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APONTAMENTOS SOBRE
RESIDÊNCIA MÉDICA NO BRASIL

Maria Aparecida Andrés Ribeiro

1. HISTÓRICO, MARCO LEGAL E EVOLUÇÃO1

Remonta à década de 40 - mais precisamente a 1944 - o início de
funcionamento, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, dos primeiros
programas brasileiros de Residência Médica (RM) no Brasil, nas áreas de Cirurgia, Clínica Médica
e no Serviço de Fisio-Biologia Aplicada. O Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro
inicia, em 1948, o seu programa de RM.

Até a década de 60, os programas de Residência se concentravam
basicamente nos hospitais públicos tradicionais e nos hospitais universitários públicos.
Entretanto, já no final dos anos 50, a repercussão na medicina do desenvolvimento tecnológico e
científico, as pressões das indústrias de medicamentos e equipamentos sobre a organização do
trabalho médico  e os movimentos em favor da criação de novas escolas e do aumento de vagas
para Medicina nas universidades impulsionam a multiplicação dos programas de Residência pelo
Brasil, fundamentando a tendência da formação especializada.

Este crescimento de vagas nas escolas médicas e nas residências não se
fez acompanhar de medidas para reorganizar e direcionar o mercado de trabalho médico, cuja
lógica se cumpria pela concentração de profissionais nas capitais e nas regiões mais desenvolvidas
do país, gerando a partir de então problemas crônicos de distribuição dos médicos no território.

Elemento fundamental na multiplicação da procura e oferta de vagas de
Residência, ao longo da década de 60 e 70, ao lado da estruturação de um mercado de trabalho
competitivo e voltado à especialização, foi a insuficiência de treinamento prático proporcionado
pelos cursos médicos. Não existia, porém, um sistema de regulação, monitoramento e verificação

                                                          
1 Fontes: NUNES, Maria do Patrocínio Tenório. RESIDÊNCIA MÉDICA NO BRASIL – SITUAÇÃO ATUAL
E PERSPECTIVAS. SP, novembro-dezembro de 2003. E FEUERWERKER, Laura C.M. A  FORMAÇÃO DE
MÉDICOS ESPECIALISTAS NO BRASIL. Texto preparado para o curso ‘Política de Rh para gestão do SUS’,
realizado em Brasília, DF,  em dezembro de 2000.
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dos programas de Residência oferecidos aos médicos recém-formados, que buscavam
oportunidade de trabalhar nos hospitais, supostamente sob supervisão, e a baixa remuneração.

Em consequência dos movimentos reivindicatórios dos residentes, o
Decreto presidencial nº 80.281, de 5 de setembro de 1977, formaliza a institucionalização do
Programa de Residência Médica(RM) e cria a Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM),
para regulamentar essa modalidade de ensino no país. E em 21 de junho de 1985, o  Decreto nº
91.364 estabelece a composição e o funcionamento da CNRM, concebendo-a como comissão
assessora da Secretaria de Ensino Superior (SeSu) do Ministério da Educação.

A lei nº 6.932, de 7 de julho de 1981, define a Residência Médica como
“modalidade de ensino de pós-graduação, destinada a médicos, sob a forma de cursos de
especialização, caracterizada por treinamento em serviço, funcionando sob a responsabilidade de
instituições de saúde, universitárias ou não, sob a orientação de profissionais de elevada
qualificação ética e profissional”. Estabelece também que durante o período de Residência, os
estudantes teriam direito a uma bolsa mensal cujo valor mínimo seria definido por lei. Caracteriza
o residente como contribuinte autônomo da previdência  - e portanto , inscrito na Previdência
Social, ao qual seriam assegurados os direitos previstos na Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960, e
os decorrentes do seguro de acidentes do trabalho; estabelece que instituições de saúde
responsáveis por programa de residência médica se responsabilizariam pela alimentação e
alojamento dos residentes no decorrer do período da residência; assegura a licença gestação à
residente gestante. Define ainda que os “programas dos cursos de Residência Médica respeitarão
o máximo de 60 (sessenta) horas semanais, neIas incluído um máximo de 24 (vinte e quatro)
horas de plantão”, sendo que o “médico residente fará jus a um dia de folga semanal e a 30
(trinta) dias consecutivos de repouso, por ano de atividade”. Estipula ainda que

“(..)§ 2º - Os programas dos cursos de Residência Médica compreenderão, num
mínimo de 10% (dez por cento) e num máximo de 20% (vinte por cento) de sua carga
horária, atividades teórico-práticas, sob a forma de sessões atualizadas, seminários,
correlações clínico-patológicas ou outras, de acordo com os programas pré-estabelecidos.”
E que

“Art. 6º - Os programas de Residência Médica credenciados na forma desta
Lei conferirão títulos de especialistas em favor dos médicos residentes neles
habilitados, os quais constituirão comprovante hábil para fins legais junto ao sistema
federal de ensino e ao Conselho Federal de Medicina.”

Estudos evidenciam que, de início, a elevação do nível de exigência para
o credenciamento de programas de Residência por parte da CNRM levou à desativação de muitos
cursos, que funcionavam muito mais em decorrência da necessidade de mão-de-obra barata dos
serviços do que com finalidades didáticas. “Das 205 instituições que solicitaram credenciamento à



5

CNRM, somente 154 receberam pareceres favoráveis (Brasil, 1984). Como a demanda por mais vagas de
Residência Médica era um fenômeno real e significativo e os residentes cumpriam um papel importante na prestação
de serviços e na introdução de um patamar mínimo de tecnologia ao nível das instituições, houve um novo fenômeno
de expansão de vagas de RM nos anos seguintes. Em 1982 havia 1.500 vagas de residentes de 1º ano e em 1984,
essas vagas já eram 4.097. Ou seja, já nessa ocasião, quase 51% dos médicos graduados tinham a oportunidade de
ingressar em programas de Residência Médica (Souza, 1985).”2

Em 1987 a CNRM cria as Comissões Estaduais de RM, com as quais
compartilha as responsabilidades de gestão e coordenação dos programas. Constituem-se as
Comissões de Residência Médica (COREME) nos municípios em que há Residências, formadas
por médicos residentes, supervisores dos programas e direção da instituição, dotadas de
regimento próprio, mas desenhadas e funcionando conforme as determinações da CNRM.

Avalia-se que especialmente nos primeiros dez anos de seu
funcionamento, a CNRM teve papel importante. Destaca-se o esforço de definição das condições
institucionais mínimas para abrigar e fazer funcionar bem os programas de Residência. Mas na
medida em que assume mais e mais as funções cartoriais de credenciamento de programas e de
novas especialidades, a CNRM perde relevância e torna-se alvo de questionamentos, que
abrangem desde a adequação de sua composição, até os critérios usados no credenciamento
institucional, no planejamento dos programas e na avaliação da qualidade da formação oferecida.
Em 1989, as entidades nacionais da classe médica - o Conselho Federal de Medicina (CFM) e a
Associação Médica Brasileira (AMB) - decidem, por meio de protocolo conjunto, “reconhecer como
especialistas somente os médicos aprovados nos exames promovidos pelas associações de especialistas. A principal
justificativa para a medida foi a existência de muitos programas de Residência Médica precários, o que tornaria
necessária essa avaliação antes da concessão do título (Knoplich, 1994). A CNRM não reagiu a essa iniciativa,
no mínimo, curiosa, já que essas duas entidades estão representadas no Comissão”.”3

A Constituição Federal de 1988 responsabiliza o Ministério da Saúde(MS)
e o Conselho Nacional de Saúde(CNS) por “ordenar a formação de recursos humanos para a saúde” no
país. Mas ainda que o MS se faça representar na CNRM, é fraca a articulação entre o processo de
formação profissional via Residência Médica –, que em boa parte ocorre em serviços de saúde
não vinculados a escolas médicas – e o processo de  construção do Sistema Único de Saúde(SUS)
- criado pela Constituição Federal, e que reconhece o direito de acesso universal à saúde para toda
a população - , não se tendo chegado ainda a um perfil desejável do processo de formação, que
leve em conta os profissionais necessários  e a definição da quantidade de especialistas necessários
nas diferentes áreas e regiões do país. Como veremos adiante, só recentemente os esforços nesse

                                                          
2 Feuerwerker, p. 8.
3 Idem, p. 9.
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sentido da definição de prioridades começam a dar resultados no âmbito dos novos programas do
Ministério como o Programa de Residência Multiprofissional em Saúde, criado pela Lei n° 11.129, de
2005, e o Programa Nacional de Apoio à Formação de Médicos Especialistas em Áreas Estratégicas - PRÓ-
RESIDÊNCIA, criado pela Portaria interministerial MEC/MS nº 1.001, de 22 de outubro de
2009.

Digna de nota neste quadro é também a Portaria nº 15, de 08 de janeiro
de  1991, pela qual o Ministério da Saúde cria o FIDEPS (Fator de Incentivo ao
Desenvolvimento do Ensino e Pesquisa Universitária), estabelecendo um adicional de pagamento
do SUS às instituições que oferecem programas de ensino, Residência Médica entre eles. Essas
instituições recebem segundo tabela especial pelos serviços prestados ao SUS (75% de acréscimo,
no caso da Residência Médica). O MS tinha pelo menos dois objetivos ao criar o FIDEPS:  criar
estímulos à integração dos hospitais universitários ao SUS e à prática de atividades didáticas e de
formação profissional nos hospitais da rede de serviços, para incentivar a melhora da qualidade
tanto dos serviços prestados quanto dos profissionais. O estímulo financeiro incentiva de fato a
criação de novos programas de RM, evidenciando cada vez mais a necessidade de um processo de
credenciamento criterioso, que considerasse as condições mínimas indispensáveis para seu
adequado funcionamento e de definição de critérios para a inclusão ou não de novos programas
nas diferentes áreas de especialização, segundo as necessidades do SUS.

No Legislativo, o Projeto de Lei nº 1.394, de 1991, de autoria do então
Deputado Eduardo Jorge(PT/SP), que “Institui o regime especial das especializações em medicina na forma
de treinamento em serviço sob supervisão, cria a Comissão Nacional de Especialização Médica e dá outras
providências”, durante seu longo trâmite de mais de 10 anos, foi bastante debatido, recebeu
emendas e Substitutivo, e até 2002 foi analisado pelas Comissões de Educação, Cultura e
Desporto; de Segurança Social e Família; e de Constituição e Justiça e de Redação da Câmara dos
Deputados. Mas em janeiro de 2003, por força regimental, foi arquivado.

Em 11 de abril de 2002, convênio firmado entre o Conselho Federal de
Medicina (CFM), a Associação Médica Brasileira (AMB) e a Comissão Nacional de Residência
Médica (CNRM), visa estabelecer critérios para o reconhecimento e denominação de
especialidades e áreas de atuação na Medicina, bem como a forma e as condições de concessão de
registros de títulos de especialista. A RESOLUÇÃO CFM nº 1.634/2002 dispõe sobre o referido
“convênio de reconhecimento de especialidades médicas firmado entre o Conselho Federal de
Medicina CFM, a Associação Médica Brasileira - AMB e a Comissão Nacional de Residência
Médica – CNRM”, que tem  por finalidade, conforme sua CLÁUSULA PRIMEIRA, “a
conjugação de esforços dos convenentes para estabelecer critérios para o reconhecimento, a
denominação, o modo de concessão e registro de título de especialista e certificado de área de
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atuação médica, cabendo às partes: a. CNRM - credenciar e autorizar o funcionamento dos
programas de residência médica; b. AMB - orientar e fiscalizar a forma de concessão de títulos e
certificados; e c. CFM – registrar os títulos e certificados.” A Resolução define ainda, na
CLÁUSULA SEGUNDA, que “ Para a execução deste convênio, fica criada a COMISSÃO
MISTA DE ESPECIALIDADES - CME, composta por dois representantes de cada entidade
convenente, que reunir-se-á, no mínimo, duas vezes por ano, podendo ser criadas subcomissões
para auxiliar os trabalhos.”

Mais tarde, sete novas Resoluções do CFM – nº 1.659/2003; 1.666/2003;
1.763/2005;  1.785/2006; 1.845/2008; 1.930/2009; e 1.951/2010 – vieram acrescer ou retirar, da
listagem anteriormente publicada, especialidades e/ou áreas de atuação.  No momento atual (abril
de 2011), as entidades médicas convenentes reconhecem 53 (cinquenta e três) especialidades
médicas, 52 (cinquenta e duas) áreas de atuação, bem como estabelecem as titulações e as
certificações das respectivas especialidades, o tempo necessário de formação, os programas de
Residência Médica correspondentes e os concursos dos colégios e sociedades médicas
especializadas nas respectivas áreas para a concessão dos títulos de especialização (ver Anexo I).

No que concerne às bolsas concedidas aos residentes, a lei nº 6.932, de 7
de julho de 1981, que dispõe sobre as atividades do médico residente, vem  periodicamente  sendo
modificada para atualizar seu valor, que segundo o texto legal, refere-se ao “regime especial de
treinamento em serviço de 60 (sessenta) horas semanais” dos médicos-residentes. A última
modificação, determinada pela Lei nº 11.381, de 2006, fixou em R$ 1.916,45 (mil novecentos e
dezesseis reais e quarenta e cinco centavos) o valor, que vem sendo pago desde janeiro de 2007.
Valor este que a Medida Provisória nº 521, de 31 de dezembro de 2010, do Governo Federal,
pretende elevar para 2.338,06 (dois mil, trezentos e trinta e oito reais e seis centavos), significando
majoração de 22% sobre o valor vigente há quatro anos.

Finalmente, merecem destaque estudos recentes e de alcance nacional
contratados empreendidos por especialistas docentes de algumas das melhores universidades com
oferta acadêmica na área médica, com repercussão nos programas de residência médica.

Contratados pelo Ministério da Saúde e com a colaboração do Ministério
da Educação, visaram levantar as necessidades do país de profissionais e especialistas médicos,
tendo em vista, entre outros objetivos, estruturar políticas públicas mais bem orientadas na área
da Residência Médica. Coordenado pelo Deges/SGTES/MS (o atual Departamento de Gestão e
da Regulação do Trabalho em Saúde (Degerts) da Secretaria de Gestão do Trabalho e da
Educação na Saúde, do Ministério da Saúde, as primeiras pesquisas foram realizadas por
pesquisadores  docentes da USP, UFBa, UFRGS, UFPel e UFMG e na sua 1a. fase,  descritiva e
baseada em dados secundários, foram desenvolvidos os seguintes temas:
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1. Características atuais da oferta  de cursos de graduação em medicina.

2. Características atuais da oferta  de Residência Médica.

3. Perfil sócio-demográfico e epidemiológico nas diferentes regiões do
país.

4. Capacidade instalada e disponibilidade atual de especialistas no país.

5. Identificação de políticas e estratégias de regulação da oferta de
profissionais e especialistas em outros países.

Entre as principais conclusões do estudo, divulgadas em 2005, destacam-
se as seguintes:

1. A única região do país em que há carência relativa de vagas para
graduação em medicina é o Nordeste;

2. A iniciativa privada investe na abertura de cursos de graduação, mas
não na especialização dos médicos,  que é basicamente  financiada
com recursos públicos;

3. A atual oferta de oportunidades de especialização dos médicos recém-
formados não se orienta pelo perfil epidemiológico do país nem pelas
políticas de organização da atenção à saúde;

Assim sendo, indicam os pesquisadores que uma política bem orientada
para ampliação de vagas e programas de Residência Médica implicará:

1. Criar mecanismos permanentes de diálogo e pactuação entre o MEC e
o MS (ex.: se o MS não investir significativamente no financiamento
de bolsas de residência, a regulação ficará comprometida);

2. Utilizar dados epidemiológicos e de capacidade instalada para definir  a
oportunidade de instalação de novos programas de residência médica;

3. Estimular e apoiar institucionalmente a abertura de programas em
áreas prioritárias (temas e regiões);

4. Aproximar a política de RM das demais políticas de educação e saúde;

5. Estimular a implementação das diretrizes curriculares (incluindo
avaliação coerente e formação pedagógica docente) para assegurar
aproximação da graduação em medicina com as necessidades do SUS;
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6. Ampliar o contato e a cooperação entre as IES e o SUS em todos os
âmbitos;

7.  Estruturar políticas de abertura de cursos de graduação levando
também em conta as necessidades do SUS e os perfis de
desenvolvimento regional.4

No sentido de recepcionar em nível governamental as medidas
condizentes com as conclusões dos estudos realizados, foi editado o Decreto presidencial de 20
de junho de 2007, que cria a Comissão Interministerial de Gestão do Trabalho e da Educação na
Saúde,  com a função de ordenar a formação de recursos humanos para a saúde, cuja composição
inclui representantes do Ministério da Educação, Ministério da Saúde, do CONASS (Conselho
Nacional de Secretários de Saúde) e CONASEMS (Conselho nacional das Secretarias Municipais
de Saúde) e tem por atribuição:

I - subsidiar a definição de diretrizes para a política de formação
profissional, tecnológica e superior, incluindo a especialização na
modalidade residência médica, multiprofissional e em área profissional
da saúde;

II - subsidiar a definição de critérios para a autorização, o
reconhecimento e a renovação de reconhecimento de cursos
superiores na área da saúde;

III - subsidiar a definição de critérios para a expansão da educação
profissional, tecnológica e superior, incluindo a pós-graduação lato
sensu nas modalidades de especialização, residência médica,
multiprofissional e em área profissional na área da saúde;

IV - identificar, periodicamente, a demanda quantitativa e qualitativa de
profissionais de saúde no âmbito do SUS, de forma a subsidiar
políticas de incentivo à fixação de profissionais de saúde, conforme as
necessidades regionais;

V - identificar, periodicamente, a capacidade instalada do SUS, a fim de
subsidiar a análise de sua utilização no processo de formação de
profissionais de saúde; e

                                                          
4 DDaaddooss  ee  iinnffoorrmmaaççõõeess  ccoonnssttaanntteess  ddaa  aapprreesseennttaaççããoo  eemm  PPoowweerrppooiinntt  ddaa  ppeessqquuiissaaddoorraa  DDrraa..  LLaauurraa  MMaaccrruuzz  FFeeuueerrwweerrkkeerr,,
eemm  CCaammppiinnaass,,  eemm  oouuttuubbrroo  ddee  22000055,,  iinnttiittuullaaddaa  OO  DDEESSCCOOMMPPAASSSSOO  EENNTTRREE  AA  OOFFEERRTTAA  DDEE  PPRROOFFIISSSSIIOONNAAIISS  EE
NNAASS  NNEECCEESSSSIIDDAADDEESS  DDOO  SSUUSS..
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VI - estabelecer diretrizes para a educação na promoção da saúde,
prevenção de doenças e assistência à saúde na rede pública de
educação básica.

Instalada a Comissão pelo então ministro da Saúde José Gomes
Temporão e pelo ministro da Educação, Fernando Haddad, e em conformidade com o art. 4º,
inciso 1º, do Decreto que a criou, “a SESU/MEC e a SGTES/MS, por meio da Portaria
Conjunta nº 1, de 23 de outubro de 2007, instituíram a Subcomissão de Estudo e Avaliação
das Necessidades de Médicos Especialistas no Brasil,  com os objetivos de: (i) subsidiar a
definição de diretrizes para a política de formação de médicos especialistas; (ii) subsidiar a
definição de critérios para a qualificação e regulação da formação de médicos especialistas; (iii)
identificar periodicamente a demanda quantitativa e qualitativa de especialistas no país,
assegurando as necessidades do SUS em todos os níveis de atenção; (iv) subsidiar a política de
incentivo à fixação conforme as necessidades regionais e (v) identificar periodicamente a
capacidade instalada no SUS a fim de subsidiar sua plena utilização no processo de formação de
especialistas na área da Saúde.

