TÍTULO DE QUALIFICAÇÃO EM PATOLOGIA DO TRATO GENITAL
INFERIOR E COLPOSCOPIA

EDITAL DO CONCURSO 2019

DATA DAS PROVAS: 4 de julho de 2019 as 8 h..

LOCAL: XXII CONGRESSO BRASILEIRO DE PTGI E COLPOSCOPIA.
Local: Windsor Barra Hotel – Av. Lúcio Costa 2630 – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro.

COMISSÃO DE QUALIFICAÇÃO (gestão 2018-2020)
Membros da comissão:
Adriana Bittencourt Campaner
Ana Katherine da Silveira Gonçalves
Marcia Terra Cardial
Neila Góis Speck
Newton Carvalho
Nilma Antas Neves
Paulo Cesar Giraldo
Vera Fonseca

PRÉ-REQUISITOS PARA REALIZAR O CONCURSO DESTE EDITAL:
1. Ser filiado a Associação Brasileira de Patologia Trato Genital Inferior e
Colposcopia em qualquer um de seus Capítulos.
2. Ter graduação em Medicina, em instituição de ensino superior aprovada pelo
MEC. Para os estrangeiros é necessária graduação equivalente, com o respectivo
certificado de revalidação do diploma fornecido pelo MEC.
3. Ter pelo menos umas das seguintes condições abaixo mencionadas:

a) Residência Médica em Ginecologia e Obstetrícia em Instituição Oficial
reconhecida pelo MEC.
b) Título Especialista em Ginecologia e Obstetrícia (TEGO) pela
FEBRASGO.
c) Residência Médica em uma das especialidades afins da ABPTGIC
(Anatomia

Patológica,

Dermatologia,

Urologia,

Oncologia

ou

Proctologia), em instituição oficial reconhecida pelo MEC.

4. Estágio em Patologia do Trato Genital Inferior e Colposcopia que perfaça 180
(cento e oitenta) horas. Poderá haver somatória de cursos práticos com a finalidade
de totalizar as 180 (cento e oitenta) horas, sendo no máximo 3 cursos de 60 horas.
a) Quanto aos eventos (congressos, simpósios, seminários etc) seriam
considerados apenas as horas referentes aos cursos que apresentem um
caráter prático (por exemplo: curso de Cirurgia de Alta frequência, curso
de laser etc), porém o mesmo só será contabilizado se tiver carga horária
mínima de 60 hs.
b) Sobre os locais do Estágio: é necessário que o estágio tenha sido
realizado em instituição de ensino universitário, de ensino ou instituição
reconhecida pelo MEC ou CNPq e/ou em reconhecidos Serviços de
referência em Patologia do Trato Genital Inferior e Colposcopia.
c) O estágio deve ser supervisionado por professores universitários ou
preceptores com título de qualificação em colposcopia emitido pela
Associação Brasileira de Patologia do Trato Genital Inferior e
Colposcopia (ABPTGIC).
d) Caso o candidato tenha se inscrito para a prova e a comprovação das
exigências quanto ao estágio não sejam cumpridas, ficará cancelada a
inscrição e o valor pago será devolvido.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO DEFINITIVA:
Para efetivar a inscrição o candidato deverá apresentar ficha de inscrição para prova de
título em Patologia do Trato Genital Inferior e Colposcopia fornecida pela Associação
Brasileira Patologia do Trato Genital Inferior e Colposcopia (pode-se realizar Download
em http://www.colposcopia.org.br, completa e corretamente preenchida, mais os
documentos abaixo:

•

Fotocópia do diploma de graduação em Medicina;

•

Fotocópia da carteira do Conselho Regional de Medicina;

•

Fotocópia do comprovante de Conclusão de Residência Médica ou
Especialização ou TEGO:

•

Fotocópia de comprovante de estágio (s) em Patologia do Trato Genital Inferior
e Colposcopia;

•

Comprovante do pagamento da anuidade da ABPTGIC do ano do concurso;

•

Comprovante do pagamento (recibo ou comprovante de depósito em conta) das
taxas de inscrição no XXII Congresso Brasileiro de Patologia do Trato
Genital Inferior e Colposcopia e no Concurso.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
•

Os documentos citados não serão devolvidos.

•

O pagamento da taxa do Concurso de Qualificação, no valor de R$ 550,00 deve
ser realizada na conta da ABPTGIC (Banco Bradesco – Agência 1061-8, Conta
Corrente 1999-2 – CNPJ 28.252.641/0001-52 – Associação Brasileira de PTGI
e Colposcopia) e o comprovante deve ser enviado escaneado por e-mail para a
secretaria

da

ABPTGIC

(scientifica@colposcopia.org.br),

solicitando-se

confirmação posterior de recebimento.
•

A ficha de inscrição para o concurso 2019 assinada, com as fotocópias dos
documentos obrigatórios, deverá ser enviada, impreterivelmente, até 3 de junho
de 2019 pelos Correios via carta registrada ou SEDEX aos cuidados da Comissão
do Título de Qualificação 2019, na sede do Capítulo de São Paulo da ABPTGIC,
Alameda Santos, 1343 cj 612. São Paulo – SP. CEP 01419-001.

