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especialidade que faz os olhos brilharem é crucial 
para que a carreira médica seja fonte de felicidade 
para você e, por consequência, para os seus pacientes. 
Quem escolhe uma residência médica alinhada com os 
próprios objetivos e sonhos tem mais facilidade para 

-

Alinhada ao objetivo da Sanar em ajudar médicos 
em todas as fases da carreira, a Revista Sanar quer 
auxiliar você a escolher a especialidade certa para a sua 
vida. Preparamos conteúdos especiais sobre residência 
médica que mostram a história, a rotina do residente e 
o mercado de trabalho nas especialidades mais busca-
das. Além disso, também trouxemos questões de prova 
e notícias do nosso site que agregam conhecimento 
para a sua jornada em direção ao casamento perfeito 
com a especialidade dos sonhos. Aproveite a revista, 
compartilhe com colegas e não se esqueça: conte com 
a Sanar. Sempre. 

A Redação

Qual é o momento mais difícil e decisivo de qualquer 

disciplina da graduação, em uma determinada prova 
ou em um atendimento complexo ou procedimento de 

escolha da residên-
cia médica. 

ao seu lado “até que a morte os separe”, é grande a 
-

lidade com a qual vão “se casar”. A comparação não é 
absurda: é na residência médica que, muitas vezes, o 

-

Como em qualquer relação duradoura, o principal 
objetivo de um médico é que o seu “casamento” com a 
especialidade dê certo, lhe traga felicidade e, diferente-
mente de uma relação amorosa, também seja especial 

enorme, pois escolher uma residência com a qual não 
haja conexão pode trazer frustração e desmotivação. 

vão custar a qualidade de vida de alguém. 
Por isso, é fundamental ter certeza de qual resi-

dência médica você deseja seguir. Entender qual a 

Carta da redação 
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diferente na Sanar, que teve milhões de acessos 
em conteúdos relacionados à pandemia do novo 
coronavírus. Ao mesmo tempo, textos sobre carreira 

os mais lidos do site www.sanarmed.com
algumas das notícias mais lidas da Sanar e a lista 
com o top 20 conteúdos mais lidos em 2020. Clique 

acesse o material completo no site.

As mais lidas
da Sanar 
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As mais lidas da Sanar 

N
ão é novidade que circulam fake news 

ou tratamentos milagrosos. Em tempos 
de pandemia, muitas vezes as fake news 

que circulam mais rapidamente são aquelas prome-
tendo a cura da doença.

A novidade, entretanto, é que na última sexta-feira, 

A IVERMECTINA, O ESTUDO 
AUSTRALIANO E A FAKE NEWS

-

publicado. Entenda onde tudo começou:

CASOS DO NOVO 
CORONAVÍRUS NO BRASIL

então, diversas orientações, como o isolamento em 

Fake news: Ivermectina 
é a cura da COVID-19?

casa, têm sido divulgadas para evitar a disseminação 

espalham por meio de pequenas gotículas liberadas 
pelo nariz e pela boca de uma pessoa infectada quando 
ela tosse ou espirra. Uma única tosse pode produzir até 
3 mil gotículas.

Em locais públicos ao redor mundo, tornou-se 

nas barras dos transportes públicos, tentando abrir por-
tas com cotovelos e limpando suas mesas de trabalho 

pode estar presente nessas superfícies.

Leia o texto completo aqui!
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As mais lidas da Sanar 

P
or conta da pandemia que estamos vivendo, 
um dos grandes assuntos discutidos e abor-

conhecido popularmente também como o 
novo coronavírus. Este vírus emergente ini-

ciou sua onda de infecção em uma província chinesa, 

E desde então, ele tem se espalhado para o mundo 
todo, e no mês de março de 2020, a Organização 

regiões do planeta. A doença provocada por esse vírus 

Entretanto, os coronavírus são antigos conhecidos 
da humanidade. Uma característica em comum de 
todos eles é que causam doenças respiratória, desde 
casos brandos e leves até complicações mais severas. 

-

Por outro lado, alguns primos destes causaram, no pas-
sado, sérios danos para a saúde pública. 

Em 2002, um coronavírus saltou do morcego e infec-
tou pangolim, que por sua vez, infectaram nós humanos, 
provocando uma Síndrome Respiratória Aguda Grave, e 

Coronavírus: 
características, 
fisiopatogenia, mapa 
mental e mais

Os primeiros relatos deste vírus foram na China, por 
conta da cultura do consumo de animais silvestres. Se 
disseminou rapidamente para doze países na América 

alguns casos de SARS aqui em território brasileiro. 

oitocentas mortes, até ser controlada no ano de 2003. 

isolado um outro novo coronavírus. Só que dessa vez, 

Foi então nomeada como a Síndrome Respiratória do 

-
tato recente com algum viajante procedente de países 

Leia o texto completo aqui!
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As mais lidas da Sanar 

O QUE É TRICOMONÍASE?

vaginalis, tendo como reservatório o colo uterino, a 

encontra-se associada a outras doenças de transmis-

ser rastreadas.

com um período de incubação variando de 4 a 28 dias 

doença que tem um alto poder infectante, podendo ser 

pacientes infectadas, embora a infecção nos homens 

risco como múltiplos ou novo parceiro sexual, ausência 

Pode ter como consequência neoplasia intraepitelial 

O QUE É VAGINOSE BACTERIANA?

É uma síndrome clínica polimicrobiana caracterizada 
por um desequilíbrio da microbiota vaginal normal, 
com diminuição acentuada ou desaparecimento de 

Qual a diferença 
entre Tricomoníase e 
Vaginose bacteriana?

-

genital inferior, entre mulheres em idade reprodutiva 

corrimento vaginal com odor fétido.

novos parceiros, tabagismo, atividade sexual durante a 
menstruação, antibióticos e duchas vaginais pós-mens-
truais, diabetes e imunossupressão. Ocorre mais fre-
quentemente na menacme.

A vaginose bacteriana não é considerada uma infec-
ção de transmissão sexual, mas pode ser desencade-
ada pela relação sexual em mulheres predispostas. Ela 

e pode trazer complicações às cirurgias ginecológicas, 

-
branas, corioamnionite, prematuridade e endometrite 

Leia o texto completo aqui!
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As mais lidas da Sanar 

A
pós a faculdade, o médico pode optar por trabalhar como 

e consultórios, prestar uma residência médica ou realizar uma 
pós graduação.

Em meio a todas essas opções, você sabe quanto 
ganha um médico e quais as melhores opções de carreira pensando na 

todo o país. Apesar de concorrido, a taxa de empregabilidade dos médicos 

uma jornada de 20 horas semanais.
Esse valor pode ser utilizado para orientar acordos e negociações cole-

-

Leia o texto completo aqui!

Descubra quanto ganha 
um médico no Brasil
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resolução de questões de prova, você encontra 

residência e outros temas fundamentais para os 

do canal, e não se esqueça: assista aos vídeos, 

perder nenhuma novidade da Sanar no Youtube!

Sanar TV
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Sanar TV

-
çar-se para aglutinar todo o conhecimento adquirido 

fundamentais na vida de todo interno. 
São abordadas as etapas de aprendizado desde a 

do curso diante da prova de residência. Além disso, 

forma contínua e habitual ao longo da graduação, a 
necessidade de expandir os horizontes e como metodo-

mais no vídeo!

Escolher a especialidade médica para residência é uma 

com professores especialistas para que você não tenha 
mais dúvidas na hora de escolher a residência ideal. 

especialidades como Ginecologia e Obstetrícia, Cirurgia 
de Cabeça e Pescoço, Pneumologia, Endocrinologia, 

-

ESPECIALIDADES MÉDICAS

DO INTERNATO À RESIDÊNCIA COM 
PROFESSOR RICARDO ZANTIEFF
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Sanar TV

das pessoas te pergunta: qual especialidade você vai 

à carreira a serem consideradas. O número de médi-

que você conhece mesmo todas as possibilidades 

optou por fazer Pós antes da Residência, e também 

CARREIRA MÉDICA E PÓS-GRADUAÇÃO
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7
Especialidades 
da medicina
para fazer
residência
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7 Especialidades da medicina para fazer residência

Agama de caminhos para escolher, e cada um deles impacta 

“Essa decisão é, talvez, a mais importante da carreira médica e é a espe-

coerente do que planejar e estudar bem como vamos 
decidir essa escolha”, disse em entrevista

-

de preferência ou mesmo outras pessoas para escolhe-

de levar em conta o dia-a-dia real de cada especialidade 
que é, muitas vezes, distante da realidade vivida no 

-

Família e Comunidade. Além da história da especialidade, 
você vai conhecer a rotina do residente, expectativas de 

decisão tão importante na vida.

com especialistas, ler sobre a especialidade, tentar acompanhar o dia-a-dia 

Residência médica: 
escolha o seu caminho

levar em consideração na hora de escolher a sua 
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7 Especialidades da medicina para fazer residência

1.
CLÍNICA 
MÉDICA

DURAÇÃO

Dois anos 

REMUNERAÇÃO MÉDIA

R$ 6.617,00

PRÉ-REQUISITO

Acesso direto
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HISTÓRICO DA ESPECIALIDADE 
CLÍNICA MÉDICA

Assim como algumas outras especialidades, a história 

Para se ter uma ideia dos primórdios desta especiali-
dade, podemos mencionar que os egípcios e babilônios 
introduziram os conceitos de diagnóstico, prognóstico 
e exame médico. Posteriormente, os gregos agregaram 

pilares da medicina interna.

médicos que associavam a ciência em laboratórios com 
o atendimento a pacientes.

-
dia os doentes acamados.

ROTINA DA RESIDÊNCIA 
EM CLÍNICA MÉDICA

-

-
cialidade a que tem o maior número de médicos, de 

Para você conhecer um pouco mais sobre a rotina 
-

lher essa especialidade com mais segurança, a Sanar 

Saiba tudo o que você precisa antes de escolher esta 
especialização. Acompanhe todos os detalhes abaixo 

ESCOLHENDO A RESIDÊNCIA 
EM CLÍNICA MÉDICA

todas as especialidades. Filtrou aquelas que queria 

porque casou algo que gosto com um pré-requisito para 
ser oncologista”, comenta.

aos rodízios do internato. Ela sempre foi apaixonada 

O academicismo, as sessões clínicas, a preceptoria, as 

é diferenciado. O paciente é humilde, muito indigente, 
morador de rua e a gente consegue fazer a diferença 
não só na saúde, mas também em outras questões tam-

do paciente. O clínico é um médico generalista. Logo, 

acabei fazendo”.

-
cidade do programa. 