O primeiro relatório apresentado por esta Subcomissão de estudos e
avaliação das necessidades de médicos especialistas, que analisou a distribuição das
especialidades médicas no país e o oferecimento de vagas de formação na modalidade Residência
Médica, concluiu que esta distribuição é bastante irregular, havendo escassez em algumas áreas,
em especial as relacionadas à evolução do perfil epidemiológico da população, principalmente as
ligadas ao envelhecimento e ao aumento de morbi-mortalidade decorrente de causas externas; as
áreas onde as normas de funcionamento e credenciamento dos serviços implicam exigências
específicas de incorporação de especialistas, sobretudo na alta complexidade; e as áreas
relacionadas às políticas públicas estratégicas para o SUS. Sugeriu-se analisar, inicialmente, as
seguintes especialidades: Cancerologia, Geriatria, Medicina Intensiva, Psiquiatria, Pediatria-
Neonatologia e Medicina de Família e Comunidade. Além disso, o documento também apontou
as seguintes prioridades: melhora dos sistemas de informação para um melhor dimensionamento
da RM (dados sobre vagas ocupadas e financiamento); identificação das prioridades a partir dos
Colegiados de Gestão Regionais; a contratualização com Hospitais de ensino como instrumento
de indução e a construção de políticas de fixação em locais prioritários.” 5

Os grupos de pesquisa do MEC e do MS vêm dando continuidade aos
estudos, focalizando as necessidades nas regiões mais carentes, com o objetivo de detalhar a

                                                          
5 AVALIAÇÃO DAS NECESSIDADES DE MÉDICOS ESPECIALISTAS. Relatório produzido pela Subcomissão
de Estudo e Avaliação das Necessidades de Médicos Especialistas no Brasil. Comissão Interministerial de Gestão da
Educação na Saúde. Brasília, junho de 2009.
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distribuição de cada uma das especialidades prioritárias, estabelecendo relação com a dinâmica do
mercado de trabalho; identificar as medidas necessárias para maximizar a capacidade instalada
para a formação na especialidade na macrorregião, em caso de suboferta de especialistas;
identificar as medidas necessárias para maximizar a qualidade da formação na especialidade, de
forma a atender ao compromisso do Sistema de Saúde; definir medidas efetivas de fixação de
especialistas conforme as necessidades regionais, levando em consideração as condições de oferta
e demanda do mercado de trabalho em cada microrregião considerada; definir medidas efetivas de
qualificação, incluindo diferentes modalidades de cursos e iniciativas presenciais e/ou virtuais,
para atender as demandas do Sistema de Saúde.

Em harmonia com tais esforços, a Comissão Nacional de Residência
Médica iniciou em 2010 ações com o objetivo de construir Diretrizes Nacionais para a Residência
Médica, à semelhança do que ocorreu com a graduação médica, bem como de empreender
processo de avaliação dos programas existentes, tendo em vista a promoção de mudanças no
modelo atual dos programas de Residência Médica.

2. VISÃO GERAL DA ESTRUTURA GESTORA DA RESIDÊNCIA MÉDICA

Formalmente instituída pelo Decreto nº 80.281, de 5 de setembro de
1977, a Residência Médica (RM) é uma modalidade de ensino de pós-graduação (pós-
graduação lato sensu) destinada a médicos, sob a forma de curso de especialização. Caracterizada como
“treinamento em serviço”, funciona sob a responsabilidade de instituições de saúde, universitárias
ou não, sob a orientação (preceptoria) de profissionais médicos qualificados.

A Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM), também
instituída pelo Decreto de 1977, coordena as iniciativas na área da RM e é a instância
credenciadora dos programas válidos nacionalmente. O credenciamento vale por cinco anos, após
o que a instituição terá de buscar recredenciamento, o que supõe avaliação do programa).

Compete à CNRM: l) Interpretar o Decreto n.º 80.281 e estabelecer
normas visando a sua aplicação; ll) Adotar e propor medidas visando a adequação da Residência
Médica ao Sistema Nacional de Saúde; III) Adotar ou propor medidas visando a qualificação,
consolidação ou expansão de programas de Residência Médica; IV) Adotar e propor medidas
visando a melhoria das condições educacionais e profissionais de Médicos Residentes; V) Adotar
e propor medidas visando a valorização do Certificado de Residência; VI) Promover e divulgar
estudos sobre a Residência Médica; VII) Adotar e propor medidas visando a articulação da RM
com o internato e com outras formas de pós-graduação.
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A CNRM é vinculada à Secretaria de Educação Superior (SESu) do
Ministério da Educação (MEC) e é presidida por seu titular. É constituída por representantes do
Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, do Conselho Federal de Medicina (CFM), da
Associação Médica Brasileira (AMB), da Associação Brasileira de Educação Médica (ABEM), da
Federação Nacional dos Médicos (FENAM), da Associação Nacional dos Médicos Residentes
(ANMR) e pelos coordenadores regionais e estaduais dos programas de residência médica.
Integram atualmente a CNRM o Secretário da SESU/MEC (Presidente), prof. Luiz Cláudio
Costa;  a Secretária Executiva do Conselho, Dra. Maria do Patrocinio Tenório Nunes; a
Representante do Ministério da Saúde, Srª Ana Estela Haddad; o Representante do
Ministério da Previdência e Assistência Social, Dr. Ignácio Antônio John; o Representante
do Conselho Federal de Medicina, Dr. Carlos Vital Tavares Corrêa; o Representante da
Associação Brasileira das Escolas Médicas (ABEM), Dra. Eliana Claudia Ribeiro; o
Representante da Associação Nacional de Médicos Residentes(ANMR) Dr. Niveo Moreira
Lemos Junior; o Representante da Associação Médica Brasileira(AMB), Drº José Carlos
Nicolau; o Representante da Federação Nacional de Médicos (FENAM), Drº Cid Célio
Jayme Carvalhaes.

A Comissão Estadual de Residência Médica (CEREM) integra a
estrutura institucional coordenadora das RM no país, composta por representantes das unidades
da Federação. Subordinada CNRM, foi  instituída pela Resolução n.° 01/87, de 6 de abril de 1987,
da CNRM/SESu/MEC, e redefinida pela Resolução CNRM 002/2002. Possui poder de decisão
sobre os assuntos de RM dos estados e do DF, conforme a Legislação regulamentadora da
Residência Médica no Brasil.6  A Resolução CNRM Nº 009/2004, de 05 de agosto de 2004,

                                                          
6 São atribuições da Comissão Estadual de Residência Médica: I - manter contato permanente com todos os
programas de RM do Estado. II - acompanhar e analisar os processos de credenciamento de novos programas de
residência, orientando as instituições para o pronto atendimento das providências solicitadas pela CNRM; III -
realizar vistorias em estabelecimentos de saúde com vistas ao credenciamento e recredenciamento de programas em
curso; IV - propor credenciamento, recredenciamento e descredenciamento dos programas de RM em curso. O
credenciamento inicial é da competência da CNRM; V - acompanhar o desenvolvimento dos programas de RM
prestando assessoria pedagógica e sugerindo medidas que aprimorem o seu desempenho e qualifiquem melhor seus
egressos; VI - realizar estudos de demandas por especialistas para cada especialidade; VII - orientar as Instituições de
saúde quanto a política de vagas por especialidades de acordo com a demanda; VIII - acompanhar o processo seletivo
para os programas de RM; IX - fazer a interlocução dos programas com a CNRM; X - repassar anualmente a relação
de programas e situação de credenciamento, dos residentes por programa e ano que estão cursando, dos residentes
que concluíram e receberão certificados e outros dados solicitados pela CNRM; XI - gerenciar o processo de
transferência de Médicos Residentes de acordo com a legislação vigente; XII - acompanhar o registro dos certificados
dos residentes que concluíram programas credenciados.  As comissões estaduais são constituídas por um Plenário,
um Conselho Deliberativo e por uma Diretoria Executiva. O Plenário da Comissão Estadual é composto pelos
membros do Conselho Deliberativo, da Diretoria Executiva e por dois delegados de cada Unidade de Saúde que
ofereça Programas de RM, sendo um Coordenador dos Programas e outro representante, pertencente ao quadro dos
Médicos Residentes eleito pelos seus pares. Os membros do plenário são indicados pelas instituições que ofereçam
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incumbe a Comissão Estadual de Residência Médica de designar as comissões de avaliação dos
programas de residência em processo de credenciamento e recredenciamento, constituídas por,
no mínimo, um dos seus membros; um membro da especialidade a ser avaliada, indicado pela
Associação Médica Brasileira - AMB e um representante do gestor público local de saúde,
indicado pela Secretaria Estadual da Saúde.

A Resolução 01/2004 da CNRM, que trata dos requisitos mínimos para
que uma instituição possa ter programas de residência médica, institui, em seu art. 46, a
Comissão de Residência Médica – COREME, da Instituição de Saúde, como intermediadora
local dos entendimentos com a Comissão Estadual de Residência Médica (CEREM), definindo-
lhe o escopo de atuação e a periodicidade obrigatória (mensal) de suas reuniões. Os membros da
COREME são escolhidos entre os supervisores e preceptores de programas de Residência
Médica e há representação dos médicos residentes regularmente integrados àquele programa, com
direito a voz e voto nas reuniões e decisões da Comissão.

Convênio firmado em 2002 entre o Conselho Federal de Medicina
(CFM), a Associação Médica Brasileira (AMB) e a Comissão Nacional de Residência Médica
(CNRM) visou estabelecer critérios para o reconhecimento e denominação de especialidades e
áreas de atuação na Medicina, bem como a forma e as condições de concessão de registros de
títulos de especialista. Em seu âmbito foi criada a Comissão Mista de Especialidades (CME),
composta por dois representantes de cada entidade convenente, que, em duas reuniões anuais,
passa a tomar decisões (expressas em Resoluções do CFM) com implicação para os rumos dos
programas nacionais de Residência Médica.

Por fim, a criação em 2007 da Comissão Interministerial MEC/MS
de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde,  com o objetivo de ordenar a formação de
recursos humanos para a saúde, vem trazer importante contribuição no sentido de estruturar
políticas públicas mais bem direcionadas, com base em estudos detalhados que incluem o
conhecimento extensivo dos programas de residência médica, e as formações básicas e
especialidades atualmente oferecidas, as lacunas e excessos de oferta conforme as macro e micro-
regiões do país.

                                                                                                                                                                                     
Programas de RM para mandato de 2 (dois) anos, permitida a recondução. As instituições referidas no parágrafo
anterior indicam à Comissão Estadual de Residência Médica, por intermédio de ofício, os respectivos suplentes.
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3. CARACTERÍSTICAS ACADÊMICAS DOS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA

MÉDICA

Do ponto de vista educacional, semelhanças e diferenças da formação
pós-graduada dos médicos-residentes, comparativamente à dos demais pós-graduandos de outras
áreas podem ser destacadas. Comecemos com as aproximações.

(a) Ainda que a regulação e o funcionamento da Residência Médica se
distingam do conjunto dos cursos nacionais de pós-graduação lato sensu, todos eles se submetem,
em termos gerais, aos dispositivos das Resoluções da Câmara de Educação Superior do Conselho
Nacional de Educação – Res. CES/CNE nº 1, de 8 de junho de 2007, que estabelece normas
para o funcionamento de cursos de pós-graduação lato sensu, em nível de especialização, e Res. nº
5, de 25 de setembro de 2008, que estabelece normas para o credenciamento especial de
Instituições não-educacionais para oferta de cursos de especialização(ver íntegra no Anexo II).

(b) Como os demais cursos de especialização (pós-graduação lato sensu),
os programas de residência médica, por força dessa legislação reguladora, são oferecidos por
instituições de ensino superior ou por outras instituições ou entidades especialmente credenciadas
para atuarem nesse nível educacional, e independem de autorização, reconhecimento e
renovação de reconhecimento adicionais e específicos, como é o caso dos cursos de
graduação e de pós-graduação stricto sensu (programas de mestrado e doutorado). Significa, em
outras palavras, que os cursos de pós-graduação lato sensu não se submetem aos procedimentos
censitários, à supervisão e às avaliações trienais da CAPES(Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior) nem seus alunos integram os processos avaliativos periódicos do
ENADE (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes [de graduação]), componente do
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES/MEC7. Tais cursos gozam,
portanto, de certa autonomia no tocante à formação educacional/profissional, desvinculados que
são dos controles burocráticos do MEC, ainda que as instituições ofertantes, por ocasião de seu
processo de credenciamento/recredenciamento, se sujeitem obrigatoriamente à supervisão dos

                                                          
7 O Enade é avaliação oficial e obrigatória para os alunos de graduação selecionados por amostragem pelo INEP. O
aluno que não faz a prova perde o direito de receber o diploma de conclusão de curso. A avaliação faz parte do
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) e visa avaliar a qualidade do cursos de graduação
mediante o desempenho dos estudantes. Também compõem o Sinaes a Avaliação de Curso e a Avaliação
Institucional. O exame busca medir a contribuição do curso na formação do estudante; aplica a mesma prova para
alunos ingressantes e concluintes de cada um dos cursos avaliados, medindo a situação em que o estudante chegou ao
curso e a situação em que está saindo, o que permite avaliar o que foi agregado pela instituição formadora em termos
de conhecimento geral e específico.
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órgãos competentes8, o que pode implicar análise da atuação institucional na pós-graduação, a
qual inclui toda a oferta acadêmica.

(c)Mais uma semelhança pode ser destacada entre os cursos de pós-
graduação lato sensu, que os distingue dos cursos de graduação em geral e das pós-graduações
stricto sensu (mestrados e doutorados). À diferença das graduações (bacharelados, licenciaturas,
cursos de formação de tecnólogos) e dos mestrados e doutorados, que expedem diplomas e
conferem grau a seus formandos, as Residências Médicas, como os demais cursos de pós -
graduação lato sensu , concedem certificados (e não diplomas) aos médicos-residentes que
cumprem o programa de curso integralmente e que são aprovados, o que lhes assegura o título de
ESPECIALISTA, reconhecido tanto pelo Conselho Federal de Medicina quanto pelo Sistema
Federal de Ensino e pelo mercado de trabalho em geral.

Entretanto, no Brasil, a expressão ‘Residência Médica’ só pode ser
apropriadamente empregada para os programas de pós-graduação lato sensu da área médica,
credenciados pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM). Vale dizer que existem
outros cursos de especialização na área médica e de saúde em geral, oferecidos em diferentes
níveis – de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) e também lato sensu - mas que não
dispõem do credenciamento como Residência Médica exarado pela CNRM9. Assim, e
independentemente da sua qualidade, não têm seus títulos ou certificados reconhecidos
nacionalmente como de Residência Médica, ainda que possam ser ofertados por instituições
universitárias e obedeçam à Resolução CNE/CES nº 1, de 3 de abril de 2001, e ministrem
programas idênticos ou até superiores aos dos cursos de Residência Médica. A estes profissionais
são negadas, por exemplo, as vantagens de obter o registro de especialista automaticamente, após
a conclusão do curso, junto aos Conselhos Regionais de Medicina (CRMs), sendo obrigados a se
submeter a exame probatório da sociedade de sua respectiva especialidade para tal e para obterem
pontuação em concursos públicos, entre outras implicações. No entanto, não são impedidos de
exercer a profissão pois o certificado de Residência Médica não é obrigatório para o exercício
profissional (voltaremos a este ponto).

(d) O acesso aos programas de RM credenciados se dá mediante
processos seletivos públicos convocados anualmente por meio de Editais amplamente
divulgados. Processos similares de acesso podem ou não caracterizar os demais cursos de
                                                          
8 O Ministério da Educação, no caso dos cursos oferecidos por todas as instituições educacionais ou não, privadas e
federais, bem como os cursos ofertados na modalidade a distância; e os sistemas estaduais (Conselhos Estaduais de
Educação, usualmente), nos casos dos cursos oferecidos por instituições estaduais e municipais, não submetidas à
supervisão do MEC.
9 Em 2007, entre os 2.452 programas de mestrado e doutorado recomendados pela Capes, 434 eram da área das
ciências da saúde, sendo que cerca de 10% do total eram mestrados profissionais. Em 2006, as universidades
formaram 4.422 mestres, 305 mestres profissionais e 1.731 doutores na área de ciências da saúde.
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especialização, especialmente os oferecidos por instituições públicas. Mas no caso da RM,
segundo as Resoluções CNRM 01/99 e 01/2000, os candidatos deverão se submeter
necessariamente a processo público de seleção, que inclua:  a) prova escrita obrigatória e única
versando sobre conhecimentos de Medicina, com igual número de questões nas áreas básicas de
Clínica Médica, Cirurgia Geral, Pediatria, Obstetrícia e Ginecologia e Medicina Preventiva e
Social, podendo ser realizada em uma ou mais fases, com ponderações distintas, a critério da
instituição, com peso mínimo de 90% (noventa por cento); e b) prova oral, entrevista ou avaliação
curricular, a critério da instituição, com peso máximo de 10% (dez por cento). Nos programas
com exigência de pré-requisito, a prova escrita versa sobre conhecimentos de Medicina
exclusivamente da respectiva área. Nos casos em que houver 3º ano (R3) opcional, as vagas são
preenchidas também por processo de seleção pública, aberto aos médicos que tenham concluído
o 2º ano de Residência (R2) da área, em programas credenciados pela CNRM, devendo a prova
escrita versar sobre conhecimentos de Medicina da área em questão.

(e) A exemplo dos demais cursos de pós lato sensu, também a formação
do médico-residente supõe período reservado à formação teórica, ainda que bastante reduzido –
de 10 a 20%, no máximo, da carga total de 60h semanais de “treinamento em serviço”, conceito
que define peculiarmente a forma de estudo/trabalho a que o residente se submete. A Resolução
CNRM nº 02, de 17 de maio de 2006, que Dispõe sobre requisitos mínimos dos Programas de Residência
Médica e dá outras providências, assim define este ponto, em seu art. 9º,  reafirmando o que já
preconizava a lei nº 6.932, de 7 de julho de 1981, definidora das atividades da Residência Médica:

“Art. 9º. Os programas de Residência Médica serão desenvolvidos com 80 a
90% da carga horária, sob a forma de treinamento em serviço, destinando-se 10 a
20% para atividades teórico- complementares.

§ 1º. Entende-se como atividades teórico-complementares: sessões anátomo-
clínicas, discussão de artigos científicos, sessões clínico-radiológicas, sessões clínico-
laboratoriais, cursos, palestras e seminários.

§ 2º. Das atividades teórico-complementares devem constar, obrigatoriamente,
temas relacionados a Bioética, Ética Médica, Metodologia Científica, Epidemiologia e
Bioestatística. Recomenda-se a participação do Médico Residente em atividades
relacionadas ao controle das infecções hospitalares.”

