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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA O CONCURSO DE  TÍTULO
DE ESPECIALISTA  OU CERTIFICADO DE QUALIFICAÇÃO EM
COLOPROCTOLOGIA – CONCURSO 2004

A Sociedade Brasileira de Coloproctologia, de acordo
com as normas para concessão do Título de Especialista
em Coloproctologia da Associação Médica Brasileira
e convênio firmado com o Conselho Federal de
Medicina em 10 de março de 1989, leva ao
conhecimento de todos os interessados, através deste
Edital, que a prova teórica  do concurso será realizada
em 22 de  setembro de  2004, no  Centro de Convenções
do Market Place, em Campos do Jordão - SP.

Os candidatos deverão cumprir as seguintes exigências,
aprovadas na reunião ordinária anual da Sociedade
Brasileira de Coloproctologia em 31/10/1984, no Rio
de Janeiro(RJ), com modificações propostas pela
Comissão do Título de Especialista e aprovadas em
reunião ordinária anual, realizada durante o último
Congresso em São Paulo (SP).

A)   – Pré-inscrição – O candidato interessado em obter
o título de especialista deverá fazer solicitação por
escrito e apresentar a Secretaria da Sociedade
Brasileira de Coloproctologia, situada à Avenida
Marechal Câmara, 160 sala 916 – Edifício Orly –
CEP 20.020-080 – Rio de Janeiro(RJ) – Telefone:
(21) 2240-8927, até 150(cento e cinqüenta) dias
antes da data marcada para realização da prova
escrita, os seguintes documentos que serão
avaliados pela comissão do Título de Especialista,
a fim de pré-selecionar os candidatos  aptos a se
inscreverem para o concurso do referido título:

1-   Cópia autenticada do diploma de Médico e do CRM
definitivo.

2-  Cópia autenticada de certificado de Residência
Médica em Coloproctologia em serviço
reconhecido pela Comissão Nacional de
Residência Médica e pelo M.E.C;

    ou cópia autenticada de certificado de estágio
equivalente à Residência em Coloproctologia, em
Serviço credenciado pela Sociedade Brasileira de
Coloproctologia, pelo período ininterrupto mínimo

de 2(dois) anos, como pré-requisito Residência
Médica em Cirurgia Geral, no mínimo de 2 (dois)
anos ininterruptos, em Serviço reconhecido pelo
M.E.C. e pela Comissão Nacional de Residência
Médica;

ou Cópia autenticada de Certificado que confirme o
título de professor de Ensino Superior por con-
curso, na Área de Coloproctologia, em Faculdade
de Medicina reconhecida pelo M.E.C.

3-   Comprovação autenticada de freqüência em 2 (dois)
Congressos de  Coloproctologia nos 5 (cinco) anos
que antecederam o concurso.

4-    Comprovação autenticada de atividade profissional
atual em Coloproctologia. O comprovante deverá
ser referendado pelo Diretor Clínico  do Hospital
ou por seu representante legal, e pelo chefe do
Serviço.

5-  Relação das últimas 50 (cinqüenta) cirurgias
coloproctológicas diversificadas (aproxima-
damente 30%  em cirurgias de cólon e reto),
realizadas pelo próprio candidato no exercício
profissional da especialidade e contendo iniciais
dos pacientes, registro hospitalar, tipo de cirurgia,
local e data.  O documento comprobatório deverá
estar assinado pelo Diretor Clínico do Hospital e
pelo Chefe de Serviço, sujeito à verificação da
Comissão até a data da prova escrita.

6-    Relação de 50 (cinqüenta) colonoscopias realizadas
no exercício profissional da especialidade,
devidamente documentadas e contendo iniciais dos
pacientes, registro hospitalar, local e data.  O
documento comprobatório deverá estar assinado
pelo Diretor Clínico do Hospital e pelo Chefe de
Serviço, sujeito à verificação da Comissão até a
data da realização da prova escrita.
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7-  O candidato não pode estar, à época do concurso,
em fase de formação profissional  (residência,
estágio, etc.).