“Em Salvador, é um hospital que oferece maior con-

Reumatologia, Hematologia, Hepatologia, dentre as 
demais. Preza muito pelo academicismo e os pro-



1. Clínica Médica

21

ESCOLHENDO A RESIDÊNCIA 
EM CLÍNICA MÉDICA

todas as especialidades. Filtrou aquelas que queria 

porque casou algo que gosto com um pré-requisito para 
ser oncologista”, comenta.

aos rodízios do internato. Ela sempre foi apaixonada 

O academicismo, as sessões clínicas, a preceptoria, as 

é diferenciado. O paciente é humilde, muito indigente, 
morador de rua e a gente consegue fazer a diferença 
não só na saúde, mas também em outras questões tam-

do paciente. O clínico é um médico generalista. Logo, 

acabei fazendo”.

-
cidade do programa. 

“Em Salvador, é um hospital que oferece maior con-

Reumatologia, Hematologia, Hepatologia, dentre as 
demais. Preza muito pelo academicismo e os pro-

Como a residência é dividida 

é direto e a especialização possui a maior quantidade 
de vagas, porém conta com nota de corte mais alta. 

O objetivo é tornar o residente especialista em medi-

diversas para avaliação de agravos clínicos em todos 

os graus de complexidade em adultos. A Comissão 
-

petências para cada ano de residência, entre elas:

R1: domínio de anamnese e exame clínico geral e espe-

-
ção de condutas para afecções mais prevalentes em 

-
mentais do tratamento das síndromes e das doenças 
mais prevalentes e com maior gravidade;

R2: domínio de técnicas como implantação de marca-

-
díaca, atendimento também a pacientes portadores de 

infecciosas.

submetem a um regime de escala de plantões diurno 
e noturno em enfermaria. Assim, a instituição garante 
que as enfermarias sempre contem com um residente, 
inclusive nos feriados. 

disso, os residentes são liberados dos plantões, a partir 
de junho, e atendem em ambulatórios no período da 

do segundo ano não evoluem pacientes em enfermaria.
-

e evolui. depois passa para o preceptor para discutir 

residências”, detalha Cecília.

exceto a de Cardiologia.

Então, no mesmo leito, encontramos enfermidades clí-

explica Cecília. 
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A cada mês, os residentes trocam de enfermaria. A 

“Apesar dos preceptores terem, cada um, uma espe-

têm capacidade de discutir todas as enfermidades. 
Podemos discutir problemas de rim com neurologis-

-
maria clínica e outros em enfermarias de Cardiologia, 

e um mês ambulatorial.

ALINHANDO AS PRINCIPAIS 
EXPECTATIVAS

Cecília diz que entrou na residência com altas expec-

programa é um dos mais procurados por quem deseja 

desenvolvidas o tempo todo, doações, além da precep-
toria muito boa. Quando você vira residente, percebe 
que é melhor ainda que o internato. Foi melhor do que 

diferença”, destaca. 

Hupes antes de entrar na residência. Ele só conhecia o 
Hospital pelas boas referências.

muito bons. Esperava encontrar um lugar bem acadé-
-

alcançadas”, revela. 

O que mais encanta Cecília em sua residência é a 
-

res, que exigem muito estudo e dedicação. 
“Além de serem doenças raras, a gente pega doen-

ças graves tb. Então somos estimulados a pensar no 

diagnóstico e pegamos jeito para manejar emergência 
clínica, que é intubação, passagem de acesso central, 
parada cardíaca, hemorragia digestiva, essas coi-
sas”, explica.

Ela também elogia a preceptoria, pelo nível de conhe-
cimento e suporte dado aos residentes. “Eles sabem 
discutir muito bem sobre tudo. A diferença de quando 
eu entrei para agora é clara. A segurança para discu-
tir caso, manejar uma emergência, é absurda. evolui 
muito mesmo”. 

de sua residência é fundamental para o sucesso de seu 
treinamento.

“É muito bom estar sempre com alguém presente ao 
seu lado. Os preceptores não te deixam sozinhos e te 
ensinam da forma mais acadêmica possível, mostrando 

O MELHOR DA RESIDÊNCIA 
EM CLÍNICA MÉDICA

O que mais encanta Cecília em sua residência é a pos-

que exigem muito estudo e dedicação. 
“Além de serem doenças raras, a gente pega doen-

ças graves tb. Então somos estimulados a pensar no 
diagnóstico e pegamos jeito para manejar emergência 
clínica, que é intubação, passagem de acesso central, 
parada cardíaca, hemorragia digestiva, essas coi-
sas”, explica.

Ela também elogia a preceptoria, pelo nível de conhe-
cimento e suporte dado aos residentes. “Eles sabem 
discutir muito bem sobre tudo. A diferença de quando 
eu entrei para agora é clara. A segurança para discu-
tir caso, manejar uma emergência, é absurda. evolui 
muito mesmo”. 

de sua residência é fundamental para o sucesso de seu 
treinamento.

“É muito bom estar sempre com alguém presente ao 
seu lado. Os preceptores não te deixam sozinhos e te 
ensinam da forma mais acadêmica possível, mostrando 
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O MAIS DIFÍCIL 

-
liar uma rotina intensa com a necessidade de estudar. 

“Se não estudar, não vai conseguir fazer nada”, revela.

para estudar e aprofundar a teoria”. 

serviços do SUS. 
“Apesar de, no Hupes, a gente ter facilidade para 

conseguir exames que alguns locais não tem, como 
serviços de hematologia, ainda é uma questão difí-

-
pita”, enfatiza.

EXPECTATIVA DE TRABALHO 
E EMPREGO

quer escolher uma especialidade como Cardiologia, 
Pneumologia ou Geriatria, também deve passar pela 

ofertas de trabalho. Além disso, o residente de Clínica 
-

experiência, cargos e região de atuação. 

trabalho e mais:
-

importante para se aperfeiçoar no serviço. “A residência 

que seja feita outra residência depois”. 

não ter decidido a especialidade, pretende fazer outra 

quando se forma. 
“É uma base para o que você quer depois, como 

entre outros. O mercado não é tão bom para Clínica 

depois. Em termos acadêmicos, é muito importante, 
porque, para ser bom nessas especialidades, precisa 
ser primeiro um bom clinico”, reforça.

CONCLUSÃO SOBRE A ROTINA DA 
RESIDÊNCIA EM CLÍNICA MÉDICA 

Ao optar pelo treinamento, o médico adquire conheci-
-

outras especialidades.
“A residência enriquece muito em questão de conhe-

se torna um médico melhor, pois quem faz residência 
tem uma experiência maior”, relata Cecília.

for seguir”.

de lidar com os casos clínicos. “Eu acho interessante 
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REFERÊNCIAS:

1.

2.

3.

4.
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1. Clínica Médica

N
este texto falaremos sobre as melhores 

especialidade de  conta 

A especialidade, sem dúvidas, é que a oferece o 
maior número de vagas de residência nos processos 

especialidades. 

apto para cuidar de doenças não cirúrgicas em adultos.
-

público, podendo atuar no serviço civil, corpo de saúde 

Metodologia

isso, neste momento, listaremos algumas das melhores 

dos especialistas e critérios objetivos.

O Hospital das Clínicas da USP é reconhecidamente um 

anos e é realizada, na maior parte do tempo, no com-

maior complexo de saúde da América Latina. 

O Hospital de Clínicas da Unicamp constitui-se um dos 
pilares de excelência da saúde pública do Estado de 
São Paulo. Além de ser centro de referência nacional 

O programa de residência médica da Unicamp é um 
dos mais concorridos e visados do país. O residente 

Urgência, Especialidades Clínicas, Plantões e Unidades 

As melhores
residências em 
Clínica Médica
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atividade.

-

-

4 mil títulos de especialista concedidos. 

A prova consiste em 80 questões de múltipla esco-

-
rização do clínico, buscando conscientizar a socie-

do médico clínico que, quando bem formado, é capaz 

população. 

Escolher bem a residência em Clínica médica é etapa 
-

Os programas de residência médica aqui apresen-
tados são apenas um recorte daqueles mais citados 
pelos especialistas. 

o número de vagas ofertadas nos processos seletivos 
costumam ser altos, o que é um ponto positivo que deve 
ser levado em conta no momento da escolha. 

REFERÊNCIAS

1.

2.

3.

CONVERSA COM O ESPECIALISTA



27

7 Especialidades da medicina para fazer residência

2.
PEDIATRIA

DURAÇÃO

Três anos

REMUNERAÇÃO MÉDIA

R$ 6.444,90 / 20h

PRÉ-REQUISITO

Acesso Direto
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HISTÓRICO DA PEDIATRIA

O surgimento da Pediatria como especialidade acon-
-

especializados para cuidar de crianças. 

considerado o pai da Pediatria -
meiro curso regular de pediatria do país, na Policlínica 

A -

Estaduais de Pediatria. Antes disso, ela era uma insti-
tuição basicamente carioca. 

ROTINA NA RESIDÊNCIA DE PEDIATRIA

A Pediatria é a uma das especialidades mais procura-
das quando o assunto é residência médica e traz uma 
série de possibilidades de atuação. Por isso, a rotina 

particularidades.

médica em Pediatria como primeira opção. O acesso 

-

-

mil Pediatras.

médicos estão na residência médica em Pediatria, que 

instituições de ensino que oferecem essa especialidade, 

Para você saber tudo sobre a rotina da residente 

que vivem e esperam viver ao longo dos respectivos 
programas de residência médica.

A escolha pela Pediatria foi uma surpresa para 
Caroline, que não tinha na especialidade a sua primeira 

faculdade, percebi que me dava muita recompensa no 
que diz respeito aos pacientes, pois eles são muito ver-
dadeiros e gratos aos médicos. A ideia de poder curar 
e prolongar a vida deles me encanta”, explica.

Quando optou por fazer residência no Hospital 

foi alguém especial: sua mãe, médica pediatra, também 
foi residente na instituição e lhe garantiu que era uma 
das melhores opções para Pediatria.

”Pela experiência que minha mãe tinha, sempre me 

tudo que poderia ver adiante na Pediatria. Ela me disse 
que seria a formação mais completa possível”, lembra.

para a especialidade desde cedo por gostar de trabalhar 
com crianças e por enxergar nelas pacientes diferencia-
dos. Segundo ela, durante a faculdade, sempre buscava 
se engajar em algo relacionado à Pediatria.

mas trabalhar com crianças sempre me encantou. Elas 
não são mini adultos, seres especiais que precisam de 
cuidados especiais”, conta.

precisou mudar de cidade para estudar medicina na 
UFS. Por isso, a familiaridade com o ensino e a possi-
bilidade de continuar em Aracaju foram fatores deter-
minantes para que ela escolhesse fazer residência na 
instituição.

passado por algumas mudanças para chegar até aqui, 

novamente”, diz. 
Existem mais coisas que você não pode deixar de 

saber antes de optar pela residência em Pediatria. Então 
saiba mais detalhes e escolha bem a sua especialidade!

