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PARECER CREMEB Nº 29/13 
(Aprovado em Sessão Plenária de 02/08/2013) 

 

PROCESSO CONSULTA Nº 012.051/13 

ASSUNTO: As residências médicas são cursos a nível de Pós Graduação? 
RELATOR: Cons. Marco Antonio Cardoso de Almeida 
 

EMENTA: A Residência Médica é um curso de pós-graduação 
lato sensu de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação, obedecidas as determinações da Resolução CFM Nº 
1.634/02. 

 
Da Consulta: 

 
A presente consulta diz respeito a pedido de orientação oriunda da Secretaria de Segurança Publica do 
Estado da Bahia – DPT – Comissão de Incentivo à Titulação, em face de programa de gratificação dos 
médicos legistas nos seguintes termos: “Solicito a V. S.ª orientação a respeito das especialidades que os 
médicos fazem durante o período de residência médica e se as mesmas são a nível de pós-graduação”. 
 
A lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, define no seu art. 44: 

‘’A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas: (Regulamento) 
I - cursos seqüenciais por campo de saber, de diferentes níveis de abrangência, abertos a 
candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pelas instituições de ensino; 
I - cursos seqüenciais por campo de saber, de diferentes níveis de abrangência, abertos a 
candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pelas instituições de ensino, desde 
que tenham concluído o ensino médio ou equivalente; (Redação dada pela Lei nº 11.632, 
de 2007). 
II - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou 
equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo; 
III - de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, cursos de 
especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos diplomados em cursos de 
graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino; 
IV - de extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos em cada 
caso pelas instituições de ensino’’. 

 
As pós-graduações são genericamente divididas em lato sensu e stricto sensu. As pós-graduações lato 
sensu compreendem programas de especialização de cunho profissionalizante e geralmente têm carga 
horária mínima de 360 horas porem, sem limites de tempo ou duração e variável no caso da área médica, 
conforme a especialidade.   
 
Nos programas de residência médica esta forma de pós-graduação compreende um treinamento em 
serviço especializado, predominantemente em procedimentos técnico-científicos, associados à uma 
abordagem teórico-acadêmica. Estes treinamentos de cunho essencialmente prático são abertos aos 
graduados de nível superior em medicina e ao final do treinamento ou curso, o aluno receberá um 
certificado de especialização, que permitirá a sua atuação profissional e no caso dos médicos, o registro 
da sua especialidade nos Conselhos Regionais de Medicina do Estado aonde atuará, podendo anunciá-la, 
conforme as normas emanadas do CFM, desde que a qualificação tenha sido obtida em serviços ou 
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instituições credenciadas pela Comissão Nacional de Residência Medica do MEC ou se o médico tiver 
obtido o título de especialista após provas aplicadas pelas sociedades de especialidades vinculadas à 
Associação Médica Brasileira.  
 
Desta forma somente há duas possibilidades de se obter e registrar o certificado ou titulo de especialista 
no CRM de uma unidade federativa: completando um programa de treinamento em serviço de instituição 
credenciada pela Comissão Nacional de Residência Médica do MEC ou com a obtenção do título de 
especialista fornecido pela Sociedade de especialidade vinculada a Associação Médica Brasileira, após 
provas de avaliação de conhecimentos e desempenho.  
 
De ambas as formas deverão ainda estar obedecidas às normas constantes da Res. CFM Nº 1.634/2002, 
que estabeleceu o rol de especialidades reconhecidas no Brasil, nos termos do convenio entre a 
AMB/CFM/CNRM. Nenhum outro curso ou estágio que não esteja de acordo com estas normativas poderá 
se intitular de “Residência Médica” não podendo certificar esta condição estando impossibilitado o seu 
registro no  CFM / CRM. 
 
As pós-graduações stricto sensu no Brasil compreendem os cursos de mestrado e doutorado abertos a 
candidatos com curso superior e com um perfil eminentemente acadêmico-investigativo, voltados para a 
pesquisa e a educação em todos os seus níveis, não sendo demais dizer que visam primordialmente a 
formação de quadros docentes e pesquisadores para as universidades e para as instituições de pesquisa 
cientifica, não se dissociando nestes casos o ensino da pesquisa ou a educação da criação do 
conhecimento, recebendo o aluno ao final do curso um titulo ou diploma acadêmico de mestre ou doutor 
em área especifica do conhecimento. 
 
Assim a Residência Médica é um curso de pós-graduação lato sensu de caráter profissionalizante cuja 
metodologia tem como base o treinamento em serviço de uma especialidade médica, reconhecida pela 
AMB/ CFM/ CNRM, conforme a Res. CFM Nº 1.634/2002, e com base na prática médica em todos os seus 
ramos de abrangência. 
 

Salvador, 01 de agosto de 2013. 
 
 
Cons. Marco Antonio Cardoso de Almeida 

Relator 
 
 
 


