
 

“Educação Médica Continuada: 
 para você cuidar da carreira com o mesmo cuidado que dedica a seus pacientes” 

PROGRAMA EDUCAÇÃO MÉDICA CONTINUADA  
TABELA DE CRÉDITO  

Meta institucional: 50 pontos anuais 
PARTICIPAÇÃO  PONTUAÇÃO OBSERVAÇÕES 

Categoria: Aulas  
Atividades didáticas rotineiras 
na instituição 

20 Pontuação anual 

Aulas ministradas em curso de 
atualização / cursos pelas 
Sociedades de especialidades 

2/aula Máximo 10 pontos por certificado 

Aulas ministradas em curso de 
Pós-Graduação 

2/aula Máximo 10 pontos por certificado 

Aulas ministradas em curso de 
Graduação ou Residência 2/aula Máximo 10 pontos por certificado 

Categoria: Cursos  
Aluno em curso internacional  
de atualização / extensão / 
promovido pelas Sociedades 
de especialidades 

2/hora 
Máximo 40 pontos por certificado 
(Cursos com carga horária ≥60 
serão validados com 60 pontos) 

Aluno em curso nacional  de 
atualização / extensão / 
promovido pelas Sociedades 
de especialidades 

1/hora 
Máximo 30 pontos por certificado 
(Cursos com carga horária ≥60 
serão validados com 60 pontos) 

Coordenador de curso nacional 
/ internacional 3 

Cursos de curta duração ou 
disciplinas de cursos de 
Graduação ou Pós-Graduação 

Categoria: EMC à distância  
Desenvolvedor/organizador de 
conteúdo para e-learning 5  

Aluno de e-learning 5  
Categoria: Eventos Científicos  

Autor de trabalho em evento 
científico 

5 
Apenas o primeiro nome 
mencionado é considerado como 
autor 

Coautor de trabalho em evento 
científico 

2 Do segundo autor em diante, 
todos são considerados coautores 

Coordenador de atividade em 
evento científico 

3  

Coordenador, presidente 
moderador ou relator de mesa 
redonda ou painel 

1  

Membro de comissão científica 
em evento científico 5  

Membro de comissão julgadora 
de prêmio, pôster ou outros 
vinculados à área da Saúde 

2 
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Palestrante em evento 
científico internacional  5  

Palestrante em evento 
científico nacional  3  

Participante em evento 
científico internacional  

40  

Participante em evento 
científico nacional 30  

Presidente de comissão 
científica em evento científico 
internacional  

15  

Presidente de comissão 
científica em evento científico 
nacional 

10  

Presidente de evento científico 
internacional  20  

Presidente de evento científico 
nacional 10  

Categoria: Normas e Protocolos  
Autor ou coautor de normas ou 
protocolos 

10  

Categoria: Pós -Graduação  
Aprovação de tese de 
doutorado 

30  

Aprovação de tese de livre 
docência 60  

Aprovação em dissertação de 
mestrado 20  

Coordenação de curso de pós-
graduação 

10 
A coordenação de disciplinas 
isoladas deve ser submetida na 
categoria “cursos” 

Membro de comissão 
examinadora de título de 
especialista 

2  

Orientador de doutorado 10 Válido desde que a tese esteja 
defendida 

Orientador de mestrado 5 Válido desde que a dissertação 
esteja defendida 

Suplente em banca de 
doutorado 

2  

Suplente em banca de livre 
docência e professor titular 3  

Suplente em banca de 
mestrado 1  

Titular em banca de doutorado 4  

Titular em banca de livre 
docência ou professor titular 6 
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Titular em banca de mestrado 2  
Banca de qualificação 2  

Categoria: Publicação  

Autor de capítulo de livro 
médico 10 

Necessário apresentar ficha 
catalográfica da obra e primeira 
página do capítulo ou sumário 
onde conste o título do capítulo e 
nome do autor 

Autor de discussão de caso 
clínico 

4  

Autor de livro médico 15 

Necessário apresentar capa e 
ficha catalográfica da obra onde 
conste o título do livro e nome do 
autor 

Autor de newsletter médico 2  
Autor em revista indexada  25  

Autor em revista indexada com 
fator de impacto ≥1 50 

Fator de impacto considerado 
conforme o estabelecido pela 
Journal Citation Reports, da Web 
of Science 

Carta ao editor em revista com 
fator de impacto ≥1 

15 

Fator de impacto considerado 
conforme o estabelecido pela 
Journal Citation Reports, da Web 
of Science 

Carta ao editor em revista 
indexada  

4  

Coautor de capítulo de livro 
médico 8 

Necessário apresentar ficha 
catalográfica da obra e primeira 
página do capítulo ou sumário 
onde conste o título do capítulo e 
nome do autor 

Coautor de livro médico 10 

Necessário apresentar capa e 
ficha catalográfica da obra onde 
conste o título do livro e nome do 
autor 