COMO A RESIDÊNCIA EM 
PEDIATRIA É DIVIDIDA 

-
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-
dência de dois para três anos, as habilidades exigidas na 

R1: -

em urgência e emergência;

R2: atendimento ambulatorial de pediatria e atendi-
mento a crianças e adolescentes em situação de vul-
nerabilidade, atenção neonatal, treinamento em terapia 

R3: Atendimento ambulatorial, cuidado a pacientes 
portadores de doenças relacionadas ao domínio das 

emergência, trauma e clínico em pré e pós-operatório, 

os meses transitando em diversos setores da Pediatria, 
analisando as prescrições e, com ajuda do precep-
tor, trabalhando para melhorar o quadro clínico dos 
pacientes.

Então temos acesso a maternidade, triagem neonatal, 
contato com a enfermaria, salas de parto, ambulatórios 
diversos, como se fosse uma triagem de todas essas 

A partir do segundo ano, as residentes lidam com 

-

ajudar a fazer o acesso venoso central nas cirurgias 

-

que nem todas as residências a oferecem em seus 
programas. 

que tem traqueostomia, gastrostomia e dependem de 
-

aguardando uma vaga para poderem ir pra casa com 
suporte de home care”.

mais especializadas, como atendimento a prematuros, 

longo dos três anos de residência, os programas ofere-

um residente pode seguir ao longo da carreira.

ALINHANDO AS PRINCIPAIS 
EXPECTATIVAS

Caroline revela que, antes de entrar na residência, espe-
rava por uma realidade perfeita. Porém, como em qual-

experiências não tão satisfatórias.

uma parte da Pediatria que não gosta, mas tem de fazer. 

mas tenho que trabalhar com isso também” diz.

Quando questionada sobre suas principais expectativas 
sobre o programa, diz que pretende se dedicar e fazer 
uma excelente residência para poder oferecer o melhor 
tratamento a seus pacientes.

”Quero atender as crianças cada vez melhor e espero 

vou fazer alguma subespecialidade ou se vou seguir 
na Pediatria Geral, ainda é algo a se pensar” comenta.

Ana Clara revela que, antes de entrar na residência, 
-

teúdo passado na Universidade é muito voltado para o 

-

que é a base da especialidade, mas é na residência que 
nos aprofundamos mesmo em cada especialidade em 
relação ao cuidado com a criança” complementa.

-
tiva de se tornar uma médica atenciosa e aprimorada 
no cuidado com o paciente e com a família dele.

“Quero trabalhar na saúde de forma mais ampla, não 
somente pensando na doença, mas no bem-estar da 

cuidar da criança como um todo e fazer a diferença 
na vida dela”.



2. Pediatria

30

O MELHOR DA RESIDÊNCIA 
EM PEDIATRIA

O contato com os pacientes e a sua recuperação são 
os pontos positivos da residência médica em Pediatria. 

-
sibilidade de aprender e conviver com as crianças.

“Às vezes, as crianças nos mostram coisas que não 
vemos por termos uma visão adulta. Elas são verdadei-
ras e nos oferecem um agradecimento sincero quando 
um trabalho é bem feito. E o agradecimento de uma 
criança faz bem a qualquer médico, mesmo que não 
seja Pediatra”, comenta.

comentar sobre o lado humano da Pediatria, que ofe-
rece pequenas e valiosas recompensas através de um 
olhar ou sorriso de uma criança.

hoje, é ver uma criança crescendo e se desenvolvendo 
sem os processos patológicos, porque muitas coisas 

conseguir curar ou amenizar alguns processos das 

O MAIS DIFÍCIL 

tempo para cuidar da vida pessoal, pois passa a maior 
parte do tempo em serviço. 

de semana livres por mês, o resto é só trabalho, e não 

semanais, porque podem acontecer intercorrências, e 

ocorre não por sermos residentes, mas por sermos 
médicos”, explica.

a Pediatria possui alguns problemas estruturais.
“É mais difícil principalmente nas cidades do interior. 

-

todos os locais tem pediatra. Às vezes, acabam sendo 

EXPECTATIVA DE TRABALHO 
E EMPREGO

O mercado de trabalho para o médico Pediatra traz a 
possibilidade de atuação em serviços de emergência, 
centros de terapia intensiva ou enfermaria de hospitais 

atuar em consultório, mas geralmente as atividades 
estão concentradas em ambientes como ambulató-

-
tos de saúde.

estudos em serviços especializados, além da formação 
inicial. Apenas depois dessa subespecialização que o 

alergia e imunologia, hematologia, neonatologia, nutro-

do residente de Pediatria e compartilhou com a Sanar 
a sua experiência de mercado:

Conclusão sobre a rotina na residência de pediatria
A residência em Pediatria, como qualquer outra, 

residente com rodízios, plantões e estudos. Além disso, 
algumas instituições apresentam problemas estruturais 

-
-

tada, além de garantir um aprendizado único na vida 
do médico.

em Pediatria, principalmente pelo agradecimento das 
crianças. Fora que é uma experiência rica em conhe-
cimento. Hoje eu me sinto muito mais preparada para 
atender uma criança, em alguns atendimentos, do que 
me sentia quando terminei a faculdade”, revela Caroline.

-

saúde das crianças. As residentes foram consensuais 
ao falar que a felicidade do paciente é uma das maiores 
conquistas do pediatra. Logo, para elas, o melhor da 
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“A gente tem de deixar nosso coração falar em todas 

não se trata apenas de um emprego, mas de cuidar 

Ana Clara.
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A
pesar de ainda não existir uma única 
metodologia que estabeleça um ranking 
das melhores residências em Pediatria, é 
possível conhecer algumas referências no 
setor, mesmo que, em diversas regiões do 

-
mento e desenvolvimento do recém-nascido, da criança 
e do adolescente. Além disso, atua orientando as famí-
lias sobre sobre questões como alimentação, aleita-
mento materno, vacinação e prevenção de doenças.

Aqui, vamos falar um pouco mais sobre a especia-
lidade e, principalmente, listaremos algumas das ins-
tituições que são referência no setor e estão entre as 
melhores residências em Pediatria.

METODOLOGIA

dessa forma, são consideradas parte das melhores resi-
dências em Pediatria. Saiba mais sobre cada uma delas 
e escolha aquela que é a melhore para a sua carreira.

entre os mais concorridos do país. O programa ocorre 

-

-
riais por ano.

A instituição dispõe de Centro Cirúrgico, Centro 

um prédio que abriga o Serviço de Onco-hematologia 

Universidade Federal de São Paulo.
O programas de residência médica em Pediatria 

As melhores
residências
em Pediatria
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REFERÊNCIAS

1.

2.

3.

4. Unifesp

5. Hospital Sírio-Libanês

6. USP

saúde-doença, atuando em todos os níveis de atenção 
à saúde, desde a prevenção até os mais complexos 
procedimentos.

Além disso, a instituição preza para que os residen-
tes entendam e vivenciem a relação médico-paciente da 
forma mais ampla possível, estabelecendo um vínculo 
mais efetivo.

O Hospital Sírio-Libanês é uma das instituições mais 
bem conceituradas do país e oferece um dos melhores 

medicina, incluindo a pediatria.

saúde da criança e adolescente com excelência clínica, 
integrada e humanizada, fundamentada em conheci-

orientado para segurança do cuidado, trabalho em 
equipe e comprometidos com a qualidade da atenção 
à saúde prestada no País.

CONCLUSÃO SOBRE AS MELHORES 
RESIDÊNCIAS EM PEDIATRIA

-

conhecer bem as instituições que oferecem a especia-
lidade almejada, possibilitando assim a melhor escolha 
para a sua vida.

Para escolher aquela que, entre as melhores residên-
cias em Pediatria, mais se adequa aos seus objetivos, 
é importante se atentar para programas que ofereçam 

-

de atuação.
Algumas das melhores residências em Pediatria 

Sírio Libanês. São instituições tradicionais e renomadas, 
localizadas em São Paulo, o maior centro de referência 

CONVERSA COM O ESPECIALISTA

ao cuidado da saúde de crianças, adolescentes 

SanarCast nós conversamos com os pediatras 

Sousa sobre a residência, carreira, mercado de 
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7 Especialidades da medicina para fazer residência

3.
CIRURGIA 
GERAL

DURAÇÃO

Três anos 

REMUNERAÇÃO MÉDIA

R$ 5.385,88 / 21h

PRÉ-REQUISITO

Acesso Direto
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HISTÓRICO DA ESPECIALIDADE

relatos sobre o ensino da cirurgia e da própria técnica 

muita coisa mudou na então colônia portuguesa. 

cirurgia. 
-

mento de conhecimento que auxiliaram o crescimento 
da cirurgia. Entre eles estão: 

• Controle de infecção

• Controle da anestesia

• Controle da hemorragia

• Assepsia e a anti-sepsia 

-
ção que representa o especialistas em Cirurgia Geral é 
o . Fundado em 

-
dade de cirurgiões da América Latina.

ROTINA DA RESIDÊNCIA 
EM CIRURGIA GERAL

Quem quer saber mais sobre a rotina da residência em 

esta especialização, uma das mais procuradas entre 
as especialidades médicas. 

Quando falamos na residência médica, o levan-

médicos para que você conheça mais sobre a rotina 

do residente de Cirurgia Geral. Conheça a vida dos 
residentes:

•

•

de escolher a residência em Cirurgia Geral. Por isso, 
conheça mais detalhes sobre essa especialidade e faça 
a escolha certa!

POR QUE ESCOLHER RESIDÊNCIA 
EM CIRURGIA GERAL?

-

exemplo de vida dos médicos com os quais conviveu. 
“A Cirurgia permite ter vivência de procedimentos e 

eu tive muitos professores especialistas em cirurgias 
-

nais”, conta. 
Ele optou por fazer residência no Hospital Santo 

quando se familiarizou com a estrutura, o ambiente de 

referências sobre os programas de residência médica 
oferecidos. 

estrutura, a experiência em cirurgias, o volume de cirur-
-

dentes. A hierarquia do hospital é muito importante, pois 
é mais organizacional e faz com que o serviço funcione 

um lema que é ‘amar e servir, e carregar a residência no 

desde cedo. A resolutividade e destreza inerentes à 
Cirurgia Geral sempre lhe chamaram atenção. 

-
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me apaixonei e tive certeza de que não haveria de fazer 
outra coisa, senão cirurgia”, lembra. 