•

A inscrição somente será válida se estiver acompanhada de toda a documentação
exigida.

•

Verificado, a qualquer tempo, que a inscrição recebida não atende a todos os
requisitos estabelecidos neste documento, ou que contém qualquer declaração
falsa ou inexata, será a mesma cancelada para todos os fins, mesmo que o
candidato tenha sido aprovado.

•

Toda declaração deverá ser efetuada em impresso próprio da entidade emitente e
com o nome legível do responsável sob a respectiva assinatura. Em caso de dúvida
a COMISSÃO poderá exigir prova de autenticidade do documento reconhecida em
cartório.

•

A não integralização dos procedimentos de inscrição (pagamento da taxa de
inscrição, entrega da Ficha de Inscrição devidamente preenchida e dos
certificados)

implica

DESISTÊNCIA

do

candidato

e

sua

consequente

ELIMINAÇÃO do Concurso.
•

O candidato só poderá fazer a prova após análise e aprovação da documentação
pela Comissão do Título. Caso não esteja apto, a ABPTGIC poderá devolver
(mediante solicitação do candidato) o valor da inscrição na prova.

•

Em casos de dúvidas quanto à documentação, a comissão de qualificação entrará
em contato com o candidato, preferencialmente, via e-mail. Se não houver
resposta, a secretaria da ABPTGIC fará três tentativas de contato via telefônico
por três dias consecutivos, se não for possível contatar o candidato, a inscrição
será cancelada.

•

Se o candidato desistir de fazer a prova, não haverá restituição da taxa de
inscrição.

•

Não serão aceitos documentos entregues ou postados após o término do período
estipulado pela Comissão do Título de Qualificação que é de 3 de junho de 2019.

DAS PROVAS:
O concurso para obtenção do título constará de duas provas, a saber:
•

Prova teórica com peso 4.

•

Prova teórico-prática com peso 6.

•

O candidato fará ambas as provas teórica e teórico prática.

A) PROVA TEÓRICA
Constará de 60 questões de múltipla escolha com 4 alternativas, sendo que somente uma
será a correta, valendo cada uma 0,167 de ponto. Total da prova será de 10 pontos. As
questões versarão sobre os temas abaixo:
•

Fisiologia do Trato Genital Inferior.

•

Citologia e histologia do trato genital inferior.

•

Aparelhagem, instrumental, técnicas do exame colposcópico.

•

Nova terminologia colposcópica Rio 2011: Avaliação Geral, Achados
Colposcópicos Normais, Achados Colposcópicos Anormais, Suspeita de Invasão e
Miscelânia.

•

Técnicas de biópsia no TGI.

•

Colposcopia no ciclo grávido-puerperal.

•

Colposcopia na adolescência e no climatério.

•

Neoplasia intraepitelial escamosa e glandular no TGI.

•

Doença anal e perianal HPV-induzidas.

•

Classificações citopatológicas e histopatológicas no TGI.

•

Aspectos cito-histológicos das infecções, das neoplasias intraepiteliais e do
carcinoma invasor no TGI.

•

Carcinoma microinvasor do colo uterino.

•

Neoplasias invasoras do TGI.

•

Biologia molecular aplicada à patologia do TGI.

•

Princípios básicos de imunologia do TGI e da infecção pelo HPV.

•

Ecossistema vaginal: Flora normal e patológica.

•

Vulvovaginites.

•

Endocervicites

•

Doenças sexualmente transmissíveis.

•

Dermatoses vulvares.

•

Úlceras genitais.

•

Vacinas contra o HPV.

•

Diretrizes Brasileiras para o Rastreamento do Câncer do Colo do Útero, INCA
2016.

B) PROVA TEÓRICO-PRÁTICA
Constará da interpretação de imagens colposcópicas de lesões clínicas, citológicas e
histológicas acompanhadas de questões relacionadas com respostas de múltipla escolha
com 4 alternativas, sendo que somente uma será a correta, no total de 20 questões de
múltipla escolha, valendo cada uma 0,5 (cinco décimos) de ponto. O total da prova será
de 10 pontos.
As provas não poderão ser levadas ao termino do teste, devendo ser entregues
juntamente com os respectivos gabaritos. O aluno poderá levar uma cópia de cada um
de seus gabaritos após o final de ambas as provas, para conferencia posterior. Ambos
gabaritos finais serão publicados no site da Sociedade – http://www.colposcopia.org.br/.

DA APROVAÇÃO

O candidato que obtiver média ponderada igual ou superior a 7,0 nas duas provas será
considerado aprovado. Quem obtiver nota menor de 7 nesta média está reprovado. Os
casos omissos serão resolvidos pela Comissão do Título de Qualificação, “ad
referendum“ da Diretoria da ABPTGIC.

DIVULGAÇÃO DA LISTA DE APROVADOS
Será publicada no site da ABPTGIC www.colposcopia.org.br em até 30 dias do término
das provas.
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