
 

Edital do Concurso para Obtenção
Título de Ecocardiografia Transtorácica e Transesofágica 

Sociedade Brasileira de Anestesiologia 2019
 

 

A Sociedade Brasileira de Anestesiologia
Examinadora Interina para obtenção do 
Transesofágica no Intraoperatório
abertas as inscrições para o c
Transtorácica e Transesofágica 
Anestesiologia, que será concedido 
cumprirem as exigências previstas neste Edital

 

1. Da impugnação ao presente E

1.1. Será admitida a interposição de
associados que se pronunciarem 
(dois) dias úteis após sua publicação

 

1.2. Eventuais recursos deverão ser protocolados
Sociedade Brasileira de Anestesiologia (SBA)
por SEDEX, dentro do prazo estipulado no item 1.1 deste Edital, devendo neste 
último caso ser postado com endereçamento à 
Botafogo, Rio de Janeiro/RJ

 

1.3. Não serão aceitos recursos interpostos por 
nos itens anteriores. 

 

2. Do Concurso: 

2.1. Para a inscrição no referido concurso
deverá apresentar os comprovantes dos seguintes

A.  Encontrar-se regularmente inscrito no CRM de seu
orbrigatório) 

B.  Ser portador do Título de Especialista em Anestesiologia (TEA) e membro da 
SBA – categoria Ativo, por um período mínimo 

C.  Ter sido aprovado no 
similar em ecocardiografia transesofágica

  

Edital do Concurso para Obtenção do 
Título de Ecocardiografia Transtorácica e Transesofágica no Intraoperatório 

(TETTI)  
Sociedade Brasileira de Anestesiologia 2019 

Sociedade Brasileira de Anestesiologia (SBA) por meio da Comissão 
Interina para obtenção do Título de Ecocardiografia Transtorácica e 

Intraoperatório, informa a quem interessar possa, qu
abertas as inscrições para o concurso para obtenção do Título de Ecocardiografia 
Transtorácica e Transesofágica no Intraoperatório da Sociedade Brasileira de

, que será concedido aos membros da SBA - categoria 
cumprirem as exigências previstas neste Edital. 

presente Edital: 

Será admitida a interposição de recursos, em face do presente E
associados que se pronunciarem por escrito, conforme descrito no item 1.2, 

após sua publicação, ou seja, até o dia 04/setembro

Eventuais recursos deverão ser protocolados, pessoalmente
Sociedade Brasileira de Anestesiologia (SBA) – horário comercial ou encaminhados 
por SEDEX, dentro do prazo estipulado no item 1.1 deste Edital, devendo neste 

imo caso ser postado com endereçamento à Rua Professor Alfredo Gomes, 36, 
/RJ – CEP: 22.251-080. 

Não serão aceitos recursos interpostos por vias diferentes das especificadas 

inscrição no referido concurso e posterior análise curricular
os comprovantes dos seguintes pré-requisitos: 

se regularmente inscrito no CRM de seu estado de trabalho.(item 

Ser portador do Título de Especialista em Anestesiologia (TEA) e membro da 
categoria Ativo, por um período mínimo 02 (dois) anos.

er sido aprovado no curso ETTI - módulos - Módulo 1 e Módulo 2
similar em ecocardiografia transesofágica OU ser Instrutor do 

 

Intraoperatório 

 

por meio da Comissão 
ítulo de Ecocardiografia Transtorácica e 

a quem interessar possa, que estão 
Título de Ecocardiografia 

Intraoperatório da Sociedade Brasileira de 
categoria Ativo, que 

recursos, em face do presente Edital, aos 
o item 1.2, até 02 

04/setembro/2019. 

pessoalmente, na sede da 
ou encaminhados 

por SEDEX, dentro do prazo estipulado no item 1.1 deste Edital, devendo neste 
ua Professor Alfredo Gomes, 36, 

vias diferentes das especificadas 

posterior análise curricular, o candidato 
 

estado de trabalho.(item 

Ser portador do Título de Especialista em Anestesiologia (TEA) e membro da 
anos. 

Módulo 1 e Módulo 2 OU curso 
er Instrutor do curso ETTI/SBA. 



 

D. Comprovar, através de c
Anestesia, a realização supervisionada de 
para cirurgias cardíacas
onde foi realizado). 

E.  Apresentar planilha com
registros de exames ecocardiográficos intraoperatórios 
digital. Estes exames deverão estar 
Título de Ecocardiografia da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) ou por 
um chefe de serviço de anestesiologia
Hospitalar onde foi realizado

E.1 Estes exames do item 
diferentes dos citados no

OU 

E.2 Apresentar certificado reconhecido pela Sociedade Brasileira de
Cardiologia (SBC) e/ou pelo Ministério da Educação e Cult
treinamento oficial, 
Transtorácica e Transesofágica 
duração, realizado de forma contínua, com carga horária 
horas, conforme previsto na R
requisitos expostos 
treinamento em ecocardiografia transesofágica i

 

2.2. Documentos comprobatórios, obrigatórios, 
saber: 

A. Ser Instrutor do curso ETTI/SBA.

B. Ter doutorado na área e/ou com interface com ecocardiografia
intraoperatória. 

C. Ter mestrado na área e/ou com interface com ecocardiografia 
intraoperatória.  

D. Apresentar certificado de treinamento no exterior em ecocardiografia 
intraoperatória, com duração mínima 

E. Apresentar pelo menos 
ecocardiografia, obtido em testes realizados pelas sociedades americanas ou 
europeias de ecocardiografia.

