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MUDANÇAS NA
COMISSÃO NACIONAL DE 

RESIDÊNCIA MÉDICA (CNRM) 

legando discordâncias com a política proposta pelo
Ministério da Saúde, o professor titular da Disciplina de Clínica
Médica do Departamento de Medicina da Unifesp, Antonio
Carlos Lopes, pediu demissão da Comissão Nacional de
Residência Médica (CNRM), depois de quatro anos respondendo
pela Secretária Executiva, no Ministério da Educação. 

No período, ele ampliou a participação das Sociedades de
Especialidade e das universidades, incentivou a preceptoria,
abriu 700 novas bolsas, instituiu critérios mais rigorosos para
avaliação de cursos e adequou a duração dos vários programas.
Também lançou o estágio optativo para residentes em regiões
de fronteira e de difícil acesso, a prova prática no processo
seletivo. 

Embora resguarde o papel do Ministério da Educação,
Carlos Lopes deu várias declarações criticando as interferência
do Ministério da Saúde na Comissão Nacional de Residência
Médica:  “Estas interferências começaram a prejudicar a busca

da excelência na formação do residente, alicerçada no mérito
acadêmico e competência profissional. Esses princípios
caracterizaram o nosso trabalho nestes últimos quatro anos, que
acabou sendo reconhecido por todos: sociedades de especialidade,
entidades governamentais, AMB e CFM”, afirmou. (A entrevista
pode ser lida na íntegra no link:
http://www.amb.org.br/mc_noticias1_abre.php3?w_id=3240)

O novo titular do cargo é o psiquiatra mineiro José Carlos de
Souza Lima, que em entrevista à assessoria de imprensa da
Associação Médica Brasileira defendeu o caráter colegiado da
CRNM e criticou propostas de abrir programas de residências
médicas sem preceptoria. (A entrevista de Souza Lima pode ser
lida no link: 
http://www.amb.org.br/ mc_noticias1_abre.php3?w_id=3256)

Publicamos nas próximas páginas a avaliação do coordenador
da Comissão de Ensino do CBO, Paulo Augusto de Arruda Mello,
artigo do próprio Antônio Carlos Lopes sobre o assunto e a opinião
do presidente da AMB, José Luiz Gomes do Amaral.



sistema de aprendizado de espe-
cialidades médicas pode ter é a sua
transformação em mecanismo de
atendimento à população sem levar
em conta seu caráter prioritariamente
educacional, através da redução das
exigências curriculares em benefí-
cio de uma pretensa adaptação às
necessidades do País. 

Aparentemente esta posição, a
nosso ver equivocada, defendida
pelo Ministério da Saúde, tornou-se
majoritária na CNRM e levou An-
tônio Carlos Lopes a pedir de-
missão.

Desta forma, queremos mani-
festar nossa preocupação com o
futuro do sistema de ensino das
especialidades médicas no Brasil.
Logicamente, tínhamos discordân-

cias com o ex-dirigente da
CNRM e ainda não conhecemos
as posições de seu sucessor no
órgão. Esperamos, sinceramen-

te, que nossa preocupação venha a
se revelar despropositada, que a
colaboração entre as sociedades de
especialidades filiadas à AMB e a
CNRM continue cada vez mais es-
treita e que os sistemas de ensino
das especialidades médicas cum-
pram sua finalidade maior de pre-
parar da melhor forma possível o
jovem médico para atender à popu-
lação brasileira com a excelência
que ela precisa, merece e tem
Direito.
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Preocupação com o futuro
Paulo Augusto de Arruda Mello
Coordenador da Comissão de Ensino do CBO

A  saída de Antônio Carlos Lo-
pes da direção da Comissão Na-
cional de Residência Médica deve
ser lamentada levando-se em conta
a forma como foi efetuada, as ra-
zões alegadas e o histórico de co-
laboração entre a CNRM e as so-
ciedades de especialidades em be-
nefício do ensino médico que sua
atuação no órgão possibilitou.

Sempre defendemos a posição
de que o ensino médico deve buscar
a excelência. O jovem médico deve
sair das residências e dos cursos de
especialização com conhecimento
técnico-científico que lhe permita
trabalhar em qualquer lugar do
mundo, formação humanista para
enxergar em qualquer paciente o
Ser Humano e não o portador da
doença e conhecimento administrativo
para gerir sua vida profissional em
tempos de grandes mudanças so-
ciais e tecnológicas. Tal posição
não deve e não pode ser confundida
com elitismo ou com qualquer pre-
tenso desprezo pelas necessidades
de atendimento médico da popu-
lação, principalmente da mais ca-
rente. 

Em diversas ações e manifes-
tações públicas, Antônio Carlos
Lopes defendeu a mesma posição.