Quando fala sobre a escolha da instituição onde 

conhecia alguns preceptores, pois, durante o internato, 

COMO A RESIDÊNCIA É DIVIDIDA 

A residência em Cirurgia Geral tem duração de três anos 
e é obtida por acesso direto. Além disso, ela é requisito 
para uma série de subespecialidades cirúrgicas, como 

O residente em Cirurgia Geral também pode cursar um 
ano adicional em trauma ou mais dois anos de cirurgia 

nova prova de seleção nos dois casos.

-
ência do plantão.

estabelece a matriz de competências da residência em 
Cirurgia Geral da seguinte maneira:

R1: coletar história clínica, analisar doenças agudas 
em urgências e emergências, avaliar as principais com-
plicações clínicas pós-operatórias, realizar preparo de 
paciente no pré-operatório, prescrição do pré e do pós-

-operatório e acompanhamento de paciente na interna-
ção até alta hospitalar, entre outras;

R2:

e seu conteúdo, avaliar indicações, contraindicações 
e complicações dos procedimentos recomendado ao 
paciente, aplicar conhecimentos sobre imunologia do 
paciente operado, nutrição em cirurgia e preparo nutri-

das feridas; os mecanismos de defesa do hospedeiro e 
infecção nos pacientes imunodeprimidos, entre outros 
conhecimentos;

R3: demonstrar conhecimentos e habilidades das 
técnicas operatórias empregadas para a correção de 

-

gerais da captação de órgãos e leis a ela relaciona-
das, avaliar aspectos gerais da obesidade mórbida e 
transtornos metabólicos, tratamento e complicações 
e técnicas operatórias utilizadas, entre outras.

-

os pacientes cirúrgicos e discutem condutas com o R2.

varia entre pequenas cirurgias, plantão de enferma-
ria, centro cirúrgicos, ambulatórios e interconsultas. 
Além disso, todos os residentes se dividem em plan-
tões noturnos.

-
meiro mês, os residentes acompanham e assumem 

-
mento dos novos residentes. Após esse mês, assumem 

-

leitos com discussão de casos, atividades de enferma-
ria clínica cirúrgica, cirurgias eletivas, cirurgias de urgên-
cia e emergência, além de ambulatórios de pequenas 
cirurgias e Oncologia. 

“Além disso, rodamos em cirurgia de cabeça e pes-
coço e emergências no Hospital Regional Costa do 

O R2 mantém a parte da visita nos leitos, dos ambu-
latórios e cirurgias eletivas, e acrescenta o serviço de 

preceptoria para discussão de temas de conteúdos das 
cirurgias, além de treinamento de cirurgia videolaparos-
cópica”, complementa. 
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ALINHANDO AS PRINCIPAIS 
EXPECTATIVAS

-

carreira médica, pois, como residente, você precisa 

do esperado, comparado com quem atua como médico 
generalista”.

residência. Esperava aprender muito, ter mais contato 

como cirurgião, e, após quase dois anos de treinamento, 
garante que teve as expectativas correspondidas.

“O ensinamento e a resolutividade em relação a cui-
dados com o paciente foram experiências muito impor-
tantes. Aqui eu também consegui criar vínculos com 

Foi um ganho, algo fora do esperado, que me permite a 
possibilidade de me inserir como especialista no mer-
cado de trabalho”, conta.

“Acho que tive pouco contato com o serviço de traumas. 
Além disso, o volume de cirurgias poderia ser maior, 
pois, com a pandemia, houve suspensão de cirurgias 
eletivas, o que prejudicou o aprendizado”. 

-
tante ansiosa antes de receber o resultado do pro-
cesso seletivo.

aberto para me dedicar e fazer uma boa residência. 
-

vas eram boas, eu entrei com essa vontade de buscar 
além do que a residência me oferecia. Hoje eu acho que 

O MELHOR DA RESIDÊNCIA 
EM CIRURGIA GERAL

-
cante em sua vida. Ao longo do treinamento, buscou 

“O grupo de residentes virou amigos para a vida, por-
que a gente se ajudava e nossa relação era muito amis-
tosa. Como o hospital é bastante religioso, a questão 
do amar e servir prevalece e tudo que fazemos é pela 
melhoria do paciente”. 

que muitos pensam, a Cirurgia Geral oferece uma rela-
ção médico-paciente muito boa.

“A melhora do paciente é muito constante na nossa 

diferença na vida das pessoas, e isso é muito impor-

-
tores, que torna a rotina e o aprendizado da residência 
mais leves. Além disso, destaca a qualidade tecnológica 
do serviço oferecido pelo Hospital Calixto Filho.

“A cirurgia videolaparoscópica é algo que deve ser 
ofertado durante a residência, porque é o que tem de 

o preceptor e realizamos alguns procedimentos ainda 

número de cirurgias, que é muito bom. Somos três resi-
dentes por ano, então conseguimos operar bastante 
aqui”, detalha. 

O MAIS DIFÍCIL 

enfrenta problemas como falta de materiais, tecnolo-
gias de ponta para cirurgias menos invasivas e falta de 

capacidade para comportar o volume de pacientes que 

-

pouco a assistência ao paciente”.
-

que geralmente chega ao serviço e, além das atividades 
-

sição do hospital caso aconteça alguma intercorrência, 
então acabamos permanecendo muito mais tempo no 
hospital em atividade”, conta. 
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Além disso, a residente revela que existe uma auto-
cobrança muito forte em relação ao treinamento técnico. 

“Em todas as residências, existem pacientes críticos, 

é assim, precisa ser mais assertivo. Caso não aja no 
tempo correto, você acaba perdendo uma vida”.

EXPECTATIVA DE TRABALHO 
E EMPREGO

como Cirurgia Abdominal, Cirurgia videolaparoscópica 
e Cirurgia do trauma. É possível atuar em plantões de 
emergências de pronto socorros, atendimentos ambu-
latoriais e cirurgias eletivas.

O Cirurgião Geral pode escolher subespecializa-

cardiovascular, cirurgia de cabeça e pescoço, cirurgia 
-

sível atuar de forma autônoma, como auxiliar de outros 
cirurgiões, ser parecerista em hospitais de emergência 
ou mesmo atuar como docente.

de Cirurgia Geral pode ser extenuante, mas que o 
esforço compensa. “Ao mesmo tempo em que é muito 

tanto e ver tanta cirurgias em tão pouco tempo”, diz. 
Assista ao depoimento completo no vídeo abaixo:

recém-especializados. 
“A necessidade de, cada vez mais, aprimorar o apren-

dizado para me inserir no mercado é maior. Entrei na 

bastante, pois permite trabalhar tanto em consultório 
quanto em cirurgia”. 

-
ção técnica para aprender o que, para ela, é o mais difícil 
da Cirurgia Geral: indicar quando operar e quando não 

-
minados momentos, a cirurgia não é o melhor para o 
paciente”. 

Além disso, revela o desejo de entrar na residência 

-
nar para a subespecialidade que escolhi”. 

formamos conhecendo os serviços. Se você mostra 
um bom serviço desde a residência, isso te possibi-
lita contatos e indicações. O mais importante é sua 
capacitação”. 

CONCLUSÃO SOBRE A ROTINA DA 
RESIDÊNCIA EM CIRURGIA GERAL 

A rotina da residência em Cirurgia Geral é intensa e 
exige que os residentes tenham equilíbrio emocional 

casos cirúrgicos. Apesar disso, é uma especialidade 

no mercado de trabalho e abrir caminhos para outras 
especialidades.

“Para quem gosta de trabalhar em equipe é uma 
especialidade boa porque você não faz nada sozinho. 
É meu caso. Se você quiser ter mais contato com o 
paciente, é uma boa escolha. O paciente de Cirurgia 
Geral é para a vida e precisa de um acompanhamento 

em estado crítico e tem a responsabilidade de salvar a 

-

médico, pois é uma experiência que exige muita dedica-
ção, compromisso e responsabilidade, principalmente 
na relação com o paciente. 

além da parte técnica, souber lidar com a vida, ser gentil, 
escutar, olhar nos olhos, ver a angústia dos pacientes 
e saber lidar com a situação. Foquem nisso, não só na 
capacitação. A Cirurgia Geral é vista como mais direcio-
nada, mas isso não exclui a boa relação, esse cuidado 
com o próximo”, conclui.
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REFERÊNCIAS:

1.

2. Residência em Cirurgia Geral: rotina, 

3. Cirurgia Geral: residência, mercado de trabalho, 

4. Especialidades médicas

5.

6. Hospital Santo Antônio

7.
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As melhores
residências em 
Cirurgia Geral

Nsão as melhores residências em Cirurgia 
Geral. Afinal, além de não haver uma 
única metodologia para comparar os 
mais diferentes programas, diversas 

A Cirurgia Geral oferece uma visão global do 
paciente cirúrgico, permitindo a elaboração de suspei-
tas diagnósticas e eventuais intervenções. A residência 
é pré-requisito para a grande maioria das especialidades 
cirúrgicas e demanda muita dedicação, uma vez que é 
uma das formações mais exaustivas.

METODOLOGIA

momento, vamos mostrar quais são algumas das princi-
pais instituições reconhecidas como referência quando 
falamos nessa especialidade.

entre os mais concorridos do país. O programa ocorre 

complexo de saúde da América Latina.
O residente passa por treinamento para formação 

-

distribuída em plantões semanais no Pronto Socorro.
Ao longo dos anos o residente atua com o cirurgião 

ou auxiliar nos procedimentos operatórios mais comple-
xos da parede abdominal, cirurgia vídeo-laparoscópica, 

-

em procedimentos das outras especialidades cirúrgicas 

Universidade Federal de São Paulo. O hospital é consi-
derado um dos melhores centros formadores de médi-

grande demandas cirúrgicas de média e alta comple-
xidade. Além disso, a instituição também conta com 
diversas programações teóricas e apoio à produção 
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O Hospital de Clínicas da Unicamp constitui-se um dos 
pilares de excelência da saúde pública do Estado de 
São Paulo. Além de ser centro de referência nacional 

O programa de residência médica de Cirurgia Geral 
da Unicamp é um dos mais concorridos do país. São 
diversos os campos de atuação durante a formação: 
Hospital de Clínicas da Unicamp, Hospital Estadual 

CONCLUSÃO SOBRE AS MELHORES 
RESIDÊNCIAS EM CIRURGIA GERAL

-

importante que você conheça as instituições que ofere-
cem a especialidade, o que permite uma melhor escolha.

Cirurgia Geral para a sua carreira, é importante se 
atentar para programas que ofereçam ampla atuação 

-
ceptores e que possibilite a formação de um visão geral 
do paciente.

