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Título de Especialista em Nefrologia 

Edital 2020 

 

A Sociedade Brasileira de Nefrologia- SBN realizará, no dia  12 de maio de 2020, o exame 

para obtenção do Título de Especialista em Nefrologia junto a Associação Médica Brasileira 

(AMB). Abaixo, seguem as regras constantes neste Edital, de acordo com a deliberação do 

Departamento de Ensino e Titulação (DET), em consonância com as normas da AMB. 

 

I. Disposições Gerais 

 

1) Dos critérios para inscrição : 

São pré requisitos obrigatórios para a inscrição: 

a. Tempo de formação na especialidade e/ou área de atuação igual ao previsto na 
Resolução CFM em vigor, ou seja, possuir Título de Especialista em Clínica Médica 
e Residência Médica em Nefrologia reconhecida pela CNRM/MEC  

b. Comprovação do registro definitivo no CRM 

c. Cópia autenticada dos seguintes certificados:  

 c.1. Conclusão de Programa de Residência Médica em Nefrologia, reconhecido pelo 

CNRM; ou 

c.2. Conclusão de treinamento em nefrologia, reconhecido pela Associação de 

Especialidade, com duração igual à do Programa de Residência Médica da CNRM; ou 

 c.3. Comprovação de treinamento/capacitação em nefrologia por meio de atividades 

profissionais, realizadas em um período de tempo mínimo equivalente a duas vezes o 

recomendado pela CME. Portanto, o período mínimo de atuação na especialidade 

deverá ser de 8 anos. 

 

2. Da inscrição 

O candidato deverá encaminhar a documentação solicitada, impreterivelmente, até 27 de 

março de 2020. Após o prazo estipulado, não serão aceitas novas inscrições ou retificações 

da documentação enviada. 

a) documentos 
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a. Curriculum vitae com comprovação de eventos de educação médica 

continuada em Nefrologia, 

b. Cópia autenticada do diploma de médico;  

c. cópia autenticada de certificado de residência médica reconhecido pela 

CNRM; ou 

d. cópia autenticada de certificado de conclusão de treinamento em 

nefrologia, reconhecido pela Associação de Especialidade, com duração 

igual a do Programa de Residência Médica da CNRM; ou 

e. cópia autenticada dos certificados de comprovação de 

treinamento/capacitação em nefrologia por meio de atividades 

profissionais, realizadas em um período de tempo mínimo, equivalente a 

duas vezes o recomendado pela CME. Deve incluir o tempo necessário 

para a formação geral (pré requisito) e o da formação específica.  

f. formulário de inscrição (anexo I) preenchido e assinado 

g. Questionário para o Candidato à Prova de Titulo de Especialista (anexo II),  

h. comprovante de pagamento da taxa de inscrição a secretaria da SBN. 

b) Endereço para envio da documentação: 

a. Rua Machado Bittencourt 205 - conjunto 53, Vila Clementino, São Paulo-

SP, CEP 04044-000. Recomenda-se que a documentação seja enviada por 

SEDEX ou carta registrada, ou ainda, pessoalmente. 

c) Taxas de inscrição 

a. Sócios quites com a SBN e/ou AMB: R$ 1.000,00 

b. Não sócios ou sócios não quites com SBN e/ou AMB: R$ 1.800,00 

c. O pagamento deverá ser realizado em favor da Sociedade Brasileira de 

Nefrologia, no Banco do Brasil, agência 1898-8, conta corrente 9.254-1, 

CNPJ: 43.197.615/0001-62. 

d. Em hipótese alguma o valor da taxa de inscrição será devolvido. 

 

3. Da homologação da inscrição 

A homologação da inscrição dependerá exclusivamente da apresentação da 

documentação na forma e ordem estabelecidas. 
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a) A SBN publicará no site www.sbn.org, em 15/04/2020 a lista preliminar de inscrições 

homologadas. Com base nela, os candidatos terão prazo até as 14:00 do dia 

22/04/2020, impreterivelmente, para recorrer da não homologação de suas inscrições.  

b) Os recursos devem ser enviados por escrito, fundamentados e acompanhados de 

documentação, quando couber, para a SBN, pelo fax (11)5579-1242 ou pelo email 

secretaria@sbn.org.br. As respostas da SBN aos recursos terão caráter definitivo, 

descabendo pedido de reconsideração.  

c) Em 30/04/2020 será disponibilizada no site www.sbn.org.br a Lista Definitiva de 

Inscrições Homologadas. 

