
SOCIEDADE BRASILEIRA DE PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA 

Diretoria de ensino e exercício profissional 

Critérios para o reconhecimento de certificado de 
conclusão de Curso de Especialização em 

Pneumologia 

Considerando-se a Resolução Nº 1 de 14 de maio de 2002 da Comissão 
Nacional de Residência Médica (CNRM), 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 conclusão de Curso de Especialização em Pneumologia 
promovidos por Instituições de Ensino Superior ou Hospitais de Ensino estruturados de 
forma que atendam aos seguintes requisitos:

1. Ter pré-requisito de ingresso equiparável ao da Residência Médica em 
Pneumologia, conforme determinado pela Resolução CFM Nº 2.148/2016 que 
homologa a Portaria da Comissão Mista de Especialidades (CME 01/2016) – 
Artigo 5º, atualmente consistindo em dois anos de Residência Médica em Clínica 
Médica credenciada pela CNRM ou dois anos de Curso de Especialização em 
Clínica Médica, reconhecido pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica

2. Ter tido duração de dois anos, com carga horária mínima anual de 2.880 horas;

3. Ter tido a carga horária a que se refere o item 2 distribuída em estágios, 
atendendo aos percentuais estabelecidos pela Resolução Nº 02 de 17/05/2006 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 os 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 recursos bibliográficos, como livros textos e periódicos básicos e 
avançados em pneumologia, ainda que por via eletrônica através da internet 
para atualização bibliográfica permanente;

8. Desenvolverem instrumentos consequentes de avaliação;

9. Envio anual e regular dos Editais de Seleção de Candidatos, bem como, 
relatórios anuais dos alunos com direito ao certificado de conclusão.
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