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PROPOSTA DE RECONHECIMENTO PARA PROGRAMA DE ESTÁGIO  

E SERVIÇO PELA SBACV 

 

Ao Presidente  

SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR 

 

Sr. Presidente e Membros da Comissão 

 

Solicitamos à Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular a apreciação e 

subsequente aprovação ao pedido de reconhecimento do Programa:  

 

(Incluir aqui informação completa com o nome do Programa de especialização ou área 

de atuação                                                                                                                       ). 

 

E o reconhecimento do Serviço relacionado no (incluir o nome do Hospital ou unidade 

de saúde onde se dá o Programa solicitante                                                                  ). 

 

Para tanto, encaminhamos esta solicitação e demais documentos assinados: à Sede da 

SBACV, Rua Estela, 515, Bloco E, sala 21, CEP Cidade de São Paulo/SP, 04011-904.  

 

(Cidade)        ,  (dia ) de (mês) de 20 (ano). 

 

 

________________________________ 

Assinatura do Solicitante  

 

Informações do Solicitante: 

Nome:________________________________________________________________ 

CRM: _________________ Sócio da SBACV na Categoria: _____________________ 

Cargo no Serviço ou Programa: ___________________________________________ 

SOLICITAÇÃO DE: (     ) CREDENCIAMENTO 

(     ) RECREDENCIAMENTO 
 
 

PROGRAMA EM: (     ) ANGIOLOGIA 

(     ) CIRURGIA VASCULAR 

(     ) ANGIORRADIOLOGIA E CIRURGIA ENDOVASCULAR 

(     ) Outros - (Preencher) 
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INFORMAÇÕES DO PROGRAMA: 
 

A - Dados cadastrais (preencher os espaços) 

Denominação do Programa de ensino oferecido: 

 (Preencher com a informação sobre a Residência, estágio, especialidade ou área, pós graduação 
Senso Estrito ou Senso Lato                                                                                                               ) 

Observação: o termo RESIDÊNCIA só poderá ser utilizado com relação aos Serviços CREDENCIADOS pela 
COMISSÃO NACIONAL de RESIDÊNCIA MÉDICA (CNRM) do MEC 

Telefones (DDD): (                                                                                                        ) 

e-mail:                  (                                                                                                         ) 

Site (home page): (                                                                                                        ) 

Serviço (instituição): (                                                                                                    ) 

CNPJ:                   (                                                                                                        ) 

Cursos ou similares oferecidos pela instituição: 

 (Preencher Formação, Treinamento, Atualização                                                                                  ) 

Convênio com:    (     ) Universidade  (     ) Associação 

Qual: (                                                                                                                                                   ) 

Nome do Responsável pelo Serviço ou Programa:  

(                                                                                                                                    ) 

CRM:                  (                                )          Data de Nascimento: (                           ) 

CPF:                    (                                )          Tel Residencial:         (                            ) 

 Tel Residencial: (                                 )         Tel Consultório:         (                            ) 

Outro:                  (                                 )        E-mail:                       (                           )
  

Membro da SBACV:  (     ) Efetivo      (     )   Titular                desde: (                          ) 

Título de Especialista pela SBACV/AMB:   (     ) Angiologia      (     ) Cirurgia Vascular 
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Preencher ITENS B, C, D, E, F e G exclusivamente   

para PROGRAMA DE ESTÁGIO  

 

B - Dados sobre a estrutura e funcionamento do Serviço ou Programa 

(preencha na coluna ao lado) 

1. Pré-requisito para admissão no Serviço ou 
Programa: 

(                                                                   .                                                                
) 

2. Método de seleção para ingresso no 
Serviço ou Programa: 

(                                                                   .                                                                 
) 

3. Período de permanência no Serviço ou 
Programa: (ano/meses) 

(                                                                   .                                                                 
) 

4. Número total de leitos no Hospital: (                                                                   .                                                                 
) 

5. Número de leitos destinados 
exclusivamente ao Serviço ou Programa: 

(                                                                   .                                                                 
) 

6. Número de Estagiários: Total E1 – E2 e E3 (E1                                                         .E2                                                              
E3                                                             ) 

7. Relação de leitos: leitos por Estagiário           

leitos por Preceptor 

(                                                                   .                                                                
) 

 

8. Número de Preceptores no Serviço ou 
Programa:  Total por Estagiário 

(                                                                   .                                                                 
) 

9. Todos os preceptores são membros da 
SBACV?  (sim ou não, e quantos não são?) 

(                                                                   .                                                                 
) 

10. Todos os preceptores possuem Título de 
Especialista em Angiologia ou em Cirurgia 
Vascular pela SBACV/AMB?   (sim ou não, e 
quantos não?) 