Sempre defendemos que as
distorções históricas que levaram a
criação de sistemas de formação de
especialistas diferenciados, um
oficial representado pela CNRM e
outro não governamental repre-
sentado pelos cursos de especi-
alização credenciados pelas soci-

edades de especialidade filiadas à
AMB, deveriam ser superadas atra-
vés do diálogo e do respeito mútuo,
num processo mais ou menos longo
que envolvesse a colaboração cres-
cente entre as duas esferas insti-
tucionais do ensino das especiali-
dades. Sempre defendemos, tam-
bém, que tal processo não pode

nem deve obedecer a conjunturas
políticas necessariamente voláteis,
mas ter como fato gerador e pro-
pulsor a busca pela excelência no
ensino médico.

Em diversas ações e mani-
festações públicas, Antônio Carlos
Lopes defendeu as mesmas posi-
ções e em passado recente ocor-
reram ações conjuntas entre repre-
sentantes da Comissão de Ensino
do CBO e a CNRM extremamente
produtivas para o ensino da espe-
cialidade.

Sempre defendemos a posição
de que a maior distorção que o

Paulo Augusto de Arruda 
Mello



A residência médica é uma
consagrada forma de especialização
em medicina. Busca, por meio da
prática clínica, sob a supervisão
qualificada, formar os médicos, ha-
bilitando-os ao pleno exercício da
profissão. 

A ampliação do conhecimento
médico nas últimas décadas exige
correspondente aumento no conte-
údo e extensão dos programas de
residência médica, que hoje, em
todo mundo, obrigatoriamente ul-
trapassa quatro anos. 

Espera-se que a formação do
médico seja integral, sólida a ponto
de permitir-lhe desenvolver-se em
uma carreira que, não raro, ultrapassa
quarenta anos. A residência é com-
plementação obrigatória do curso
de formação e, ao completá-la,

deve o médico dominar a espe-
cialidade escolhida em todos os
aspectos. 

Trata-se de um erro fundamental
tentar reduzir os programas apenas
aos aspectos mais prevalentes das
doenças que circunstancialmente

afligem o país, visto que este
quadro é mutável e a carreira é
longa. De outra parte, se o fi-

zéssemos, teríamos profissionais
de qualidade inferior aos formados
em países mais bem sucedidos.
Estaríamos, portanto, caminhando
na direção contrária ao progresso
que desejamos. 

O Ministério da Educação e as
Sociedades de Especialidade pode-
riam melhor contribuir para a for-
mação dos médicos, se o Ministério
da Saúde se ocupasse em criar
condições para distribuir os mé-
dicos no Brasil facilitando sua atu-

ação. 
Vemos com apreensão pro-
postas reducionistas e manifes-
tações de conceitos ultrapas-

sados. Não há lugar para médicos
“pés descalços” no mundo globa-
lizado.
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Residência Médica em Debate
José Luiz Gomes do Amaral
Presidente da Associação Médica Brasileira 

José Luiz Gomes do Amaral

Atentado ao ensino médico
Antonio Carlos Lopes 
ex-Secretário Executivo da Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) 

Há dias circulou a notícia de que
o Ministério da Saúde planeja im-
plantar “um novo perfil para a
medicina”, por intermédio de sua
Secretaria de Gestão do Trabalho
da Educação na Saúde. A proposta
está centrada no curso de graduação
em medicina. Por conhecermos a
filosofia ideológica desta Secretaria,
somos obrigados a trazer a público
a realidade dos fatos. O objetivo é
formar médicos para o SUS, e
desde já salientamos a contramão
da realidade em que se encontra
este projeto.

Contestamos tal posicionamento,
pois a prioridade deve ser a forma-
ção de médicos competentes, éti-
cos, prontos para trabalhar no SUS
e também nos diversos locais que o
mercado oferece. O paciente do
Sistema Único de Saúde também
merece um médico qualificado, por
isso, a formação deve ser de exce-
lência. A proposta do Ministério da
Saúde mostra desconhecimento
sobre o ensino médico e o exercício
profissional; afronta princípios do
ensino preconizados por quem exer-
ce a medicina e busca a excelência

acadêmica e a competência pro-
fissional. 

O correto e bom ensino médico é
complexo. Envolve currículo humanista,
modelo pedagógico, estrutura aca-
dêmico-administrativa, metodolo-
gia de ensino e de avaliação, e
recursos humanos e materiais con-
dizentes. É necessário ainda que
haja quem ensine, pois a medicina
é uma profissão em que só se
aprende ao lado de quem sabe,
assim como é fundamental o am-
biente em que se dá o aprendizado.
Este fato, com a grande expansão
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