-
rados e completos do país. Além de serem instituições 
tradicionais e renomadas, estão localizadas em São 
Paulo, o maior centro de referência em saúde, ciência 

REFERÊNCIAS:

1.

2. Residência em Cirurgia Geral: rotina, 

3. Residência de Cirurgia Geral: você sabe 

4.

CONVERSA COM O ESPECIALISTA

Em mais um momento da nossa série sobre 
Residência e Carreira, o professor Ricardo 

da especialidade, a preparação para a residência, 
falou também como é o ambiente da residên-
cia e tópicos importantes sobre a escolha do 
local, é claro, de alguns tópicos sobre mercado 
de trabalho.

atualmente a terceira especialização com o maior 

a especialidade em Cirurgia Geral exige que o 
médico esteja sempre estudando e se mantenha 
atualizado. 

Um pouco diferente das especializações 
clínicas, a Cirurgia Geral exige que o médico 
especialista realize atividades de pré, per e pós-
-operatório, tendo uma intensa carga de trabalho. 

clicando aqui:
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4.
GINECOLO  GIA 
E OBSTETRÍCIA

DURAÇÃO

Três anos

REMUNERAÇÃO MÉDIA

R$ 6.642,47 / 22h

PRÉ-REQUISITO

Acesso Direto
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HISTÓRIA DA GINECOLOGIA 
E OBSTETRÍCIA 

o parto é feito 
por outras mulheres, de forma natural, em sua maio-
ria feito por parteiras. O parto era algo a ser assistido 
e havia interferência apenas se houvesse alguma 
complicação. 

formou-se uma cooperação entre parteiras e médicos, 
com o entendimento de que o segundo esteja presente 
para garantir que o corpo da futura mãe continue fun-

compreendido como uma patologia, o que trazia medo 
às mulheres e acabou possibilitando aos homens o con-
trole sobre os partos nos séculos seguintes. 

Estados Unidos a população mais pobre era atendida 
por parteiras, que realizavam partos mais seguros e 
bem sucedidos do que os realizados por médicos em 
classes mais altas. Com isso, através de algumas pes-

algo natural e normal, mesmo havendo possibilidades 
de incidentes.

ROTINA DA RESIDÊNCIA EM 
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

-

É possível obter a especialização em:

• Ginecologia, que estuda o aparelho 
genital feminino;

• Obstetrícia, que se debruça sobre a reprodução 
humana e aspectos como gestão, parto e 
puerpério;

•
atua tanto em relação à rotina da mulher quanto 
à gestão e parto, além de cirurgias e operações 
como retirada de útero ou mama.

-

autorizadas.
Para falar mais sobre a rotina da residência em 

Roberto Santos, e Priscilla Pessoa, do R2 no Hospital 
Albert Einstein. As duas contaram um pouco sobre a 
experiência que estão tendo ao longo dos respectivos 
programas da especialidade.

Catharina conta que o Hospital Roberto Santos não 

gostando bastante da residência. Questionada por que 
escolheu Ginecologia e Obstetrícia, revela que optou por 

curti Cirurgia Geral. Aí, quando passei por ambulatórios 
de mastologia, me encantei. Como você pode entrar 

-
der em ambulatório da especialidade. “Gostei demais. 

A opção pelo Hospital Albert Einstein foi outra dúvida 
que teve inicialmente. Formada pela Universidade 

-
grama de residência é relativamente novo e, por ter feito 
a graduação em uma instituição pública, sempre teve 
receio de uma residência particular. Entretanto, hoje, ela 
tem uma visão diferente. 

-

muito procedimento. Ela tem grande oportunidade de 
investimento. Então não deixamos de operar porque 
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de saber antes de escolher a residência em Ginecologia 
e Obstetrícia. Por isso, acompanhe os detalhes abaixo 
e escolha bem a sua especialidade!

COMO A RESIDÊNCIA É DIVIDIDA 

da Educação, a rotina do residente de Ginecologia e 
Obstetrícia no primeiro ano é mais voltada à forma-

pronto atendimento, centro obstétricos, entre outras 
atividades. 

O segundo ano contempla mais Ginecologia, com 
-

de atuação em pré-natal de alto risco e no Centro 
Obstétrico.

gravidez de alto risco e participação em ambulatórios 
especializados de Obstetrícia, mastologia, oncologia 
pélvica e também treinamento em atendimento de 

de imersão, no qual residentes passam inteiramente no 
centro obstétrico, um mês em cirurgia geral e um mês 

Obstetrícia e 4 meses em Ginecologia.

enfermaria. Fazemos ambulatório de pré-natal e damos 

gente pega a escala que sobra e pode acompanhar 
histeroscopia, centro cirúrgico, ambulatório e também 
enfermaria”, detalha Catharina.

O R2, por sua vez, oferece alguns rodízios externos 

disso, os residentes se aprofundam mais na Ginecologia 
e Obstetrícia e não precisam mais dar plantões aos 

Oncoginecologia e mais rodízios externos. Entre os prin-

Gênese, especializada em reprodução humana. 
-

nal, que nos permite escolher rodar em qualquer 

especialidade dentro da GO, como Histeroscopia, 

estado ou até do país”, explica Catharina. 

na Obstetrícia. Ao longo do ano, residentes passam 

plantões, diurno e noturno, no centro obstétrico e no 
pronto socorro de Obstetrícia. 

-
menta Priscilla.

nos plantões e no Pré-natal de alto risco. Os residen-
tes também passam a fazer grandes cirurgias como 
histerectomia, uroginecologia e pequenas cirurgias vide-

na Unifesp.

em Uroginecologia.
“Aqui temos oportunidade de acompanhar cirurgias 

serviços da própria residência como pode ser em outros 

Priscilla. 
Alinhando as principais expectativas
Catharina revela que, antes de entrar na residência, 

tinha expectativas de adquirir conhecimento e segu-
rança para passar nas enfermarias e lidar com as com-
plicações obstétricas.

pouco de cirurgia para entrar e, hoje em dia, estamos 
-

Apesar de satisfeita, ela também conta que alguns 
aspectos do programa foram comprometidos pela 
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pandemia do novo coronavírus. “Eu queria a parte de 

todas as partes”, explica. 
Priscilla diz que sempre soube que Ginecologia e 

Obstetrícia envolve tanto a parte clínica quanto a parte 

encontraria durante o programa de residência.

esperava um atendimento de alto nível, com estrutura 

volume de atendimento compatível com o SUS, que 

atendimentos voltados para o SUS. Então, temos um 
volume de procedimentos ambulatoriais, partos e cirur-

é o momento de investir na carreira e no aprendi-

O MELHOR DA RESIDÊNCIA EM 
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

Segundo Catharina, a residência em Ginecologia e 
Obstetrícia traz momentos marcantes para a vida pro-

aprendizado.
“O momento do parto, por exemplo, é muito bonito. 

certa autonomia para fazer as coisas. Somos supervi-
-

mos segurança na hora de atender os pacientes, fazer 
enfermarias, entre outras coisas”, analisa. 

fazer clínica e a cirurgia na mesma especialidade deixa 

tempo, diz ser especial a oportunidade de ajudar uma 

maioria das vezes, é especial para aquela família, que 
é o nascimento de um bebe. É gostoso fazer pré-natal 

todos da família, e dividir a emoção com eles é muito 
legal”, garante.

O MAIS DIFÍCIL 

Como praticamente toda residência médica, uma das 

-
mente, muita pressão.

“O mais difícil é ter paciência para lidar com todo 

-
cansar, estar com meu namorado, minha família, meus 

que enfrenta essa realidade por ser obrigação de todo 
médico. Além disso, revela que precisa encarar outros 

“Como tem a parte oncológica, é difícil ter de lidar 

fetal. Quando isso ocorre, é muito difícil, porque é espe-
rado um desfecho bom, não ruim”, enfatiza. 

se apegar às amizades feitas ao longo da residência, à 
família e à sua fé. Além disso, ressalta que é essencial 
ter um bom relacionamento com os preceptores. 

“Eles que irão te auxiliar e compartilhar com você a 

coisas que me surpreenderam, porque temos uma rela-
ção muito horizontal com os preceptores e os chefes 
da residência”, explica. 

EXPECTATIVA DE TRABALHO 
E EMPREGO

O mercado de trabalho para quem se especializa em 
Ginecologia e Obstetrícia é amplo. Abrange todos os 
níveis de atendimento, como ambulatorial, hospitalar, 
clínico, cirúrgico e laboratorial. É possível não apenas 
ser ginecologista ou obstetra, mas também mastolo-
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A remuneração pode variar de acordo com a função 
escolhida, regime de contratação e região de atuação. 
Por exemplo, no caso de um obstetra, a Federação 

“É uma especialização muito rica, que traz uma 
gama interessante de opções de trabalho”, explica a 

para saber mais sobre essa formação:

têm o mercado muito fechado, focado em algumas 

muito de Estereoscopia e também de Obstetrícia, mas é 
muito cansativo, e eu quero algo mais leve. O mercado 

Priscilla diz acreditar que Ginecologia e Obstetrícia 

e pretende seguir alguma subespecialidade.
“As pessoas estudam cada vez mais, então, você 

se especializar dentro de algo da sua especialidade 
é importante para seguir uma linha de atendimentos 
de qualidade. Ainda estou em dúvida, mas acho que 

um leque de oportunidades. E não te impede de fazer 
plantão em obstetrícia”, explica.

CONCLUSÃO SOBRE A 
ROTINA DA RESIDÊNCIA EM 
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 

A residência em Ginecologia e Obstetrícia, como qual-
quer outra, oferece algumas dificuldades. A carga 

residente que tanto deseja se especializar. Entretanto, a 

de uma especialização.

Catharina diz que, apesar de cansativa, a residência 
tem a vantagem de preparar para uma ampla atuação 

parto, mesmo, e toda comoção gerada são incríveis. 

humanizado é muito bom”, estimula.
-

pensa muito. Além disso, se a pessoa realmente quer 
atuar em Ginecologista e Obstetrícia, deve seguir o 

existe outro médico que vai conseguir dar assistên-
cia à mulher tanto nos problemas de saúde quanto no 

eu amo o que eu faço, de verdade”, conclui.
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D
efinir as melhores residências em 
Ginecologia e Obstetrícia não é tarefa 

menos uma Residência em Ginecologia 
e Obstetrícia de referência e reconhecida 

A GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

A especialidade de Ginecologia e Obstetrícia tem como 
objetivo promover a saúde e prevenir, diagnosticar e 
tratar as afecções relacionadas à mulher, nas diferen-

-
ções relacionadas ao sistema reprodutor feminino e 
também atua na saúde da mulher de forma geral.