(                                                                   .                                                                 
) 

11. Carga horária semanal (horas semanais) 
do Estagiário: 

(                                                                   .                                                                 
) 

12. Carga horária semanal de plantão do 
Estagiário: 

(                                                                   .                                                                 
) 

13.  Número de atendimentos semanais no 
Ambulatório do Estagiário: 

(                                                                                                                                         
.                                                                 ) 
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14. Número de cirurgias/ano, com a 
participação direta de cada Estagiário:  

Arteriais 

Venosas 

Outras 

(                                                                   .                                                                 
) 

(                                                                   .                                                                 
) 

 

15. Observações (                                                 .                                                  ) 

(                                                                                                                                   ) 

(                                                                                                                                   ) 

(                                                                                                                                   ) 

(                                                                                                                                   ) 

 

C - Dados dos Programas de Ensino (preencha no local indicado) 

 

No 1o ANO: 

  

RODÍZIO:         ☐ semanal          ☐ quinzenal             ☐ mensal 
 

Setores Básicos do 

Serviço 

Especificar as 

atividades 

Carga horária total 

Unidades de Internação 

_____ semanas/ano 

Clique aqui para digitar 

texto. E1  A  ____  horas 
E1  B  ____  horas 
E1  C  ____  horas 
E1  D  ____  horas 

Ambulatório Especializado 

_____ semanas/ano 

Clique aqui para digitar 

texto. E1  A  ____  horas 
E1  B  ____  horas 
E1  C  ____  horas 
E1  D  ____  horas 

Centro Cirúrgico 

_____semanas/ano 

Clique aqui para digitar 

texto. E1  A  ____  horas 
E1  B  ____  horas 
E1  C  ____  horas 
E1  D  ____  horas 
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Atendimento a  

Urgências e Emergências  

_____semanas/ano 

Clique aqui para digitar 

texto. E1  A  ____  horas 
E1  B  ____  horas 
E1  C  ____  horas 
E1  D  ____  horas 

 

OBSERVAÇÕES: as cargas horárias de cada estagiário devem ser compatíveis com o total da 

carga horária do Programa ou Curso 

 

A  =   B   =  C   =   D : identifica cada Estagiário  

E1 - O número qualifica o ano do Estagiário. 

 

No 1o ANO:  

 

ATIVIDADES em outros SETORES do SERVIÇO ou INSTITUIÇÃO 
 

Atividades em outros 
setores - 

Obrigatórios ou 
optativos 

Especificar as 
atividades 

Carga horária Total 

Clique aqui para digitar 

texto. 

Clique aqui para digitar 

texto. 

Clique aqui para digitar 

texto. Clique aqui para digitar 

texto. 

Clique aqui para digitar 

texto. 

Clique aqui para digitar 

texto. Clique aqui para digitar 

texto. 

Clique aqui para digitar 

texto. 

Clique aqui para digitar 

texto. Clique aqui para digitar 

texto. 

Clique aqui para digitar 

texto. 

Clique aqui para digitar 

texto. Clique aqui para digitar 

texto. 

Clique aqui para digitar 

texto. 

Clique aqui para digitar 

texto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades DIDÁTICAS 
ou ESTÁGIOS 

COMPLEMENTARES - 
Obrigatórios ou 

optativos 

Especificar as 
atividades 

Carga horária Total 

OBRIGATÓRIOS: Clique aqui para digitar 

texto. 

Clique aqui para digitar 

texto. 

OPTATIVOS: Clique aqui para digitar 

texto. 

Clique aqui para digitar 

texto. 
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OBSERVAÇÕES: 

(                                                                                                                                   ) 

(                                                                                                                                   ) 

(                                                                                                                                   ) 

 

No 2o ANO: 

  

RODÍZIO:         ☐ semanal          ☐ quinzenal           ☐ mensal 
 

Setores Básicos do 

Serviço 

Especificar as 

atividades 

Carga horária total 

Unidades de Internação 

_____ semanas/ano 

Clique aqui para digitar 

texto. E2  A  ____  horas 
E2  B  ____  horas 
E2  C  ____  horas 
E2  D  ____  horas 

Ambulatório Especializado 

_____ semanas/ano 

Clique aqui para digitar 

texto. E2  A  ____  horas 
E2  B  ____  horas 
E2  C  ____  horas 
E2  D  ____  horas 

Centro Cirúrgico 

_____semanas/ano 

Clique aqui para digitar 

texto. E2  A  ____  horas 
E2  B  ____  horas 
E2  C  ____  horas 
E2  D  ____  horas 

Atendimento a  

Urgências e Emergências  

_____semanas/ano 

Clique aqui para digitar 

texto. E2  A  ____  horas 
E2  B  ____  horas 
E2  C  ____  horas 
E2  D  ____  horas 

 

OBSERVAÇÕES:   As cargas horárias de cada estagiário devem ser compatíveis com o total da 

carga horária do Programa ou Curso 

 

A  =   B   =  C   =   D : identifica cada Estagiário  

 

E2 - O número qualifica o ano do Estagiário
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No 2o ANO:  

 

ATIVIDADES em outros SETORES do SERVIÇO ou INSTITUIÇÃO 
 

Atividades em outros 
setores - 

Obrigatórios ou 
optativos 

Especificar as 
atividades 

Carga horária Total 

Clique aqui para digitar 

texto. 

