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Prova de Título 
 

CERTIFICADO DE ÁREA DE ATUAÇÃO EM HANSENOLOGIA - 2017 
 
 

A Sociedade Brasileira de Hansenologia (SBH) e a Associação Médica          
Brasileira (AMB) promovem o "Exame de Suficiência para a obtenção do           
Certificado na Área de Atuação em Hansenologia" a cada 3 anos e o próximo              
exame ocorrerá no dia 08 de novembro de 2017 durante o 14º Congresso             
Brasileiro de Hansenologia em Belém (PA). O Edital do Exame com todas as             
informações a respeito está disponível no link abaixo. Médicos com Título de            
Especialista emitido pelas seguintes Sociedades de Especialidades, em        
conjunto com a AMB, estarão aptos a se inscrever: Clínica Médica,           
Dermatologia, Infectologia, Medicina de Família e Comunidade, Medicina        
Preventiva e Social, Neurologia. 
Esperamos a sua participação! 
 
Prof. Dr. Marco Andrey Cipriani Frade 
Presidente da SBH 
 
Comissão organizadora do “Exame de Suficiência para obtenção do 
Certificado de Área de Atuação em Hansenologia”: 
 

● Cláudio Guedes Salgado 
● José Augusto da Costa Nery 
● Lúcia Martins Diniz 
● Marco Andrey Cipriani Frade 
● Marcos César Floriano (Presidente) 

● Marcos da Cunha Lopes Virmond 
● Maria Ângela Bianconcini Andrade 
● Maurício Lisboa Nobre 
● Sandra Maria Barbosa Duraes 
● Helena Barbosa Lugão 

Inscrições  
 

GUARDE ESTA DATA: 01/09/2017 
As inscrições estarão abertas durante o período de 01 de          
setembro a 31 de outubro de 2017 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO EXAME DE SUFICIÊNCIA 

PARA OBTENÇÃO DO CERTIFICADO DE ÁREA DE ATUAÇÃO 
EM HANSENOLOGIA 

______________________________________________________________ 
 

Local: Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia  
 Av. Dr. Freitas s/n – Marco - Belém, PA 

Data das provas: 08 de novembro de 2017 

 
 

Pelo presente edital, a Sociedade Brasileira de Hansenologia (SBH)         
promoverá o Exame de Suficiência para a obtenção do Certificado de Área de             
Atuação em Hansenologia, de acordo com a resolução da Associação Médica           
Brasileira (AMB), juntamente com o Conselho Regional de Medicina (CRM),          
ratificado através das Resoluções CFM 2148/2016 e 2149/2016. 
 
 
I. DAS INSCRIÇÕES 
 
1.1. A inscrição do candidato automaticamente subentende que o mesmo         

tenha conhecimento das normas e condições estabelecidas neste Edital,         
e na tácita aceitação das mesmas, não podendo, portanto, alegar          
desconhecimento. 
 
 

1.2. As inscrições estarão abertas durante o período de 01 de setembro a            
31 de outubro de 2017, devendo ser realizadas online através do           
endereço eletrônico:  
(http://www.oxfordeventos.com.br/hansenologia2017/).  
 O valor da taxa de inscrição para o exame será de: 
 
-  R$ 400,00 (quatrocentos reais) para médicos associados da SBH; 
- R$ 600,00 (seiscentos reais) para médicos associados de uma das           
sociedades de especialidades afiliadas à AMB nas quais a hansenologia          
é área de atuação e quites com a anuidade de 2017: 
                   • Academia Brasileira de Neurologia,  
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                   • Associação Brasileira de Medicina Preventiva Social e 
Administração em Saúde,  
                   • Sociedade Brasileira de Clínica Médica,  
                   • Sociedade Brasileira de Dermatologia,  
                   • Sociedade Brasileira de Infectologia e  
                   • Sociedade Brasileira de Medicina de Família e 
Comunidade; 
 
- R$ 800,00 (oitocentos reais) para os médicos não associados da SBH            
ou de uma das sociedades afiliadas à AMB.  
 
