
 

1. Para quem é indicado o Exame (concurso) de Qualificação em Medicina Hiperbárica? 

Este concurso é destinado aos médicos associados à SBMH nas categorias aspirantes e 

efetivos, que desejam pleitear o Título de Qualificação em Medicina Hiperbárica 

outorgado pela SBMH a fim de preencher um dos critérios estatutários para alcançar a 

categoria de Associado Titular e gozar das prerrogativas estatutárias decorrentes. 

2. Se já sou associado efetivo da SBMH eu preciso fazer esse Exame? 

Sim e Não. Depende. Se você for associado efetivo há mais de 2 (dois) anos e estiver em 

dia com a anuidade da SBMH, pelas regras de disposições transitórias aprovadas no 

Estatuto, em razão da criação da categoria de Associado Titular, você é alçado a essa 

categoria sem a necessidade de fazer o exame. Se você não preencher esses requisitos, 

você precisará fazer o exame para alcançar a categoria de associado titular. 

3. O associado da SBMH é obrigado a fazer o Exame de Qualificação em Medicina 

Hiperbárica? 

Não. A Constituição Brasileira fixou no art. 5º, inciso II, que “ninguém será obrigado a 

fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. No entanto, para o 

associado efetivo tornar-se associado titular e goze das prerrogativas asseguradas pelo 

Estatuto da SBMH, é necessário que ele faça a prova de avaliação de conhecimentos em 

Medicina Hiperbárica e observe os outros requisitos, salvo os casos de transição 

definidos no Estatuto. 

4. Quais são as categorias de associados criadas pelo novo Estatuto da SBMH? 

No Estatuto revogado eram 7 categorias. No atual, são 9. Foram acrescidas as categorias 

de Associado Titular e Associado Afiliado. E foram redefinidos os direitos de cada 

categoria.  

5. Quais os principais direitos do Associado Titular? 

Votar e ser votado para os cargos eletivos da SBMH; Ser, consoante as regras 

estatutárias da SBMH, Responsável Técnico de Clínica de Medicina Hiperbárica. 

 

6. Se sou Associado Aspirante, como posso tornar-me Associado Efetivo? 

Os requisitos estão fixados no Estatuto, de onde destacamos: i) Apresentar ACLS ou 

Título de Especialidade Médica ou Residência Médica com formação em atendimento a 

casos críticos; ii) Ter efetuado 25 consultas iniciais ou de reavaliação, comprovada por 

Associado Titular; iii) Ter realizado ao menos 100h de estágio em acompanhamento a 

pacientes em câmaras mono ou multiplace, supervisionado por um Associado Titular; 



 

iv) Obter aprovação em Prova de Avaliação de Qualificação em Medicina Hiperbárica 

aplicada pela SBMH; v) estar adimplente com as anuidades da SBMH. 

 

7. Se sou Associado Efetivo, como posso tornar-me Associado Titular? 

Os requisitos estão fixados no Estatuto, de onde destacamos: i) ser associado efetivo há 

pelo menos 2 anos ou há pelo menos 1 ano e provar a conclusão de Residência Médica 

com estudo em Medicina Hiperbárica ou provar a conclusão de curso de pós-graduação 

lato sensu em Medicina Hiperbárica chancelado pela SBMH; ii) Ter exercido a atividade 

de Medicina Hiperbárica supervisionada por Associado Titular por pelo menos 2 anos 

ou, alternativamente: a) provar a conclusão de Residência Médica com estudo em 

Medicina Hiperbárica ou; b) provar a conclusão de curso de pós-graduação lato sensu 

em Medicina Hiperbárica chancelado pela SBMH ou; c) provar a conclusão de pós-

graduação stricto sensu (mestrado ou doutorado) com estudo na área de Medicina 

Hiperbárica; iii) estar adimplente com as anuidades da SBMH. 

 

8. O novo Estatuto estabeleceu alguma regra de transição entre as categorias de 

associados existentes e as novas que foram criadas? 