 

4. Do conteúdo da prova 

O exame será realizado sob forma de : 

a) Prova objetiva: com duração de três horas, contendo 60 (sessenta) perguntas na 

forma de teste de múltipla escolha com quatro alternativas cada. Realizada no 

período da manhã (9:00-12:00) 

b) Prova discursiva: com duração de 4 horas, constando de 20 questões 

dissertativas, incluindo casos clínicos e imagens em Nefrologia. Realizada no 

período da tarde (14:00 – 18:00) 

 

5. Do local, data e horário das provas 

Local: Clube Homs – Avenida Paulista 

Data e horário: prova objetiva será realizada no dia 12/05/2020 com inicio as 9:00 e término 

as 12:00h. A prova discursiva será realizada no mesmo dia, com início as 14:00h e término as 

18:00h. 

 

6. Dos critérios de aprovação 

Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem nota final igual ou superior a 6.0 

(seis). 

Peso de cada uma das provas: objetiva (peso 4), discursiva (peso 6). 

 

7. Da divulgação dos resultados e recursos 
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O resultado será divulgado no portal da SBN, no prazo de 20 dias úteis após a realização do 

exame. 

O resultado será divulgado apenas pelo código de inscrição do candidato. O nome e a nota do 

candidato não serão divulgados no site. 

Os candidatos reprovados no exame poderão solicitar recurso oficialmente a SBN, ao 

Departamento de Ensino e Titulação, no prazo de 5 dias úteis após a divulgação dos 

resultados. 

 

8. Da emissão do certificado  

a) Aos candidatos aprovados será encaminhada, via e-mail, uma declaração provisória de 

aprovação expedida pela SBN no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o resultado da 

prova. 

b) O diploma de título de especialista definitivo será expedido pela AMB no prazo de até 

120 dias após a divulgação dos aprovados, mediante pagamento de taxa específica, 

estipulada anualmente pela AMB. 

c) O Título de Especialista em Nefrologia obtido no presente concurso terá validade em 

todo o território nacional. 

 

9. Conteúdo programático: 

• Anatomia e embriologia renal 

• Fisiologia e Biologia molecular em Nefrologia 

• Patologia renal 

• Farmacologia em Nefrologia 

• Exames subsidiários em Nefrologia 

• Lesão renal aguda 

• Doença renal crônica, incluindo distúrbio do metabolismo mineral ósseo 

• Terapia renal substitutiva (hemodiálise, diálise peritoneal e transplante renal) 

• Rim e doenças sistêmicas 

• Rim e gestação 

• Glomerulopatias primárias 

• Tubulopatias e Nefrites intersticiais 
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• Doença renal policística/ nefropatias hereditárias 

• Litíase renal 

• Infecção do trato urinário 

• Hipertensão arterial sistêmica 

• Legislação em Nefrologia 

• Ética Médica 

 

10. Bibliografia sugerida para a prova de título de especialista em Nefrologia da 

Sociedade Brasileira de Nefrologia (em ordem alfabética). 

a) Ética e Legislação na prática Nefrológica- portarias, decretos e leis de interesse. Em 

Portal da Sociedade Brasileira de Nefrologia. 

b) Fisiopatologia Renal. 2a. Edição, 2011. Roberto Zatz, Editora Atheneu, São Paulo. 

c) KDIGO- Kidney Disease Improving Global Outcomes. In www.kdigo.org 

d) Manual de Diálise- Editores: Daurgidas JT, Blake PG, Ing TS. Editora Guanabara 

Koogan, RJ. 

e) Uptodate in Nephrology and Hypertension: www.uptodate.com 

 

 

 

Dr. Marcelo Mazza do Nascimento 
Presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia 

 
 
 
Dra. Carmen Tzanno Branco Martins  
Diretora do Departamento de Ensino e 
Titulação da SBN 
 

Dra. Marilda Mazzali         
Vice -Diretora do Departamento de Ensino 
e Titulação da SBN
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Anexo I: Formulário para inscrição na Prova de Título de Especialista em Nefrologia 
 