Coautor em revista indexada  15  

Coautor em revista indexada 
com fator de impacto ≥1 25 

Fator de impacto considerado 
conforme o estabelecido pela 
Journal Citation Reports, da Web 
of Science 

Editor, organizador, 
coordenador ou tradutor de 
livro médico 

15 

Necessário apresentar capa e 
ficha catalográfica da obra onde 
conste a responsabilidade sobre a 
obra 

Membro de comissão editorial 
de revista indexada  

15 
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Parecer sobre artigo submetido 
em revista indexada com fator 
de impacto 

6 

Fator de impacto considerado 
conforme o estabelecido pela 
Journal Citation Reports, da Web 
of Science 

Parecer sobre artigo submetido 
em revista indexada  5  

Parecer sobre projeto de 
pesquisa em instituição 
financiadora 

3  

Revista einstein – Prêmio Eric 
Roger Wroclawski 

5  

Categoria: Reunião Científica  
Coordenador ou organizador 
de reunião científica 2  

Palestrante 3  
Participante 1  

Categoria: Treinamentos  
Aluno 1  
Coordenador 2  
Instrutor 3  
Trilha institucional Einstein 20 Pontuação anual 

Categoria: Outros  
Aprovação em concurso 
público médico 5  

Estágios clínicos formais (12 
meses de duração) 40 

Em caso de período menor a 12 
meses a pontuação será atribuída 
de maneira equivalente 

Membro de banca examinadora 
de concurso público 

5  

Membro de comitê de ética em 
pesquisa 

2  

Obtenção de título de 
especialista 20  

Participação em mídias com 
representação Einstein 3  

Participação em departamentos 
científicos de sociedades 
médicas 

5  

Presidente de comitê de ética 
em pesquisa 4  

 

OBSERVAÇÕES: 

− Os certificados são avaliados conforme a nomenclatura utilizada nos 
documentos. Outras fontes como sites e portais oficiais de eventos e dos órgãos 
responsáveis podem ser utilizados para confirmação de dados. 

− Sobre a categoria “Aulas ”: 
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− Os certificados são validados respeitando um limite de 10 pontos; 
− Aulas proferidas em cursos, treinamentos ou workshops realizados durante 

eventos científicos são avaliados na categoria “Aulas”, independente se forem de 
abrangência nacional ou internacional. Já as palestras que fazem parte da 
programação oficial de eventos científicos são avaliadas na categoria “Eventos 
Científicos”; 

− Sobre a categoria “Cursos ”: 
− Os certificados são pontuados respeitando um limite que equipara os cursos à 

pontuação de eventos científicos nacionais e internacionais, conforme a respectiva 
abrangência; 

− Cursos como PALS, ACLS e ATLS recebem sempre 16 pontos, conforme 
carga horária média; 

− No caso de certificados sem carga horária e que não seja possível averiguar o 
dado por outras fontes, como sites oficiais, são atribuídos 10 pontos para cursos 
nacionais e 20 para internacionais, desde que o período de realização seja de até 2 
dias; 

− Sobre a categoria “EMC à distância ”: 
− A cada 10 pontos obtidos nas plataformas ClinicalKey e UpToDate são 

aprovados 5 pontos no Programa Educação Médica Continuada, desde que haja 
certificado de participação. O documento deve ter pontuação ≥10; certificados com 
pontuações menores não serão aprovados; 

− Sobre a categoria “Eventos Científicos ”: 
− Em caso de eventos que são realizados simultaneamente, cuja abrangência 

seja mista (nacional e internacional), a pontuação é atribuída de acordo com o primeiro 
evento mencionado. Por exemplo: “V Congresso Internacional de Cardiologia e I 
Simpósio Nacional de Cardiologia”; neste caso a pontuação será atribuída 
considerando o primeiro evento mencionado, ou seja, internacional; 

− Crachás são aceitos como comprovante de participação desde que 
contenham nome do participante, nome e data do evento e forma de participação; 

− Sobre a categoria “Pós-Graduação ”: 
− No caso de participação em bancas de qualificação a pontuação é atribuída 

independente de atuação como membro titular ou suplente e independente de 
modalidade (mestrado ou doutorado); 

− Sobre a categoria “Publicação ”: 
− Resumos de trabalhos apresentados em eventos científicos que forem 

publicados em revistas científicas como anais, por exemplo, não são considerados 
como publicação científica. Neste caso deve-se submeter a participação como autor ou 
coautor de trabalho apresentado em evento ,na categoria “eventos científicos”; 

− São consideradas indexadas as revistas que constem nas plataformas: 
PubMed/MEDLINE, Scielo, LILACS e no Portal de revistas da BVS; 

− Não são aceitas publicações em processo editorial, portanto resumos 
submetidos ou aceite de publicação não são pontuados. 