Depreende-se portanto que a legislação reguladora das Residências
Médicas, além de definir os percentuais referentes à parte teórica e prática da formação dos
médicos residentes, ainda exige que eles cumpram pesada carga horária total de formação – 60h
de treinamento em serviço por semana, com um plantão semanal, o que perfaz carga horária total
entre 2.800h e 3.200h anuais. Comparativamente, a diferença é significativa em relação aos demais
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alunos dos MBA e de outros cursos de pós-graduação lato sensu/especialização tradicionais, cuja
carga horária total não costuma ultrapassar o mínimo exigido por lei, que é 360h/aula.

(f) Ademais, se os programas de RM têm  sua organização acadêmico-
pedagógica submetida ao Ministério da Educação (ME), modalidade de pós-graduação lato sensu
que são, também se submetem diretamente a uma Comissão Nacional de Residência Médica
(CNRM)10, dotada de razoável autonomia de ação e supervisão dos programas (ainda que seus
membros sejam designados por ato do Ministro da Educação) e que supostamente leva em conta
as exigências próprias do sistema nacional de saúde. Pode-se dizer, então, que formação
especializada dos médicos residentes obedece a dois senhores - a saber, a área educacional, cuja
instância governamental de referência é o MEC, e a área de saúde, cuja referência
governamental é o Ministério da Saúde, responsável pela coordenação das ações do Sistema
Único de Saúde (o SUS). Como os objetivos e orientações educacionais e profissionais das duas
áreas são distintos, deveriam ser devidamente harmonizados e compatibilizados, sob pena de
trazer prejuízos à formação profissional dos estudantes, caso não sejam equilibradamente
ministrados ou não observem os preceitos recomendados para uma formação de qualidade nos
dois domínios. Esta visão é corroborada pelo que afirma um estudioso da matéria, em sua tese de
doutorado:

 “Em geral, considera-se que o principal objetivo da residência é o
aperfeiçoamento da competência profissional adquirida na graduação. Esse
aperfeiçoamento consiste no treinamento em alguma especialidade médica; na aquisição
progressiva de responsabilidade pelos atos médicos; no desenvolvimento da capacidade
de iniciativa, de julgamento e de avaliação; na internalização de preceitos e normas
éticas; e no desenvolvimento de espírito crítico.

Na busca do equilíbrio entre a formação científica oferecida pelas faculdades e
uma formação que desenvolva competências indispensáveis para a atividade médica, é
necessário experimentar formas conjuntas de atuação entre dois setores historicamente
isolados: a educação e a saúde. Discutem-se, intensamente, modos de transformação da
organização dos serviços e das práticas de saúde atrelados a processos formativos e
práticas pedagógicas que, conjuntamente, desenvolvam e sedimentem os princípios do
Sistema Único de Saúde (SUS).”11

(g) Por outro lado, e à semelhança de vários programas de pós-graduação,
também os médicos - residentes, participantes dos programas credenciados, recebem
uma bolsa mensal pelo “treinamento em serviço” que desenvolvem. Mas as
aproximações não vão mais longe.

                                                          
10 Decreto presidencial nº 80.281, de 5 de setembro de 1977, institui o Programa de Residência Médica e cria a
Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM), para regulamentar essa modalidade de ensino no país.
11 Botti, Sérgio Henrique.O Papel do Preceptor na Formação de Médicos Residentes: um estudo de residências em especialidades
clínicas de um hospital de ensino. Fiocruz, RJ, mar 2009.
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Uma análise superficial dos cursos de especialização no Brasil já indica
que é difícil, senão impossível encontrar curso gratuito de pós-graduação lato sensu (especialização),
até nas instituições públicas federais (que, por força legal, oferecem suas graduações, mestrados e
doutorados gratuitamente12 ). Ora, como a maioria dos cursos privados e públicos de
especialização é paga, contando, no caso das federais, até com o discreto beneplácito do governo,
não se estabeleceu um sistema sólido e corrente de bolsas de estudo neste nível de ensino de pós
graduação, a exemplo do existente nos programas de pós-graduação stricto sensu (mestrados e
doutorados), estes, sim, considerados as jóias da coroa da educação superior no país. Ao
contrário: os graduados que desejam fazer especialização, sabem que, em geral,  devem pagar – e
bem – por isto13. Assim - e à diferença dos demais alunos dos cursos de especialização - os
residentes têm o direito de receber bolsa mensal durante o tempo em que durar seu programa de
formação. E a partir de janeiro de 2007 até o momento, esta bolsa equivale a R$ 1.916,45 (mil
novecentos e dezesseis reais e quarenta e cinco centavos) mensais, valor este definido por de lei
específica (no caso, a Lei nº 11.381, de 2006).

Ainda que a base de comparação não seja a ideal mas a possível, vale
lembrar que no sistema oficial de pós-graduação/pesquisa, a bolsa atualmente concedida pelo
CNPq aos alunos de mestrado equivale a R$1.200,00 por mês, pagos por até 24 meses, e para
alunos de doutorado, equivale a R$1.800,00 mensais, com duração máxima de 48 meses. Para o
aluno de doutorado-sanduíche - aluno com tese de doutorado que envolve pesquisa em parceria
com grupo internacional -, o valor é R$ 2.000,00 mensais, por até 6 meses. Tomados apenas estes
valores em si, pode à primeira vista parecer equiparáveis com o valor da bolsa pago ao residente.
Entretanto, reitera-se que a base da comparação é ruim, pois é muito mais alta a carga horária
exigida do residente em seu “treinamento em serviço”, que além do mais, é não só acadêmico
como profissional, supondo trabalho de pelo menos 60 horas semanais nas áreas básicas ou
especializadas da medicina, sendo 80 a 90% desse tempo desenvolvido em ambiente hospitalar,
implicando plantões semanais e atendimento direto de pacientes do SUS (como se disse, a parte
“teórica” se restringe a 10% ou, no máximo, a 20% da carga horária total da formação).

Diga-se de passagem que a reivindicação de aumento do valor da bolsa
de residência é elemento nevrálgico nos movimentos anuais da categoria dos residentes, que
                                                          
12 A propósito, projeto de lei que obriga as instituições públicas e gratuitas de ensino superior que oferecem tais
cursos a não cobrar por eles foi recentemente aprovado na Câmara, após longo processo de debate, e ainda tramita
no Senado, galvanizando divergências inclusive no sistema das universidades federais.
13 A USP, por exemplo, divulga, em fevereiro de 2011, a abertura de matrículas para o curso de pós-graduação lato
sensu ‘Real State – economia setorial e mercados’, oferecido pela Escola Polítécnica (POLI-cursos), com um total de
420 h/aula (14 disciplinas de 30h/a cada) a serem cumpridas em até 3 anos, ao custo total (“Investimento”) de R$
29.040,00(vinte e nove mil e quarenta reais), o equivalente, ao câmbio do dia,  17.400 US(1US$ =R$ 1,669). Para fins
comparativos, universidades americanas como Berkeley ou Johns Hopkins, por exemplo, cobram, respectivamente,
pelo semestre acadêmico, em nível de mestrado, tuitions no valor de US$16.607,75  e US$19.500.
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geralmente resultam em greves com impacto nos serviços do SUS em todo o país (veja-se matéria
relacionada, no Anexo III).14

O financiamento das bolsas de Residência provém de diferentes fontes.
Enquanto o Ministério da Educação (MEC) financia as bolsas das instituições do sistema público
federal de ensino superior com hospitais universitários, nos quais se desenvolvem programas de
RM, o Ministério da Saúde responsabiliza-se por aquelas bolsas vinculadas a programas
estratégicos em sua área.  Há também programas como o Pró-Residência (Programa Nacional de
Apoio à Formação de Médicos Especialistas em Áreas Estratégicas), criado em 2009 pelo MEC e MS, e
cujos editais permitiram selecionar, para 2010,  69 (sessenta e nove) instituições entre hospitais,
escolas, universidades, secretarias de saúde, localizadas em 20 estados e no Distrito Federal,
responsáveis pelas 788 (setecentas e oitenta e oito) novas bolsas de residência concedidas, em
áreas básicas e prioritárias definidas, com despesas correndo à conta dos orçamentos do MEC /
SESu e do MS / SGETS. Estados e municípios financiam diretamente os programas
desenvolvidos em hospitais e instituições de suas respectivas redes, tanto quanto os mantenedores
privados incumbem-se do pagamento das bolsas de residência nos hospitais e instituições de
saúde privados.15

                                                          
14 A exemplo do ocorrido em agosto de 2010, em que os grevistas, médicos-residentes do Sistema Único de Saúde
(SUS), por meio de pauta enviada pela Associação Nacional de Médicos Residentes (ANMR)  à CNRM, ao MEC e ao
MS, reivindicavam reajuste de 38,7% na bolsa (com valor congelado em R$ 1.916,45 desde janeiro de 2007), e ainda
que tais reajustes se tornassem anuais, com data-base em 1º de setembro (como os médicos), pagamento de uma 13ª
bolsa anualmente para todos os médicos residentes e pós-graduandos de medicina brasileiros, pagamento de auxílios
moradia e alimentação e de adicional de insalubridade; ampliação da licença maternidade para seis meses e
cumprimento da exigência legal de  existência de preceptores para acompanhar os residentes em todos os programas
de residência, itens não obtidos antes da deflagração da greve nacional, que envolveu cerca de 17 mil dos 22 mil
residentes da rede pública federal de saúde (80% da categoria). Após longo período de negociação com os principais
órgãos financiadores de programas de residência no país (MEC; Ministério da Saúde - MS; Conselho Nacional de
Secretários Estaduais de Saúde - Conass; Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde – Conasems; e
Confederação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas - CMB), foram acordadas: a
concessão de reajuste de 22% no valor da bolsa, passando a valer R$ 2.338,06 a partir de 1º de janeiro de 2011 ( com
a garantia de incorporação orçamentária pelo MEC e MS dos valores correspondentes, para 2011); a reiteração do
conceito de que as instituições com programas de Residência devem oferecer alimentação e condições adequadas
para repouso e higiene pessoal dos residentes nos plantões; a verificação da possibilidade de ampliação da licença
maternidade de médicas residentes de quatro para seis meses e da licença paternidade de cinco dias para médicos
residentes; a criação de um Grupo de Trabalho com as entidades financiadoras e a ANMR (Portaria Interministerial
MEC/MS nº 2.352, de 16 de agosto de 2010) para avaliar a adoção de mecanismos de recomposição periódica e
fontes alternativas de financiamento de bolsas de residência médica.

15 De difícil acesso e divulgação restrita e truncada, não foi possível obter dados fidedignos e atualizados sobre os
montantes relativos à citada distribuição de responsabilidades pelas bolsas de residência.
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4. SITUAÇÃO DA RESIDÊNCIA MÉDICA NO BRASIL

4.1 Principais estatísticas

Há atualmente em funcionamento cerca de 3.500 programas de RM no
país - mais exatamente, 3.497 (três mil quatrocentos e noventa e sete) programas de residência
credenciados ou a recredenciar, sediados em todas as unidades da Federação, com exceção de
Tocantins16, oferecendo quase 28.500 vagas em seu conjunto (28.446 – vinte e oito mil,
quatrocentos e quarenta e seis vagas), a maioria deles oferecidos em instituições públicas
(cerca de 3 em cada 4).17

A análise da documentação disponível no Portal do MEC/CNRM, em
fevereiro de 2011, permite depreender que é ofertada no país Residência Médica em 111 (cento e
onze) denominações18, em 6(seis) níveis - de R1 a R6 -, sendo que a ampla maioria dos
programas oferece Residência apenas nos níveis 1 e 2 (R1 e R2).

São oferecidas 11.166 (onze mil, cento e sessenta e seis) vagas de R1
(médico-residente 1), sendo quase a metade delas (48,8% ou 5.448 vagas) nas áreas básicas de
formação (Clínica Médica, Cirurgia Geral, Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria e Medicina de
Família e Comunidade) e as demais, nas diversas especialidades e modalidades restantes. Em
outras palavras, do total de vagas de residência disponíveis no país, 39,3% são para R1,

                                                          
16 Tocantins terá o seu primeiro curso de Residência Médica funcionando a partir de fevereiro de 2011, coordenado
pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), e financiado pelo novo Programa Pró-Residência em Saúde do
Ministério da Educação/Ministério da Saúde e se desenvolverá na Universidade Federal do Tocantins, em Palmas,
com o objetivo de estruturar um modelo de residência médica semelhante ao desenvolvido na Unifesp. Oferecerá 24
vagas assim distribuídas: Clínica Médica (06), Cirurgia Geral (02), Ginecologia-Obstetrícia (04), Medicina da Família e
Comunidade (05), Pediatria (06) e Psiquiatria (1).
17 Ao final do ano de 2003, em contraste, havia 8.754 vagas disponíveis para o 1º ano de residência, em 2.550
programas, distribuídos em 415 instituições no país (Nunes, Maria do Patrocínio. Residência Médica no Brasil – Situação
atual e perspectivas. SP, 10/03)
As estatísticas nacionais da residência médica não são facilmente encontradas e mesmo as autoridades da área exibem
discrepâncias em suas declarações numéricas. O Relatório Final da CPI  sobre a proliferação de cursos médicos, da
Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, por exemplo, aprovado em 9/2/2010, informa que “Com relação à
residência médica, há cerca de 26 mil vagas disponíveis(..)” Já o Portal do Ministério da Saúde informa o seguinte: “
De acordo com dados fornecidos pela Secretaria-Executiva da Comissão Nacional de Residência Médica, 360
instituições de saúde oferecem mais de 2.600 programas de Residência Médica em 53 especialidades reconhecidas no
Brasil, com aproximadamente 22.000 vagas distribuídas nos diversos anos de treinamento. Destas instituições, 73%
pertencem  rede pública e 23%(sic) à rede privada.” (http://portal.saude.gov.br/portal/sgtes/
visualizar_texto.cfm?idtxt=22291. acesso em 27/1/2011)
18 São 53 (cinquenta e três) as especialidades e 52(cinquenta e duas) as áreas de atuação atualmente  reconhecidas pela
CNRM (ver a descrição no Anexo II), que reconhece ainda as seguintes áreas básicas da formação do médico-
residente: Clínica Médica, Cirurgia Geral, Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria e Medicina de Família e Comunidade.
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acomodando-se todas as demais especialidades e níveis da residência – de R2 a R6 – nos 60%
remanescentes.

Os dados disponíveis permitem ainda estabelecer os percentuais de
distribuição das vagas de Residência e de médicos em serviços de saúde em todo o país (em
2008), e de distribuição da população nacional pelas regiões (em 2009), evidenciando com clareza
o problema dos desequilíbrios regionais na oferta dos dois primeiros fatores, cuja variação se dá
no mesmo sentido, conforme demonstra a tabela a seguir. Ficam claras também as discrepâncias
em algumas regiões entre a distribuição da população e a dos médicos alocados no sistema
de saúde, problema este a que retornaremos adiante.

Distribuição de vagas de Residência, de médicos em serviços de saúde (2008) e da
população (2009) por regiões – Brasil

Região Vagas de residência

médica (%)

Médicos em Serviços de

Saúde (%)

População nacional

(2009)

Norte 3% 4% 8,1%

Nordeste 14% 19% 28,2%

Sudeste 60% 54% 42%

Sul 16% 16% 14,5%

Centro-Oeste 7% 7% 7,2%
Fonte: CNES/DataSUS e CNRM/MEC 2008; Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD/2009

Voltando ao tema central, cabe perguntar se esta oferta atual de vagas de
Residência é suficiente para a demanda nacional.

4.2 Oferta de Residência Médica: suficiente ou não?

4.2.1 Sobra de vagas

À primeira vista, poderíamos pensar em uma resposta positiva para a
pergunta sobre a suficiência da oferta atual de vagas de Residência, se levarmos em conta as
notícias veiculadas pela mídia, de que de 20 a 30% das vagas disponíveis anualmente não têm sido
ocupadas. Foi o caso, por exemplo, do ano de 2007, em que das 25 mil vagas oferecidas pelo
conjunto dos programas nacionais de RM, 8 mil não foram preenchidas (32%). Ou da situação
descrita no Relatório final da CPI da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, aprovado
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em fevereiro de 2010, que apontava a ociosidade de 5 mil vagas das 26 mil disponíveis no país
para acesso naquele ano.

Isto ocorre, de um lado, por falta de recursos suficientes para o
pagamento das bolsas de residência, ainda que o MEC/CNRM autorize o funcionamento dos
programas de RM, em atendimento à solicitação das entidades. Por outro lado, há áreas que
ofertam programas prioritários com muitas bolsas disponíveis, mas em áreas que não contam
com grande procura por parte dos médicos recém-formados, como saúde da família e
comunidade, pneumologia, nefrologia, neurologia e cirurgia cardiovascular. E ainda devido à
busca concentrada por mais vagas nas regiões mais desenvolvidas do país e a procura mais
rarefeita nas regiões menos desenvolvidas e mais necessitadas de médicos, ensejando nestas uma
sobra de oportunidades.

Estudos da Secretaria de Gestão do Trabalho e Ensino em Saúde, do
Ministério da Saúde, apontam que em pelo menos sete especialidades tem havido menos procura
por Residência – a saber, nas áreas de pediatria, psiquiatria, neurocirurgia, intensivista,
neonatologia, medicina de urgência e de saúde à comunidade -, considerando que, nelas, os
residentes são muito exigidos e geralmente trabalham em condições técnicas desfavoráveis. 19

Naturalmente, esse fato determina carências importantes no provimento de profissionais
qualificados em várias localidades do país, como evidenciou a tabela precedente.

4.2.2 Distribuição desigual de médicos no país

A distribuição desigual de médicos no território nacional é outra
importante questão relacionada ao problema da distribuição e ocupação das vagas de residência,
que aqui se analisa.

Dados divulgados em 2010 pelo Conselho Federal de Medicina (CFM)
revelaram que, de 2000 a 2009, o número de médicos cresceu em ritmo mais acelerado que o da
população brasileira - a quantidade de médicos aumentou 27%, ou seja, de 260.216 para 330.825,
resultando na média nacional de um médico para grupo de 578 habitantes, índice que se aproxima
do norteamericano (1 para 411 pessoas). Entretanto, a distribuição dos profissionais no território
é bastante heterogêna. Há déficit de médicos no interior, mas não nas capitais em geral, e as
regiões Norte e Nordeste apresentam menor concentração de médicos: enquanto na região
Norte, há um médico para 1.130 habitantes (há 13.582 profissionais registrados primariamente
nos conselhos de medicina da região),  na região Sul são 509 habitantes por médico. A região

                                                          
19 Fontes: Jornal on line Vida Universitária. Matéria intitulada 32% das vagas para residência médica não são
preenchidas no país;  publicada em 17/12/2007. E Relatório Final da CPI  sobre a proliferação de cursos médicos,
Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, 9/2/2010.
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Sudeste concentra 42% da população do país e 55% dos médicos (ou 439 habitantes por
profissional). No Centro-Oeste, há um médico para cada grupo de 590 habitantes. E no
Nordeste, um para cada grupo de 894. No estado de São Paulo estão concentrados 30% dos
médicos e  21% da população brasileira, o que perfaz 413 habitantes por profissional médico; e a
capital, São Paulo, exibe um médico para cada grupo de 239 habitantes, média superior à de
países com altos índices de desenvolvido humano (IDH), como a Alemanha, Bélgica e Suíça, por
exemplo, que possuem, respectivamente, um médico em atividade para cada grupo de 285, 248 e
259 habitantes. No Distrito Federal, há um médico para 297 habitantes, melhor média entre as
unidades da federação. Outras localidades exibem “índices africanos”, segundo o CFM: no
interior do Amazonas, por ex., há um médico para cada grupo de 8.944 habitantes; em Roraima,
um para 10.306.20 Não estranha então que estados como Acre, Rondônia, Roraima e Amapá, por
exemplo, tenham uma oferta muito pequena de Residências Médicas.

