
TITULO DE ESPECIALISTA EM CIRURGIA GERAL  
Um diferencial para todo o cirurgião brasileiro 
 
 Todos os anos o Colégio Brasileiro de Cirurgiões (CBC) promove e aplica a 
prova de Título de Especialista em Cirurgia Geral, em conformidade com as 
normas da Associação Médica Brasileira (AMB). 
 
A importância deste Título é a diferenciação deste cirurgião, que além dos pré-
requisitos discriminados abaixo se submete a avaliação de sua capacidade 
pelos seus pares, com rigor de uma Sociedade Médica respeitada 
nacionalmente e com uma história de mais de 85 anos de existência. 
 
Com esse Título, o Médico Especialista, pode registrar a sua especialidade nos 
CRMs e se denominar CIRURGIÃO GERAL, diferentemente do que o médico 
que pratica a cirurgia geral sem este documento, e talvez, não tão bem 
habilitado. 
 
Para a sociedade civil essa diferenciação representa um selo de qualidade do 
médico especialista, por ter sido avaliado em uma seleção rigorosa, e prove 
um maior grau de confiança no cirurgião escolhido 
 
A prova para o Título de Especialista em Cirurgia Geral consta de dois exames, 
um teórico, escrito e outro prático-oral. A escrita é realizada sob a forma de 
múltipla escolha com 100 questões  sob todos os assuntos da Cirurgia Geral. 
O exame prático-oral só é realizado para os aprovados na fase anterior. Esta 
segunda fase consta de questões em multimídia, e de casos clínicos, com 
julgamento de conhecimentos e decisões cirúrgicas. O candidato passa por 3 
bancas com dois examinadores em cada sala, com duração de 30 minutos em 
cada banca, perfazendo um total de 1 hora e 30 minutos de prova oral. 
 
O quadro abaixo resume os candidatos, as categorias, faltas e os aprovados 
 

PROVA ESCRITA 2016 
GRUPO NÚMERO PRESENTES AUSENTES % DE 

FALTAS 
APROVADOS  

NORMAL* 79 73 6 7,6% 53(73%) 

ESPECIAL 43 40 3 7% 23(58%) 

NORMAL 
+ 

ESPECIAL 

122 113 9 7,4% 76(67%) 

* Candidatos com mais de15 anos de formados 
 

Os percentuais de aprovação têm sido constantes nos últimos 5 anos com 
uma pequena variação em torno de 2% confirmando a regularidade do grau 
de dificuldade das provas aplicadas pelo CBC. 
 
 
Comissão de Título de Especialista em Cirurgia do CBC. 
 


