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Rio de Janeiro, 08 de dezembro de 2020

Aos
Presidentes de Regionais

Certificado de Educação Permanente em Anestesiologia (CEPE-A)

Prezado(a) Colega,

A Sociedade Brasileira de Anestesiologia visando fomentar a educação médica continuada,
solicita aos colegas presidentes de regionais que verifiquem as informações referente ao
CEPE-A:

É um Certificado emitido pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia, com o objetivo de
assegurar a educação continuada e comprovar a atualização dos profissionais médicos
anestesiologistas, por meio de normativas que foram construídas pela Comissão de
Educação Continuada e Departamento Científico.

O profissional poderá obter o CEPE-A por meio do somatório de 40 pontos, obtidos pela
participação em eventos oficiais realizados pela SBA, regionais ou ambas, assim como
palestras, mesas-redondas e/ou painéis, previamente avaliados pela SBA, conforme o quadro
1. O CEPE-A será renovado automaticamente caso o associado consiga acumular 40 pontos
a cada ano, a partir da data de sua emissão.

A pontuação de eventos deverá ser solicitada a SBA até 30 dias antes da data de realização.
Após a sua realização a entidade organizadora terá até 30 dias para informar à SBA, por
meio do e-mail: cepe-a@sbahq.org, o CPF e o nome dos participantes para que o cômputo da
pontuação. Para os eventos internacionais, o sócio deverá enviar cópia digitalizada do
certificado para a SBA.

O CEPE-A será emitido sem custos tanto para Regional como para o associado.

Eventos previamente cadastrados:

• Videoaulas SBA, com avaliação - pós-teste (nota mínima de 60%).
• Congresso Brasileiro de Anestesiologia (CBA)
• Congresso Virtual de Anestesiologia (CVA)
• Congresso Brasileiro de Inovação e Gestão em Saúde (CBIGS)
• Congresso Paulista de Anestesiologia (COPA).
• Pró-Anestesia: Programa de educação continuada da SBA.



• Eventos internacionais: Todos com acordo de cooperação com a SBA
(ASA, ESAIC, CLASA, WFSA, SPA, LASRA). Nestes eventos o participante deverá
enviar o Certificado de participação (fazer upload em área específica do CEPE-A).
• Jornadas regionais: JOSULBRA; JABC; JASB; JONNA;
• Jornadas locais: Jaepe, Jorba, Jalagipe, Jasb, Jopa, Jargs,e demais das
regionais
• Simpósio de Saúde Ocupacional (SISO)
• Simpósio de Inovação e gestão em Anestesiologia (SIGA)
• Núcleo SBA vida: Suporte Avançado à Vida em Anestesia (SAVA); Curso
Controle da Via Aérea; Curso de Ecocardiografia Transtorácica e Transesofágica no
Intraoperatório, Ultrassonografia em Anestesia e Ventilação Mecânica em Anestesia.
• Webinars SBA

OBS: Qualquer evento que não estiver listado acima para pontuação deverá ser avaliado de
acordo com a similaridade e carga horária.

Com distinta consideração.

Atenciosamente,

Dr. Marcos Antonio Costa de Albuquerque Dra. Maria Angela Tardelli
Vice-Diretor do Deptº. Científico da SBA Diretora do Deptº. Científico da SBA

Dr. Rogean Rodrigues Nunes
Diretor Presidente da SBA
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