Observe-se que o já citado relatório de 2009 da Subcomissão de estudos
e avaliação das necessidades de médicos especialistas  do Ministério da Saúde chegara a
conclusões semelhantes acerca da grande desigualdade na distribuição dos médicos e dos
programas de residência no país. Nas conclusões de suas pesquisas, destaca-se que em lugar de
apenas focalizar as ações prioritárias no provimento de formação em  especialidades médicas,
deveria passar a ser priorizada pelo Poder Público a formação de verdadeiras “Redes de
Atenção”, no enfrentamento de questões básicas e inadiáveis da área da saúde, definido então
como áreas prioritárias a atenção básica, saúde mental, atenção oncológica, atenção obstétrica e
pediátrica e urgências/ emergências. Do ponto de vista regional, as regiões Norte, Nordeste e
Centro-Oeste deverão ser focalizadas, e foram definidas as seguintes “prioridades inequívocas”:

- Na Região Norte (AM, AC, RR, RO, AM, PA) = 6 estados

Necessidade de intervenção em:

• 4 dos 6 estados = cancerologia, cardiologia, medicina intensiva, nefrologia,
neurologia/neurocirurgia, psiquiatria, neonatologia, ortopedia, radiologia.

• 3 dos 6 estados = medicina de família e comunidade, anestesiologia.

- Na Região Nordeste (BA, SE, AL, PE, RN, PI, MA, PB) = 8 estados

Necessidade de intervenção em:

• 5 dos 8 estados = cardiologia, neuro/neurocirurgia, cancerologia.
• 4 dos 8 estados = radiologia.

                                                          
20 Dados extraídos da matéria CFM DIVULGA DADOS SOBRE A CONCENTRAÇÃO DE MÉDICOS NO
BRASIL. 20/05/2010. Fonte: CFM



24

• 3 dos 8 estados = neonatologia, medicina intensiva, psiquiatria.
• 2/8 estados = ortopedia, nefrologia, anestesia, medicina de família e comunidade.

Na Região Centro-Oeste (DF, GO, MT, MS, TO) = 5 estados

 - Tocantins não possui nenhum programa de RM.

Necessidade de intervenção em:

• 3 em 5 estados= radiologia.
• 2 em 5 estados= cardiologia, psiquiatria, medicina de família e comunidade,

neuro/neurocirurgia.
• 1 em 5 estados = todos de áreas prioritárias(To).

As pesquisas mapearam, também, os estados em situação mais crítica e
aqueles com potencial de serem pólos regionais de apoio à formação – ou seja, que possuíam
todos os programas de residência ou a maioria deles. Na região Norte, os pólos deverão ser o
Amazonas e o Pará, e os Estados mais críticos, o Acre, o Amapá, Roraima e Rondônia. Na
região Nordeste, os pólos serão Pernambuco, Ceará, Bahia; e a Paraíba, Sergipe e Piauí são
os estados em situação mais crítica, sendo que os estados do Maranhão e Alagoas estão em
situação intermediária. Na região Centro-Oeste,  o pólo é o Distrito Federal, sendo
intermediários Goiás e Mato Grosso do Sul, e os mais críticos, Tocantins e Mato Grosso.

As especialidades definidas como prioritárias a ponto de justificarem ação
conjunta nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste segundo os critérios de inexistência de
programas revelaram superposição razoável com as apontadas na primeira etapa da pesquisa antes
citada e divulgada em 2005(áreas de psiquiatria, cardiologia, neuro/neurocirurgia, cancerologia,
urgências, neonatologia). Na evolução das discussões, em 2010, estabeleceu-se que o importante
seria o fomento prioritário de especialidades em que o estado possua capacidade instalada e
cumpra os requisitos mínimos para o oferecimento de programas de Residência, especialmente
em áreas básicas (Clínica Médica, Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia, Psiquiatria). Nas situações
em que o estado não disponha de capacidade instalada, poderiam ser firmados intercâmbios com
estados-pólos e com instituições de reconhecida competência no país. Segundo o relatório, tais
instituições poderiam carrear apoio técnico e científico para os envolvidos – os pólos e estados
que precisam de indução e os exemplos citados são “o INCOR, o INCA, o INTO, entre outros”.
O processo de contratualização com os Hospitais de Ensino também é apontado como um
possível mecanismo indutor de abertura de vagas em áreas prioritárias, mediante a concessão de
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incentivos como parte do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários
Federais (REHUF).21

A ampliação da oferta de bolsas pelo governo federal, com prioridade de
novas bolsas de residência para regiões e localidades com escassez atual ou iminente de
profissionais também é uma estratégia de solução em curso. Tanto quanto o estímulo à associação
de instituições e entidades que queiram abrir Residências nas regiões mais necessitadas, com
outras que ofereçam programas de RM de qualidade, no sentido de que as novas propostas sejam
mais bem estruturadas do ponto de vista da oferta acadêmica e profissional, do treinamento dos
preceptores e da montagem da infraestrutura (retomaremos  estes pontos).

Essa discussão conduz à conclusão inequívoca de que, do ponto de vista
distributivo, há grandes distorções regionais no país quanto à oferta de residências médicas –
tanto nas áreas básicas quanto nas especialidades - e também de médicos, considerada a atual
distribuição populacional e suas necessidades diferenciadas, que pressionam o sistema de saúde.
Quanto à questão inicial – da suficiência ou não de vagas de residência no país – pode-se então
dizer que a oferta é abundante e mesmo ociosa em certos locais e escassa ou muito escassa em
outros. Ou ainda que em certas áreas, conforme a região, o estado ou as localidades dentro do
estado, é abundante e em outros, escassa ou mesmo inexistente.

4.2.3 A oferta atual de cursos médicos e o acesso às RM

A análise da oferta de vagas de RM deve ser também abordada  de um
outro ângulo, que também pode conduzir à conclusão de que a oferta de vagas e de
oportunidades de formação supervisionada nas RM não é suficiente, ainda que algumas
autoridades eventualmente afirmem o contrário22. Trata-se do relacionamento da questão com a
atual oferta de cursos médicos no Brasil.

                                                          
21 Relatório AVALIAÇÃO DAS NECESSIDADES DE MÉDICOS ESPECIALISTAS, 2009. Op.Cit.
22 Foi o caso da declaração do Secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do MS, Dr. Francisco
Eduardo de Campos, em  Audiência Pública realizada pela Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF) da
Câmara dos Deputados, em 7/12/2010, para debater questões relacionadas à residência médica no Brasil. Para ele, o
nº de vagas oferecidas pelas RM é suficiente e satisfatório; lembrou que, atualmente, cerca de 12 mil alunos se
formam anualmente em medicina e poucos têm acesso à residência. Conforme o Secretário, não é necessário que
todo médico formando curse um programa de especialização, uma vez que médicos formados apenas em graduação
de qualidade, são capazes de atuar como médicos generalistas. Disse ele:" Não há nenhum estudo no mundo que
comprove que um médico que estude onze anos é melhor do que aquele que estuda apenas seis. Nós podemos
perfeitamente, em um processo de seis anos, formar profissionais generalistas em instituições de qualidade que
atendam a necessidade da população". (..) O Ministério da Educação trabalha em conjunto com o Ministério da
Saúde em políticas que visam atrair médicos residentes para locais mais carentes, para que a formação seja de acordo
com a necessidade dos brasileiros.” (Fonte: FENAM/ Falamédico. Reajustes na lei de residência médica são debatidos na
Câmara, por Taciana Giese, 11/12/2010)
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 Conforme o Censo mais recente da Educação Superior (INEP/MEC),
em 2009 havia 185 (cento e oitenta e cinco) cursos de medicina em funcionamento, instalados em
todas as regiões brasileiras – com notória concentração na região Sudeste (em 2011, 45% deles no
SE) -, os quais reuniam 97.994 (noventa e sete mil novecentas e noventa e quatro) matrículas,
41,3% delas em cursos oferecidos por instituições públicas (27,7% nas universidades públicas
federais) e 58,7% pelo segmento privado. Para o ano letivo de 2009, foram ofertadas 16.876
(dezesseis mil oitocentos e setenta e seis) vagas novas e houve 390.774 (trezentos e noventa mil,
setecentos e setenta e quatro) candidaturas a elas, em todo o país, perfazendo uma das mais altas
taxas de procura entre as graduações: 23,2 candidatos por vaga (nas universidades federais,
públicas, gratuitas e de alta qualidade,  esta relação candidato/vaga é ainda mais alta). Entretanto,
ingressaram de fato 17.339 (dezessete mil trezentos e trinta e nove) alunos, ou seja, entrou mais
gente do que o número de vagas novas disponíveis, o que significa que as desistências, abandonos
de curso, transferências e remanejamentos internos nos cursos médicos liberaram mais 463 novas
vagas para novos ingressos em 2009. Quanto aos concluintes, formaram-se em 2009 11.881(onze
mil oitocentos e oitenta e um) novos médicos. Considerando que um curso regular de medicina,
no Brasil, dura em média 6 anos, registre-se que em 2004 ingressaram 12.894 (doze mil oitocentos
e noventa e quatro) alunos nos cursos médicos nacionais, o que demonstra perda muito pequena -
da ordem de 7% dos ingressantes: naquele ano, a relação candidato/vaga na área foi de 23,7 -
334.432 inscrições para  as 14.102  vagas disponíveis.

Pois bem: tendo estes dados em conta, retornemos à questão anterior: as
vagas oferecidas nos programas credenciados de Residência Médica têm sido ou não suficientes
em vista da procura – ou da necessidade? Vejamos o que afirma o Ministério da Saúde, em seu
Portal, a respeito:

“Como a distribuição das vagas para médicos residentes, nas regiões do País,
segue a mesma concentração observada na localização das escolas de medicina
brasileiras – Sudeste, 63%, Sul; 16%; Nordeste 12%; Centro-oeste, 7%; e Norte
2%, das vagas, e considerando o número de vagas disponíveis para o primeiro ano dos
programas de Residência Médica credenciados pela Comissão Nacional de Residência
Médica e os 12.000 egressos de cursos de Medicina no Brasil, observa-se que
aproximadamente 60% destes terão chance de ingressar em um programa.”23

De fato, primeiramente não há como deixar de frisar a notável
concentração dos programas de residência credenciados principalmente nos estados da
região Sudeste, mesmo com a alteração observada na distribuição supracitada, em 2010 (a

                                                          
23  http://portal.saude.gov.br/portal/sgtes/visualizar_texto.cfm?idtxt=22291. Acesso em 27/1/2011. O Portal
Escolas médicas – www.escolasmedicas.com.br – registra a seguinte distribuição em 2010, para os 180(cento e
oitenta) cursos médicos em funcionamento, em abril/ 2011, no país: Norte: 10%(18 cursos); NE: 21%(38 cursos);
SE: 45%(81 cursos); S: 17%(31 cursos); CO: 7% (12 cursos). Último acesso em 29.4.2011.
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região Sudeste sedia 45% ou 81 cursos médicos em seu território). O Convite institucional
à participação em debate na mídia sobre a Residência Médica no Brasil, organizado e
realizado pelo Canal Saúde da FIOCRUZ (Fundação Osvaldo Cruz), em agosto de 2010,
assim ressaltava, reiterando a estatística do Ministério da Saúde e apontando algumas de
suas consequências práticas:

"60% das bolsas financiadas por recursos públicos para os programas de
residência estão concentrados na Região Sudeste do país. Além de faltarem
especialistas nas Regiões Norte e Nordeste, pesquisas apontam que, ao terminarem a
residência, menos de 20% dos médicos atendem exclusivamente pelo Sistema Único de
Saúde (SUS), deixando de fora boa parte da população, que não tem acesso à rede
privada de saúde."

Em outubro de 2009, matéria jornalística especializada também destacava
que

”O Brasil tem hoje 340 mil médicos formados, cerca de 1 para cada 560
habitantes. A cada ano, mais 10 mil saem das faculdades. No entanto, desse enorme
contingente de doutores, mais da metade concentra-se em apenas quatro Estados: São
Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e, em menor escala, Espírito Santo. Isso porque
neles estão também 60% das vagas de residências médicas no País.

 Um mapa preparado pelos ministérios da Educação e da Saúde mostra que
parte dos médicos formados e que fazem residência na Região Sudeste até vai
trabalhar no Norte e Nordeste - provavelmente, aqueles que têm origem nessas regiões.
Essa conclusão é plausível porque apenas 14% das vagas de residência estão no
Nordeste, mas 19% dos médicos formados trabalham lá. No Norte estão 3% das
residências, e 4% dos médicos.(..) No total, o País tem mais de 10 mil vagas de
residência por ano, em hospitais e universidades privadas, estaduais e municipais, além
das pagas pelo governo federal. Seria o suficiente para os pouco mais de 10
mil formandos anuais, não fosse o fato de que algumas faculdades
não têm qualidade suficiente para permitir que seus alunos sejam
aprovados já no primeiro ano em um programa de residência. Essa
deficiência, associada à oferta mal distribuída de vagas, aprofunda
a situação de carência em diversas regiões.”24(grifo nosso)

4.2.4 Médicos atuando sem especialização

Tais afirmações deixam entrever um outro prisma do  problema, que se
revela na resposta à seguinte indagação: qual é a percentagem de médicos sem especialização
atuando no país?

                                                          
24 Lisandra Paraguassú, em Sudeste concentra 60% das residências médicas O Estado de São Paulo, 26/10/2009.
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Pesquisa do CREMESP, em 2008 apontava que “Quase metade dos médicos
de São Paulo não tem formação suficiente para trabalhar nos hospitais públicos e privados do Estado.
Levantamento inédito, divulgado pelo Conselho Regional de Medicina (Cremesp), mostra que, dos 92.580
profissionais paulistas cadastrados, 47% (43.512) não têm título de especialização e estão capacitados para prestar
apenas os atendimentos mais simples à população.”25

O mesmo jornal, já informara em 2007 que “Dentre os médicos em atividade
no Estado de São Paulo 61% não cursaram Residência Médica. Este dado refere-se ao universo de médicos
formados entre 1996 e 2005, com registro da informação (se tem ou não Residência) na Comissão Nacional de
Residência Médica e no Conselho Federal de Medicina.”

A pesquisa “Perfil dos Médicos” (Machado, 1996), realizada em 1995,
havia evidenciado situação um pouco melhor, ou seja, que 74% dos médicos em atividade haviam
cursado programas de Residência Médica, sendo que quase 27% dos médicos declararam haver
cumprido dois programas desse tipo. Por outro lado, 40% referiram ter feito curso de
especialização após a formatura. No cômputo final, entre residências concluídas e exames
prestados, apenas 59% dos médicos brasileiros possuíam título de especialista.26

Mas que problema existe em se constatar que, historicamente, cerca da
metade dos médicos atuando no país só dispõe do diploma de graduação em medicina, não tendo
cursado nenhuma especialização (Residência ou outra)?

4.2.5 Exercício profissional da medicina e Residência Médica

Primeiro, é preciso ter claro que, em termos objetivos e à luz da
legislação brasileira vigente, não é necessário possuir Certificado de Residência Médica para
exercer a profissão de médico. Basta que o diploma de medicina válido – ou seja, expedido por
instituição credenciada pelo MEC, validado (no caso de diploma estrangeiro) e registrado em
universidade igualmente credenciada – seja registrado no Conselho Federal de Medicina, para se
ter direito à carteira e ao registro nacional de médico, podendo então seu portador exercer sua
profissão. Em termos genéricos e abstratos, tem, portanto, razão quem defende não ser
necessário cursar Residência ou qualquer outro programa de especialização ou programa de pós-
graduação para atuar como médico generalista, enfoque este consagrado na formação médica
nacional há alguma décadas. Como afirmava recentemente autoridade da área, em já citada
Audiência Pública na Câmara dos Deputados, “Não há nenhum estudo no mundo que comprove
                                                          
25 47% dos médicos não têm especialização. Fernanda Aranda e Felipe Grandin, em 13/02/2008, para O Estado de São
Paulo.
26 A formação de médicos especialistas no Brasil. Laura C. M. Feuerwerker. Texto preparado para o curso ‘Política de RH
para gestão do SUS’, realizado em Brasília, DF,  em dezembro de 2000. Trata-se de um dos melhores textos
disponíveis sobre o tema da RM,  ainda que recubra a situação da área somente até 1999.
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que um médico que estude onze anos é melhor do que aquele que estuda apenas seis. Nós
podemos perfeitamente, em um processo de seis anos, formar profissionais generalistas em
instituições de qualidade que atendam a necessidade da população (..) médicos formados apenas
em cursos médicos de graduação de boa qualidade são capazes de atuar como médicos
generalistas”.27 Ou como indiretamente mas na mesma linha, asseverou recentemente uma outra
autoridade na área médica:

“É universalmente sabido que, dos casos que procuram atenção à saúde, em
todo mundo, 85% são total e satisfatoriamente solucionados em atenção primária, com
mínima ou nenhuma tecnologia. São casos que não precisam, portanto de especialistas,
podendo ser atendidos, com muita competência, afetividade e serenidade por médicos
generalistas. A faixa de atuação dos especialistas, portanto, é muito reduzida,
havendo, sim, necessidade de mais generalistas e menos especialistas do que há
atualmente.”28

Mas no parágrafo final de seu artigo, este profissional também aponta
com precisão um problema até então intocado:

“Em síntese, o que precisamos batalhar na atualidade com referência à
atuação médica é por uma boa formação, extinguindo as inúmeras faculdades de medicina de péssima
qualidade; um reforço à atenção primári; um redirecionamento da população para o acesso racional ao
sistema de saúde e uma valorização maior do médico que atua no PSF [Programa de Saúde da
Família]”.

Eis aí: o problema até então não tematizado é o da qualidade  dos cursos
médicos no Brasil. E pelo que se verá, a baixa qualidade da média dos cursos de graduação em
medicina nacionais acaba por determinar significativa pressão sobre os programas de Residência,
seja em busca das especializações médicas que os cursos de graduação não mais ministram, seja
simplesmente em busca de aprimoramento dos conhecimentos, competências e habilidades
requeridos de um bom médico, que, a tomar  pelos resultados de avaliações confiáveis, boa parte
dos cursos graduação parece também não estar fornecendo.

4.2.6 Evolução do número de cursos médicos, qualidade e RM

Comecemos por um fato por demais conhecido e criticado há mais de
década por boa parte da classe médica: a proliferação de cursos médicos ocorrida nos últimos
anos no país. A tabela a seguir evidencia o fato.

