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Seja membro da maior
associação cirúrgica da
América Latina

A casa do cirurgião brasileiro
Desde 1929 o Colégio Brasileiro de Cirurgiões
mantém a proposta básica de ser uma instituição
científica atuante, preocupada em apresentar para
seus membros as discussões sobre a modernidade
da cirurgia, valorizando os avanços atuais e
priorizando as evidências.
O CBC tem procurado atuar em todos os campos
relacionados à atividade do cirurgião.
É filiado à Associação Médica Brasileira (AMB) e
membro da Federação Latino-Americana de
Cirurgia ( FELAC).

CBC
www.cbc.org.br

Inúmeras atividades para a
evolução do cirurgião brasileiro

Conheça as formas de ingressar no CBC:

• Selo de Especialista.

• Leitura Sugerida e Estudo Dirigido da Biblioteca do CBC.

Membro Titular/Titular Colaborador - TCBC

• Revista do CBC: publicação científica indexada em diversas
instituições nacionais e internacionais.

Membro Adjunto – ACBC

• Página de membro com perfil personalizado no site.

• Portal e Programa de Treinamento em Cirurgia Geral.

Membros Aspirante – AsCBC

• Educação continuada em Cirurgia Geral.

Membro Acadêmico - AcCBC

• Congressos e cursos de sociedades médicas parceiras com
valores diferenciados para membros do CBC.

• Boletim trimestral impresso, notícias publicadas no site e
nas mídias sociais.

WWW.CBC.ORG.BR

• Programa de Atualização em Cirurgia – PROACI.

• Surgbook: site com vídeos de cirurgias e aulas.

• Congresso Brasileiro de Cirurgia e Congressos Setoriais.

• Descontos nos cursos do IRCAD e do Instituto Lubeck.

• Concurso para Título de Especialista em Cirurgia Geral.

• Descontos nos congressos das associações médicas
parceiras.

• Certificados de Habilitação nas áreas de atuação: Cirurgia do
Trauma, Videocirurgia e Cirurgia da Obesidade.
. Habilitação para realizar Cirurgias Oncológicas na especialidade
de Cirurgia Geral
• Campus RIMA: pesquisa em mais de 2 mil revistas internacionais

• Livros médicos com desconto.
• Defesa Profissional.
. Parcerias com o IRCAD e Instituto Lubeck
. Boutique CBC.

