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Histórico

• Titulação de especialista

– Hospitais (década de 40-50)

– AMB (1958)

– CFM (1976)

– CNRM (1977)



Titulação

• Salada de frutas / Torre de Babel…

• Cada entidade reconhecia um número 

diferente de especialidades (48 a 63).



Marco regulatório

• Resolução CFM 1.634 / 2002, resultante do 

relatório da Comissão Mista de Especialidades;

• Definição de especialidade e área de atuação;

• Lista de especialidades e áreas de atuação 

reconhecidas.



Dupla via para o Título de Especialista

• Comissão Nacional de Residência Médica;

• Associação Médica Brasileira.

RESIDÊNCIA MÉDICA É O PADRÃO OURO



Ações da AMB

• Uniformização das regras para concursos de 
especialistas;

• Comissão de normatização do título de 
especialista;

• Renovação dos critérios mínimos de 
programas de residência médica das 53 
especialidades.



Regras para concursos

• Aproximação com os parâmetros da 

residência médica (tempo de formação);

• Redução da prova especial;



Normatização do título de especialista

• Comissão formada por

– AMB;

– SBOT;

– FEBRASGO;

– CBR;

– ABORL;

– SBA;

– Comvest / Unicamp.



Normatização do título de especialista

• Padronização das provas objetivas;

• Psicometria e bancos de questões;

• Alihamento das provas práticas;

• Redução da heterogeneidade e melhoria da
qualidade das provas de TE.



Renovação dos critérios mínimos para 

programas de residência médica

• Iniciado em 2009;

• Formulado em conjunto com entidades 

participantes da CNRM, universidades e 

gestores;



Renovação dos critérios mínimos para 

programas de residência médica

• Elaboração de roteiro e feedback para as 

sociedades de especialidade.

• Finalização em reunião cojunta CNRM / CME / 

Sociedades de especialidade em 10 de 

setembro de 2010.



Visão de futuro

• Unificação dos títulos de especialista;

• Avaliação de atitudes e habilidades 

incorporada durante a formação;



Obrigado!

residenciamedica@amb.org.br

josebonamigo@gmail.com