                                                          
27 Rever a nota 22.
28 Dr. Cid Veloso, médico, es-reitor da UFMG, ex-diretor da Faculdade de Medicina e ex-presidente da Associação
Médica de minas Gerais, no artigo Especialização médica. Em 29/01/2011, no jornal Estado de Minas.
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Tabela 1 - Evolução do número de cursos médicos no Brasil

Evolução do nº de cursos de Medicina – Brasil – 1996/2009
Organização Acadêmica

cursos Medicina
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

 Públicos 51 50 52 52 52 55 61 65 68 68 71 74 75 81

  Federais 33 33 33 33 34 36 38 38 39 39 40 42 42 46

  Estaduais 15 14 15 15 15 16 18 21 23 23 24 25 25 28

  Municipais 03 03 04 04 03 03 05 06 06 06 07 07 08 07

 Privados 35 38 40 45 48 51 54 61 68 79 89 96 102 104

Conf/Comun/Filantróp. N/c N/c N/c 35 33 36 35 39 38 46 51 52 55 27

 Particulares N/c N/c N/c 10 15 15 19 22 30 33 38 44 47 77

 Total 86 88 92 97 100 106 115 126 136 147 160 170 177 185

 Cresc. % - total 2,3 4,6 5,4 3,1 6 8,5 9,6 7,9 8,1 8,8 6,3 4,1 4,5

 Cresc %  setor público -2 4 0 0 5,8 10,9 6,6 4,6 0 4,4 4,2 1,4 8

 Cresc %  setor privado 8,6 5,3 12,5 6,7 6,3 5,9 13 11,5 16,2 12,7 7,9 6,3 2

Fonte: Sinopses da Educação Superior - INEP/MEC (elaboração da autora)

Estudo da expansão de cursos médicos
Crescimento % dos cursos de Medicina no Brasil em períodos selecionados

- 1996/2009= 115% (setor privado: 197% de cresc.%  e setor público: 59% de cresc.%)
- 1996 a  2002 (gov. FHC) = criados 29 cursos médicos novos no período, 19 privados.
- 2003 a  2009 (gov. Lula) = criados 70 cursos médicos novos no período,  50 privados.

Fonte: Fonte: Sinopses da Educação Superior - INEP/MEC

E segundo o portal Escolas Médicas29, pesquisa com base nos cadastros
oficiais do MEC revelou que 180 escolas funcionavam no país em 2010, 45% delas (ou 81) na
Região Sudeste. Somente o estado de São Paulo reunia 30 cursos de medicina, o equivalente ao
conjunto de cursos das Regiões Centro-Oeste e Norte (eram 18 + 12), e ao total de cursos da
região Sul (31) (Veja-se o Anexo IV, com os quadros demonstrativos da situação em 2010).

Infelizmente este animado movimento de abertura de novos cursos
médicos autorizado pelo governo federal nos últimos quinze anos não se tem feito acompanhar
de igual ímpeto nas ações em favor da excelência da formação oferecida. Exemplos corroboram
fartamente tal afirmação. Os reiterados maus resultados apresentados por certas
instituições/cursos médicos nas rodadas de avaliações que integram o SINAES (Sistema Nacional
                                                          
29 http://www.escolasmedicas.com.br/geo.php
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de Avaliação da Educação Superior), por ex., chegaram a levar as autoridades do MEC, em 2008 -
ano em que o país tinha 175 cursos médicos, 153 deles avaliados – a afirmar que pelo menos
27(vinte e sete) cursos de medicina “não têm condições de funcionar”. Como fartamente
noticiado na imprensa, esse grupo de escolas formava cerca de 2.600 alunos por ano, o que
representava 1 em cada 4 médicos que à época se diplomavam. Os cursos mencionados haviam
obtido os conceitos 1 ou 2 – os mais baixos, nas avaliações realizadas.30 O Ministério elaborou
uma lista de 17(dezessete) desses cursos - 4 deles oferecidos por universidades federais -, e
anunciou que eles passariam a ser supervisionados por conta das notas baixas dos seus alunos no
Enade (o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, integrante do SINAES). Se até 2010
não melhorassem a qualidade, foram advertidos de que poderiam  vir a sofrer sanções como corte
de vagas, suspensão de processos seletivos e no limite, fechamento do curso, como prevê a
legislação. Estes 17 cursos haviam obtido notas 1 ou 2 em uma escala de 1 a 5, tanto no conceito
Enade (que mede o conhecimento dos universitários, quanto no conceito IDD (que, a partir da
comparação entre o desempenho de calouros e formandos, mede quanto conhecimento as
instituições agregaram ao aluno) e pertenciam ao sistema federal de ensino superior (eram
oferecidos por instituições públicas federais ou privadas, com ou sem fins lucrativos).

Havia outros ainda, com notas semelhantes aos 17 listados, mas, sendo
públicos municipais ou estaduais, estavam sob a jurisdição daqueles entes federados, não se
submetendo portanto à supervisão do MEC. Passados 2 anos, noticiou-se, já em 2010, que o
MEC havia se decidido pelo encerramento das atividades de 3 cursos (dois privados, um federal)
e pela restrição da oferta de vagas em quatro outros, sendo que os demais obtiveram melhoras no
período sob supervisão. Atente-se para o fato de que está-se aqui focalizando apenas a parcela de
cursos, por assim dizer, abaixo da crítica, em se considerando a área de formação e as
consequências que podem determinar sobre a população. Menção deve ser feita ainda à grande
maioria dos demais cursos avaliados, atualmente posicionada no nível 3 – qualidade média – das
avaliações oficiais, sendo que apenas 4 (quatro!), entre as centenas de cursos avaliados em 2007,
conseguiram atingir os 5 pontos em todos os indicadores do SINAES31.
                                                          
30 Conceitos referentes a um novo indicador criado pelo MEC, o CPC (Conceito Preliminar de Curso), que varia de 1
a 5 e reune os indicadores de desempenho e evolução dos alunos no Enade 2007, o perfil do corpo docente dos
cursos (como titulação dos professores) e a satisfação dos estudantes, com base no questionário do Enade. Fonte:
Fábio Takahashi, Angela Pinho e Antônio Góis, na reportagem Cursos "inadequados" formam 1 em cada 4 médicos do país,
para a Folha de São Paulo, em 07/08/2008.
31 Na 2ª rodada de avaliações do SINAES – área de saúde,  realizada em 2007, apenas um conjunto de 20 cursos
médicos (15 deles públicos) conseguiu atingir o máximo de 5 ou 4 pontos nos dois indicadores do MEC (conceitos
ENADE e IDD). Conclui-se que o total de bons cursos é de fato muito pequeno, mesmo considerando os bons
cursos cujos alunos fizeram boicote ao ENADE e aqueles, como os da USP e UNICAMP, públicos e estaduais, que
não aderiram ao SINAES, e ficaram fora das avaliações oficiais do MEC, que totalizam cerca de 10% dos cursos em
funcionamento em 2007.
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Resultados também desanimadores têm apresentado os exames do
CREMESP(Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo) que, desde 2005, submete
anualmente egressos de cursos de medicina, inscritos voluntariamente, a exames teóricos e
práticos. Ano a ano cresce o percentual de examinados que não consegue atingir os 60% de
acerto requeridos para aprovação nos testes. Em 2010, 43% dos 533 participantes das provas de
2010 foram eliminados na 1ª fase; e 68% dos 264 participantes da 2ª fase não atingiram a nota
mínima estabelecida pelo Cremesp. Em 2009, 56% dos inscritos no exame do Cremesp haviam
sido reprovados (foram 621 participantes). Em 2008, 61% dos inscritos não passaram para a 2ª
fase da prova. Em 2007, foram 56% os reprovados; em 2006, 38% não passaram e em 2005, 31%
dos inscritos não logrou êxito nos exames. Considerando que estes resultados refletem de alguma
maneira o estado da formação auferida pelos estudantes de medicina das escolas localizadas no
estado mais desenvolvido do país (e com maior concentração de cursos e profissionais da área),
não é difícil imaginar quais seriam os resultados se houvesse exame nacional como este a verificar
a formação dos egressos das demais regiões do Brasil...

Também os portadores de diplomas médicos obtidos em cursos no
exterior não têm se demonstrado tão bem formados quanto às vezes apregoam. Prova disso é o
surpreendente e lastimável resultado dos exames mais recentes a que foram submetidos, em 2010:
num universo estimado de mais de 9 mil portadores de diplomas estrangeiros necessitando validá-
los, somente 628 (seiscentos e vinte e oito) se inscreveram no primeiro(e muito esperado) exame
nacional coordenado pelo MEC e organizado, durante mais de um ano, com a colaboração de 26
universidades públicas nacionais. 506(quinhentos e seis) dos candidatos inscritos tiveram suas
inscrições homologadas e somente 268(duzentos e sessenta e oito) deles fizeram efetivamente as
provas teóricas e práticas do exame. No cômputo final, apenas 2 (dois!) conseguiram aprovação e
consequentemente, a validação de seus diplomas.

4.2.7 Na direção de uma resposta

Assim, em face deste cenário complexo de uma formação educacional e
para o trabalho extremamente peculiar, que é a enfrentada pelos estudantes de medicina
brasileiros, a avaliação da oferta atual de vagas de Residência no país adquire outro sentido e
relevância. Em primeiro lugar, não deve restar qualquer dúvida de que os programas de
Residência Médica se constituem hoje em  elemento fundamental não só para o aprimoramento e
o aprofundamento mas também para a necessária complementação da formação médica recebida
em parcela muito significativa dos cursos de graduação em medicina nacionais - e também
estrangeiros -, que têm dado mostras reiteradas de sua má qualidade e/ou insuficiência formativa.
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E considerando-se este quadro, pode-se então afirmar que os programas
de Residência Médica têm sido insuficientes – e não só em número e na distribuição entre as
Residências de áreas básicas e especialidades, mas também, vários deles, no que concerne à
qualidade – para dar conta de tais expectativas múltiplas neles depositadas.

5. CONCLUSÃO

Este texto reuniu alguns apontamentos sobre os programas de
Residência Médica no Brasil. Iniciou-se com um histórico das Residências, mostrando a legislação
básica que os regula e a evolução dos programas ao longo do tempo; o esquema básico de sua
gestão foi descrito e caracterizaram-se acadêmicamente tais programas como de pós-graduação
lato sensu, cujas peculiaridades foram ressaltadas. Na sequência, abordou-se a situação atual dos
programas de RM, percorrendo um caminho analítico em busca de respostas para uma questão
orientadora, frequentemente levantada no meio médico e da saúde em geral: a oferta atual de
vagas de Residência Médica é ou não suficiente?

Com base na avaliação de alguns dos principais aspectos envolvidos na
questão, examinados neste estudo, é possível concluir que os programas de Residência, ainda que
não sejam legalmente necessários nem de cumprimento compulsório para a prática profissional da
medicina no Brasil, têm tido um papel muito importante na formação dos médicos, cujo estádio
formativo na graduação tem deixado muito a desejar, considerando-se os resultados das
avaliações oficiais a que os alunos, cursos e instituições ofertantes têm se submetido há
praticamente uma década.

Não obstante tais resultados, que recomendariam, no mínimo, prudência
pública na emissão oficial de credenciamento de novas instituições e cursos(e também quando do
recredenciamento das antigas), supervisão efetiva e rigorosa anual da grande maioria dos cursos
em funcionamento, com vistas a melhorar a qualidade da oferta, e talvez, a obrigatoriedade de
submissão ao Enade da totalidade dos alunos de medicina, demonstrou-se que tem sido
ininterrupta a abertura de novos cursos médicos no país, nos últimos 15 anos, apesar dos
inúmeros protestos dos órgãos de classe e das autoridades acadêmicas e dos profissionais de
saúde comprometidos com a qualidade da formação. E que se faz acompanhar, não raro, da
expansão da oferta de bolsas (do Prouni, por exemplo) e outras facilidades financeiras, em
instituições com reiterados maus resultados nos exames nacionais.

Ademais, por conta de históricas distorções na distribuição dos
profissionais da saúde no território nacional, que de resto, acompanha em boa medida  o mapa
das desigualdades sociais mais gerais que perpassam o  Brasil, também os programas de residência



34

padecem do problema da má distribuição – tanto numérica quando daquela entre áreas básicas e
especialidades, além de contribuírem, por seu turno, também para agravá-lo, já que a procura
pelas áreas com vagas de residência disponíveis não é homogênea, quanto não o é a alocação dos
programas nas regiões e unidades federativas e da oferta espontânea de vagas nos diversos níveis
da Residência, que não costuma obedecer a critérios de necessidade social ou mesmo profissional.

Atentos a tais distorções, o Ministério da Educação e da Saúde, com o
objetivo de mitigar os graves problemas distributivos de que padece a formação médica nacional,
com evidente repercussão no atendimento público, têm procurado estabelecer políticas públicas
mais direcionadas, como, por exemplo, a edição recente do Programa institucional Programa
Nacional de Apoio à Formação de Médicos Especialistas em Áreas Estratégicas - PRÓ-RESIDÊNCIA,
criado pela Portaria interministerial MEC/MS nº 1.001, de 22 de outubro de 2009. Sua finalidade
é favorecer a formação de especialistas na modalidade ‘Residência Médica’ em determinadas
especialidades e em regiões prioritárias, definidas em edital próprio e observadas as
recomendações de estudos criteriosos desenvolvidos na última década por pesquisadores de
renome, bem como considerando-se as demandas locais e regionais apresentadas pelos gestores
do SUS, mediante:

a) ampliação do número de vagas de Residência Médica e instituição de
novos programas nos Hospitais Universitários Federais, Hospitais de Ensino, Secretarias
Estaduais e Municipais de Saúde;

b) concessão de bolsas para educação pelo trabalho em saúde para apoiar
Programas de Residência Médica (PRM);

c) cooperação técnica e apoio matricial por parte de instituições de
reconhecida excelência e destaque na implementação de políticas públicas voltadas aos PRM,
selecionadas pela SESu/MEC e pela SGTES/MS (coordenadoras do programa) para participar
como parceiras do PRÓ-RESIDÊNCIA, cujas despesas correm à conta dos recursos alocados
nos orçamentos das duas Secretarias.

O 1º edital convocatório do Pró-Residência, de 22 de outubro de 2009,
selecionou projetos em áreas básicas e prioritárias bem definidas 32, que previam a concessão de
788 (setecentas e oitenta e oito) bolsas de RM  em 69 (sessenta e nove) instituições selecionadas
(hospitais, escolas, universidades, secretarias de saúde), localizadas em 20 estados e no Distrito
                                                          
32 1. Áreas Básicas: Clinica Médica, Cirurgia Geral, Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia e Medicina Preventiva e
Social; 2. Áreas prioritárias: Medicina de Família e Comunidade, Psiquiatria, Geriatria, Cancerologia Clínica e
Cirúrgica, Radioterapia, Patologia, Anestesiologia, Medicina Intensiva, Neurologia, Neurocirurgia, Ortopedia e
Traumatologia; e 3. Áreas de atuação: Neonatologia, Psiquiatria Infantil e da Adolescência, Cirurgia do Trauma e
Medicina de urgência.
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Federal. O 2º Edital convocatório nº 19/2010, está aberto às candidaturas de programas nacionais
de residência. Os projetos selecionados contarão com as bolsas em 2011.

Outro destaque na mesma direção é o Programa de RESIDÊNCIA
MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE,  criado pela Lei n° 11.129 de 2005, cuja execução se
orienta pelos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), a partir das necessidades e
realidades locais e regionais, e abrange as seguinte profissões da área da saúde: Biomedicina,
Ciências Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia,
Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional. O
Programa  proporciona aos médicos e demais profissionais da saúde inserção no mercado de
trabalho, sobretudo nas áreas prioritárias para o SUS. Instituiu-se Comissão Nacional de
Residência Multiprofissional em Saúde - CNRMS, mediante Portaria Interministerial nº1.077, de
12 de novembro de 2009, que, de modo semelhante à CNRM, é coordenada pelo Ministério da
Saúde e do Ministério da Educação, tendo como principais atribuições avaliar e acreditar os
programas de Residência Multiprofissional em Saúde e Residência em Área Profissional da Saúde,
de acordo com os princípios e diretrizes do SUS e que atendam às necessidades
sócioepidemiológicas da população brasileira e registrar os certificados concedidos, com validade
nacional e especificação de categoria e ênfase do programa.

Também os programas de RM oferecidos pelas universidades federais e
seus hospitais universitários, em todas as unidades da federação, vêm recebendo incremento
orçamentário para expansão de bolsas de Residência, com vistas a minorar o problema da
carência de oferta.

Por fim, o desenvolvimento de ações como a criação de incentivos
seletivos para os docentes preceptores dos programas de Residência Médica (nos moldes das
bolsas de pesquisa do CNPQ?), o estímulo e criação de facilidades para a realização e finalização
dos debates visando a criação das Diretrizes Curriculares para a Residência Médica,  tanto quanto
o recenseamento periódico e permanente dos programas de Residência pelo INEP, órgão ligado
ao MEC com ampla experiência na realização de censos e avaliações nacionais, ao lado da
implementação de avaliações, também periódicas e permanentes, da qualidade dos programas de
RM existentes, em parceria com a CAPES seriam igualmente bem-vindos para completar as
iniciativas já encaminhadas pelo governo federal, orientando melhor as políticas públicas a serem
criadas ou aprimoradas na área.
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ANEXO I – ESPECIALIDADES, ÁREAS DE ATUAÇÃO E TITULAÇÕES

RECONHECIDAS

São 53 especialidades, 52 áreas de atuação e 52 títulações/certificações reconhecidas pela CNRM
e AMB em fevereiro/2011:

53 ESPECIALIDADES:

1. ACUPUNTURA
2. ALERGIA E IMUNOLOGIA
3. ANESTESIOLOGIA
4. ANGIOLOGIA
5. CANCEROLOGIA
6. CARDIOLOGIA
7. CIRURGIA CARDIOVASCULAR
8. CIRURGIA DA MÃO
9. CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO
10. CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO
11. CIRURGIA GERAL
12. CIRURGIA PEDIÁTRICA
13. CIRURGIA PLÁSTICA
14. CIRURGIA TORÁCICA
15. CIRURGIA VASCULAR
16. CLÍNICA MÉDICA
17. COLOPROCTOLOGIA
18. DERMATOLOGIA
19. ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA
20. ENDOSCOPIA
21. GASTROENTEROLOGIA
22. GENÉTICA MÉDICA
23. GERIATRIA
24. GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
25. HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA
26. HOMEOPATIA
27. INFECTOLOGIA
28. MASTOLOGIA
29. MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE
30. MEDICINA DO TRABALHO
31. MEDICINA DE TRÁFEGO
32. MEDICINA ESPORTIVA
33. MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO
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34. MEDICINA INTENSIVA
35. MEDICINA LEGAL
36. MEDICINA NUCLEAR
37. MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL
38. NEFROLOGIA
39. NEUROCIRURGIA
40. NEUROLOGIA
41. NUTROLOGIA
42. OFTALMOLOGIA
43. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
44. OTORRINOLARINGOLOGIA
45. PATOLOGIA
46. PATOLOGIA CLÍNICA/MEDICINA LABORATORIAL
47. PEDIATRIA
48. PNEUMOLOGIA
49. PSIQUIATRIA
50. RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
51. RADIOTERAPIA
52. REUMATOLOGIA
53. UROLOGIA