Esta taxa não inclui a confecção do certificado emitido pela AMB, em            
caso de aprovação do candidato.  
 
O pagamento da inscrição pode ser feito através de: 
- Boleto bancário ou cartão de crédito, pelo sistema no ato da inscrição,             
enviando-se uma cópia do comprovante digitalizado para o e-mail:         
sbhsecretaria@oxfordeventos.com.br 
Outras informações pelo telefone (16) 3514-1113 / 3967-1003 

   
1.3. O exame será realizado durante o 14º Congresso Brasileiro de          

Hansenologia, no dia 08 de novembro de 2017, no Hangar Centro de            
Convenções e Feiras da Amazônia localizado à Av. Dr. Freitas s/n –            
Marco – Belém/PA.  
 

1.4. O exame constará de três etapas: 
- Prova teórica: dia 08 de novembro, das 09:00h às 12:00h. 
- Prova teórico-prática: dia 08 de novembro, das 14:00h às 17:00h. 
- Análise curricular (será feita pela “Comissão do Exame de Suficiência           
para a Obtenção do Certificado de Área de Atuação em          
Hansenologia-2017” sem necessidade de entrevista com os candidatos.        
O currículo deverá ser enviado previamente para a Sociedade Brasileira          
de Hansenologia, no endereço de e-mail que está no item 1.3). 
 

1.5. Não há a exigência de inscrição no 14º Congresso Brasileiro de           
Hansenologia para realizar o Exame para obtenção do Certificado de          
Área de Atuação em Hansenologia. 
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1.6. Não há a exigência da condição de sócio da AMB, da SBH ou de              
qualquer outra instituição para a inscrição, obtenção e registro do          
Certificado de Área de Atuação em Hansenologia. 
 

1.7. Não haverá devolução da taxa de inscrição em caso de desistência. Se            
o postulante se inscrever e não obedecer aos pré-requisitos, ele será           
comunicado que não poderá ser submetido ao exame e o valor da            
inscrição não será devolvido. 

 
 
II. PRÉ-REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO 
 
2.1. Estar inscrito no Conselho Regional de Medicina (CRM definitivo) 

 
        E 

 
2.2. Possuir o título de especialista AMB/SBH ou Certificado de Conclusão          

do Programa de Residência Médica reconhecida pela CNRM/MEC Em         
uma das seguintes especialidades: 

 
Dermatologia 
Clínica 
Médica 
Infectologia 
Neurologia 
Medicina de Família e Comunidade 
Medicina Preventiva e Social 

 
E 

2.3. Possuir: 
 
 

2.3.1. Certificado de conclusão de treinamento na área de Hansenologia          
com duração mínima de um ano, reconhecido pela SBH. 
 
 OU 
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2.3.2. Comprovação de Atividades Profissionais na Área de Atuação –          
Hansenologia em um período mínimo de dois anos, comprovada através          
de carta do diretor/coordenador da Instituição onde se deu a atuação           
profissional. 
 
 
 
 

III. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO 
 
3.1. Os documentos necessários para a inscrição são: 

a) Ficha de inscrição preenchida (Anexo III); 
b) Currículo resumido (modelo disponível no Anexo II), com documentos         

comprobatórios; 
c) Cópia da cédula de identidade, CPF e carteira do CRM; 
d) Cópia do Certificado de Título de especialista ou documento         

comprovando aprovação em exame de obtenção do título de         
especialista, emitido pela AMB ou Sociedade de especialidade        
(Dermatologia, Clínica Médica, Infectologia, Neurologia, Medicina de       
Família e Comunidade ou Medicina Preventiva e Social); 

e) Certificado de conclusão de treinamento na área de atuação com          
duração mínima de um ano, reconhecido pela SBH; ou  
comprovação de treinamento/capacitação na Área de Atuação –        
Hansenologia por meio de atividades profissionais em um período         
mínimo de dois anos (para este último caso, comprovação de          
obtenção de no mínimo 30 pontos pelo sistema de pontuação da           
AMB – Anexo I); 

f) Comprovante de pagamento da inscrição. 
 

