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A sua participação é fundamental!
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Mensagem do Presidente 

Formar o novo cirurgião Brasileiro: 
compromisso do CBC 

Para contribuir com a formação do 
cirurgião, o Treinamento em Cirurgia Geral 
do Colégio Brasileiro de Cirurgiões busca 
sempre novas maneiras de aprimorar a 
transmissão de conhecimento e valores. 

Desta maneira, o CBC vem implantar uma 
nova ferramenta obrigatória para os coor-
denadores e serviços credenciados: O Por-
tal do Treinamento do CBC.

Neste portal o coordenador acompanhará a 
evolução teórica e prática de seus Treinan-
dos, além contar com uma maior facilidade 
na comunicação com o Colégio.

O Treinando terá acesso a conteúdo exclu-
sivo, registrará suas cirurgias para a criação 
de relatórios de desempenho e a realizará 
provas, uma ótima maneira de se preparar 
para a prova de Título de Especialista em 
Cirurgia Geral.

A missão do CBC é congregar e representar 
os cirurgiões brasileiros no âmbito científico 
e profissional, promovendo a excelência na 
educação e na prática médica, em benefício 
do paciente. Neste sentido, o portal é uma 
inovação que nos auxilia a avançar nesta 
direção.


TCBC Paulo Roberto Corsi 
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Quem somos
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O treinamento em Cirurgia 
Geral tem números dignos 
do CBC. Somos muitos e es-
tamos crescendo! 

O treinamento em Cirurgia Geral do 
Colégio Brasileiro de Cirurgiões está 
presente em 25 serviços no Brasil. São 
aproximadamente 350 alunos divididos 
pelos quatro anos de treinamento que 
podem ser oferecidos. Minas Gerais e 
São Paulo lideram os estados que 
oferecem o treinamento, mas o 
crescimento em outros Estados está se 
fazendo de forma contínua e firme. 

Hospitais importantes e de referência 
abrem suas portas para receber novos 
alunos a cada ano, e vários cirurgiões 
de destaque em suas cidades se colo-
cam a disposição para

passar à frente o seu conhecimento científi-
co, técnico e valores éticos que representam 
o que há de melhor na cirurgia geral. 

A comissão de treinamento realiza peri-
odicamente as visitas de credenciamento e 
novos sítios de treinamento estão surgindo. 
Este aumento fez o Colégio pensar em uma 
maneira de ajudar os preceptores na organi-
zação de suas atividades e tarefas diárias, 
confecção e tabulação de notas e relatórios, 
administração de aulas, e controle dos 
treinandos. 

350 treinandos 
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Um novo caminho 
Oferecer conteúdo de 
qualidade e atualizado 
aos treinandos: um de-
safio constante dos 
serviços 

O novo portal do CBC irá oferecer conteúdo atualizado aos 
serviços credenciados. Os Treinandos poderão através de 
um login e senha acessar e assistir aulas, baixar artigos 
científicos e documentos para a sua atualização constante. 
Isso fará com que o serviço credenciado tenha mais a 
oferecer a seus jovens cirurgiões em treinamento. Haverá 
temas básicos e avançados e a nossa biblioteca virtual 
será sempre abastecida, possibilitando ao aluno comple-
mentar seus estudos à qualquer hora e em qualquer lugar, 
através de seu computador pessoal, tablet ou smartphone. 
Os preceptores também poderão utilizar as aulas em suas 
sessões como complementação da carga teórica proposta 
pelo serviço. 



 

Cada vez mais os alunos buscam 

novas maneiras de obter o conheci-

mento. O Colégio Brasileiro de 

Cirurgiões fornecerá uma ferramenta 

poderosa a eles. 

Cada vez mais é preciso se atu-
alizar de forma rápida e constante. 
O uso de aplicativos e outras meios 
eletrônicos é cada vez mais utiliza-
do pelos jovens que querem as in-
formações de maneira dinâmica e 
prática. 

O novo portal do Treinamento do 
CBC irá ser esta solução. Nele os 
treinandos encontrarão aulas, arti-
gos selecionados pelo Colégio e 
material didático além de conseguir 
informações sobre congressos, en-
contros científicos e jornadas. 
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Suporte ao Treinando
Além disso o portal contará com 
um “Log-book” onde ele poderá 
cadastrar em tempo real as cirur- 
gias que participar, tendo ele mes-
mo e o seu orientador a possibili-
dade de gerar relatórios com o 
número e tipo de cirurgia de 
maneira rápida e simples, à um 
clique do mouse. 

