
 

 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 1, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016 
 
Dispõe sobre os requisitos mínimos do Programa de Residência 
Médica em Pediatria e dá outras providencias. 
  

O Presidente da Comissão Nacional de Residência Médica  
(CNRM), no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto 
no Decreto nº 80.281, de 05 de setembro de 1977, na Lei nº 
6.932, de 07 de julho de 1981 e no Decreto nº 7.562, de 15 de 
setembro de 2011,e considerando a necessidade de atualização 
das Resoluções da CNRM e, especialmente, a necessidade de 
restruturação integral do Programa de Residência Médica em 
Pediatria, resolve: 
  

Art. 1º. Os Programas de Residência Médica de Pediatria 
credenciáveis pela CNRM Médica passarão a ter a duração de 
03 (três) anos. 
  

§ 1º Os Programas de Residência Médica em Pediatria 
credenciados pela CNRM em data anterior à publicação da 
presente Resolução deverão se adaptar aos seus termos até o 
início do ano letivo de 2019, mediante novo Pedido de 
Credenciamento de Programa (PCP), não constituindo o 3º ano 
mero acréscimo aos Programas pré-existentes . 
 

§ 2º Somente serão credenciados pela CNRM os Programas 

de Residência Médica em Pediatria que cumprirem as 
exigências  estabelecidas na presente Resolução. 
 

Art. 2º. Ficam estabelecidos na forma do Anexo I a esta 
Resolução os requisitos mínimos para o 1º, 2º e 3º anos do 
Programa de Residência Médica em Pediatria. 
 

Art. 3º. O estágio opcional referente ao 3º ano do PRM em 

Pediatria poderá ser cumprido na própria instituição ministradora 
ou em instituição formalmente conveniada, no Brasil ou no 
exterior. 
 

Parágrafo único. O médico residente que optar por cumprir o 

estágio fora da instituição ministradora do PRM deverá 
apresentar à COREME, após o término do estágio, 
documentação comprobatória de frequência e aproveitamento, 
sob pena de não reconhecimento do estágio e,  
consequentemente, da carga horária correspondente para o 

cálculo da carga horária anual total prescrita pela CNRM. 
 

Art. 4º. Os locais de treinamento e cenários de prática dos 

PRM em Pediatria são os mencionados no Anexo II a esta 
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Resolução. 
 
Art. 5º. Revoga-se o item 48 da Resolução CNRM nº 02, de 17 
de maio de 2006, e as demais disposições em contrário. 
 

Art. 6º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 
  

MAURO LUIZ RABELO 

Em exercício 

 