A Obstetrícia estuda a reprodução humana, acompa-
nhando a mulher durante a gestação, o parto e o puer-

que envolvem cada fase.

promover, apoiar e zelar pelo aperfeiçoamento técnico, 
-

nal de ginecologistas e obstetras, pautados pelo total 
respeito à saúde e bem-estar da mulher.

-
gação do conhecimento em ginecologia e obstetrícia, 

e atualização através de informações e diretrizes base-
adas em evidências.

METODOLOGIA

momento apenas apontaremos as melhores com base 
na expertise dos especialistas e critérios objetivos.

-
res instituições do país e dispõe de toda infraestrutura 

atendimento de alta complexidade. Os residentes têm 

As melhores
residências em
Ginecologia
e Obstetrícia
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destacando-se pré-natal de alto e baixo risco, ultrasso-

atendimento ginecológico e obstétrico, atendimento 

cirurgias ginecológicas, oncologia ginecológica, mas-
tologia, uroginecologia e reprodução assistida.

Parque Regina, no município de São Paulo, assim como 
em instituições parceiras, como a Escola Paulista de 

-

além de intensa atividade acadêmica, com reuniões 

O programa de residência em Ginecologia e Obstetrícia 
-

centros de referência da especialidade no estado.
O programa ocorre no Hospital das Clínicas da 

mil consultas ambulatoriais.
-

rias, pré-natal de baixo e alto risco, ginecologia geral, 
cirurgias ambulatoriais, ginecológicas, endoscópicas 
e oncológicas.

CONCLUSÃO SOBRE AS 
MELHORES RESIDÊNCIAS EM 
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

mais importantes da carreira do médico. Por isso, é 
fundamental conhecer as instituições que oferecem 
a especialidade almejada, possibilitando, assim a 
melhor escolha.

e Obstetrícia é importante se atentar para programas 

bem equipadas, bem como, atendimentos nos mais 
diversos graus de complexidade.

da USP e Albert Einstein é um dos mais completos do 
país. Além disso, encontram-se em São Paulo, o maior 
centro referência em saúde e tecnologia do país.

REFERÊNCIAS:

1.

2.

3. Especialização em G.O no Einstein

4.

5.

6.
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CONVERSA COM O ESPECIALISTA

A Ginecologia Obstetrícia é a formação que lida com as duas espe-
cialidades ao mesmo tempo. A Ginecologia é a especialização que, 

por sua vez é a ciência que estuda a reprodução humana, ou seja, 

e patológicos.

Landgraf, as características, residência médica e é claro, mercado de 
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7 Especialidades da medicina para fazer residência

5.
ANESTESIO-
LOGIA

DURAÇÃO

Três anos 

REMUNERAÇÃO MÉDIA

R$ 20.215,00

PRÉ-REQUISITO

Acesso Direto
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SOBRE A ÁREA

em constante crescimento, e talvez seja uma das 
especialidades médicas mais ligadas à tecnologia. O 
Anestesiologista possui diversas funções, que envol-
vem tanto conhecimentos médicos, como anatomia, 

-
pamentos, procedimentos e materiais, por exemplo.

Entre suas funções, podemos citar algumas, como:

• Prover o estado anestésico antes de um 
procedimento

• Avaliar previamente o paciente

•

•

• Auxiliar no tratamento da dor pós-operatória

-
nal de anestesiologia, não é difícil perceber sua impor-

entender melhor como essa especialização surgiu e 
como ela é vista hoje em dia.
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O HISTÓRICO DA ANESTESIOLOGIA 

-

-

muito tempo.
O índice de mortalidade por complicações pós ope-

ratórias era tão alto, que os cirurgiões não mexiam com 
as cavidades naturais do corpo, limitando-se a proble-
mas externos. Os clínicos que se arriscavam a cuidar 
de patologias internas, eram chamados de internistas. 

-
texto no livro “

”. 
O registro da primeira cirurgia realizada com anes-

-
mandibular do paciente, que não deu sinais de sentir 
a mínima dor. O instrumento utilizado para o procedi-

-
cionava vapores de éter até a boca do paciente. Assim, 

possível realizar qualquer procedimento cirúrgico sem 
dor, através da anestesia. 

Atualmente, a Anestesiologia é reconhecida como 

maior do mundo.

O ESPECIALISTA EM 
ANESTESIOLOGIA E SUA ROTINA

Além de administrar o medicamento para diminuir ou 
retirar a dor do paciente, o anestesiologista também 
realiza o monitoramento em tempo integral. Como dito 
anteriormente, a anestesiologia é uma especialidade 
clínica, que aplica diversos conceitos e conhecimen-

-

deseja se especializar em Anestesiologia:

• Raciocínio sobre algoritmos

• Resistência à fadiga 

• Capacidade de decisão

• Liderança

• Calma

• Capacidade de transmitir segurança

• Empatia trabalhando em equipe

•

•

•
pacientes e familiares

É possível encontrar um Anestesiologista em pra-
-

tro cirúrgico ao centro de endoscopia. Passando do 
pronto-socorro ao transporte de pacientes em estado 

Anestesiologia é sempre muito solicitado. 

• no centro cirúrgico

• no centro obstétrico

• no setor de endoscopia

•

• no pronto atendimento

•

• transportando pacientes críticos

• avaliando pacientes internados

• prescrevendo esquemas analgésicos em 
pacientes operados ou sob cuidados paliativos

• no setor de biópsias

A rotina de um Anestesiologista pode ser bem 

que deseja trabalhar. São levados em consideração 
alguns fatores, como o tipo de hospital e o regime do 
exercício, por exemplo.

EXEMPLO DE ROTINA DE UM 
ANESTESIOLOGISTA
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especialistas em formação. Em outro dia pode traba-
lhar como Anestesiologista de especialidade única em 
uma clínica de oftalmologia, fechando a semana como 
membro de um serviço multidisciplinar de assistência 
em terapia analgésica. 

-
tante demanda.

programa do SanarCast “Anestesiologia: Residência, 
”. 

O MERCADO DE TRABALHO 
E ÁREAS DE ATUAÇÃO

Segundo informações publicadas na 

-
buição bastante irregular entre os estados brasileiros.

o Anestesiologista pode construir sua agenda semanal. 
Para ter mais conforto e tranquilidade nesse momento, 

de trabalho. 
Para isso, deve ter um bom desempenho e convivên-

cia durante todo o tempo de especialização. Geralmente, 
-

bam indicando os melhores residentes para os postos 
que desejam.

o tempo, a pretensão salarial entre outros quesitos e 

em Anestesiologia no país, o que faz com que poucos 
locais sejam considerados travados ou lotados para 
recém-especializados.

O SALÁRIO DO ANESTESIOLOGISTA 

A remuneração de um anestesiologista é uma das mais 

Por exemplo, é possível optar por atuar de forma indi-
vidualizada, sendo membro de equipe de cirurgiões, 

se submetendo à rotina de toda uma equipe da qual 
faz parte. 

abrindo mão de direitos como férias remuneradas, 
porém ganha mais autonomia.

Outra forma de seguir é obedecendo uma ordem 

carreira do anestesiologista acaba sendo seguida por 

ao longo dos anos. 

RESIDÊNCIA MÉDICA EM 
ANESTESIOLOGIA

A residência médica em anestesiologia tem duração de 
três anos e a forma de ingresso é por acesso direto, ou 

O treinamento deve ser realizado em instituição 
credenciada pela 

é aplicada uma prova ao longo do processo de forma-
ção do residente. O resultado dessa avaliação com-
põe um ranking de desempenho entre as instituições 

os 
, o 

que pode gerar maior ou menor concorrência em algu-
mas instituições.

-
tesia aos diversos procedimentos diagnósticos, tera-
pêuticos e cirúrgicos.
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Matriz de competências

esperada por ano de atuação do médico residente.

 Proporcionar conhecimento teó-

desenvolver competências com habilidades técnicas 
para realização de intubação orotraqueal, venóclise 
periférica e central, anestesia do neuroeixo entre outras, 
sob supervisão. O residente deve avaliar as condições 
clínicas do paciente antes do ato anestésico e decidir 
pela melhor estratégia a ser adotada. Os casos mais 
recomendados para o residente do primeiro ano são 
cirurgias eletivas com avaliação pré-anestésica para 
cirurgias de pequeno ou médio porte.

 Realizar a avaliação pré-anesté-
sica e planejamento anestésico a cirurgias de médio 
e grande porte. Adquirir maior desenvolvimento dos 
procedimentos invasivos como punção arterial e 

tratamento da dor aguda serão mais explorados com 
abordagem, também, da analgesia controlada pelo 

enfoque para tratamento intensivo de pacientes cirúr-
gicos no ambiente da terapia intensiva e na sala de 
recuperação pós-anestésica. A habilidade na manipu-

com adequada anestesia regional e tópica e uso de 

o residente do segundo ano deve priorizar cirurgias de 
médio ou grande porte.

ser submetido a procedimentos cirúrgicos, desde seu 
preparo, visando otimização prévia, até manejo inten-

-

das vias aéreas, reposição volêmica e transfusão de 
hemocomponentes, bem como adequada correção 
de coagulopatias. Realizar anestesia para cirurgias de 
grande porte como cirurgia cardíaca, transplantes em 

como para procedimentos diagnósticos e terapêuticos 
fora do centro cirúrgico, incluindo os de alta complexi-
dade, tais como a radiologia vascular. Realizar acesso 
vascular central e bloqueios periféricos guiados pela 

assistencial, no cuidado do paciente como na relação 

-

de conclusão de curso.

•

•

AS MELHORES RESIDÊNCIAS 
EM ANESTESIOLOGIA

Elencar as melhores residências em Anestesiologia 

um estudo alinhado e comparativo nesse sentido. 
Entretanto, ao longo desta publicação, você vai conhe-

ver uma relação de instituições que são referência no 
setor quando imaginamos quais seriam as melhores 
residências em Anestesiologia.

A escolha de qual programa de residência médica 
seguir é fundamental na formação de um médico. Por 

-
tituições que oferecem a especialidade escolhida e opte 
por aquelas que atendam as demandas pessoais para 
uma boa formação, suas necessidades e a satisfação 

A anestesiologia é um dos programas mais concorri-

e reconhecidos para treinar os residentes, enquanto a 

residências em Anestesiologia, listamos algumas 
instituições com boas referências no setor, sendo as 

-
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-
ponível no .

SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
ANESTESIOLOGIA (SBA)

A  é uma 

constituindo- se em uma Federação de Associações 

Promover o desenvolvimento, o bem-estar e o aprimo-

qualidade e a segurança da medicina perioperatória 
para a sociedade em geral.

-
siologia, com reconhecimento internacional.
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REFERÊNCIAS

1. Anestesiologia: melhores residências, duração, 

2.