Os treinandos poderão ser incluí- 
dos na base de dados do CBC e 
terão direito à uma página de iden- 
tificação no portal, com direito à 
foto e mini-currículo. 

O objetivo do Colégio com isso é 
qualificar cada vez mais o treina-
mento que passará também à 3 
anos, promover uma maior a satis-
fação do treinando, tornar a exper-
iência do treinamento mais dinâmi-
ca e valorizar ainda mais o título 
conferido aos alunos. 



 

“ Dar mais condições 
ao coordenador do 
programa de oferecer 
conteúdo e organizar 
o treinamento: esse é 
o nosso objetivo” 

O portal pretende facilitar o trabalho do 
preceptor. Com ele será mais fácil a 
divulgação do seu serviço na rede e 
publicação da data do seu concurso. 

A partir de agora o Colégio fará e en-
tregará aos serviços os certificados já 
assinados pelo presidente, sempre ao 
final do curso. 

As notas e atividades dos treinandos 
poderão ser alimentadas direta- mente 
no sistema, que poderá gerar relatórios 
sobre os alunos e sobre o seu desem-
penho. 

Duas provas anuais serão realizadas 
pela Comissão Permanente de Treina-
mento,
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e os alunos farão os teste on-line. As 
notas servirão como medidores de 
desempenho dos alunos à nível na-
cional e podem ser utilizadas pelos 
serviços. 

Os preceptores também poderão uti-
lizar as aulas fornecidas no portal para 
a composição do seu conteúdo pro-
gramático. 

A partir de agora, os diversos serviços 
irão cadastrar seus alunos direta-
mente no portal e os coordenadores 
terão acesso permanente às suas no-
tas, cadastros facilitando a sua admin-
istração e o compartilhamento de da-
dos com a secretaria. 

Tudo será feito eletronicamente e de 
maneira simples e direta. 

O coordenador do programa poderá 
checar o cronograma de visitas da 
comissão de treinamento, acompan- 
har a documentação pendente, reg- 
istrar os staffs e preceptores confe- 
cionar relatórios e verificar o status do 
programa. 

Suporte ao preceptor
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Outras mudanças 
O que vem por aí

As mudanças serão implementadas a 
partir de janeiro de 2017. Os serviços 
credenciados já terão a sua dis- 
posição o portal para as turmas de 
2017. Todos os novos inscritos a partir 
de fevereiro deverão fazer parte do 
programa nacional de cadastro do 
Colégio Brasileiro de Cirurgiões e isto 
será feito exclusivamente através do 
portal eletrônico. 

Caso haja interesse, estes serviços 
poderão ser extendidos aos treinan- 
dos já inscritos (T2, T3 e T4 em 2017) à 
critério dos programas. Basta solicitar 
e inscrever os treinandos. 

Para a manutenção dos programas já 
credenciados será necessária a in- 
scrição formal de todos os novos 
treinandos, juntamente com o paga- 
mento de uma taxa anual junto à sec- 
retaria do Colégio Brasileiro de 
Cirurgiões por treinando que o serviço 
mantém. 

Isto é: para cada vaga ofertada o 
serviço responsável pagará uma taxa 
anual, para custeio das atividades de-
senvolvidas pela comissão de treina-
mento, visitações, elaboração do mate-
rial, disponibilização de material on-line 
e confecção do certificado.

A adesão ao novo credencia-
mento irá ter retorno na medida 
em que a sua instituição vai es-
tar inserida em um programa 
nacional de qualidade, com alto 
padrão e sempre em evolução. 

Geração de relatórios de desem-
penho  

Acompanhamento de documen-
tos pendentes  

Emissão de certificados  
Acompanhamento do status do 

programa  

Calendário de eventos 
Aulas teóricas por streaming  

Log-book de Cirurgias 

2 avaliações anuais 
Artigos selecionados 

Agenda eletrônica 

Cronograma de visitas técnicas 

Custo para o serviço  

R$ 1000,00/ano, por Treinando 



 

Informações    
Tire suas dúvidas 
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Estamos aqui para esclarecê-las 

secretaria@cbc.org.br 
Colégio Brasileiro de Cirurgiões  

Rua Visconde Silva, 52 – 3o andar  

Botafogo – Rio de Janeiro – RJ CEP 22271-092  

Tel (21) 2138-0650  