III.2. Os documentos devem ser digitalizados e enviados para o e-mail que           
está no item 1.2 deste edital. 

 
IV. DA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO 
  
4.1. Os candidatos receberão a confirmação da inscrição no e-mail         

cadastrado no ato da inscrição. 
 

6 
 



7 
 

4.2 No caso de não recebimento de confirmação da inscrição até 7 dias do             
exame, o postulante deverá entrar em contato telefônico com a          
secretaria da SBH. 

 
 
V. DAS PROVAS  
 
V.1. Prova teórica: A prova teórica será constituída de 70 questões          

formuladas sob a forma de testes de múltipla escolha seguindo o           
Conteúdo Programático do exame (item IX deste Edital). Cada teste terá           
apenas uma opção correta entre 4 alternativas. 
  

V.2. Prova teórico-prática: A prova teórico-prática será constituída de 30         
questões com abrangência da área de atuação declarada seguindo o          
conteúdo programático do exame (item IX deste Edital). 
 

V.3. Análise curricular: Os requisitos do currículo e a pontuação atribuída          
seguirão o sistema de pontuação estabelecido pela AMB (anexo I). A           
pontuação mínima exigida será de 30 pontos. Em relação à participação           
em eventos e às atividades científicas, serão considerados os pontos          
obtidos nos últimos 10 anos. Em relação às atividades acadêmicas, não           
haverá restrição de tempo para o cômputo dos pontos. 

 
 
VI. DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS 
 

No dia da prova, o candidato deverá comparecer ao local das provas            
com o prazo de 01 (uma) hora de antecedência ao horário estabelecido para o              
início. O candidato deverá estar munido e apresentar documento original de           
identificação com foto e assinatura legível, tais como cédula de identidade,           
carteira nacional de habilitação ou passaporte; e deverá trazer a carta de            
confirmação da inscrição no concurso e caneta esferográfica de tinta azul ou            
preta.  

A prova teórica será realizada no dia 08 de novembro de 2017, no             
período das 09h00 às 12h00, durante o 14º Congresso Brasileiro de           
Hansenologia no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia          
localizado à Av. Dr. Freitas s/n – Marco - Belém/PA.  
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A prova teórico-prática será realizada no dia 08 de novembro de           
2017, no período das 14h00 às 17h00, durante o 14º Congresso Brasileiro            
de Hansenologia no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia           
localizado à Av. Dr. Freitas s/n – Marco - Belém/PA.  

A análise curricular será feita pela “Comissão do Exame de           
Suficiência para a obtenção do Certificado de Área de Atuação em           
Hansenologia-2017”, não havendo necessidade de entrevista presencial       
com o candidato. 
 
VI.1. Não será permitida a realização das provas pelos candidatos fora do dia,            

horário e local fixados. 
 

VI.2. A falta do candidato em qualquer uma das provas decorrerá na sua            
eliminação, não sendo aceitas faltas justificadas e não haverá, sob          
nenhum pretexto, a realização de outra prova ou segunda chamada. 

VI.3. Não será prorrogado o intervalo previsto para aplicação da prova,          
mesmo na ausência fiscalizada do candidato. 

 
VI.4. Não será permitido nenhum tipo de consulta ou acesso a livros,           

periódicos, compêndios ou revistas, ou de qualquer material que         
contenha informações sobre medicina. 

 
VI.5. Não será permitido portar ou utilizar meios eletrônicos que possibilitem          

comunicação à distância e interpessoal. 
 
 

VII. DO JULGAMENTO DAS PROVAS 
 
VII.1. PROVA TEÓRICA: Para a prova teórica constituída de 70 questões de           

múltipla escolha será exigido o mínimo de acerto de 60% das questões            
(42 questões) para a aprovação do candidato nesta fase. 
 

VII.2. PROVA TEÓRICO-PRÁTICA: Para a prova teórico-prática, constituída       
de 30 questões de múltipla escolha que avaliarão o conhecimento          
teórico-prático necessário para o exercício da área de atuação, será          
exigido o mínimo de acerto de 60% das questões (18 questões) para a             
aprovação do candidato nesta fase. 
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VII.3. ANÁLISE CURRICULAR: A pontuação para o currículo seguirá o         
sistema de pontuação estabelecido pela AMB (Anexo I). 

