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Editorial

TEGO

O que significa conquistar o TEGO?  É o reconhecimento pela FEBRASGO
e pela AMB de que se é especialista em Ginecologia e Obstetrícia. É o equiva-
lente ao existente em outros países como EUA, Canadá, Países Sul-America-
nos, Europeus entre outros.

O título tem valor moral elevado credenciando o portador para atendi-
mentos nos diversos setores de nossa especialidade. Títulos de Habilitação em
subespecialidade são louváveis mas não credenciam nem autorizam os porta-
dores para atendimentos em Tocoginecologia.

Há algum tempo, Planos de Saúde, Empresas, Convênios, passaram a
exigir o TEGO para credenciamento profissional como especialista e há ten-
dência para, juntamente com o nome do profissional, apor-se a titulação TEGO,
indicando ser o mesmo gabaritado para atendimentos especializados.

Na medida em que processos ético-profissionais surgem, num crescendo,
o TEGO assume judicialmente valor de referência, colocando o portador em
patamar especial na prática da especialidade.  Todos deveriam envidar o me-
lhor dos esforços, para laurear-se com o TEGO.

Projeto ora em curso na Câmara dos Deputados, ainda não aprovado,
prevê que o exercício de especialidade, em qualquer área médica, só poderá
ser desenvolvido por profissionais portadores de títulos reconhecidos pela AMB,
entre estes o TEGO, único em Ginecologia e Obstetrícia.

Como obter o TEGO? O título é obtido unicamente por concurso. No
primeiro ano, no longínquo 1967, ele foi concedido àqueles de “notório saber”
ou que exerciam a especialidade, comprovadamente, há mais de 10 anos à
época.

Há pré-requisitos para inscrição no concurso? Sim. Além da inscrição no
CRM, e pagamento de taxas, há alguns pré-requisitos possuindo em comum a
comprovação de exercício da especialidade seja na residência médica, cursos
de especialização ou exercício da especialidade por no mínimo cinco anos.
Foi extinta a prova de currículo.

O escopo da atual direção é que muitos profissionais, efetiva e dignamen-
te exercendo a especialidade, sejam credenciados, valorizados e resguardados
com a obtenção do TEGO.

A Diretoria