-----------------------------------------

52 ÁREAS DE ATUAÇÂO

1. ADMINISTRAÇÃO EM SAÚDE
2. ALERGIA E IMUNOLOGIA PEDIÁTRICA
3. ANGIORRADIOLOGIA E CIRURGIA ENDOVASCULAR
4. ATENDIMENTO AO QUEIMADO
5. CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA
6. CIRURGIA CRÂNIO-MAXILO-FACIAL
7. CIRURGIA DA COLUNA
8. CIRURGIA DO TRAUMA
9. CIRURGIA VIDEOLAPAROSCÓPICA
10. CITOPATOLOGIA
11. DENSITOMETRIA ÓSSEA
12. DOR
13. ECOCARDIOGRAFIA
14. ECOGRAFIA VASCULAR COM DOPPLER
15. ELETROFISIOLOGIA CLÍNICA INVASIVA
16. ENDOCRINOLOGIA PEDIÁTRICA
17. ENDOSCOPIA DIGESTIVA
18. ENDOSCOPIA GINECOLÓGICA
19. ENDOSCOPIA RESPIRATÓRIA
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20. ERGOMETRIA
21. FONIATRIA
22. GASTROENTEROLOGIA PEDIÁTRICA
23. HANSENOLOGIA
24. HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA PEDIÁTRICA
25. HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA
26. HEPATOLOGIA
27. INFECTOLOGIA HOSPITALAR
28. INFECTOLOGIA PEDIÁTRICA
29. MAMOGRAFIA
30. MEDICINA AEROESPACIAL (sem efeito – Resolução CFM n. 1951/2010)
31. MEDICINA DE URGÊNCIA
32. MEDICINA DO ADOLESCENTE
33. MEDICINA FETAL
34. MEDICINA INTENSIVA PEDIÁTRICA
35. NEFROLOGIA PEDIÁTRICA
36. NEONATOLOGIA
37. NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA
38. NEUROLOGIA PEDIÁTRICA
39. NEURORRADIOLOGIA
40. NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL
41. NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL PEDIÁTRICA
42. NUTROLOGIA PEDIÁTRICA
43. PERÍCIA MÉDICA (Revogada pela Resolução CFM n. 1930/2009)
44. PNEUMOLOGIA PEDIÁTRICA
45. PSICOGERIATRIA
46. PSICOTERAPIA
47. PSIQUIATRIA DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
48. PSIQUIATRIA FORENSE
49. RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA E ANGIORRADIOLOGIA
50. REPRODUÇÃO HUMANA
51. REUMATOLOGIA PEDIÁTRICA
52. SEXOLOGIA
53. TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA
54. ULTRA-SONOGRAFIA EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

------------------------------------------

b) São 57 as titulações reconhecidas e 52 as certificações de especialidades médicas oferecidas na
área:

TITULAÇÕES(57) E CERTIFICAÇÕES DE ESPECIALIDADES MÉDICAS(52)

TÍTULO DE ESPECIALISTA EM ACUPUNTURA
Formação: 2 anos
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CNRM: Programa de Residência Médica em Acupuntura
AMB: Concurso do Colégio Médico de Acupuntura

TÍTULO DE ESPECIALISTA EM ALERGIA E IMUNOLOGIA
Formação: 2 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Alergia e Imunopatologia
AMB: Concurso da Sociedade Brasileira de Alergia e Imunopatologia

TÍTULO DE ESPECIALISTA EM ANESTESIOLOGIA
Formação: 3 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Anestesiologia
AMB: Concurso da Sociedade Brasileira de Anestesiologia

TÍTULO DE ESPECIALISTA EM ANGIOLOGIA
Formação: 2 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Angiologia
AMB: Concurso da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular

TÍTULO DE ESPECIALISTA EM CANCEROLOGIA/CANCEROLOGIA CLÍNICA
Formação: 2 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Cancerologia/Clínica
AMB: Concurso da Sociedade Brasileira de Cancerologia

TÍTULO DE ESPECIALISTA EM CANCEROLOGIA/CANCEROLOGIA
CIRÚRGICA
Formação: 2 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Cancerologia/Cirúrgica
AMB: Concurso da Sociedade Brasileira de Cancerologia

TÍTULO DE ESPECIALISTA EM CANCEROLOGIA/CANCEROLOGIA
PEDIÁTRICA
Formação: 2 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Cancerologia/Pediátrica
AMB: Concurso da Sociedade Brasileira de Cancerologia

TÍTULO DE ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA
Formação: 2 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Cardiologia
AMB: Concurso da Sociedade Brasileira de Cardiologia

TÍTULO DE ESPECIALISTA EM CIRURGIA CARDIOVASCULAR
Formação: 4 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Cirurgia Cardiovascular
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AMB: Concurso da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular

TÍTULO DE ESPECIALISTA EM CIRURGIA DA MÃO
Formação: 2 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Cirurgia da Mão
AMB: Concurso da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão

TÍTULO DE ESPECIALISTA EM CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO
Formação: 2 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Cirurgia de Cabeça e Pescoço
AMB: Concurso da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço

TÍTULO DE ESPECIALISTA EM CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO
Formação: 2 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Cirurgia do Aparelho Digestivo
AMB: Concurso do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva

TÍTULO DE ESPECIALISTA EM CIRURGIA GERAL
Formação: 2 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Cirurgia Geral
AMB: Concurso do Colégio Brasileiro de Cirurgiões

TÍTULO DE ESPECIALISTA EM CIRURGIA PEDIÁTRICA
Formação: 3 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Cirurgia Pediátrica
AMB: Concurso da Sociedade Brasileira de Cirurgia Pediátrica

TÍTULO DE ESPECIALISTA EM CIRURGIA PLÁSTICA
Formação: 3 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Cirurgia Plástica
AMB: Concurso da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica

TÍTULO DE ESPECIALISTA EM CIRURGIA TORÁCICA
Formação: 2 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Cirurgia Torácica
AMB: Concurso da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica

TÍTULO DE ESPECIALISTA EM CIRURGIA VASCULAR
Formação: 2 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Cirurgia Vascular
AMB: Concurso da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular

TÍTULO DE ESPECIALISTA EM CLÍNICA MÉDICA
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Formação: 2 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Clínica Médica
AMB: Concurso da Sociedade Brasileira de Clínica Médica

TÍTULO DE ESPECIALISTA EM COLOPROCTOLOGIA
Formação: 2 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Coloproctologia
AMB: Concurso da Sociedade Brasileira de Coloproctologia

TÍTULO DE ESPECIALISTA EM DERMATOLOGIA
Formação: 3 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Dermatologia
AMB: Concurso da Sociedade Brasileira de Dermatologia

TÍTULO DE ESPECIALISTA EM ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA
Formação: 2 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Endocrinologia e Metabologia
AMB: Concurso da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia

TÍTULO DE ESPECIALISTA EM ENDOSCOPIA
Formação: 2 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Endoscopia
AMB: Concurso de Sociedade a ser definida

TÍTULO DE ESPECIALISTA EM GASTROENTEROLOGIA
Formação: 2 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Gastroenterologia
AMB: Concurso da Federação Brasileira de Gastroenterologia

TÍTULO DE ESPECIALISTA EM GENÉTICA MÉDICA
Formação: 3 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Genética Médica
AMB: Concurso da Sociedade Brasileira de Genética Clínica

TÍTULO DE ESPECIALISTA EM GERIATRIA
Formação: 2 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Geriatria
AMB: Concurso da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia

TÍTULO DE ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
Formação: 3 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Obstetrícia e Ginecologia
AMB: Concurso da Federação Brasileira das Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia
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TÍTULO DE ESPECIALISTA EM HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA
Formação: 2 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Hematologia e Hemoterapia
AMB: Concurso da Sociedade Brasileira de Hematologia e Hemoterapia

TÍTULO DE ESPECIALISTA EM HOMEOPATIA
Formação: 2 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Homeopatia
AMB: Concurso da Associação Médica Homeopática Brasileira

TÍTULO DE ESPECIALISTA EM INFECTOLOGIA
Formação: 3 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Infectologia
AMB: Concurso da Sociedade Brasileira de Infectologia

TÍTULO DE ESPECIALISTA EM MASTOLOGIA
Formação: 2 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Mastologia
AMB: Concurso da Sociedade Brasileira de Mastologia

TÍTULO DE ESPECIALISTA EM MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE
Formação: 2 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade
AMB: Concurso da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade

TÍTULO DE ESPECIALISTA EM MEDICINA DO TRABALHO
Formação: 2 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Medicina do Trabalho
AMB: Concurso da Associação Nacional de Medicina do Trabalho

TÍTULO DE ESPECIALISTA EM MEDICINA DE TRÁFEGO
Formação: 2 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Medicina de Tráfego
AMB: Concurso da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego

TÍTULO DE ESPECIALISTA EM MEDICINA ESPORTIVA
Formação: 2 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Medicina Esportiva
AMB: Concurso da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte

TÍTULO DE ESPECIALISTA EM MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO
Formação: 3 anos
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CNRM: Programa de Residência Médica em Medicina Física e Reabilitação
AMB: Concurso da Sociedade Brasileira de Medicina Física e Reabilitação

TÍTULO DE ESPECIALISTA EM MEDICINA INTENSIVA
Formação: 2 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Medicina Intensiva
AMB: Concurso da Associação de Medicina Intensiva Brasileira

TÍTULO DE ESPECIALISTA EM MEDICINA LEGAL
Formação: 3 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Medicina Legal
AMB: Concurso da Sociedade Brasileira de Medicina Legal

TÍTULO DE ESPECIALISTA EM MEDICINA NUCLEAR
Formação: 3 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Medicina Nuclear
AMB: Concurso do Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem

TÍTULO DE ESPECIALISTA EM MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL
Formação: 2 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Medicina Preventiva e Social
AMB: Concurso de Sociedade a ser definida

TÍTULO DE ESPECIALISTA EM NEFROLOGIA
Formação: 2 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Nefrologia
AMB: Concurso da Sociedade Brasileira de Nefrologia

TÍTULO DE ESPECIALISTA EM NEUROCIRURGIA
Formação: 5 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Neurocirurgia
AMB: Concurso da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia

TÍTULO DE ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA
Formação: 3 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Neurologia
AMB: Concurso da Academia Brasileira de Neurologia

TÍTULO DE ESPECIALISTA EM NUTROLOGIA
Formação: 2 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Nutrologia
AMB: Concurso da Associação Brasileira de Nutrologia
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TÍTULO DE ESPECIALISTA EM OFTALMOLOGIA
Formação: 3 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Oftalmologia
AMB: Concurso do Conselho Brasileiro de Oftalmologia

TÍTULO DE ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
Formação: 3 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Ortopedia e Traumatologia
AMB: Concurso da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia

TÍTULO DE ESPECIALISTA EM OTORRINOLARINGOLOGIA
Formação: 3 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Otorrinolaringologia
AMB: Concurso da Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia

TÍTULO DE ESPECIALISTA EM PATOLOGIA
Formação: 3 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Patologia
AMB: Concurso da Sociedade Brasileira de Patologia

TÍTULO DE ESPECIALISTA EM PATOLOGIA CLÍNICA/MEDICINA
LABORATORIAL
Formação: 3 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Patologia Clínica/Medicina Laboratorial
AMB: Concurso da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial

TÍTULO DE ESPECIALISTA EM PEDIATRIA
Formação: 2 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Pediatria
AMB: Concurso da Sociedade Brasileira de Pediatria

TÍTULO DE ESPECIALISTA EM PNEUMOLOGIA
Formação: 2 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Pneumologia
AMB: Concurso da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia

TÍTULO DE ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA
Formação: 3 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Psiquiatria
AMB: Concurso da Associação Brasileira de Psiquiatria

TÍTULO DE ESPECIALISTA EM RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
Formação: 3 anos
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CNRM: Programa de Residência Médica em Radiologia e Diagnóstico por Imagem
AMB: Concurso do Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem

TÍTULO DE ESPECIALISTA EM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM: ATUAÇÃO
EXCLUSIVA ULTRA-SONOGRAFIA GERAL
Formação: 2 anos
AMB: Concurso do Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem

TÍTULO DE ESPECIALISTA EM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM: ATUAÇÃO
EXCLUSIVA RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA E ANGIORRADIOLOGIA
Formação: 2 anos
AMB: Concurso do Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem

TÍTULO DE ESPECIALISTA EM RADIOTERAPIA
Formação: 3 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Radioterapia
AMB: Concurso do Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem

TÍTULO DE ESPECIALISTA EM REUMATOLOGIA
Formação: 2 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Reumatologia
AMB: Concurso da Sociedade Brasileira de Reumatologia

TÍTULO DE ESPECIALISTA EM UROLOGIA
Formação: 2 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Urologia
AMB: Concurso da Sociedade Brasileira de Urologia

57 TÍTULOS

CERTIFICADOS DE ÁREAS DE ATUAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO EM SAÚDE
Formação: 1 ano
CNRM: Opcional em qualquer Programa de Residência Médica (PRM)
AMB: Concurso do Convênio AMB/Sociedade Brasileira de Administração de Saúde
Requisito: Título de Especialista da AMB (TEAMB)

ALERGIA E IMUNOLOGIA PEDIÁTRICA
Formação: 1 ano
CNRM: Opcional em PRM em Alergia e Imunologia ou Pediatria
AMB: Concurso do Convênio Sociedade Brasileira de Alergia e Imunologia/Sociedade Brasileira
de Pediatria
Requisitos: TEAMB em Alergia e Imunologia
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TEAMB em Pediatria

ANGIORRADIOLOGIA E CIRURGIA ENDOVASCULAR
Formação: 1 ano
CNRM: Opcional em PRM em Radiologia e Diagnóstico por Imagem, Cirurgia
Vascular ou Angiologia
AMB: Concurso do Convênio Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por
Imagem/Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular
Requisitos: TEAMB em Radiologia e Diagnóstico por Imagem
TEAMB em Cirurgia Vascular
TEAMB em Angiologia

ATENDIMENTO AO QUEIMADO
Formação: 1 ano
CNRM: Opcional em PRM em Cirurgia Plástica
AMB: Concurso da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica
Requisito: TEAMB em Cirurgia Plástica

CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA
Formação: 1 ano
CNRM: Opcional em PRM em Cardiologia ou Pediatria
AMB: Concurso do Convênio Sociedade Brasileira de Cardiologia/Sociedade Brasileira
de Pediatria
Requisitos: TEAMB em Cardiologia
TEAMB em Pediatria

CIRURGIA CRÂNIO-MAXILO-FACIAL
Formação: 1 ano
CNRM: Opcional em PRM em Cirurgia de Cabeça e Pescoço, Cirurgia Plástica ou
Otorrinolaringologia
AMB: Concurso do Convênio Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e
Pescoço/Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica/Sociedade Brasileira de
Otorrinolaringologia
Requisitos: TEAMB em Cirurgia de Cabeça e Pescoço
TEAMB em Cirurgia Plástica
TEAMB em Otorrinolaringologia

CIRURGIA DA COLUNA
Formação: 1 ano
CNRM: Opcional em PRM em Neurocirurgia ou Ortopedia e Traumatologia
AMB: Concurso do Convênio Sociedade Brasileira de Neurocirurgia/Sociedade
Brasileira de Ortopedia e Traumatologia
Requisitos: TEAMB em Neurocirurgia
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TEAMB em Ortopedia e Traumatologia

CIRURGIA DO TRAUMA
Formação: 1 ano
CNRM: Opcional em PRM em Cirurgia Geral
AMB: Concurso do Colégio Brasileiro de Cirurgiões
Requisito: TEAMB em Cirurgia Geral

CIRURGIA VIDEOLAPAROSCÓPICA
Formação: 1 ano
CNRM: Opcional em PRM em Cirurgia do Aparelho Digestivo, Cirurgia Geral
ou Coloproctologia
AMB: Concurso do Convênio Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva/Colégio
Brasileiro de Cirurgiões/Sociedade Brasileira de Coloproctologia
Requisitos: TEAMB em Cirurgia do Aparelho Digestivo
TEAMB em Cirurgia Geral
TEAMB em Coloproctologia

CITOPATOLOGIA
Formação: 1 ano
CNRM: Opcional em PRM em Patologia
AMB: Concurso do Convênio AMB/Sociedade Brasileira de Citopatologia
Requisito: TEAMB em Patologia

DENSITOMETRIA ÓSSEA
Formação: 1 ano
CNRM: Opcional em PRM em Endocrinologia e Metabologia, Ginecologia e
Obstetrícia, Medicina Nuclear, Ortopedia e Traumatologia ou Reumatologia
AMB: Concurso do Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem
Requisitos: TEAMB em Endocrinologia e Metabologia
TEAMB em Ginecologia e Obstetrícia
TEAMB em Medicina Nuclear
TEAMB em Ortopedia e Traumatologia
TEAMB em Reumatologia

DOR
Formação: 1 ano
CNRM: Opcional em PRM em Anestesiologia ou Neurologia
AMB: Concurso do Convênio Sociedade Brasileira de Anestesiologia/Academia
Brasileira de Neurologia
Requisitos: TEAMB em Anestesiologia
TEAMB em Neurologia
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ECOCARDIOGRAFIA
Formação: 1 ano
CNRM: Opcional em PRM em Cardiologia
AMB: Concurso da Sociedade Brasileira de Cardiologia
Requisitos: TEAMB em Pediatria + certificado de atuação em Cardiologia Pediátrica
TEAMB em Cardiologia

ECOGRAFIA VASCULAR COM DOPPLER
Formação: 1 ano
CNRM: Opcional em PRM em Radiologia, Cirurgia Vascular ou Angiologia
AMB: Concurso do Convênio Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por
Imagem/Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular
Requisitos: TEAMB em Radiologia e Diagnóstico por Imagem
TEAMB em Diagnóstico por Imagem: atuação Ultra-sonografia Geral
TEAMB em Angiologia
TEAMB em Cirurgia Vascular
TEAMB em Cardiologia + certificado de atuação em Ecocardiografia

ELETROFISIOLOGIA CLÍNICA INVASIVA
Formação: 1 ano
CNRM: Opcional em PRM em Cardiologia
AMB: Concurso da Sociedade Brasileira de Cardiologia
Requisito: TEAMB em Cardiologia

ENDOCRINOLOGIA PEDIÁTRICA
Formação: 1 ano
CNRM: Opcional em PRM em Endocrinologia e Metabologia ou Pediatria
AMB: Concurso do Convênio Sociedade Brasileira de Endocrinologia e
Metabologia/Sociedade Brasileira de Pediatria
Requisitos: TEAMB em Endocrinologia e Metabologia
TEAMB em Pediatria

ENDOSCOPIA DIGESTIVA
Formação: 1 ano
CNRM: Opcional em PRM em Endoscopia, Cirurgia do Aparelho
Digestivo, Gastroenterologia ou Coloproctologia
AMB: Concurso do Convênio AMB/Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva
Requisitos: TEAMB em Endoscopia
TEAMB em Cirurgia do Aparelho Digestivo
TEAMB em Gastroenterologia
TEAMB em Coloproctologia
TEAMB em Cirurgia Geral



49

ENDOSCOPIA GINECOLÓGICA
Formação: 1 ano
CNRM: Opcional em PRM em Ginecologia e Obstetrícia
AMB: Concurso da Federação Brasileira das Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia
Requisito: TEAMB em Ginecologia e Obstetrícia

ENDOSCOPIA RESPIRATÓRIA
Formação: 1 ano
CNRM: Opcional em PRM em Cirurgia Torácica, Endoscopia ou Pneumologia
AMB: Concurso do Convênio AMB/Sociedade Brasileira de Endoscopia Peroral
Requisitos: TEAMB em Cirurgia Torácica
TEAMB em Endoscopia
TEAMB em Pneumologia

ERGOMETRIA
Formação: 1 ano
CNRM: Opcional em PRM em Cardiologia
AMB: Concurso da Sociedade Brasileira de Cardiologia
Requisito: TEAMB em Cardiologia

