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A Medicina no tempo
O médico da idade média

A Medicina da alquimia

Zenon (Marguerite Yourcenar 1968)

Monte FQ 201

Andrea Cesalpino (1519-1603
Ambroise Parré (1510-1590)

Paracelso (1493-1541)

Da Vinci’s Vitruan man



A Medicina no tempo
O médico moderno

A Medicina do experimento

Claude Bernard (1813-1878)

Louis Pasteur(1822-1895)

Joseph Lister (1827-1912)

Robert Koch (1843-1910)

Rudolf Virchow(1821-1902)

William Morton (1819-1868)

Monte FQ 2014



A Medicina em conflito

A Medicina no tempo
O médico  pós moderno
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A Especialização médica é um fenômeno único dos

séculos XIX - XX

Especialidades Médicas
História 

George Weisz. 

Divide and conquer:  a comparative

history of medical specialization. 



Paris foi a primeira cidade a desenvolver especialistas em larga

escala, na década de 1830.

Especialidades Médicas
História 

Unificação da medicina e cirurgia

Surgimento de uma nova comunidade de pesquisadores nas universidades

Disseminação de um programa administrativo racional no sistema público

de saúde.



Reconhecimento de especialidades 

médicas?

Complexidade de doenças / acúmulo de conhecimento

Relevância epidemiológica e demanda social

Programa de treinamento teórico-prático

Conjunto de métodos e técnicas

Conhecimentos / núcleo de atuação própria

RS CFM 1634/02
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História da Residência Médica

Johns Hopkins Hospital

PRM em Cirurgia 1889

02 anos – house

Preceptores 

Disponíveis 24 horas



The four doctors.  (John Singer Sargent)

Halsted, Osler, Kelly, Welch (30 anos)

formaram no final do século XIX os

fundamentos para o desenho das RMs

tais como existem hoje.



História da Residência Médica

1944

Hospital das Clínicas FM-USP

Cirurgia, Clínica Médica, Física

Biológica aplicada.

1948

Hospital dos Servidores do 

Estado do Rio de Janeiro



História da Residência Médica
marcos legais

Lei 6.932 / 1981 (DL 80.281 / 1977)
Artigo 10: A Residência em Medicina constitui modalidade de ensino

de pós-graduação destinado 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 médicos de elevada qualificação ética

e profissional.

Decreto Lei 7.562 / 2011 - Dispõe sobre a CNRM

Lei 12.871/2013 - Lei do Mais Médicos

DP 8.516/2015 - Substitui o DP 9.487/2015 (mais especialistas)
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A especialidade médica no Brasil

DP 8.516/2015

Artigo 20 § único
… O título de especialista que tratam os §s 30 e 40 do artigo 10 da

Lei 6.932 de 1981, é aquele concedido pelas sociedades de

especialidades, por meio da Associação Médica Brasileira (AMB)

ou pelos PRM credenciados pela Comissão Nacional de Residência

Médica CNRM.



DP 8.516/2015

Artigo 40

Fica estabelecida a Comissão Mista de Especialidades, vinculada ao

CFM, a qual compete definir, por consenso, as especialidades médicas

no País.

A especialidade médica no Brasil



A especialidade médica no Brasil

O O título de especialista, que não é obrigatório para o exercício da

Medicina, no Brasil só pode ser obtido:

Após a conclusão da Residência Médica

Por meio de concurso de título de Especialista
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Os Cursos de especialização previstos na LDB da Educação e aprovados

pelo MEC não são cursos com objetivo profissionalizante, têm carga

mínima de 360 horas e nenhuma exigência prática. São cursos de

preparação acadêmica e voltados ao ingresso e à preparação pedagógica

para a carreira universitária.

CNEM 2011



STJ reconhece que Medicina Estética não é

especialidade médica

“... a simples existência de um curso de pós-graduação não é

capaz de fazer surgir, no universo científico, um novo

ramo de especialidade médica”
(STJ)



Muito obrigado pela atenção



Residência Médica ou Curso de Especialização: 

alternativas equivalentes para a formação médica?

Não


