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Residência Médica

• A decisão de ingressar em um 

PRM requer uma análise 

extensiva, dentre eles o 

interesse pessoal, 

personalidade, habilidades e 

estilo de vida que permitam 

uma escolha de carreira 

visando não apenas ser mais 

competitivo, mas também 

melhorar desempenho 

profissional



• Cada opção com 

particularidades não só sobre 

o campo de estudo e prática, 

mas também sobre a 

qualidade de vida do médico 

residente e o estresse que ele 

sofre durante este período de 

vida.

Residência Médica



• A grande maioria dos egressos 

de medicina (80,2%) diz que 

pretende fazer residência 

médica

Residência Médica



• Cinco delas (Pediatria, Clínica 

Médica, Cirurgia Geral, 

Ginecologia e Obstetrícia e 

Anestesiologia) reúnem 48,3% 

das preferências

• Medicina de Família e 

Comunidade, é a primeira 

opção para apenas 1,5% dos 

recém-formados, abaixo da 

Cirurgia Plástica, preferência 

prioritária de 2%

Residência Médica



• É expressivo o número de 

vagas autorizadas que 

permanecem ociosas. 

Enquanto os residentes em 

cursos ou vagas preenchidas 

são 35.178, o total de vagas 

autorizadas chega a 58.077*

• Das 22.432 vagas autorizadas 

de R1, foram de fato ocupadas 

16.499, ou seja, uma diferença 

de 5.933 vagas ociosas*

*Dados 2017

Residência Médica
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Residência e Carreira

• Queixas frequentes

• Falta de dedicação à 

preceptoria

• Programas que ultrapassam 

(e muito) as 60 horas 

semanais

• Falta de condições para 

prática e treinamento 

especializado



• Finalidade deturpada

• Necessidade de formação de 

especialistas com qualidade

• Perpetuar o suprimento de “mão 

de obra” deficitária na 

assistência

Residência e Carreira



Futuros Especialistas

• Sacrificados para ingressar

• Adoecem para continuar

• Incertezas para o futuro…



Conclusão

• Valorizar a residência médica 

como padrão ouro na 

formação de especialistas

• Condições de aprendizado

• Horários / Bolsa / Apoio 

pedagógico

• Valorização da preceptoria 

como parte da carreira no SUS

• Residência médica como meio 

de ingresso em uma carreira no 

SUS 
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