FONIATRIA
Formação: 1 ano
CNRM: Opcional em PRM em Otorrinolaringologia
AMB: Concurso da Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia
Requisito: TEAMB em Otorrinolaringologia

GASTROENTEROLOGIA PEDIÁTRICA
Formação: 1 ano
CNRM: Opcional em PRM em Gastroenterologia ou Pediatria
AMB: Concurso do Convênio Federação Brasileira de Gastroenterologia/Sociedade
Brasileira de Pediatria
Requisitos: TEAMB em Gastroenterologia
TEAMB em Pediatria

HANSENOLOGIA
Formação: 1 ano
CNRM: Opcional em PRM em Dermatologia, Clínica Médica, Infectologia, Neurologia,
Medicina de Família e Comunidade ou Medicina Preventiva e Social
AMB: Concurso do Convênio AMB/Sociedade Brasileira de Hansenologia
Requisitos: TEAMB em Dermatologia
TEAMB em Clínica Médica
TEAMB em Infectologia
TEAMB em Neurologia
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TEAMB em Medicina de Família e Comunidade
TEAMB em Medicina Preventiva e Social

HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA PEDIÁTRICA
Formação: 2 anos
CNRM: Opcional em PRM em Hematologia e Hemoterapia ou Pediatria
AMB: Concurso do Convênio Sociedade Brasileira de Hematologia e
Hemoterapia/Sociedade Brasileira de Pediatria
Requisitos: TEAMB em Hematologia e Hemoterapia
TEAMB em Pediatria

HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA
Formação: 2 anos
CNRM: Opcional em PRM em Cardiologia
AMB: Concurso da Sociedade Brasileira de Cardiologia
Requisito: TEAMB em Cardiologia

HEPATOLOGIA
Formação: 1 ano
CNRM: Opcional em PRM em Gastroenterologia
AMB: Concurso do Convênio AMB/Sociedade Brasileira de Hepatologia
Requisito: TEAMB em Gastroenterologia

INFECTOLOGIA HOSPITALAR
Formação: 1 ano
CNRM: Opcional em PRM em Infectologia
AMB: Concurso da Sociedade Brasileira de Infectologia
Requisito: TEAMB em Infectologia

INFECTOLOGIA PEDIÁTRICA
Formação: 2 anos
CNRM: Opcional em PRM em Infectologia ou Pediatria
AMB: Concurso do Convênio Sociedade Brasileira de Infectologia/Sociedade Brasileira
de Pediatria
Requisitos: TEAMB em Infectologia
TEAMB em Pediatria

MAMOGRAFIA
Formação: 1 ano
CNRM: Opcional em PRM em Ginecologia e Obstetrícia ou Mastologia
AMB: Concurso do Convênio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por
Imagem/Federação Brasileira das Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia/Sociedade
Brasileira de Mastologia
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Requisitos: TEAMB em Diagnóstico por Imagem: atuação Ultra-sonografia Geral
TEAMB em Ginecologia e Obstetrícia
TEAMB em Mastologia

MEDICINA AEROESPACIAL
Formação: 1 ano
CNRM: Opcional em PRM em Medicina de Tráfego ou Clínica Médica
AMB: Concurso do Convênio Sociedade Brasileira de Medicina de Tráfego/Sociedade
Brasileira de Clínica Médica
Requisitos: TEAMB em Medicina de Tráfego
TEAMB em Clínica Médica
(sem efeito a partir da publicação da Resolução CFM n. 1951/2010)

MEDICINA DE URGÊNCIA
Formação: 1 ano
CNRM: Opcional em PRM em Clínica Médica
AMB: Concurso da Sociedade Brasileira de Clínica Médica
Requisito: TEAMB em Clínica Médica

MEDICINA DO ADOLESCENTE
Formação: 1 ano
CNRM: Opcional em PRM em Pediatria
AMB: Concurso da Sociedade Brasileira de Pediatria
Requisito: TEAMB em Pediatria

MEDICINA FETAL
Formação: 1 ano
CNRM: Opcional em PRM em Ginecologia e Obstetrícia
AMB: Concurso da Federação Brasileira das Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia
Requisito: TEAMB em Ginecologia e Obstetrícia

MEDICINA INTENSIVA PEDIÁTRICA
Formação: 2 anos
CNRM: Opcional em PRM em Medicina Intensiva ou Pediatria
AMB: Concurso do Convênio Associação de Medicina Intensiva Brasileira/Sociedade
Brasileira de Pediatria
Requisitos: TEAMB em Medicina Intensiva
TEAMB em Pediatria

NEFROLOGIA PEDIÁTRICA
Formação: 2 anos
CNRM: Opcional em PRM em Nefrologia ou Pediatria
AMB: Concurso do Convênio Sociedade Brasileira de Nefrologia/Sociedade Brasileira



52

de Pediatria
Requisitos: TEAMB em Nefrologia
TEAMB em Pediatria

NEONATOLOGIA
Formação: 2 anos
CNRM: Opcional em PRM em Pediatria
AMB: Concurso da Sociedade Brasileira de Pediatria
Requisito: TEAMB em Pediatria

NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA
Formação: 1 ano
CNRM: Opcional em PRM em Medicina Física e Reabilitação, Neurologia ou
Neurocirurgia
AMB: Concurso do Convênio AMB/Sociedade Brasileira de Neurofisiologia Clínica
Requisitos: TEAMB em Medicina Física e Reabilitação
TEAMB em Neurologia
TEAMB em Neurocirurgia
TEAMB em Pediatria + certificado de atuação em Neurologia Pediátrica

NEUROLOGIA PEDIÁTRICA
Formação: 2 anos
CNRM: Opcional em PRM em Neurologia ou Pediatria
AMB: Concurso do Convênio Academia Brasileira de Neurologia/Sociedade Brasileira de
Pediatria
Requisitos: TEAMB em Neurologia
TEAMB em Pediatria

NEURORRADIOLOGIA
Formação: 1 ano
CNRM: Opcional em PRM em Radiologia e Diagnóstico por Imagem, Neurologia ou
Neurocirurgia
AMB: Concurso do Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem
Requisitos: TEAMB em Radiologia e Diagnóstico por Imagem
TEAMB em Neurologia
TEAMB em Neurocirurgia

NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL
Formação: 1 ano
CNRM: Opcional em PRM em Nutrologia, Pediatria, Medicina Intensiva, Cirurgia do Aparelho
Digestivo, Gastroenterologiaou Cirurgia Geral
AMB: Concurso do Convênio AMB/Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral
e Enteral
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Requisitos: TEAMB em Nutrologia
TEAMB em Pediatria
TEAMB em Medicina Intensiva
TEAMB em Cirurgia do Aparelho Digestivo
TEAMB em Gastroenterologia
TEAMB em Cirurgia Geral

NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL PEDIÁTRICA
Formação: 1 ano
CNRM: Opcional em PRM em Nutrologia ou Pediatria
AMB: Concurso do Convênio Sociedade Brasileira de Pediatria/Sociedade Brasileira de Nutrição
Parenteral e Enteral
Requisitos: TEAMB em Nutrologia
TEAMB em Pediatria

NUTROLOGIA PEDIÁTRICA
Formação: 1 ano
CNRM: Opcional em PRM em Nutrologia ou Pediatria
AMB: Concurso do Convênio Sociedade Brasileira de Pediatria/Associação Brasileira de
Nutrologia
Requisitos: TEAMB em Nutrologia
TEAMB em Pediatria

PERÍCIA MÉDICA
Formação: 1 ano
CNRM: Opcional em qualquer PRM
AMB: Concurso do Convênio AMB/Sociedade Brasileira de Perícia Médica
Requisito: TEAMB
(Sem efeito a partir da publicação da Resolução CFM n. 1930/2009)

PNEUMOLOGIA PEDIÁTRICA
Formação: 1 ano
CNRM: Opcional em PRM em Pediatria ou Pneumologia
AMB: Concurso do Convênio Sociedade Brasileira de Pneumologia e
Tisiologia/Sociedade Brasileira de Pediatria
Requisitos: TEAMB em Pediatria
TEAMB em Pneumologia

PSICOGERIATRIA
Formação: 1 ano
CNRM: Opcional em PRM em Psiquiatria
AMB: Concurso da Associação Brasileira de Psiquiatria
Requisito: TEAMB em Psiquiatria
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PSICOTERAPIA
Formação: 1 ano
CNRM: Opcional em PRM em Psiquiatria
AMB: Concurso da Associação Brasileira de Psiquiatria
Requisito: TEAMB em Psiquiatria

PSIQUIATRIA DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
Formação: 1 ano
CNRM: Opcional em PRM em Psiquiatria
AMB: Concurso da Associação Brasileira de Psiquiatria
Requisito: TEAMB em Psiquiatria

PSIQUIATRIA FORENSE
Formação: 1 ano
CNRM: Opcional em PRM em Psiquiatria
AMB: Concurso da Associação Brasileira de Psiquiatria
Requisito: TEAMB em Psiquiatria

RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA E ANGIORRADIOLOGIA
Formação: 1 ano
CNRM: Opcional em PRM em Angiologia, Cirurgia Vascular ou Radiologia e
Diagnóstico por Imagem
AMB: Concurso do Convênio Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por
Imagem/Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular
Requisitos: TEAMB em Angiologia
TEAMB em Cirurgia Vascular
TEAMB em Radiologia e Diagnóstico por Imagem

REPRODUÇÃO HUMANA
Formação: 1 ano
CNRM: Opcional em PRM em Ginecologia e Obstetrícia
ObstetríciaRequisito: TEAMB em Ginecologia e Obstetrícia

REUMATOLOGIA PEDIÁTRICA
Formação: 1 ano
CNRM: Opcional em PRM em Reumatologia ou Pediatria
AMB: Concurso do Convênio Sociedade Brasileira de Reumatologia/Sociedade
Brasileira de Pediatria
Requisitos: TEAMB em Reumatologia
TEAMB em Pediatria

SEXOLOGIA
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Formação: 1 ano
CNRM: Opcional em PRM em Ginecologia e Obstetrícia
AMB: Concurso da Federação Brasileira das Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia
Requisito: TEAMB em Ginecologia e Obstetrícia

TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA
Formação: 1 ano
CNRM: Opcional em PRM em Hematologia e Hemoterapia
AMB: Concurso da Sociedade Brasileira de Hematologia e Hemoterapia
Requisito: TEAMB em Hematologia e Hemoterapia

ULTRA-SONOGRAFIA EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
Formação: 1 ano
CNRM: Opcional em PRM em Ginecologia e Obstetrícia
AMB: Concurso do Convênio Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por
Imagem/Federação Brasileira das Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia
Requisito: TEAMB em Ginecologia e Obstetrícia
OBS: a Auditoria será designada área de atuação especial e receberá outro tipo de especificação.

52 CERTIFICADOS DE ESPECIALIDADES
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ANEXO II – RESOLUÇÕES REGULAMENTADORAS DA RESIDÊNCIA MÉDICA

(1) RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 1, DE 3 DE ABRIL DE 2001.33

Estabelece normas para o funcionamento de cursos
de pós-graduação.

O Presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, no uso de
suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no Art. 9º, § 2º, alínea “g”, da Lei 4.024, de 20
de dezembro de 1961, com a redação dada pela Lei 9.131, de 25 de novembro de 1995, e nos
artigos 9º, incisos VII e IX, 44, inciso III, 46 e 48, §§ 1º e 3º da Lei 9.394, de 20 de dezembro de
1996, e o Parecer CNE/CES 142/2001, homologado pelo Senhor Ministro da Educação em 15
de março de 2001, RESOLVE:

Art. 1º Os cursos de pós-graduação stricto sensu, compreendendo programas de mestrado e
doutorado, são sujeitos às exigências de autorização, reconhecimento e renovação de
reconhecimento previstas na legislação.

§ 1º A autorização, o reconhecimento e a renovação de reconhecimento de cursos de
pósgraduação stricto sensu são concedidos por prazo determinado, dependendo de parecer
favorável da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, fundamentado
nos resultados da avaliação realizada pela Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior – CAPES e homologado pelo Ministro de Estado da Educação.

§ 2º A autorização de curso de pós-graduação stricto sensu aplica-se tão-somente ao projeto
aprovado pelo CNE, fundamentado em relatório da CAPES.

§ 3º O reconhecimento e a renovação do reconhecimento de cursos de pós-graduação stricto sensu
dependem da aprovação do CNE, fundamentada no relatório de avaliação da CAPES.

§ 4º As instituições de ensino superior que, nos termos da legislação em vigor, gozem de
autonomia para a criação de cursos de pós-graduação devem formalizar os pedidos de
reconhecimento dos novos cursos por elas criados até, no máximo, 12 (doze) meses após o início
do funcionamento dos mesmos.

§ 5º É condição indispensável para a autorização, o reconhecimento e a renovação de
reconhecimento de curso de pós-graduação stricto sensu a comprovação da prévia existência de
grupo de pesquisa consolidado na mesma área de conhecimento do curso.
                                                          
33 CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. Câmara de Educação Superior. Resolução CNE/CES 1/2001. Diário Oficial
da União, Brasília, 9 de abril de 2001. Seção 1, p. 12.
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§ 6º Os pedidos de autorização, de reconhecimento e de renovação de reconhecimento de curso
de pós-graduação stricto sensu devem ser apresentados à CAPES, respeitando-se as normas e
procedimentos de avaliação estabelecidos por essa agência para o Sistema Nacional de Pós-
Graduação.

Art. 2º Os cursos de pós-graduação stricto sensu oferecidos mediante formas de associação entre
instituições brasileiras ou entre estas e instituições estrangeiras obedecem às mesmas exigências de
autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento estabelecidas por esta Resolução.

Parágrafo único. A emissão de diploma de pós-graduação stricto sensu por instituição brasileira
exige que a defesa da dissertação ou da tese seja nela realizada.

Art. 3º Os cursos de pós-graduação stricto sensu a distância serão oferecidos exclusivamente por
instituições credenciadas para tal fim pela União, conforme o disposto no § 1º do artigo 80 da Lei
9.394, de 1996, obedecendo às mesmas exigências de autorização, reconhecimento e renovação de
reconhecimento estabelecidas por esta Resolução.

§ 1º Os cursos de pós-graduação stricto sensu oferecidos a distância devem, necessariamente, incluir
provas e atividades presenciais.

§ 2º Os exames de qualificação e as defesas de dissertação ou tese dos cursos de pósgraduação
stricto sensu oferecidos a distância devem ser presenciais, diante de banca examinadora que inclua
pelo menos 1 (um) professor não pertencente ao quadro docente da instituição responsável pelo
programa.

§ 3º Os cursos de pós-graduação stricto sensu oferecidos a distância obedecerão às mesmas
exigências de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento estabelecidas por esta
Resolução.

§ 4º A avaliação pela CAPES dos cursos de pós-graduação stricto sensu a distância utilizará critérios
que garantam o cumprimento do preceito de equivalência entre a qualidade da formação
assegurada por esses cursos e a dos cursos presenciais.

Art. 4º Os diplomas de conclusão de cursos de pós-graduação stricto sensu obtidos de instituições
de ensino superior estrangeiras, para terem validade nacional, devem ser reconhecidos e
registrados por universidades brasileiras que possuam cursos de pós-graduação reconhecidos e
avaliados na mesma área de conhecimento e em nível equivalente ou superior ou em área afim.

§ 1º A universidade poderá, em casos excepcionais, solicitar parecer de instituição de ensino
especializada na área de conhecimento na qual foi obtido o título.
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§ 2º A universidade deve pronunciar-se sobre o pedido de reconhecimento no prazo de 6 (seis)
meses da data de recepção do mesmo, fazendo o devido registro ou devolvendo a solicitação ao
interessado, com a justificativa cabível.

§ 3º Esgotadas as possibilidades de acolhimento do pedido de reconhecimento pelas
universidades, cabe recurso à Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação.

Art. 5º É admitida, excepcionalmente, a obtenção de título de doutor mediante defesa direta de
tese, de acordo com o que estabelecerem as normas da universidade onde tal defesa for realizada.

§ 1º A defesa direta de tese de doutorado só pode ser feita em universidade que ofereça programa
de doutorado reconhecido na mesma área de conhecimento.

§ 2º O diploma expedido após defesa direta de tese de doutorado tem validade nacional.

Art. 6º Os cursos de pós-graduação lato sensu oferecidos por instituições de ensino superior ou por
instituições especialmente credenciadas para atuarem nesse nível educacional independem de
autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento e devem atender ao disposto nesta
Resolução.

§ 1º Incluem-se na categoria de curso de pós-graduação lato sensu os cursos designados como
MBA (Master Business Administration) ou equivalentes.

§ 2º Os cursos de pós-graduação lato sensu são oferecidos para matrícula de portadores de diploma
de curso superior.

Art. 7º Os cursos de pós-graduação lato sensu ficam sujeitos à supervisão dos órgãos
competentes a ser efetuada por ocasião do recredenciamento da instituição.

Art. 8º As instituições que ofereçam cursos de pós-graduação lato sensu deverão fornecer
informações referentes a esses cursos, sempre que solicitadas pelo órgão coordenador do Censo
do Ensino Superior, nos prazos e demais condições estabelecidos.

Art. 9º O corpo docente de cursos de pós-graduação lato sensu deverá ser constituído,
necessariamente, por, pelo menos, 50% (cinqüenta por cento) de professores portadores de título
de mestre ou de doutor obtido em programa de pós-graduação stricto sensu reconhecido.

Art. 10 Os cursos de pós-graduação lato sensu têm duração mínima de 360 (trezentos e sessenta)
horas, nestas não computado o tempo de estudo individual ou em grupo, sem assistência docente,
e o reservado, obrigatoriamente, para elaboração de monografia ou trabalho de conclusão de
curso.
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Art. 11 Os cursos de pós-graduação lato sensu a distância só poderão ser oferecidos por
instituições credenciadas pela União, conforme o disposto no § 1º do art. 80 da Lei 9.394, de
1996.

Parágrafo único. Os cursos de pós-graduação lato sensu oferecidos a distância deverão incluir,
necessariamente, provas presenciais e defesa presencial de monografia ou trabalho de conclusão
de curso.

Art. 12 A instituição responsável pelo curso de pós-graduação lato sensu expedirá certificado a que
farão jus os alunos que tiverem obtido aproveitamento segundo os critérios de avaliação
previamente estabelecidos, assegurada, nos cursos presenciais, pelo menos, 75% (setenta e cinco
por cento) de freqüência.

§ 1º Os certificados de conclusão de cursos de pós-graduação lato sensu devem mencionar a área
de conhecimento do curso e ser acompanhados do respectivo histórico escolar, do qual devem
constar, obrigatoriamente:
I - relação das disciplinas, carga horária, nota ou conceito obtido pelo aluno e nome e
qualificação dos professores por elas responsáveis;
II - período e local em que o curso foi realizado e a sua duração total, em horas de efetivo
trabalho acadêmico;
III - título da monografia ou do trabalho de conclusão do curso e nota ou conceito obtido;
IV - declaração da instituição de que o curso cumpriu todas as disposições da presente Resolução;
e
V – indicação do ato legal de credenciamento da instituição, no caso de cursos ministrados a
distância.

§ 2º Os certificados de conclusão de cursos de pós-graduação lato sensu devem ter registro próprio
na instituição que os expedir.