Sim. Estão dispostas no capítulo IX – Das Disposições Transitórias e, em essência, 

definem que: 1. Todo Associados Efetivo há mais de 2 anos será alçado à categoria de 

Associado Titular se estiver em dia com as anuidades; 2. Todo Associado Aspirante 

poderá ser alçado à categoria de Associado Efetivo se: i) Obter aprovação em Prova de 

Avaliação em Medicina Hiperbárica aplicada pela SBMH; ii) estar adimplente com as 

anuidades da SBMH. 

 

9. A Medicina Hiperbárica é especialidade ou área de atuação médica reconhecida pelo 

CFM, AMB e Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM)? 

A Medicina Hiperbárica ainda não é uma especialidade médica e nem área de atuação 

reconhecida pela Comissão Mista de Especialidades (CME), composta pelo CFM, AMB, 

CNRM, MEC e MS. E, por essa razão, não consta do rol da Portaria CME nº 1/2018, 

homologada pela Resolução CFM nº 2.221/2018, que fixa as especialidades e áreas de 

atuação médicas aprovadas pela CME. 

10. Obtendo o Título de Qualificação em Medicina Hiperbárica, eu posso levá-lo a registro 

no CRM? 

Não. A Medicina Hiperbárica não é especialidade e nem área de atuação médicas 

reconhecidas pelo CFM/AMB/CNRM. Por isso que não é possível levar o título a registro 

no CRM e obter o Registro de Título de Especialista (RQE). 

11. E para que serve o Título de Qualificação em Medicina Hiperbárica? 



 

Ele serve para vários objetivos: i) faz parte do esforço de melhor organizar a atividade 

de Medicina Hiperbárica visando a obtenção do reconhecimento como área de atuação 

médica e, posteriormente, de especialidade médica; ii) é outorgado pela SBMH a fim de 

reconhecer no seu titular um profissional detentor de conhecimentos suficientes e 

necessários para a prática da Medicina Hiperbárica com adequados conhecimentos 

científicos, éticos, de qualidade e segurança; iii) insere-se na dimensão de 

autorregulação da atividade de Medicina Hiperbárica, uma vez que a SBMH é uma 

associação de médicos dedicados à Medicina Hiperbárica e tem como objetivo o 

aperfeiçoamento científico e a educação continuada de seus associados; iv) possibilita 

que o associado efetivo alcance a posição de associado titular e goze de todos os direitos 

estatutários inerentes a essa categoria, inclusive de votar e ser votado em cargos 

eletivos da SBMH e de ser Responsável Técnico de Clínicas de Medicina Hiperbárica. 

12. Obtendo o Título de Qualificação Médica em Medicina Hiperbárica o médico poderá 

anunciar-se como médico especialista em Medicina Hiperbárica? 

Não. Para anunciar-se como médico especialista ou atuante em determinada área 

médica é necessário ter título adquirido por meio do programa de residência médica ou 

por avaliação de sociedade de especialidade reconhecida pelo CFM. Adicionalmente, 

este título deve ser registrado no CRM local (RQE). A Resolução CFM nº. 1.974/11 trata 

da publicidade de assuntos médicos.  

 

13. Até que dia posso fazer minha inscrição? 

Até 14 de agosto de 2022, as 23h59min.  

 

14. Onde posso fazer minha inscrição? 

Você encontra o link para a inscrição no site da SBMH ou através do endereço 

sbmh.2xa.com.br   

 

15. Quando e onde será a prova? 

A prova será realizada no dia 20 de agosto de 2022, das 14h às 18h, no formato on-line. 

(horário de Brasília) 

 

16. Quantas fases terá o exame? As questões serão objetivas, subjetivas, práticas? 

A prova será realizada em uma única fase, com 50 questões objetivas do tipo múltipla 

escolha e o critério de aprovação é 70% de acertos. A bibliografia do exame consta do 

edital.  

 