3.

4.

5. Ranking de melhores Centros de Ensino e 

6.

7.

CONVERSA COM O ESPECIALISTA

As responsabilidades do anestesiologista 
extrapolam a anestesia. Escute o SanarCast 

conversamos com o anestesiologista Heleno 
Paiva sobre a residência, carreira, mercado de 
trabalho, remuneração, rotina, e etc, do médico 
anestesista.
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7 Especialidades da medicina para fazer residência

6.
CARDIOLOGIA

DURAÇÃO

Dois anos 

REMUNERAÇÃO MÉDIA

R$ 6.084,89 / 22h

PRÉ-REQUISITO

Clínica Médica
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HISTÓRIA DA CARDIOLOGIA

É possível encontrar registros médicos e estudos do 
-

nos papiros de Smith, com mais de 3 mil anos de idade. 
Os conhecimentos foram sendo mais elaborados 

na Grécia antiga e também em Alexandria, mas cessou 
sob o domínio dos romanos . Eles foram revividos com 
a introdução da dissecção anatômica nas universida-
des europeias, abrindo o caminho para a descoberta da 
circulação do sangue.

-
volvimento e complexidade crescente, na década de 

-
rou.A  foi fundada, 

ROTINA NA RESIDÊNCIA 
DE CARDIOLOGIA

Conhecer a rotina da residência de Cardiologia é muito 
importante para escolher essa especialidade com segu-

-
ção e muitos anos de estudo.

-

essa residência médica, que é a primeira opção para 
-

Quem vai contar agora como é a rotina da residên-
cia em Cardiologia é Leonardo Sanches, que termina a 

A instituição foi escolhida tanto porque foi onde ele 

e participa de estudos com outras instituições ao 
redor do mundo.

“Além disso, apesar de ser um hospital particular, a 
residência acontece no SUS, com todo o acesso à tec-

tem tudo de melhor do sistema privado e do sistema 
público”, opina.

São muitas coisas que você não pode deixar de saber 
ao escolher a sua residência em Cardiologia. Então leia 
mais e veja como escolher bem a sua especialidade!

COMO A RESIDÊNCIA É DIVIDIDA

A residência de Cardiologia dura dois anos e tem carga 
-

tências ocorre da seguinte maneira: Unidade de inter-

-
tica e terapêutica, marca-passo e outras.

-

-
trico e atuou em enfermaria de forma mais consultiva. 
Ao mesmo tempo, sua atuação aprofundou-se em arrit-

ALINHANDO AS PRINCIPAIS 
EXPECTATIVAS

Uma das expectativas de Leonardo era ter um relacio-
namento próximo com pessoas, e esse foi um dos moti-
vos que o fez escolher a especialidade. “Grande parte 
dos pacientes têm o cardiologista como o seu médico 
pessoal. Quando você pergunta ao paciente ‘para quem 

residência de Cardiologia”, diz.
Porém, “é um caminho longo, é uma residência 
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cardiológica, enfermarias, ambulatórios, modalidade 

O MELHOR DA RESIDÊNCIA 
EM CARDIOLOGIA

sobre o melhor da residência de Cardiologia. “É possí-

implantar marca-passo, fazer teste ergométrico como 

Além disso, “a melhor coisa que vi na residência de 

ele muito bem. Apesar das exceções, existem mui-
tos casos em que pacientes jovens, debilitados com 

com dores de infarto, que demandam ação naquele 

mais bonito na Cardiologia”, opina Leonardo.

O MAIS DIFÍCIL 

A Cardiologia exige muito estudo, conta Leonardo. “O 
conteúdo teórico precisa ser mais forte, pois são muitos 

Ainda neste quesito, o médico lembra que, para a 
formação completa, “são pelo menos quatro anos, e 
se tiver subespecialidade, são mais um ou dois”, diz. 
Porém, “o mais difícil da Cardiologia são os plantões. 

adquirir qualidade de vida”, complementa.

EXPECTATIVA DE TRABALHO 
E EMPREGO

O cardiologista pode atuar em prevenção, intervenção 

-
tica, transplantes, hipertensão arterial e cardiopatias 
congênitas. Ainda é possível seguir para subespecialida-

rede pública quanto na privada, a oferta de vagas é boa. 
Ao mesmo doenças cardiovasculares causam cerca 
de um terço de todas as mortes no mundo, de acordo 

precisar da Cardiologia”, resume Leonardo Sanches.
Em sua visão, é difícil ver um cardiologista desem-

pregado, por mais que possa demorar para ele se esta-
belecer em consultório ou hospital privado. “O mercado 

plantões, constrói o seu nome para ir para consultórios”, 

bom não apenas nas capitais, mas também no interior, 

Leonardo deseja especializar-se em Ecocardiograma, 
e enxerga possibilidades para quem conclui a residência 

clínicas ou em exames de imagens. “Escolhi exames 
de imagem porque enxergo maior qualidade de vida e 
liberdade de atuação”

CONCLUSÃO SOBRE A ROTINA DA 
RESIDÊNCIA EM CARDIOLOGIA 

“a Cardiologia abre as suas possibilidades de atuação. 

interior desbravar caminhos. Pode fazer imagem, lidar 
-

sultório ou trabalhar no setor esportivo. O melhor da 
Cardiologia é poder abrir possibilidades e ter liberdade”, 
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P
ara as melhores residências em cardiologia, 
escolhemos algumas dentre as diversas que 

-
ção e os grandes vasos. A residência tem como pré-re-
quisito ter residência em clínica médica, tem duração 
de 2 anos e envolve bastante dinamismo, a qual a sua 
rotina pode ser de admitir paciente leves ou até mesmo 

especialistas de modo geral. O médico cardiologista 

uma jornada de trabalho de 22 horas semanais. Os resi-
dentes que optarem por se subespecializarem terão 
que fazer um novo processo seletivo e tem duração 
de 2 anos.

METODOLOGIA

momento apenas apontaremos as melhores com base 

na expertise dos especialistas entrevistados e critérios 
objetivos.

médicas reconhecidas, são 883 vagas credenciadas dis-
tribuídas em especialidades com acesso direto e com 
pré-requisito. Parte da residência pode ser cumprida 

-

restante é dirigido a atividades teórico-pedagógicas 
complementares.

especializado em cardiologia, pneumologia e cirur-

a nível nacional e internacional, se destacando como 
um grande centro de pesquisa e ensino. É um dos três 
maiores centros de cardiologia do mundo em volume 
de atendimento e número de especialidades de cardio-
logia reunidas.

Melhores Residências 
em Cardiologia | Ligas
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por imagem.

obtido por meio de concurso público.
-

-

não só pela introdução de inúmeras técnicas diagnós-
ticas e terapêuticas como pelas pesquisas pioneiras 
realizadas.

cardiologia 24 horas por dia. Sua estrutura conta com 

é considerado o maior da América Latina. O hospital 

com leitos dedicados ao cuidado intensivo dos clientes 
nesta especialidade.

-

O HC é um dos pilares de excelência da saúde 
pública do estado de São Paulo. É considerado um dos 

CONCEITO DA SOCIEDADE 
BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA

sociedade de cardiologia latino-americana. Ela é 

de Especialista em Cardiologia e, junto com o Fundo 

como objetivo ampliar e difundir o conhecimento em 
ciência cardiovascular, representar e promover o desen-
volvimento do cardiologista, realizar ações em prol da 
saúde cardiovascular no país e ser referência em asso-

internacional.

CONCLUSÃO SOBRE AS MELHORES 
RESIDÊNCIAS EM CARDIOLOGIA

Antes de escolher a residência e a instituição, o estu-

-
ceiro, tempo de investimento em formação e local em 

que são bem conceituadas. Porém, sabe-se que São 

a de maior destaque.
-

alizações contínuas e é um curso longo, o qual pode 
-

cado de trabalho concorrido. Entretanto, a conclusão da 
residência de cardiologia permite trabalhar em qualquer 

muito prevalentes e possuem uma demanda bastante 

OPINIÃO DOS ESPECIALISTAS

qualidade da residência médica em cardiologia depende 
muito da estrutura física dos hospitais e do que eles 
podem oferecer. Além disso, àqueles que apresentam 

-

-
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-
res residências médicas em cardiologia se localizam 
no estado de São Paulo, pelo simples motivo de que 
todas as atualizações médicas internacionais chegam 

locais como o PROCAPE no Recife, o Hospital Pro-

-
taque nacional. Porém, as residências de São Paulo 
são mais conceituadas e apresentam maior prestígio, 

•

•

•

•

CONVERSA COM O ESPECIALISTA

A cardiologia com certeza é uma das residências 

-

médica. Apesar dessas informações comuns, 
muito se fala sobre ser uma especialidade satu-

Para esclarecer essas dúvidas e contar como 
é uma residência "por dentro", se liga no que o 

-
dio.logico no instagram, tem a dizer! O título é 
"Cardiologia: da residência à carreira", mas bem 
que poderia ser "Cardiologia sem segredos".
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7 Especialidades da medicina para fazer residência

7.
MEDICINA DA 
FAMÍLIA E 
COMUNIDADE

DURAÇÃO

Dois anos 

REMUNERAÇÃO MÉDIA

R$ 9.000,00 / 30h

PRÉ-REQUISITO

Acesso Direto
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SOBRE A ÁREA

especialidade médica que presta assistência à saúde 
continuada, integral e abrangente. Existe um foco na 
família e na pessoa, com orientação para a comunidade.

os sexos, prestando assistência de forma permanente 
e contínua.

Ou seja, o atendimento não acontece apenas quando 

e reabilitação. 
-

lidade para a saúde pública, uma equipe de saúde da 
-

mas trazidos pela comunidade.

pelo médico de família e comunidade: 

•

• Promoção e a proteção da saúde

• Prevenção de doenças

• Redução de danos

• Reabilitação

O MÉDICO DE FAMÍLIA E A SUA ROTINA 

Além de atuar diretamente com os pacientes e suas 

Ele deve tratar doenças e garantir a continuidade do 
cuidado, mas também promover a organização política 
e social das comunidades em que trabalha. Por isso, 

características como:

• Espírito de equipe

•

•
médico-pessoa 

-
vidades realizadas no dia a dia do especialista: 

•

• Reuniões com a equipe 

• Reuniões administrativas

•

• Atendimentos ambulatoriais

• Pequenos procedimentos

AS ÁREAS DE ATUAÇÃO DA MEDICINA 
DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

O especialista em medicina de família e comunidade 

programas e serviços que estruturam o Sistema Único 

saúde acompanhado de enfermeiros, técnicos de 

indígenas, quilombolas e ribeirinhas.
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outras oportunidades para o especialista:

• Assistência ou preceptoria de residentes e 
graduandos em unidades de APS 

• Atividade docente em universidades públicas 
e privadas

•
colaborações internacionais

•

•  Assistência em unidades hospitalares de baixa e 
alta complexidade

• Assistência em consultório e alguns planos de 
saúde privados

MERCADO DE TRABALHO 
E A REMUNERAÇÃO DO 
ESPECIALISTA EM DE FAMÍLIA

A maior parte dos médicos com essa especialidade 
estão inseridos no Programa de Saúde da Família. 

empregadores mais comuns, alguns inclusive selecio-

uma jornada de trabalho de 30 horas. O valor, no entanto, 
pode variar
ou 40h, município e local onde o especialista trabalha. 

