
                                                                                                          
 

 

COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO: SELEÇÃO PARA ESTÁGIO EM 

REUMATOLOGIA – 2015 

 

Coordenação: Dr Mittermayer Barreto Santiago 

Equipe de Preceptores: Dra. Isabella Lima, Dr. Leandro Rangel, Dra. Liliana Galrão, Dra. Emanuela 

Pimenta e Dra. Anna Paula Mota 

 

NORMAS E OUTRAS INFORMAÇÕES 

 

O Serviço de Reumatologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública e do Hospital Santa Izabel 

foi credenciado em fevereiro de 2012 pela Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR). Ao concluírem 

o curso, os alunos estarão aptos a participar do concurso para obtenção do título de especialista em 

Reumatologia, através da SBR. 

 

Objetivos do Curso: 

 

Capacitar profissionais médicos na especialidade, proporcionando o domínio de conhecimentos e 

técnicas para o diagnóstico e tratamento das doenças reumatológicas. 

OBS: O curso não é remunerado e não há bolsas de custeio fornecidas por qualquer entidade. Não há 

day-off para realização de atividades pessoais. 

       

Público-alvo: Médicos com dois anos de residência em clínica médica credenciada pelo MEC ou dois 

anos de estágio em clínica médica, cujo serviço possua residência médica e com a mesma carga horária 

exigida pelo MEC.  

Não serão aceitos cursos de especialização em clínica médica com carga horária diferente da exigida 

pelo MEC ou estágios realizados em serviços que não possuam residência médica. 

 

Vagas: 01 (uma)  

 

Carga horária – 60 horas semanais. Duração de dois anos. 

 

Avaliação e exigências para conclusão: 

 

A avaliação será contínua (domínios: afetivo, cognitivo e habilidades) através de diversas metodologias. 

No seu término, poderá ser exigido um trabalho de conclusão de curso. Para ter direito ao certificado, é 

exigida a frequência de 100 % (em caso de faltas, que essas sejam justificadas) e o cumprimento das 

normas e horários de cada atividade do curso. 

 



                                                                                                          
 

Programa para a seleção: 

 

A prova constará de questões que abordarão os seguintes assuntos: 

 

Artrite reumatoide 

Lupus eritematoso sistêmico 

Espondilartrites  

Miopatias 

Esclerodermia 

Artrite idiopática juvenil 

Febre reumática 

Osteoartrite  

Osteoporose 

Gota 

 

Número de questões: 30 questões objetivas. 

 

Inscrições: 

 

ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA E SAÚDE PÚLICA 

Secretária de Pós-Graduação e Extensão (Brotas) 

Av. Dom João VI , 274 – Brotas - Salvador - BA 

CEP 40 285 001 

Tels.  71.3276-8265 / Fax: 71.3357-3454. 

E-mail: posgrad2@bahiana.edu.br 
 

 

Inscrição: 17 a 24 de março de 2015 

 

Local da inscrição: Pós-Graduação -  Brotas 
 

Data da seleção: 26 de março de 2015 
 

Horário: 9h 
 

Valor da inscrição: R$ 250,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

Local da Seleção: Hospital Santa Izabel (Sala de treinamento 2) 
 

Endereço: Praça Conselheiro Almeida Couto, 500, Nazaré, Salvador - BA 

A seleção constará de prova teórica (peso 5) e avaliação de curriculum + entrevista (peso 5). 
 

Resultado: Será divulgado através do site. 
 

Início do Curso: 1 de abril de 2015. 

 

mailto:posgrad2@bahiana.edu.br


                                                                                                          
 

Documentos Necessários: 

2 fotos 3x4 (recente) 

CPF 

Diploma de graduação em medicina  

Certificado de conclusão em residência médica ou estágio em clínica médica 

Carta de recomendação da preceptoria de clínica médica, em caso de estágio 

 

Bibliografia sugerida: 

 

Kelley´s textbook of Rheumatology 8ª edição  

Rheumatology – Hochberg  

Primer on the Rheumatic Diseases 13ª Edição Klippel  