 
VII.4. As modalidades “prova teórica e prova teórico-prática” serão        

consideradas eliminatórias. Será considerado aprovado o candidato que        
obtiver 60% de acerto das questões, mínimo de 42 e 18 questões            
corretas em cada uma das provas, teórica e teórico-prática,         
respectivamente. A pontuação mínima necessária para análise curricular        
será de 30 pontos (ver item 5.3). Os candidatos aprovados na prova            
teórica e na prova teórico-prática terão as suas pontuações somadas a           
pontuação da análise curricular com finalidade de classificação. Para         
cada modalidade de avaliação será atribuído um peso: prova teórica          
(peso 4), prova teórico-prática (peso 4) e análise curricular (peso 2). As            
correções das provas teórica e teórico-prática, assim como a análise          
curricular, serão feitas pela “Comissão do Exame de Suficiência para a           
obtenção do Certificado de Área de Atuação em Hansenologia-2017”,         
cuja composição será divulgada no site da SBH. 
 
 

VIII. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
 
VIII.1. O gabarito da prova será divulgado em até 48 horas, após o            

término do Exame. 
 

VIII.2. O resultado do exame será divulgado até 30 dias após a           
realização do exame através do site da Sociedade Brasileira de          
Hansenologia (www.sbhansenologia.org.br) e na secretaria da SBH. A        
lista oficial será encaminhada à AMB, e a posterior emissão do           
“Certificado de Área de Atuação em Hansenologia” será feita mediante          
requerimento dos candidatos aprovados (as orientações serão       
disponibilizadas no site da SBH).  

 
 
IX. PROGRAMA DA PROVA 

 
Os tópicos que poderão ser abordados sobre a hanseníase são: 
 

▪ Etiopatogenia 
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▪ Epidemiologia 
▪ Imunologia 
▪ Patologia 
▪ Clínica 
▪ Diagnóstico clínico e complementar 
▪ Diagnóstico diferencial 
▪ Diagnóstico laboratorial 
▪ Terapêutica 
▪ Prevenção de incapacidade e reabilitação física 
▪ Controle de contatos 
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ANEXO I 
SISTEMA DE PONTUAÇÃO PARA CURRÍCULO, ESTABELECIDO PELA       
ASSOCIAÇÃO MÉDICA BRASILEIRA (AMB) 
 
 
EVENTOS Pontos 
Congresso nacional da especialidade 20 
Congresso da especialidade no exterior 05 
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/h  
(mín. 1 e máx.10) 

Programa de educação à distância por ciclo 0,5/h (mín. 1 e máx.     
20) 

 
 
ATIVIDADES CIENTÍFICAS PONTOS 
Artigo publicado em revista médica 05 
Capítulo de livro nacional ou internacional 05 
Edição completa de livro nacional ou internacional 10 
Conferência em evento nacional apoiado pela      
Sociedade de especialidade 

05 

Conferência em evento internacional 05 
Conferência em evento regional ou estadual 02 
Apresentação de tema livre ou pôster em congresso ou         
jornada da especialidade 

02 (máx. 10) 

 
 
ATIVIDADES ACADÊMICAS PONTOS 
Participação em banca examinadora (mestrado,     
doutorado, livre-docência, concurso, etc) 

05 

Mestrado na especialidade 15 
Doutorado ou livre docência na especialidade 20 
Coordenação de programa de residência médica 5 por ano 
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ANEXO II 
MODELO PARA APRESENTAÇÃO DE CURRÍCULO 
 
1.INFORMAÇÕES GERAIS  
  
1.1.Identificação 
 
1.2.Formação acadêmica (Instituição, Local e Ano de conclusão)  
-Graduação 
-Pós-graduação senso lato (Estágio ou Residência médica) 
-Cursos de especialização e aperfeiçoamento (com carga superior a 400          
horas) 
-Pós-graduação senso estrito (mestrado, doutorado) 
-Livre-docência 
 