Caso esteja alocado em um posto de saúde, por 

varia de acordo com o regime de contratação. 
-

-
ças acontecem com o objetivo de atender à população 

serviços de saúde nos dias úteis. 

A RESIDÊNCIA MÉDICA DE MEDICINA 
DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

de Família e Comunidade é de acesso direto e organi-
zada em diferentes modelos de programas. 

trabalhar em diversos campos e, nos últimos anos, foi 
uma das que apresentou maior ampliação na oferta 
de vagas de residência

Apesar disso, ela é a primeira opção apenas para 
-

dados do estudo .

O HISTÓRICO DA MEDICINA DE 
FAMÍLIA E COMUNIDADE

especialidade médica antiga que é reestruturada à 
medida em que os modelos de atenção à saúde se 

Esta especialidade médica tem a sua origem na 
saúde coletiva, na medicina preventiva e na epidemio-
logia. Ela é baseada na ideia de que o processo de saú-

vive e com as relações pessoais, sociais e econômicas 
que estão estabelecidas na região.

-

Família e Comunidade, além de ampliação em cerca de 

RESIDÊNCIA EM MEDICINA DE FAMÍLIA 
E COMUNIDADE: TUDO SOBRE

-
lidade médica com um crescente número de ofertas de 
vagas, centros especializados de formação e também 
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vinculada a iniciativas do Estado.
A Conferência de Alma-Ata, criada pela Organização 

-

de Família e Comunidade no país. Porém, só no ano 

o SUS, que tem entre seus elementos os conceitos 
de descentralização, municipalização, distritalização, 
participação popular e apoio ao desenvolvimento da 

-
goria surgida 24 anos antes.

SOBRE A RESIDÊNCIA DE MEDICINA 
DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

-

nível de atenção.

-

Família e Comunidade é hoje a ação mais estruturante 

os princípios da APS, chegamos à notória constatação 

esta tarefa.

onze médicos R2. Para ilustrar como é a realidade desta 
-

-dia e dar uma breve introdução do programa.

RESIDÊNCIA EM MEDICINA DE FAMÍLIA 
E COMUNIDADE EM PRAIA GRANDE

O programa tem duração de dois anos e foi construído 

base na integração ensino-serviço, tendo em vista os 
investimentos nos últimos anos na estruturação orga-
nizacional da APS na cidade.

O programa aplicado em Praia Grande tem por base 

Família e Comunidade como aquela que engloba a 
prestação de cuidados personalizados e continuados 
a indivíduos e famílias de uma determinada popula-
ção, independentemente de idade, sexo ou proble-
mas de saúde.

Coloca como fundamentos da especialidade:

•
momentos iniciais, ainda como manifestações 
indiferenciadas e atípicas;

•
momentos de agudização e problemas que 

problemas de saúde mais prevalentes;

• Comprometer-se com o cuidado integral 
às pessoas sob sua responsabilidade, não 
restringindo sua atuação à existência de 
uma doença, bem como não terminando sua 
responsabilidade com a resolução desta;

• Coordenar os cuidados a serem tomados com o 
paciente, independentemente do percurso deste 

este é encaminhado a outro especialista.

•
da Família e Comunidade deve formar médicos 

• Cuidado centrado nos indivíduos e na família;

•

• Atendimento integral, continuado e moldado à 

• Participante da Educação Permanente em Saúde.
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-
zada preferencialmente no SUS, a partir de uma abor-
dagem integral dos determinantes do processo saúde e 
adoecimento, integrando ações de promoção, proteção, 
recuperação, educação em saúde, gestão do cuidado 

A cidade de Praia Grande conta com estruturas cha-
madas USAFAS, Unidades de Saúde da Família, onde 

divididos em “consulta agendada” e “acesso avançado 

Este número de consultas aumenta quando nos 
tornamos R2. A princípio, o médico residente fica 
na mesma USAFA do início da residência até o tér-
mino desta.

-
mas de saúde tratados a depender da Unidade, que, de 
acordo com o contexto socioeconômico de seu entorno, 

-

-

-

O programa é bastante amplo, tendo como um 

-

-

e Comunidade em Praia Grande, encerrarei por aqui, 

contato comigo pelo e-mail abaixo.

Lembro, ainda, que o assunto é vasto e rico em 
informações, existindo inúmeros outros tópicos que 
ainda podem vir a serem explorados possivelmente em 
outro artigo, como carreira e oportunidades de traba-
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Melhores Residências 
em Medicina de Família e 
Comunidade no RJ | Ligas

E
xiste uma grande diversidade nos progra-

e Comunidade, com grande extensão em 
todo o país.

-
mos inseridos como liga e acadêmicos, 3 programas de 
residência se destacam em comparação não apenas 

especialidades.

uma jornada de trabalho de 30 horas. O valor, no entanto, 

ou 40h, município e local onde o especialista trabalha. 
Caso esteja alocado em um posto de saúde, por 

varia de acordo com o regime de contratação. 
Com duração de dois anos, as Residências em 

e organizadas em diferentes modelos de programas. 

trabalhar em diversos campos e, nos últimos anos, foi 
uma das que apresentou maior ampliação na oferta de 
vagas de residência no país. 

-
bilidade de curso de preceptoria.

-
mentação, alojamento durante os plantões e uma 

questões; conteúdos abordados na prova:

•

• Cirurgia Geral,

•

• Pediatria e

•

Sendo o mínimo de pontuação para estar habilitado 
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“Oferecemos uma carteira de serviço em APS abran-
-

computadores;
Eletrocardiografo, material permanentemente vasto 

medicações parenterais para manejo de urgências e 
pequenas emergências nas salas de observações clí-
nicas que todas unidades possuem, inclusive com des-

“Oferecemos um time muito especializado e agrega-
dor de preceptores que passam por educação perma-
nente, curso ACLS e PALS ofertado a todos residentes, 

do país. Possibilidade de absorção imediata no mer-
cado de trabalho após o término da Residência, como 

de unidade ou a preceptoria com remuneração dife-

uma preceptoria sempre presente.

currículo, existe a possibilidade de curso de preceptoria 

São oferecidas 20 vagas de residência em medicina 

vagas, porém concedidas de formas diferentes.

-

-

-
dos na prova:

•

• Cirurgia Geral,

•

• Pediatria e

•

ótima infraestrutura e possibilidade de preceptoria ao 
término da residência, tem estímulo à produção cienti-

antigo do país”.

e até com a residência apesar de ter certeza quanto 
-

palmente pela capacitação teórica e pratica nas habili-

outras ferramentas importantes; os professores da 

e os preceptores nas clinicas são excelentes, sem 
contar a vantagem de usufruir do contexto político da 
APS no Rio”.

“Aprender com quem viu e ajudou a nascer a especia-
lidade no nosso país é uma experiência única. Apesar 
do convício em um hospital parecer distante dos obje-
tivos formativos, viver em uma cidade em que se per-
cebe o esforço de reestruturação do sistema de saúde 
tendo a APS como pessoas e coletivos interessantes e 

é desenvolvido em conjunto com o Centro de Saúde 
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uma equipe.
-

lise de currículo e existe a possibilidade de curso de 
preceptoria.

podendo ser ajustado no decorrer do programa. Sobre 
-

auxílios de complemento da Prefeitura o valor da bolsa 

de completo do curso de preceptoria que é optativo.
-
-

dados na prova:

•

• Cirurgia Geral,

•

• Pediatria,

•

-

-

clínica como exercício politico de encontro e reconhe-
cimento do outro”.

projetos pedagógicos são elementos que valorizamos 
no cotidiano.”

•

•

•

CONVERSA COM O ESPECIALISTA

relacionada com a história do SUS, o Sistema 
Único de Saúde. Então não é exagero dizer que 

-

Uma equipe de saúde da família bem formada 

vamos entender porque isto acontece, e conhecer 
melhor sobre esta especialidade médica. 

Comunidade na Unicamp, e com o Rodrigo Lima, 
que hoje é médico e preceptor na Secretaria de 

como é a residência, o mercado de trabalho, a 
remuneração, e a rotina do médico de família.
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atenção o enunciado de cada pergunta, observe as 
alternativas e escolha aquela que você considera 

especialistas da Sanar, você confere nos hiperlinks 

Questões 
na prática
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Questões na prática

PERGUNTA 1
USP 2021

de clínica médica por queixa de tosse crônica. Refere 
-

relevantes. O exame clínico é normal. Realizou nova 

A

B Prescrever anfotericina

C Solicitar lavado broncoalveolar

D Solicitar biópsia pulmonar

aqui.

PERGUNTA 2
SES/GO/UFG 2021

por, pelo menos, 2 dos seguintes sinais e sintomas: 

dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos ou 

A Suspeito de síndrome gripal;

B Suspeito de síndrome respiratória 
aguda grave;

C

D

neste link.

PERGUNTA 3
UFSC/2021

-

-
nações em unidades de terapia intensiva e a tempo 
mais prolongado de internação em comparação com 
a população em geral.

-
festações graves de diabetes, incluindo cetoacidose 
diabética e estado hiperglicêmico hiperosmolar.

-
tados para tratar a hiperglicemia intrahospitalar durante 

-
tar a frequência de contato direto da equipe com os 
pacientes.
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Questões na prática

-
sequentemente pior controle glicêmico.

-
tos adversos associados ao seu uso.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo:

A

B

C

D

E

neste link.

PERGUNTA 4
UNIFESP 2021

-

-
-

A

B Sangramento de varizes isoladas de 

C

D Sangramento de tumor estenosante 
de esôfago.

aqui.

PERGUNTA 5
USP 2021

A embriaguez patológica caracteriza-se por:

A -

de tempo com alteração da lucidez de 
consciência;

B -
cinação tipo macrozoopsia concomitante e 
convulsões sub-entrantes;

C
acompanhada de euforização do humor 
seguida de fase comatosa, com relaxa-

D
crepuscularização da consciência e amné-
sia lacunar;

A resposta correta e comentada você encontra 
neste link.