F. Ter publicado pelo menos um artigo 
intraoperatória, em revista indexada aos siste

G. Ter publicado pelo menos um capítulo em
intraoperatória. 

  

, através de carta assinada por um(a) chefe d
a realização supervisionada de no mínimo 100 

para cirurgias cardíacas (impressa em papel timbrado da Instituição Hospitalar 

r planilha com um registro (logbook) contendo pelo menos 100 
exames ecocardiográficos intraoperatórios acompanhada de

. Estes exames deverão estar assinados por um ecocardiografista com 
Título de Ecocardiografia da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) ou por 
um chefe de serviço de anestesiologia, em papel timbrado da Instituição 
Hospitalar onde foi realizado. 

Estes exames do item E deverão ter sido realizados em 
os citados no item D deste Edital; 

presentar certificado reconhecido pela Sociedade Brasileira de
Cardiologia (SBC) e/ou pelo Ministério da Educação e Cult
treinamento oficial, em programa especializado em Ecocardiografia 
Transtorácica e Transesofágica no Intraoperatório, com mínimo de 1 ano de 
duração, realizado de forma contínua, com carga horária 
horas, conforme previsto na Resolução CFM nº 2.148/2016 e que englobe os 
requisitos expostos anteriormente, referentes aos itens necessários para

nto em ecocardiografia transesofágica intraoperatória.

comprobatórios, obrigatórios, para análise curricular

nstrutor do curso ETTI/SBA. 

Ter doutorado na área e/ou com interface com ecocardiografia

Ter mestrado na área e/ou com interface com ecocardiografia 

Apresentar certificado de treinamento no exterior em ecocardiografia 
com duração mínima de 12 meses.  

pelo menos um certificado de proficiência completa em 
ecocardiografia, obtido em testes realizados pelas sociedades americanas ou 

de ecocardiografia. 

Ter publicado pelo menos um artigo científico sobre ecocardiografia 
em revista indexada aos sistemas Pubmed ou Medline.

licado pelo menos um capítulo em livro sobre ecocardiografia 

 

chefe de Serviço de 
100 (cem) anestesias 

m papel timbrado da Instituição Hospitalar 

pelo menos 100 (cem) 
acompanhada de mídia 

cocardiografista com 
Título de Ecocardiografia da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) ou por 

m papel timbrado da Instituição 

ter sido realizados em pacientes 

presentar certificado reconhecido pela Sociedade Brasileira de 
Cardiologia (SBC) e/ou pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) em 

em programa especializado em Ecocardiografia 
Intraoperatório, com mínimo de 1 ano de 

duração, realizado de forma contínua, com carga horária mínima de 2880 
esolução CFM nº 2.148/2016 e que englobe os 

, referentes aos itens necessários para o 
ntraoperatória. 

análise curricular de notório 

Ter doutorado na área e/ou com interface com ecocardiografia 

Ter mestrado na área e/ou com interface com ecocardiografia 

Apresentar certificado de treinamento no exterior em ecocardiografia 

cado de proficiência completa em 
ecocardiografia, obtido em testes realizados pelas sociedades americanas ou 

sobre ecocardiografia 
mas Pubmed ou Medline. 

livro sobre ecocardiografia 



 

H. Ter apresentado pelo menos uma aula em Congresso/Jornadas Científicas 
ou Educação Continuada de Sociedades Médicas
ecocardiografia intraoperatória

 

2.3. Da aprovação: 

Será considerado aprovado n
análise curricular, comprovação
referido Edital, na forma de entrega e prazo

 

2.4. Dos casos omissos:  

Os casos omissos serão deliberados pela Comissão Examinadora 
e demais membros da Diretoria da SBA.

 

3. Das inscrições no concurso

3.1. A inscrição no presente concurso implica na 
condições estabelecidas no
Ecocardiografia Transtorácica e Transesofágica 
Sociedade Brasileira de Anestesiologia

 

3.2. Poderão inscrever-se no concurso para obtenção do 
Transtorácica e Transesofágica 
Anestesiologia todos os m
condições mínimas descritas n

 

3.3. As solicitações de inscriç
documentos descritos neste Edital) deverão ser encaminhas à sede da SBA 
Professor Alfredo Gomes, 36, Botafogo, Rio de Janeiro
dentro do prazo especificado neste Edital 
para entrega pessoal dos documentos ou postagem por SEDEX. 