Sócio SBN (  )    Sócio AMB (   ) *enviar comprovante 
 

Nome completo e legível:_____________________________________________________ 
 

Data nascimento_____/___/____CPF:____________________RG:____________________ 
 

Telefones: (   ) ________________ Celular (   ) ________________  E-mail: _______________ 
 

1) Diploma de Médico: Data: ___ / ___ / _____   Escola: _______________________UF____ 
 

2) CRM Definitivo: Número: ______________  Data: ___ / ___ / _____  UF: ________ 
 

3) Residência ou Especialização em Clínica Médica  

   Hospital_________________________________________Cidade____________UF_____   

   Período de  _____/_____/______  a  _____/_____/______ 

   Serviço Reconhecido pelo MEC - SIM [   ]  -  NÃO [   ] 
 

4) Residência Médica em Nefrologia   

   Hospital_________________________________________Cidade_____________UF______ 

   Período de  _____/_____/______  a  _____/_____/______ 

    Serviço Reconhecido pelo MEC - SIM [  ]  -  NÃO [   ] 

    Serviço Reconhecido pela SBN - SIM [   ]  -  NÃO  [   ] 
 

5) Curso de Especialização em Nefrologia 

    Hospital________________________________________Cidade____________UF_______ 

     Período Integral de  _____/_____/______  a  _____/_____/______ 

     Período Parcial de  _____/_____/______  a  _____/_____/______ 

     Serviço Reconhecido pela SBN - SIM [   ]  -  NÃO [    ] 
 

6) Prática em Nefrologia Comprovada 

     Local_______________________________________Cidade_____________UF_________ 

     Período de  _____/_____/______  a  _____/_____/______ 

     Serviço Reconhecido pela SBN - SIM [  ]  -  NÃO [   ] 
 

Já fez a prova anteriormente - SIM [  ] - NÃO [   ] - Ano(s) __________________________ 
 
 

Data: _____ / _____ / 2020     Assinatura: ____________________________________ 
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Anexo II: Questionário para o Candidato à Prova de Título de Especialista em Nefrologia 

 
A Comissão de Provas que organiza a Prova do Título de Especialista em Nefrologia, gostaria de dispor de maiores 
detalhes sobre a formação dos nefrologistas no Brasil, com o objetivo de adequar cada vez mais a prova à nossa 
realidade.  Esses dados também servirão de subsídios para que se proponha um programa mínimo de Residência 
Médica em Nefrologia, a ser desenvolvido no Brasil. Por isso, pedimos sua colaboração no sentido de detalhar ao 
máximo possível a resposta. Tais informações, obviamente, não terão qualquer reflexo no tocante aos resultados da 
avaliação, cuja sistemática está expressa no Edital da prova. Na certeza de sua aquiescência, somos, de antemão, 
gratos. 
 
Nome completo ___________________________________________    Gênero:  Feminino [  ]   Masculino [  ] 
 
Data de Nascimento  ___ / ___ / ______ RESIDENCIA [     ]  ESPECIALIZAÇÃO [      ] RG:_____________________ 
 
Formação Acadêmica  
 
Faculdade de Medicina______________________________________ Estado ______  Ano de Formatura _____ 
 
Residência em Clínica Médica (MEC) 
 
Hospital _____________________________________________________ Período ___ /___ / ____ a ___ / ___ / ____ 
 
Especialização em Clínica Médica (Não MEC) 
 
Hospital _____________________________________________________ Período ___ /___ / ____ a ___ / ___ / ____ 
 
Residência em Nefrologia (MEC)   Preceptor _____________________________ 
 
Hospital _____________________________________________________ Período ___ /___ / ____ a ___ / ___ / ____ 
 
Especialização em Nefrologia (Não MEC)  Preceptor _____________________________ 
 
Hospital / Serviço ______________________________________________  
 
Período Integral ___ /___ / ____  a  ___ / ___ / ____           Período Parcial ___ /___ / ____  a  ___ / ___ / ____ 
 
 
1. Como foi realizada a seleção para seu treinamento em Nefrologia? 

[  ]  entrevista 
[  ]  entrevista + análise de currículo 
[  ]  prova de conhecimentos 
[  ]  prova de conhecimentos + entrevista e/ou análise de currículo 
[  ]  outra forma. Especificar:  ________________________________________  