B-  Os candidatos considerados aptos para o concurso
nesta pré-inscrição, deverão enviar à Sociedade
Brasileira de Coloproctologia até 90 dias antes da
prova teórica:

1-   Curriculum Vitae, com comprovação da relação de
Títulos na seguinte ordem:

1.1 – Identificação: nome, data e local de nascimento,
residência atual com endereço e telefone;

1.2 -   Atividades profissionais:
 1.2.1– Atividades estudantis;
 1.2.2– Cursos de aperfeiçoamento e pós-graduação

“lato sensu” ;
1.2.3-  Curso de pós-graduação “stricto  sensu”;
1.2.4-  Concursos realizados;
1.2.5- Cargos públicos ou privados relacionados à

atividade  médica.

1.3-  Atividades científicas:
1.3.1– Trabalhos apresentados;
1.3.2- Trabalhos publicados.

1.4-  Participação em associações científicas;

1.5-  Atividades docentes  em Instituições de Ensino
Superior reconhecidas pelo M.E.C.

2- Pagamento da taxa de inscrição, mediante cheque
nominal à Sociedade Brasileira de Colopro-
ctologia, correspondente a 3(três) anuidades dessa
Sociedade.

C)-  Submeter-se à prova teórica, de caráter
eliminatório, que constará de 75(setenta e cinco)
perguntas tipo teste a serem respondidas em 3 (três)
horas. A aprovação será concedida com um índice
de 70% de acertos.Esta prova será realizada no
primeiro dia do Congresso.

D)–  Os candidatos aprovados na prova escrita serão
avisados do resultado através da Secretaria da
SBCP, e serão submetidos à prova prática e
avaliação do currículo num período de 60(sessenta)
dias após  o término do congresso.

     Na prova prática serão analisados e julgados  os
seguintes itens:

1-Anamnese;
2- Exame objetivo do paciente com exame

coloproctológico completo;
3- Discussão da indicação terapêutica;
4- Análise do ato cirúrgico.

E -  Avaliação:

A avaliação, portanto,  constará de 3 (três) etapas :

1- pontuação da prova escrita (peso 60);
2- pontuação da prova prática (peso 20);
3- pontuação do currículo (peso 20).

A nota mínima para aprovação é 70 (setenta) e a nota
0 (zero) em qualquer das etapas do concurso elimina o
candidato.
Os resultados finais serão expedidos pela Sociedade,
através da Comissão Examinadora, no período  máximo
de 70(setenta) dias após o término do Congresso.

F -   Exame :

1 -  Local : Centro de Convenções do Market Place,
em Campos do Jordão-SP
2 -  Data : 22 de setembro de 2004
3- Banca Examinadora:   Membros da Comissão do

Título de Especialista em Coloproctologia, sob a
direção do Presidente da Sociedade Brasileira de
Coloproctologia.

4- A Comissão é constituída por 15 (quinze) membros
titulares da Sociedade Brasileira de
Coloproctologia, eleitos em reunião ordinária
anual.

G  - Expedição do Título:
O candidato aprovado ao Título de Especialista deverá
pagar à Sociedade Brasileira de Coloproctologia, a taxa
correspondente a confecção do título, que será
repassada  para Associação Médica Brasileira, para
emissão do mesmo.

Os casos omissos serão individualmente julgados pela
Comissão do Título de Especialista, salvaguardando
os interesses da Sociedade Brasileira de Colopro-
ctologia.

Dr. Francisco Lopes Paulo
Secretário Geral
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PROGRAMA PARA A PROVA ESCRITA AO
CONCURSO DE TÍTULO DE ESPECIALISTA

EM COLOPROCTOLOGIA

01- Equilíbrio hidro-eletrolítico e ácido-básico em
cirurgia.

02- Choque. Fisiopatologia, Etiopatogenia. Diagnóstico
e Tratamento.

03- Cicatrização das feridas, infecção em cirurgia.
Infecção Hospitalar. Antibióticos.

04-  Pré e Pós-Operátorio. Complicação cirúrgicas.
Ventilação e Insuficiência ventilatória.

05-  Nutrição em cirurgia. Alimentação Parenteral e
Enteral.

06- Transtornos hemorrágicos. Mecanismo da
hemostase. Transfusão de Sangue e derivados.

07- Bases da Cirurgia anorretal. Anatomia. Esfíncteres
anorretais e músculo elevador do ânus.
Vascularização e inervação. Embriologia. Fisiologia
Ano- Retal

08-  Bases da cirurgia do intestino grosso. Anatomia,
Embriologia e Fisiologia.