Clique aqui para digitar 

texto. 

Clique aqui para digitar 

texto. Clique aqui para digitar 

texto. 

Clique aqui para digitar 

texto. 

Clique aqui para digitar 

texto. Clique aqui para digitar 

texto. 

Clique aqui para digitar 

texto. 

Clique aqui para digitar 

texto. Clique aqui para digitar 

texto. 

Clique aqui para digitar 

texto. 

Clique aqui para digitar 

texto. Clique aqui para digitar 

texto. 

Clique aqui para digitar 

texto. 

Clique aqui para digitar 

texto. Clique aqui para digitar 

texto. 

Clique aqui para digitar 

texto. 

Clique aqui para digitar 

texto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades DIDÁTICAS 
ou ESTÁGIOS 

COMPLEMENTARES - 
Obrigatórios ou 

optativos 

Especificar as 
atividades 

Carga horária Total 

OBRIGATÓRIOS: Clique aqui para digitar 

texto. 

Clique aqui para digitar 

texto. 

OPTATIVOS: Clique aqui para digitar 

texto. 

Clique aqui para digitar 

texto. 

 

OBSERVAÇÕES: 

(                                                                                                                                   ) 

(                                                                                                                                   ) 

(                                                                                                                                   ) 
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No 3o ANO (SE HOUVER): 

  

RODÍZIO:           ☐ semanal           ☐ quinzenal            ☐ mensal 
 

Setores Básicos do 

Serviço 

Especificar as 

atividades 

Carga horária total 

Unidades de Internação 

_____ semanas/ano 

Clique aqui para digitar 

texto. E3  A  ____  horas 
E3  B  ____  horas 
E3  C  ____  horas 
E3  D  ____  horas 

Ambulatório Especializado 

_____ semanas/ano 

Clique aqui para digitar 

texto. E3  A  ____  horas 
E3  B  ____  horas 
E3  C  ____  horas 
E3  D  ____  horas 

Centro Cirúrgico 

_____semanas/ano 

Clique aqui para digitar 

texto. E3  A  ____  horas 
E3  B  ____  horas 
E3  C  ____  horas 
E3  D  ____  horas 

Atendimento a  

Urgências e Emergências  

_____semanas/ano 

Clique aqui para digitar 

texto. E3  A  ____  horas 
E3  B  ____  horas 
E3  C  ____  horas 
E3  D  ____  horas 

 

OBSERVAÇÕES:   as cargas horárias de cada estagiário devem ser compatíveis com o total da 

carga horária do Programa ou Curso 

 

A  =   B   =  C   =   D : identifica cada Estagiário  

 

E3 - O número qualifica o ano do Estagiário
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No 3o ANO (SE HOUVER):  

 

ATIVIDADES em outros SETORES do SERVIÇO ou INSTITUIÇÃO 
 

Atividades em outros 
setores - 

Obrigatórios ou 
optativos 

Especificar as 
atividades 

Carga horária Total 

Clique aqui para digitar 

texto. 

Clique aqui para digitar 

texto. 

Clique aqui para digitar 

texto. Clique aqui para digitar 

texto. 

Clique aqui para digitar 

texto. 

Clique aqui para digitar 

texto. Clique aqui para digitar 

texto. 

Clique aqui para digitar 

texto. 

Clique aqui para digitar 

texto. Clique aqui para digitar 

texto. 

Clique aqui para digitar 

texto. 

Clique aqui para digitar 

texto. Clique aqui para digitar 

texto. 

Clique aqui para digitar 

texto. 

Clique aqui para digitar 

texto. Clique aqui para digitar 

texto. 

Clique aqui para digitar 

texto. 

Clique aqui para digitar 

texto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades DIDÁTICAS 
ou ESTÁGIOS 

COMPLEMENTARES - 
Obrigatórios ou 

optativos 

Especificar as 
atividades 

Carga horária Total 

OBRIGATÓRIOS: Clique aqui para digitar 

texto. 

Clique aqui para digitar 

texto. 

