 01/10/2018)
–– R$ 297,00 (duzentos e noventa e sete reais) - juntamente com documentação para admissão da categoria de
membro Aspirante – pagamento não poderá ser parcelado. Após esta data o médico em especialização de
primeiro ano não poderá mais ser proposto como ME1
no ano em curso.
ASPIRANTE - ME2 E ME3
–– Após o vencimento da anuidade - 30/04/2018, o valor
cobrado é integral, ou seja, perde direito aos 50% de desconto, sendo possível pagar de 01/05/2018 até 01/10/2018
= R$ 594,00 (quinhentos e noventa e quatro reais).
–– O membro Aspirante, que não quitar sua anuidade até a data do vencimento estatutário - 30/04/2018,
com desconto e também não efetuar o pagamento até
01/10/2018, não poderá mais quitar a anuidade, ficando desligado do CET e não autorizado a realizar a
prova nacional, o que automaticamente representa
uma reprovação, considerando-se a impossibilidade de obtenção da médica mínima para aprovação.
• Aspirante-adjunto
–– Ingresso e/ou renovação anual de filiação - R$ 297,00
(duzentos e noventa e sete reais).
–– Renovação de situação associativa nesta categoria, somente mediante cumprimento do Art. 6º inciso V do
Regulamento da Admissão de Sócios.

• Estrangeiro
–– US$ 240,00 (duzentos e quarenta dólares americanos).
• Taxa de Readmissão de Associados
ATIVOS/ADJUNTOS
–– R$ 20,00 (vinte reais) acrescidos ao valor da anuidade
do exercício.
–– Para regularização de associados com pagamento atrasado do exercício vigente (após 30/04/2018) ou exercícios anteriores: pagamento da anuidade do exercício,
acrescida da taxa de readmissão, ou seja, R$ 594,00
(quinhentos e noventa e quatro reais) + taxa de readmissão vigente R$ 20,00 (vinte reais) = totalizando o valor
de R$ 614,00 (seiscentos e quatorze reais) - pagamento
à vista, após 01/05/2018.
• Assinatura da Revista Brasileira de Anestesiologia
–– Nacional: R$ 594,00 (quinhentos e noventa e quatro
reais)
–– Internacional: US$ 240,00 (duzentos e quarenta dólares
americanos)
“ Lembramos que o valor cobrado pela anuidade,
reembolsa apenas parte do valor gasto pela SBA
para oferecer a cada ano a melhor qualidade de
serviços aos seus associados. ”

FAMÍLIA SBA SOMOS
TODOS NÓS.

Você está com seu cadastro atualizado?
Faça o seu recadastramento em: https://www.sbahq.org/atualizacao-cadastral/
Não conseguimos mais emitir boleto de anuidade sem seu CPF - informe seu CPF para
atualização de cadastro.