09-  Anatomia da parede ântero-lateral do abdome.
Incisões abdominais. Técnica geral das
laparotomias. Cirurgia Vídeo – Laparoscópica
Colo-Retal

10-  Diagnóstico das doenças do Ânus, Reto e Cólon.
Exame do Abdome e Proctológico, Colonoscopia,
Exame Radiológico Simples e Contrastado.
Tomografia Computadorizada, Ressonância
Magnética e Ultrassonografia  Endo-Retal .

11-  Doença hemorroidária. Etiopatogenia. Quadro
clínico e diagnóstico. Diagnóstico diferencial.
Conduta terapêutica.

12- Criptite e papilite. Abcesso anorretal. Etiopatogenia
e classificação dos abcessos. Quadro clínico e
diagnóstico. Conduta terapêutica.

13- Fissura anal. Etiopatogenia . Quadro clínico e
diagnóstico. Diagnóstico diferencial. Conduta
terapêutica.

14-  Fístula Anal. Etiopatogenia . Classificação. Quadro
clínico. Diagnóstico diferencial. Conduta
terapêutica.

15- Hidroadenite supurativa. Etiopatogenia. Quadro
clínico e diagnóstico diferencial. Conduta
terapêutica.

16- Doença pilonidal  sacro-coccígea. Etiopatogenia.
Quadro clínico e diagnóstico. Diagnóstico
diferencial. Conduta terapêutica.

17- Prurido anal. Etiopatogenia . Quadro clínico e
diagnóstico. Conduta terapêutica.

18- Doenças sexualmente transmissíveis em

Coloproctologia. Sindrome da Imunodeficiência
Adquirida.

19- Prolapso e procidência do reto. Etiopatogenia.
Quadro clínico e diagnóstico. Diagnóstico
diferencial. Conduta terapêutica.

20-  Malfomações congênitas do cólon  e da região
anorretal. Classificação. Considerações
embriológicas . Anomalias associadas. Diagnóstico.
Conduta terapêutica.

21- Incontinência anal. Etiopatogenia. Quadro clínico
e diagnóstico. Conduta terapêutica.

22- Abdomen Agudo em Coloproctologia  - Aspectos
gerais  do diagnóstico e tratamento.

23- Obstrução intestinal. Etiopatogenia e fisiopatologia
. Conduta terapêutica.

24- Traumatismo abdominal. Traumatismo do cólon e
reto. Etiopatogenia. Quadro clínico       e diagnóstico.
Diagnóstico diferencial. Conduta Terapêutica.

25- Tumores benignos do Cólon, Reto e Ânus.
26- Princípios fundamentais de oncologia. Bases da

cirurgia oncológica. Fundamentos, indicações e
contraindicações da quimioterapia, radioterapia e
imunoterapia no câncer do Cólon , Reto e Ânus

27- Câncer do Cólon  Reto e Ânus.
28- Megacólon. Megacólon  Chgásico. Etiopatogenia e

Fisiologia. Quadro Clínico e Diagnóstico.
Diagnóstico diferencial. Complicações. Conduta
Terapêutica.

29- Enterocolopatias parasitárias. Helmintíases,
protozooses. Epidemiologia, quadro clínico e
diagnóstico. Diagnóstico diferencial. Conduta
terapêutica.

30- Doenças inflamátorias inespecíficas do cólon e do
reto. Etiopatogenia. Quadro clínico e diagnóstico.
Diagnóstico diferencial. Complicações. Conduta
terapêutica.

31- Doenças Inflamatórias específicas do colón e do reto.
Etiopatogenia. Quadro clínico e diagnóstico
diferencial. Complicações. Conduta terapêutica.

32-Doênça isquêmica do Cólon e Reto  .   Fisiopatologia.
Quadro clínico e diagnóstico. Diagnóstico
diferencial. Conduta e terapeutica.

33- Doença Diverticular do cólon. Etiopatogenia.
Fisiopatologia. Quadro clínico e diagnóstico
diferencial. Complicações. Conduta terapêutica.

34- Ectasias vasculares do cólon. Hemorragia digestiva
baixa

35- Derivações intestinais. Indicações. Técnicas.
Complicações.

36- Alterações do hábito intestinal. Sindrome do
Intestino Irritável  Aspectos Clínicos e Terapêuticos.
Dietas em Colopatias