1.3.Atividades e experiência profissionais (Instituição, Local e Período) 
-Atuação em Serviços públicos e privados 
-Cargos ocupados 
-Atividades exercidas (área médica e técnico-administrativa) 
 
2.PONTUAÇÃO 
(de acordo com o sistema de pontuação da Associação Médica Brasileira –            
AMB/Comissão Nacional de Acreditação - CNA - http://www.cna-cap.org.br/) 
 
2.1.Eventos 
-Congresso nacional da especialidade 
-Congresso da especialidade no exterior 
-Congresso/jornada regional/estadual da especialidade 
-Congresso relacionado à especialidade com apoio da sociedade nacional da          
especialidade  
-Outras jornadas, cursos e simpósios (informar carga horária em horas) 
-Programa de educação à distância por ciclo (informar carga horária em           
horas) 
 
2.2.Atividades científicas 
-Artigo publicado em revista médica 
-Capítulo de livro nacional ou internacional 
-Edição completa de livro nacional ou internacional 

15 
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-Conferência em evento nacional apoiado pela Sociedade de especialidade 
-Conferência em evento internacional 
-Conferência em evento regional ou estadual 
-Apresentação de tema livre ou pôster em congresso ou jornada da           
especialidade 
 
2.3.Atividades Acadêmicas 
-Participação em banca examinadora (mestrado, doutorado, livre-docência,       
concurso, etc) 
-Mestrado na especialidade 
-Doutorado na especialidade 
-Doutorado e livre-docência na especialidade 
-Coordenação de programa de residência médica 
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ANEXO III 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE HANSENOLOGIA 
CONCURSO PARA OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE ÁREA DE 

ATUAÇÃO EM HANSENOLOGIA 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 
 
1.IDENTIFICAÇÃO 
 
Nome _________________________________________________________ 
Rua __________________________________________________________ 
Bairro ________________________________    CEP___________________ 
Cidade _________________________        Estado ________ 
Telefone residencial (____) _____________________ 
Telefone comercial   (____) _____________________ 
Telefone celular        (____) _____________________ 
E-mail ______________________________________ 
RG:  ______________________ Órgão emissor: _______________________ 
CPF: _______________________________ 
CRM nº ______________________  Estado ____________ 
 
2.FORMAÇÃO ESPECIALIZADA 
 
(   ) Faculdade de Medicina 
Data do início ___/___/___     Data do término ___/___/___ 
Instituição ______________________________________________________ 
Cidade ________________________________   Estado ____________ 
 
(   )Residência médica    (  )Curso de especialização/aperfeiçoamento 
Data do início ____/____/____  Data do término ____/____/____ 
Unidade/Instituição _______________________________________________ 
Cidade ___________________________________  Estado ______________ 
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(   ) Título de especialista 
Especialidade ___________________________________________________ 
Data da obtenção ___/___/___ 
 
 
 
(   ) Título de especialista 
Especialidade ___________________________________________________ 
Data da obtenção ___/___/___ 
 
(   ) Mestrado profissional 
Data de conclusão ____/___/___ 
Instituição ______________________________________________________ 
Cidade  __________________________________    Estado ______________ 
 
(   ) Mestrado acadêmico (stricto sensu) 
Data de conclusão ____/___/___ 
Instituição ______________________________________________________ 
Cidade  __________________________________    Estado ______________ 
 
(   ) Doutorado (stricto sensu) 
Data de conclusão ___/___/___ 
Instituição ______________________________________________________ 
Cidade___________________________________     Estado _____________ 
 
(   ) Pós-Doutorado (stricto sensu)  
Data de conclusão ___/___/___ 
Instituição ______________________________________________________ 
Cidade___________________________________     Estado _____________ 
 
(   ) Livre-docência 
Data de conclusão ___/___/___ 
Instituição ______________________________________________________ 
Cidade ___________________________________    Estado _____________ 
 
 
3.EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA HANSENOLOGIA 
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Período: de ___/___/___  a   __/__/__ 
Local ________________________________________________________ 
Cidade ___________________________________ Estado _____________ 
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