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RESOLUÇÃO CNRM Nº 02 /2006, de 17 de maio de 2006
Requisitos mínimos dos Programas de Residência Médica
 PEDIATRIA‐ R1
 Unidade de internação geral: mínimo de 20% da carga horária anual. O
médico residente deverá se responsabilizar por no mínimo 05 (cinco) e
no máximo 10 (dez) pacientes;
 Ambulatório: mínimo de 40% da carga horária anual, compreendendo
ambulatório geral de atenção primária à saúde, desenvolvido
preferencialmente em unidade básica de saúde ou ambulatório de
hospital pediátrico geral e ambulatório de especialidades pediátricas;
 Urgência e emergência: mínimo de 10% da carga horária anual;
 Neonatologia: no mínimo de 10% da carga horária anual,
compreendendo sala de parto, alojamento conjunto e berçário.

Pediatria‐ R2


Unidade de internação: mínimo de 20% da carga horária anual. O médico residente deverá se
responsabilizar por no mínimo 05(cinco) e no máximo 10(dez) pacientes;

 Ambulatório: mínimo de 25% da carga horária anual, compreendendo ambulatório geral de atenção à
saúde , desenvolvido preferencialmente em unidade básica de saúde ou ambulatório de hospital
pediátrico geral e ambulatório de especialidades pediátricas;
 Urgência e emergência: mínimo de 15% da carga horária anual;
 Neonatologia: mínimo de 10% da carga horária anual, compreendendo sala de parto, berçário de
cuidados intermediários e berçário de recém‐nascidos de risco;
 Cuidados intensivos (unidade de terapia intensiva) pediátricos e ou neonatal: mínimo de 10% da carga
horária anual;

 Cursos obrigatórios: atenção perinatal (binômio mãe‐feto e reanimação neonatal), treinamento em
aleitamento materno, controle de infecção hospitalar, controle de doenças imunopreveníveis, prevenção
de acidentes na infância e na adolescência, crescimento e desenvolvimento e atenção a saúde do
adolescente;
 Estágios opcionais: projetos comunitários de atenção à saúde, Genética médica, Dermatologia,
Otorrinolaringologia, Cardiologia, Reumatologia, ou outros a critério da Instituição;

 Instalações e equipamentos: unidade de internação de pediatria geral, unidade básica ou ambulatório
pediátrico geral, unidade de cuidados intensivos, unidade de terapia intensiva pediátrica e/ ou neonatal,
berçário e unidade neonatal.

Novo Currículo / GPEC / Pediatria em 3 anos
O currículo Global – estabelece capacidades, habilidades e
conhecimentos essenciais ao pediatra do século XXI
 A saúde mental passa a ser conteúdo explícito e obrigatório,
A adolescência tem sua carga horária ampliada,
As doenças crônicas são incluídas obrigatoriamente,
Treinamentos em neonatologia ganham mais tempo,
A puericultura é aprofundada, com ênfase na influência do meio
ambiente, no crescimento e no desenvolvimento com vistas à
saúde do adulto,
O conteúdo abrange a atenção primária, secundária e terciária à
saúde da criança e do adolescente.

Os 2 anos atuais não são suficientes?

Quais são as grandes falhas?
O que identificamos ao analisar
os currículos de 2 e 3 anos ?

Dificuldades
Identificar os temas transversais a todos os residentes.
A noção de complexidades progressivas.
Somos capazes de oferecer treinamento adequado de
urgência e emergência ?
A qualidade do treinamento na Atenção Básica é ideal?
A nova Puericultura está sendo contemplada na ABS ?

Qual é o
Currículo ideal ?

Programa Mais Médicos
Lei n 12.871, de 22 de outubro de 2013

Capitulo III

O primeiro ano do programa de
Residência em Medicina Geral de
Família e Comunidade será
obrigatório para o ingresso no
programa de Residência em
Pediatria.

Questões

As competências exigidas para a
capacitação na Atenção Básica em Saúde já
não estariam incluídas no novo currículo de
3 anos da Pediatria?
 Serão necessários 4 anos para formar um
pediatra geral?
A partir de 2019 teremos candidatos a
residência médica em pediatria ?
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