OPTATIVOS: Clique aqui para digitar 

texto. 

Clique aqui para digitar 

texto. 

 

OBSERVAÇÕES: 

(                                                                                                                                   ) 

(                                                                                                                                   ) 

(                                                                                                                                   ) 
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D - Recursos Humanos (preencha no local indicado) 
 

PARTICIPANTES do SERVIÇO ou do PROGRAMA  
 

Nome dos participantes: 
Médicos 

Preceptores 
Professores convidados 

Cargo ou Função: 
*    no Serviço 

**  na Instituição 
*** no Programa 

Carga Horária: 
*    no Serviço 

**  na Instituição 
*** no Programa 

Clique aqui para digitar 

texto. 

Clique aqui para digitar 

texto. 

Clique aqui para digitar 

texto. 
Clique aqui para digitar 

texto. 

Clique aqui para digitar 

texto. 

Clique aqui para digitar 

texto. 
Clique aqui para digitar 

texto. 

Clique aqui para digitar 

texto. 

Clique aqui para digitar 

texto. 
Clique aqui para digitar 

texto. 

Clique aqui para digitar 

texto. 

Clique aqui para digitar 

texto. 
Clique aqui para digitar 

texto. 

Clique aqui para digitar 

texto. 

Clique aqui para digitar 

texto. 
Clique aqui para digitar 

texto. 

Clique aqui para digitar 

texto. 

Clique aqui para digitar 

texto. 
Clique aqui para digitar 

texto. 

Clique aqui para digitar 

texto. 

Clique aqui para digitar 

texto. 
Clique aqui para digitar 

texto. 

Clique aqui para digitar 

texto. 

Clique aqui para digitar 

texto. 
Clique aqui para digitar 

texto. 

Clique aqui para digitar 

texto. 

Clique aqui para digitar 

texto. 
Clique aqui para digitar 

texto. 

Clique aqui para digitar 

texto. 

Clique aqui para digitar 

texto. 
Clique aqui para digitar 

texto. 

Clique aqui para digitar 

texto. 

Clique aqui para digitar 

texto. 
Clique aqui para digitar 

texto. 

Clique aqui para digitar 

texto. 

Clique aqui para digitar 

texto. 
Clique aqui para digitar 

texto. 

Clique aqui para digitar 

texto. 

Clique aqui para digitar 

texto. 
Clique aqui para digitar 

texto. 

Clique aqui para digitar 

texto. 

Clique aqui para digitar 

texto. 
Clique aqui para digitar 

texto. 

Clique aqui para digitar 

texto. 

Clique aqui para digitar 

texto. 
 

OBSERVAÇÕES: 

(                                                                                                                                   ) 

(                                                                                                                                   ) 

(                                                                                                                                   ) 

(                                                                                                                                   ) 

(                                                                                                                                   ) 

(                                                                                                                                   ) 
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E - DESCRIÇÃO da ESTRUTURA do SERVIÇO e PROGRAMA 

(Descrever a estrutura dos setores funcionais, facilidades de execução das atividades, 

além de citar e descrever os equipamentos necessários ao atendimento permanente 

dessas atividades do SERVIÇO e PROGRAMA) 

 

Enfermarias - Apartamentos - Ambulatórios - Centro Cirúrgico  

(                                                                                                                                   ) 

 

Serviços Complementares de Diagnóstico e Tratamento 

(Laboratório de: Patologia - Radiologia - Hemodinâmica - Hemoterapia - 

Ultrassonografia - Eco-Doppler - Pletismografia - Fisioterapia) 

(                                                                                                                                   ) 

 

Unidades Intermediárias de Tratamento Intensivo 

(Coronarianas - Recuperação Pós-Anestésica e Clínico-Cirúrgica) 

(                                                                                                                                   ) 

 

F - DESCRIÇÃO do ARQUIVO MÉDICO do SERVIÇO e PROGRAMA 

(descrever o Setor de ARQUIVO MÉDICO e ESTATÍSTICA do Serviço) 

 

(                                                                                                                                   ) 

 

G - DESCRIÇÃO do ACERVO BIBLIOGRÁFICO do SERVIÇO e PROGRAMA 

(descrever resumidamente o acervo de Livros Texto, Revistas e outros periódicos além 

de outras obras de interesse didático para as atividades do Serviço e Programas. Citar 

os principais). 

 

No caso do Serviço ou Programa ter acesso a BIBLIOTECA MÉDICA de grande porte, 

citar as características e ligações nacionais e internacionais da mesma 

(INTERNET-BIREME, outras), não sendo obrigatório, mas apenas opcional, 

fornecer a lista dos LIVROS - PERIÓDICOS e outras publicações: 

 

(                                                                                                                                   ) 
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