 

3.4. Sob nenhuma hipótese serão aceitos 
pré-requisitos, após o vencimento do prazo 

 

3.5. O candidato deverá enviar 
documentos em cópia autenticada
30 de setembro de 2019, para a sede da SBA
Botafogo, Rio de Janeiro/RJ (horário comercial)

  

Ter apresentado pelo menos uma aula em Congresso/Jornadas Científicas 
ou Educação Continuada de Sociedades Médicas, cujo tema verse sobre 

ardiografia intraoperatória. 

Será considerado aprovado no referido concurso, o candidato que 
comprovação de pelo menos dois itens constantes 

, na forma de entrega e prazo estipulado neste Edital.

 

Os casos omissos serão deliberados pela Comissão Examinadora 
e demais membros da Diretoria da SBA. 

no concurso 

A inscrição no presente concurso implica na aceitação tácita de todas as
condições estabelecidas no presente Edital para obtenção do
Ecocardiografia Transtorácica e Transesofágica no Intraoperatório da 
Sociedade Brasileira de Anestesiologia. 

se no concurso para obtenção do Título de Ecocardiografia 
Transtorácica e Transesofágica no Intraoperatório da Sociedade Brasileira de 

todos os membros da SBA – categoria Ativo, que apresentarem as 
as nos pré-requisitos no item 2.1 

inscrição (formulário de inscrição, acompanhado dos demais 
documentos descritos neste Edital) deverão ser encaminhas à sede da SBA 
Professor Alfredo Gomes, 36, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 22.251
dentro do prazo especificado neste Edital – até 30 de setembro de 2019, valendo 
para entrega pessoal dos documentos ou postagem por SEDEX.  

Sob nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de inscrição ou 
após o vencimento do prazo de inscrições. 

O candidato deverá enviar ou entregar a mídia digital com os 100 exames e os 
em cópia autenticada, via Sedex, com aviso de recebimento até o dia 

30 de setembro de 2019, para a sede da SBA - Rua Professor Alfredo Gomes, 36, 
/RJ (horário comercial). 

 

Ter apresentado pelo menos uma aula em Congresso/Jornadas Científicas 
cujo tema verse sobre 

o candidato que apresentar para 
constantes do item 2.2 do 

. 

Os casos omissos serão deliberados pela Comissão Examinadora Interina do TETTI 

aceitação tácita de todas as 
para obtenção do Título de 

Intraoperatório da 

Título de Ecocardiografia 
Intraoperatório da Sociedade Brasileira de 

que apresentarem as 

(formulário de inscrição, acompanhado dos demais 
documentos descritos neste Edital) deverão ser encaminhas à sede da SBA - Rua 

CEP: 22.251-080 
até 30 de setembro de 2019, valendo 

pedidos de inscrição ou documentos de 

a mídia digital com os 100 exames e os 
com aviso de recebimento até o dia 

ofessor Alfredo Gomes, 36, 



 

3.5.1 Não serão aceitos documentos interpostos por 
especificados – pessoalmente ou correio por Sedex

 

4. Dos prazos: 

4.1. Início das inscrições para 

 

4.2. Data limite de inscrição 
30/setembro/2019. 

 

4.3. Data limite para análise dos documentos de pré
20/outubro/2019. 

 

5. Do Resultado: 

5.1. Receberá o Título de Ecocardiografia Transtorácica e Transesofágica 
Intraoperatório da Sociedade Brasileira de Anestesiologia
que cumprirem o exigido no item 2

 

6. Da Divulgação dos Resultados

6.1. A divulgação da lista dos candidatos 
eletrônico da SBA, até às 18

 

 

Sociedade Brasileira de Anestesiologia

(data da publicação deste E

  

Não serão aceitos documentos interpostos por meios diferentes dos 
pessoalmente ou correio por Sedex. 

. Início das inscrições para o concurso: 02/setembro/2019. 

imite de inscrição com documentos comprobatórios dos

imite para análise dos documentos de pré

de Ecocardiografia Transtorácica e Transesofágica 
Intraoperatório da Sociedade Brasileira de Anestesiologia (TETTI) 
que cumprirem o exigido no item 2 deste Edital. 

Divulgação dos Resultados: 

divulgação da lista dos candidatos titulados, será realizada 
até às 18 horas do dia 30/outubro/2019. 

Diretoria 

Sociedade Brasileira de Anestesiologia 

ata da publicação deste Edital no portal SBA- https://www.sbahq.org/
30/agosto/2019) 

 

meios diferentes dos 

comprobatórios dos pré-requisitos: 

imite para análise dos documentos de pré-requisitos: até 

de Ecocardiografia Transtorácica e Transesofágica no 
(TETTI) os inscritos 

, será realizada no portal 

https://www.sbahq.org/ : 