§ 3º Os certificados de conclusão de cursos de pós-graduação lato sensu que se enquadrem nos
dispositivos estabelecidos nesta Resolução terão validade nacional.34

Art. 13 Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas a Resolução CFE
5/83, as Resoluções CNE/CES 2/96, 1/97 e 3/99 e demais disposições em contrário.

ROBERTO CLÁUDIO FROTA BEZERRA
Presidente da Câmara de Educação Superior
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                          
34 Dispositivos revogados pela Resolução N° 1, de 8 de junho de 2007.
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2) MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO

CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
RESOLUÇÃO N° 1, DE 8 DE JUNHO DE 2007 35 36

Estabelece normas para o funcionamento de cursos de pósgraduação lato
sensu, em nível de especialização.

O Presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, no uso de
suas atribuições legais, tendo em vista o disposto nos arts. 9º, inciso VII, e 44, inciso III, da Lei n°
9.394, de 20 de dezembro de 1996, e com fundamento no Parecer CNE/CES n° 263/2006,
homologado por Despacho do Senhor Ministro da Educação em 18 de maio de 2007, publicado
no DOU de 21 de maio de 2007, resolve:

Art. 1° Os cursos de pós-graduação lato sensu oferecidos por instituições de educação superior
devidamente credenciadas independem de autorização, reconhecimento e renovação de
reconhecimento, e devem atender ao disposto nesta Resolução.

§ 1° Incluem-se na categoria de curso de pós-graduação lato sensu aqueles cuja equivalência se
ajuste aos termos desta Resolução.

§ 2° Excluem-se desta Resolução os cursos de pós-graduação denominados de aperfeiçoamento e
outros.

§ 3° Os cursos de pós-graduação lato sensu são abertos a candidatos diplomados em cursos de
graduação ou demais cursos superiores e que atendam às exigências das instituições de ensino.

§ 4° As instituições especialmente credenciadas para atuar nesse nível educacional poderão ofertar
cursos de especialização, única e exclusivamente, na área do saber e no endereço definidos no ato
de seu credenciamento, atendido ao disposto nesta Resolução.37

Art. 2° Os cursos de pós-graduação lato sensu, por área, ficam sujeitos à avaliação dos órgãos
competentes a ser efetuada por ocasião do recredenciamento da instituição.

Art. 3° As instituições que ofereçam cursos de pós-graduação lato sensu deverão fornecer
informações referentes a esses cursos, sempre que solicitadas pelo órgão coordenador do Censo
do Ensino Superior, nos prazos e demais condições estabelecidos.

                                                          
35 Resolução CNE/CES 1/2007.Diário Oficial da União, Brasília, 8 de junho de 2007,Seção 1, pág. 9.
36 Alterada pela Resolução CNE/CES nº 5, de 25 de setembro de 2008, que estabelece normas para o
credenciamento especial de Instituições não Educacionais para oferta de cursos de especialização.
37 Alterado pela Resolução CNE nº 5/2008.
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Art. 4° O corpo docente de cursos de pós-graduação lato sensu, em nível de especialização,
deverá ser constituído por professores especialistas ou de reconhecida capacidade técnico-
profissional, sendo que 50% (cinqüenta por cento) destes, pelo menos, deverão apresentar
titulação de mestre ou de doutor obtido em programa de pós-graduação stricto sensu reconhecido
pelo Ministério da Educação.

Art. 5° Os cursos de pós-graduação lato sensu, em nível de especialização, têm duração mínima
de 360 (trezentas e sessenta) horas, nestas não computado o tempo de estudo individual ou em
grupo, sem assistência docente, e o reservado, obrigatoriamente, para elaboração individual de
monografia ou trabalho de conclusão de curso.

Art. 6° Os cursos de pós-graduação lato sensu a distância somente poderão ser oferecidos por
instituições credenciadas pela União, conforme o disposto no § 1° do art. 80 da Lei n° 9.394, de
20 de dezembro de 1996.

Parágrafo único. Os cursos de pós-graduação lato sensu oferecidos a distância deverão incluir,
necessariamente, provas presenciais e defesa presencial individual de monografia ou trabalho de
conclusão de curso.

Art. 7° A instituição responsável pelo curso de pós-graduação lato sensu expedirá certificado a
que farão jus os alunos que tiverem obtido aproveitamento, segundo os critérios de avaliação
previamente estabelecidos, sendo obrigatório, nos cursos presenciais, pelo menos, 75% (setenta e
cinco por cento) de freqüência.

§ 1° Os certificados de conclusão de cursos de pós-graduação lato sensu devem mencionar a área
de conhecimento do curso e serem acompanhados do respectivo histórico escolar, do qual devem
constar, obrigatoriamente:
I - relação das disciplinas, carga horária, nota ou conceito obtido pelo aluno e nome e qualificação
dos professores por elas responsáveis;
II - período em que o curso foi realizado e a sua duração total, em horas de efetivo trabalho
acadêmico;
III - título da monografia ou do trabalho de conclusão do curso e nota ou conceito obtido;
IV - declaração da instituição de que o curso cumpriu todas as disposições da presente Resolução;
e
V - citação do ato legal de credenciamento da instituição.

§ 2° Os certificados de conclusão de cursos de pós-graduação lato sensu, em nível de
especialização, na modalidade presencial ou a distância, devem ser obrigatoriamente registrados
pela instituição devidamente credenciada e que efetivamente ministrou o curso.

§ 3° Os certificados de conclusão de cursos de pós-graduação lato sensu, em nível de
especialização, que se enquadrem nos dispositivos estabelecidos nesta Resolução terão validade
nacional.
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Art. 8° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogados os arts. 6°,
7°, 8°, 9°, 10, 11 e 12 da Resolução CNE/CES n° 1, de 3 de abril de 2001, e demais disposições
em contrário.

ANTÔNIO CARLOS CARUSO RONCA

3) MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO

CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
RESOLUÇÃO Nº 5, DE 25 DE SETEMBRO DE 200838

Estabelece normas para o credenciamento especial de
Instituições não Educacionais para oferta de cursos de
especialização.

O Presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de
Educação, tendo em vista o disposto no § 1º do art. 9º e no art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996; no § 2º do art. 9º, alínea “c”, da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961,com
redação dada pela Lei nº 9.131, de 25 de novembro de 1995; no Decreto nº 5.622, de 19 de
dezembro de 2005; na Portaria Normativa nº 2, de 10 de janeiro de 2007; na Resolução
CNE/CES nº 1, de 8 de junho de 2007, e com fulcro no Parecer CNE/CES nº 82/2008,
homologado por Despacho do Senhor Ministro de Estado da Educação, publicado no DOU de
23 de setembro de 2008, resolve:

Art. 1º Ficam instituídas por meio da presente Resolução as normas consolidadas para
credenciamento especial de Instituições não Educacionais para oferta de cursos de pós-graduação
de especialização, nas modalidades presencial e à distância.

Art. 2º Aplicam-se ao credenciamento especial as normas estabelecidas na Resolução CNE/CES
nº 1, de 8 de junho de 2007, que estabelece normas para o funcionamento de cursos de pós-
graduação lato sensu, em nível de especialização.

Parágrafo único. O parágrafo 4º do Artigo 1º da Resolução CNE/CES nº 1/2007 passa a vigorar
com a seguinte redação:

§ 4º Instituições não educacionais, especialmente credenciadas para atuar
nesse nível educacional, poderão oferecer cursos de especialização, obedecendo ao disposto em Resolução própria.
[NR]
                                                          
38 Resolução CNE/CES 5/2008. Diário Oficial da União, Brasília, 26 de setembro de 2008, Seção 1, p. 14.
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Art. 3º As instituições proponentes devem atender ao requisito de constituírem-se
como instituições especializadas ou como ambientes de trabalho claramente caracterizados, em
decorrência da tradição e da experiência institucional em área profissional, da existência de
instalações e de ambiente de trabalho ou da experiência profissional do corpo de profissionais
reunidos, entre outras possibilidades.
Art. 4º O credenciamento especial será concedido por prazo determinado, renovável, estipulado
entre 3 (três) e 5 (cinco) anos, em função do resultado da avaliação do mérito do pleito.

Art. 5º O credenciamento especial de Instituições não Educacionais será admitido em três níveis
de atuação:
I – credenciamento válido para uma área de atuação profissional, requerendo
comprovação de tempo de atuação ou tradição institucional, padrão de excelência e vocação
acadêmica ou de pesquisa;
II – credenciamento válido para uma subárea profissional, requerendo documentação
comprobatória da atuação;
III – credenciamento válido para matéria específica, requerendo comprovada relação com os fins
institucionais.

Art. 6º O credenciamento especial será concedido para a oferta de cursos na sede da instituição e
nos demais endereços verificados na instrução do processo, correspondendo aos seus ambientes
de trabalho qualificados, exceto em casos excepcionais, a critério da Câmara de Educação
Superior do Conselho Nacional de Educação (CES/CNE), em que instituições de excelência
poderão ser credenciadas para oferta de cursos de especialização em outros
endereços.

Parágrafo único. O credenciamento na modalidade à distância está sujeito à regra do caput,
acrescidos os pólos, devidamente avaliados.

Art. 7º O credenciamento especial para a oferta de cursos de especialização na
modalidade à distância é restrito às instituições de pesquisa científica e tecnológica, públicas ou
privadas, de comprovada excelência e de relevante produção em pesquisa.

Parágrafo único. A análise destes pleitos deverá seguir os trâmites convencionais para a concessão
do credenciamento institucional para a oferta de cursos e programas na modalidade à distância,
além dos trâmites comuns aos demais pleitos de credenciamento especial para a oferta de cursos
de especialização, instituídos na presente Resolução.

Art. 8º Os atos de credenciamento especial em vigor passam a se restringir à oferta de cursos de
especialização no endereço da sede da Instituição, ficando autorizada a conclusão das turmas em
andamento e vedada a abertura de novas turmas em outros endereços.

§ 1o Nestes casos, a interessada poderá solicitar a ampliação do seu ato de
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credenciamento especial, condicionada aos processos de avaliação in loco e ao julgamento pela
CES/CNE.

§ 2o Em casos excepcionais, instituições de excelência cujos credenciamentos
especiais estão em vigor poderão solicitar autorização para oferecer cursos de especialização em
endereços distintos de sua sede, mediante julgamento de mérito pela CES/CNE.

Art. 9º Os atos de credenciamento especial em vigor sem prazo de duração fixado
passam a valer por mais dois anos, a partir da publicação desta Resolução.

Art. 10. Em todos os casos, a instrução do processo será efetuada no âmbito do
Ministério da Educação, por meio de suas respectivas Secretarias, de acordo com a natureza do
pleito.

Art. 11. Os processos em tramitação neste Colegiado seguirão seu curso regular,
preservando-se os atos já praticados.

Art. 12. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando suspensos os efeitos do
Parecer CNE/CES nº 908, de 2 de dezembro de 1998.

PAULO MONTEIRO VIEIRA BRAGA BARONE

Observação:

Acerca do assunto sobre o qual versa a Resolução supra citada, o Ministro da Educação
homologou recentemente o Parecer CNE/CES nº 267/2010, do Conselho Nacional de
Educação, sobre as normas transitórias para o credenciamento especial de instituições não
educacionais, nas modalidades presencial e a distância, para a oferta de cursos de especialização.
Tais normas transitórias foram baixadas pelo CNE, porque tramita no Conselho Pleno do
Conselho Nacional de Educação, para julgamento, Recurso Administrativo interposto contra a
decisão do Parecer CNE/CES nº 18/2010, que trata do reexame do Parecer CNE/CES nº
238/2009, que dispõe sobre a revogação das normas para o credenciamento especial de
instituições não educacionais, nas modalidades presencial e a distância, para a oferta de cursos de
especialização, normas estas estabelecidas pela RESOLUÇÃO Nº 5, DE 25 DE SETEMBRO
DE 2008 (Processo 23001.000074/2010-11).
“O Parecer CNE/CES nº 267/2010, homologado por Despacho do Senhor Ministro de Estado
da Educação, publicado no DOU de 07/02/2011 – Seção I – p.13,  resolve:
Art. 1º Suspender a tramitação dos processos que visem ao credenciamento especial de
instituições não educacionais para a oferta de cursos de especialização.
Art. 2º Prorrogar, até o dia 31 de julho de 2011, o prazo de validade dos atos de credenciamento
especial das instituições não educacionais que tiveram seu credenciamento expirado no triênio
2008-2010 e primeiro semestre de 2011, incluindo-se as instituições não educacionais já
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especialmente credenciadas, cujo ato autorizativo em vigor não estipulou prazo de duração e que
se enquadram na condição estabelecida pelo art. 9º da Resolução CNE/CES nº 5/2008.
Art. 3º Preservar todos os atos praticados pelas instituições especialmente credenciadas para a
oferta de cursos de especialização, podendo as mesmas praticar os atos acadêmicos e
administrativos para a conclusão da formação dos estudantes comprovadamente ingressados até o
dia 31/7/2011, mantendo a referência ao credenciamento especial do MEC exclusivamente para
esses atos.
Art. 4º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.”
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ANEXO III – PROPOSTAS PARA A FORMAÇÃO DO RESIDENTE – XII ENEM

(2010)

O Relatório Final do XII Encontro Nacional de Entidades Médicas (Enem), realizado em
Brasília, DF, de 28 a 30 de julho de 2010, alinhou as seguintes propostas concernentes à formação
do médico-residente, no tópico ‘Propostas aprovadas no XII Enem - Tema I: Formação Médica’:

RESIDÊNCIA MÉDICA

15. Defender, irrestritamente, a legislação que garante a Comissão Nacional de Residência Médica
como instância máxima reguladora da Residência no país, sem prejuízo de maior e necessária
articulação entre o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde.
16. Lutar para garantir, para cada egresso dos cursos de Medicina, uma vaga de Residência
Médica, preferencialmente em uma das áreas básicas: Clínica Médica, Cirurgia Geral, Ginecologia
e Obstetrícia, Pediatria e Medicina de Família e Comunidade.
17. Defender a ampliação das vagas de Residência Médica conforme a capacidade de os serviços
absorverem os novos residentes.
18. Apoiar a expansão do número de vagas de Residência Médica, de acordo com as necessidades
de demanda da saúde pública.
19. Apoiar o reajuste anual do valor da bolsa de Residência Médica, bem como as justas
reivindicações dos residentes: 13º salário, auxílio alimentação, alojamento ou auxílio moradia,
adicional de insalubridade, licença gestante de seis meses ou licença para tratamento de saúde,
devendo este período ser reposto ao final do impedimento.
20. Lutar para garantir financiamento adequado à Comissão Nacional de Residência Médica e às
comissões estaduais de Residência Médica, com vistas a propiciar melhor sistematização das
visitas de credenciamento e avaliação dos programas de Residência Médica.
21. Lutar pela organização, valorização e remuneração justa da preceptoria de Internato e de
Residência Médica.
22. Acompanhar os desdobramentos da Residência Multiprofissional em Saúde, Residência em
Área Profissional da Saúde e Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde,
instituídas pela Portaria Interministerial MEC-MS nº 45, de 12 de janeiro de 2007.
23. Reafirmar o modelo de orientação por competências para os programas de Residência Médica.
24. Unificar os critérios das provas para ingresso na Residência, com valorização da parte prática.
25. Defender a Residência Médica frente à ameaça dos estágios e cursos de especialização
estruturados sem mínimas regras éticas e pedagógicas.
26. Defender a Residência Médica como pós-graduação ideal, com garantias de condições
pedagógicas para o treinamento em serviço e remuneração adequada.
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27. As entidades médicas nacionais e estaduais devem apoiar a estruturação da Associação
Nacional dos Médicos Residentes (ANMR) e das associações estaduais de médicos residentes, e a
participação de seus representantes em atividades e fóruns como o Enem.
28. As entidades médicas estaduais devem participar ativamente das comissões estaduais de
Residência Médica.
29. Minimizar a subjetividade na avaliação de ingresso de residentes durante as etapas de arguição
e análise de currículo, defendendo a meritocracia, de forma a não priorizar o egresso local em
detrimento dos candidatos de fora.
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ANEXO IV – ESCOLAS MÉDICAS NO BRASIL – 2010/2011

Escolas  de Medicina – Brasil - 2010
Estudo Comparativo

Estado Total de Escolas Vagas 1ºano
São Paulo 30 2686
Minas Gerais 28 2522
Rio de Janeiro 18 2332
Rio Grande do Sul 11 942
Paraná 10 847
Santa Catarina 10 520
Bahia 7 603
Ceará 7 642
Paraíba 6 620
Espírito Santo 5 500
Rondônia 4 230
Tocantins 4 340
Distrito Federal 4 276
Pará 4 390
Pernambuco 4 490
Piauí 4 302
Mato Grosso do Sul 3 190
Rio Grande do Norte 3 236
Maranhão 3 181
Goiás 3 290
Amazonas 3 332
Mato Grosso 2 180
Sergipe 2 150
Alagoas 2 130
Roraima 1 28
Acre 1 40
Amapá 1 30
Total Geral 180 16029

Estudo Comparativo em Porcentual
Quantidade %

Privada 100 55.56
Federal 47 26.11
Estadual 26 14.44
Municipal 7 3.89
Total Geral 180 100

Comparativo:
Estado # População #  Escolas #  Esc.por Habitante  #    Vagas   #         Pop. x Vagas

UF População Escolas Escolas/Por Habitante Nº Vagas População/Vagas
AL 3.017.942 2 1E/1.508.971 130 23.215 h/v
AM 3.221.940 3 1E/1.073.980 332 9.705 h/v
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AP 587.311 1 1E/587.311 30 19.577 h/v
BA 14.080.670 7 1E/2.011.524 603 23.351 h/v
CE 8.158.250 7 1E/1.165.464 642 12.708 h/v
DF 2.445.903 4 1E/611.476 276 8.862 h/v
ES 3.351.669 5 1E/670.334 500 6.703 h/v
GO 5.647.035 3 1E/1.882.345 290 19.473 h/v
MA 6.118.995 3 1E/2.039.665 181 33.807 h/v
MG 19.273.533 28 1E/688.340 2522 7.642 h/v
MS 2.265.813 3 1E/755.271 190 11.925 h/v
MT 2.854.642 2 1E/1.427.321 180 15.859 h/v
PA 7.065.573 4 1E/1.766.393 390 18.117 h/v
PB 3.641.359 6 1E/606.893 620 5.873 h/v
PE 8.486.638 4 1E/2.121.660 490 17.320 h/v
PI 3.032.435 4 1E/758.109 302 10.041 h/v
PR 10.284.503 10 1E/1.028.450 847 12.142 h/v
RJ 15.420.450 18 1E/856.692 2332 6.613 h/v
RN 3.013.740 3 1E/1.004.580 236 12.770 h/v
RO 1.453.756 4 1E/363.439 230 6.321 h/v
RR 395.725 1 1E/395.725 28 14.133 h/v
RS 10.582.887 11 1E/962.081 942 11.234 h/v
SC 5.886.487 10 1E/588.649 520 11.320 h/v
SE 1.939.426 2 1E/969.713 150 12.930 h/v
SP 39.827.690 30 1E/1.327.590 2686 14.828 h/v
TO 1.243.627 4 1E/310.907 340 3.658 h/v
Censo IBGE 2007
EscolasMedicas.com.br © 2010

www.escolasmedicas.com.br

Estatística em 19.8.2010
Mantida no portal em 29.04.2011
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