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RESIDÊNCIA MÉDICA

Estréia dia 19 de setembro curso à distância para 
residência médica do Ministério da Educação  

  
Programa transmitido pela TV IP Conexão Médica objetiva criar um padrão nacional para 

o ensino da residência e democratizar o conhecimento em Medicina 
  

  
Na segunda-feira 19 de setembro de 2005, a residência médica do Brasil começa a 
trilhar um caminho pioneiro que promete revolucionar o processo de ensino da Medicina. 
O Ministério da Educação, por intermédio da Comissão Nacional de Residência Médica 
(CNRM), dará início oficialmente a um curso à distância para médicos residentes, com o 
intuito de criar um padrão nacional e democratizar o aprendizado em áreas como Clínica 
Médica, Pediatria, Obstetrícia e Ginecologia, Cirurgia Geral, Medicina de Família e 
Comunidade, Ética e Bioética.  
  
A primeira aula do Curso Livre à distância será aberta com explanações do Ministro da 
Educação, Fernando Haddad, e do secretário executivo da Comissão Nacional de 
Residência Médica do MEC, dr. Antônio Carlos Lopes.  Dezenove hospitais estratégicos 
(relação abaixo) foram definidos pelo MEC para a exibição das aulas em universidades 
federais das regiões Norte e Nordeste. Mais de 100 outros pontos da TV IP Conexão 
Médica, espalhados por todo o Brasil, receberão simultaneamente o conteúdo 
programático, que também será uma relevante ferramenta para a atualização de 
médicos já formados e para a difusão do conhecimento de excelência de forma mais 
uniforme.  
  
"A estratégia da escolha de pontos buscou democratizar a disseminação do 
conhecimento. Estamos colocando esses pontos em regiões com menos recursos, pois 
outras, com uma condição melhor, receberão o curso pela Conexão Médica", afirma o dr. 
Antonio Carlos Lopes. "A escolha desses pontos, aliás, foi realizada pelo MEC com a 
colaboração dos ministérios da Defesa e da Saúde".  
  
O Curso Livre à distância é destinado ao atendimento da carga horária teórica da 
residência médica. Irá ao ar às segundas, terças, quintas e sextas-feiras. Será 
reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica e contará com uma carga de 
100 horas aulas anuais, divididas em vinte horas para o conteúdo de Ética e Bioética e 
80 horas para as demais especialidades.  
  
Além de ser transmitido para as instalações designadas pelo MEC, ministérios da Saúde 
e Defesa, todas as instituições com Programas de Residência Médica credenciados pela 
Comissão Nacional de Residência Médica dentro de suas respectivas localidades poderão 
participar homologando-se. 
  
"Teremos um conteúdo programático elaborado e atual no que diz respeito ao 
conhecimento cognitivo. O residente terá a oportunidade de acompanhar aulas de 
pessoas qualificadas que exercem a Medicina e têm experiência. Isso também será de 
suma importância para a atualização dos médicos já formados. Teremos, enfim, a 
Medicina de evidência com competência", garante o dr. Antônio Carlos Lopes.  
  

Entidades participantes já homologadas 
  

ALAGOAS - Universidade Federal 

SERGIPE - Universidade Federal 

BAHIA - Escola Estadual de Saúde 

PIAUÍ - Universidade Federal 

MARANHÃO - Universidade Federal 

CEARÁ - Universidade Federal 
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ACRE - Universidade Federal 

AMAZONAS - Universidade Federal, Hospital de Guarnição de Tabatinga e Hospital de 

Guarnição de São Gabriel da Cachoeira 

AMAPÁ - Secretaria de Saúde do Estado 

PARÁ - Universidade Federal e Hospital de Guarnição de Marabá 

RORAIMA - Secretaria de Saúde do Estado  

CUIABÁ - Universidade Federal 

RIO GRANDE do NORTE - Universidade Federal 

PERNAMBUCO - Universidade Federal 

PELOTAS/RS - Universidade Federal 

RONDÔNIA - Hospital de Guarnição de Porto Velho 
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