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Considerando-se a Resolução Nº 1 de 14 de maio de 2002 da Comissão 
Nacional de Residência Médica (Secretaria de Educação Superior, Ministério de 
Educação), a Normativa de regulamentação do exame de suficiência para obtenção de 
título de especialista ou certificação da área de atuação da AMB de julho de 2007, e o 
aprovado no I Fórum de Ensino de Pneumologia da SBPT em outubro de 2007, serão 
reconhecidos os certificados de cursos de treinamento na especialidade promovidos 
por Instituições de Ensino Superior ou Hospitais de Ensino estruturados de forma a 
que atendam às seguintes exigências: 

 
1. Ter pré-requisito de ingresso equiparável ao da residência médica em 

pneumologia determinado pela Comissão Nacional de Residência Médica e 
atualmente consistindo em dois anos de residência médica em clínica médica, 
ou dois anos de curso de treinamento em clínica médica; 

2. Ser desenvolvido ao longo de dois anos, com carga horária mínima anual de 
2.880 horas;  

3. A carga horária mínima deve ser distribuída conforme às resoluções da CNRM; 

4. Disporem de preceptores com Título de Especialista em Pneumologia e 
Tisiologia e/ou titulação acadêmica (Mestrado, Doutorado ou Livre-Docência 
em Pneumologia); 

5. Desenvolverem abordagem de conteúdos de pneumologia correspondentes 
aos do programa do exame de concessão do título de especialista em 
pneumologia; 

6. Disporem de recursos de apoio ao diagnóstico e tratamento exigidos pela 
CNRM para credenciamento de programas de residência em pneumologia; 

7. Oferecerem aos alunos recursos bibliográficos básicos (livros textos 
atualizados) e acesso à rede (Internet) para atualização bibliográfica 
permanente; 

8. Desenvolverem instrumentos conseqüentes de avaliação 

9. As Instituições que oferecem Programas de Treinamento reconhecidos pela 
SBPT devem enviar anualmente os respectivos Editais de Seleção de 
Candidatos, bem como, Relatórios anuais dos alunos com direito ao certificado 
de conclusão. 

 
 