 
Bolsas: Pelo Serviço [  ]      Pela Indústria Farmacêutica [  ]     Outra Forma [  ]        Sem Bolsa [  ] 
 

Estágio em Clínica Médica – Não MEC     1 Ano [  ]         2 Anos [  ] 
 

Seu Estágio foi em Tempo Integral [  ]      Parcial [   ]  horas/semana___________ 
 
2. No Serviço, você   [   ] fez plantões [   ] ficou de sobreaviso 

 



                                                                                                                                             

 

 
 

 

 

Rua Machado Bittencourt, 205 - Conj. 53  Vila Clementino - 04044-000 - São Paulo - SP             E-mail: secret@sbn.org.br 
Fones: (11) 5579-1242 / 5084-3047      Fax: (11) 5573-6000                                                          E-mail: jbn@sbn.org.br             

 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA 
Fundada em 1960 

 

 
3. Seu treinamento em Nefrologia incluiu 
 

 Sim Não Local Serviço conveniado - identificar 
Ambulatório Nefrologia 
Clínica 

    

DRC:  tratamento 
conservador 

    

Transplante Renal     
Enfermaria     
Unidade de Terapia 
Intensiva 

    

Unidade de Hemodiálise 
 

    

Outros (especificar) 
 
 

    

 
Comentários adicionais: _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  
 
4. Quanto aos métodos de substituição da função renal, seu treinamento incluiu 
 

− Diálise aguda Número de pacientes/mês: 

 diálise peritoneal aguda  ____________________   
 diálise contínua  ____________________  
 hemodiálise intermitente  ____________________  

− Diálise crônica Número de pacientes/mês: 

  CAPD  ____________________   
  APD  ____________________  

 DPI  ____________________  

 Hemodiálise Intermitente            ______________________ 
 
Você classifica seu treinamento como    [  ] suficiente [  ] insuficiente 

 

Comentário adicional:  ___________________________________________________________  
 

______________________________________________________________________________  
 

Na equipe havia :     enfermeiro       psicólogo        assistente social          nutricionista 
 
5. Quantos Nefrologistas com Título de Especialista havia no Serviço onde você realizou o treinamento? 

  um              dois           três ou mais 
           

6. Havia atividades de ambulatório específicas para 
  glomerulopatias Número de pacientes/mês: ___________________  
  litíase Número de pacientes/mês: ___________________  
  hipertensão arterial Número de pacientes/mês: ___________________  
  uropatias Número de pacientes/mês: ___________________  
  transplante Número de pacientes/mês: ___________________  
  insuficiência renal Número de pacientes/mês: ___________________  
  outras patologias. Especificar:  ___________________________________________________  

 
Comentário adicional:  ___________________________________________________________ 
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7. Durante seu treinamento, houve interface com 
 

Departamento Sim Não Local Serviço conveniado - identificar 
Patologia     
Imagem     
Urologia     
Nefrologia Infantil     
Eq. Multidisciplinar     
Outro (especificar) 
 

    

 
 

Comentário adicional:  ___________________________________________________________  
 
______________________________________________________________________________  

 
8. Durante seu treinamento em Nefrologia, você  
 

 participou de seminários em outros Serviços  
 participou de atividades de pesquisa 
 participou de congressos de Nefrologia 
 enviou temas-livres para congressos 
 escreveu algum artigo/nota/diretriz clínica 

 
9. Você fez algum curso formal de pós-graduação? 
 

 Mestrado  
Curso: _________________________________________________          
Dissertação: ____________________________________________  
Orientador: _____________________________________________  
Data da apresentação: ____________________________________  

 
 Doutorado  

Curso:  ________________________________________________         
Tese: _________________________________________________  
Orientador: _____________________________________________  
Data da apresentação: ____________________________________  

  

 
10.       Em que outra área você atua? 
 

 Clínica Médica 
 Unidade de diálise de adultos 
 Unidade de terapia intensiva  
 Emergência hospitalar 
 Hospitais Secundários 
 Unidades Básicas de Saúde 
 Outra área. Especificar:  ______________________________________________________  
 
 
 
 
data_____/_____/______  assinatura _____________________________________________  


