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“Sem sombra de dúvidas o início da residência médica é um dos

momentos mais marcantes e importantes na vida do profissional,

como realmente deve ser. Porém, infelizmente, também é um

período árduo de muito desgaste físico e mental para o residente.

Sabendo da importância e diferença prática de começar essa

jornada conhecendo os seus direitos, o Sindicato dos Médicos de

São Paulo – Simesp em conjunto com o escritório Crivelli Advogados

Associados prepararam esta cartilha para permitir que você,

residente, comece sua jornada conhecendo minimamente seus

direitos, podendo evitar abusos ou ilegalidade em relação a eles.”

Apresentação

Cartilha do Médico Residente - 2023



1.   Quais legislações regulamentam a residência médica?

2.   Qual Órgão é regulamenta a residência?

3.   Minha unidade pode impor ou redigir regras específicas para só para os seus
residentes?

4.   Posso trabalhar em outro local ou minha residência exige dedicação exclusiva? 

5.   Existe vínculo de emprego entre o médico residente e a instituição de saúde? 
 
6.  Qual é minha jornada na residência?

7.   Qual o valor da bolsa do residente? 

8.   Posso pagar meia entrada nos eventos? 

9.   Existe descontos que incidem sobre a bolsa do residente?

10.Tenho direito a alimentação e alojamento?

11. Tenho direito a receber décimo terceiro salário? 
 
12. Minhas atividades como residente precisam ter supervisão periódica e integral?

13. Tenho direito a férias? 
 
14. Licença Maternidade ou Licença Paternidade tenho direito na residência médica?
 
15. Posso pedir licença para tratamento de saúde?

16. Tenho direito a licença para celebrar meu casamento?

17. Tenho direito a licença quando algum parente falece? – Licença Nojo

18. Fui chamado para o Serviço Militar, posso pedir o trancamento da residência?
 
19. Posso transferir minha residência médica?

20. Sobre a Responsabilidade Civil do Médico Residente

21. Quais as vantagens de fazer residência médica?
 

MÉDICO RESIDENTE E O INSS

22. Como ocorre a filiação do médico residente à Previdência Social?
 
23. O médico residente é filiado à Previdência Social em qual tipo de segurado?
 
24. Qual a alíquota de contribuição do médico residente ao Regime Geral da
Previdência Social?
 
25. O médico residente pode fazer o pagamento em atraso das contribuições não
recolhidas? 
 
26. Como o INSS computa o tempo de contribuição do residente? 
 
27. O tempo de contribuição ao RGPS como residente, poderá ser averbado no RPPS?
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Comece sua jornada entendendo seus direitos!



A residência médica é regulamentada por diversas Leis e
Resoluções. Para auxiliar os residentes, no começo de sua jornada,
trazemos duas principais normativas que, provavelmente, ajudarão
a tirar muitas dúvidas que naturalmente surgem.

Uma delas é a Lei 6.932, de 7 de julho de 1981, a lei que dispõe sobre
as atividades do médico residente. A outra é a Resolução da
Comissão Nacional de Residência Médica – CNRM nº 2, de 7 de julho
de 2005, que dispõe sobre a estrutura, organização e
funcionamento da Comissão Nacional de Residência Médica. 

Assim, embora existam diversas resoluções e normativas que
regulamentam as atividades dos médicos residentes, as quais são
frequentemente alteradas, existe uma grande probabilidade de que
eventual dúvida sobre os direitos dos residentes sejam sanadas
nessas duas normativas.

1. Quais legislações regulamentam a
residência médica?

De acordo com a Lei nº 6.932/81,
legalmente, a residência médica é uma

modalidade de ensino de pós-graduação,
com características específicas. Ela é

destinada apenas aos médicos, sob a
forma de cursos de especialização, que

acontece em sua maior parte como
treinamento em serviço. A residência
funciona sob a responsabilidade das

instituições de saúde, universitárias ou
não, e  sempre sob a orientação de

profissionais médicos, sendo indispensável
a qualificação ética e profissional elevada

do preceptor.

2. Qual Órgão regulamenta a residência?

De maneira geral, as normativas e regulamentações da residência
são determinadas pela Comissão Nacional de Residência Médica.
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3. Minha unidade pode impor ou redigir regras
específicas para só para os seus residentes?
Cada unidade tem a prerrogativa de regulamentar sobre seu
próprio funcionamento, por exemplo, impondo certas regras, uso
obrigatório de uniformes, proibições quanto à vestimenta e adornos,
bem como impor disposições sobre os horários das escalas dos
plantões dos residentes. No entanto, essas normativas não podem
dispor de maneira abusiva ou contrária às normas da CNRM ou da
lei da residência médica.
 
Na dúvida, caso o residente suspeite que alguma norma seja
abusiva ou ilegal, a recomendação é que procure o Sindicato dos
Médicos de São Paulo ou um advogado especializado em direito da
saúde para buscar orientação sobre o caso.

4. Posso trabalhar em outro local ou minha
residência exige dedicação exclusiva?

Por lei a residência médica
deixou de ter dedicação
exclusiva. Na prática, isso
implica que o médico pode
trabalhar em outras
atividades médicas desde
que a sua jornada de
trabalho não seja
concomitante com seus
horários da residência.

5. Existe vínculo de emprego entre o
médico residente e a instituição de saúde?
Como já dito, por ser uma modalidade de ensino de pós-
graduação, perante a justiça, não existe vínculo empregatício entre
o médico e a instituição de saúde onde aquele cumpre o programa
de residência médica. Entretanto, é necessário a celebração de
contrato estabelecendo os direitos e deveres de cada uma das
partes envolvidas.
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Relativamente à jornada de trabalho, a Lei
6932/81 estabelece para o residente a

jornada máxima de 60 horas semanais, nela
incluída, um máximo de 24 horas de plantão.

 
O plantão noturno terá duração de, no

mínimo, 12 (doze) horas. O descanso
obrigatório terá seu início imediatamente

após o cumprimento do plantão noturno e
será, invariavelmente, de 6 (seis) horas

consecutivas, por plantão noturno.
 

Por fim, é importante ter em mente que os
programas de Residência Médica,

necessariamente, precisam destinar entre 10%
(dez por cento) e 20% (vinte por cento) da

carga horária exclusivamente para as
atividades teórico-práticas.

6. Qual é minha jornada na residência?

7.  Qual o valor da bolsa do residente?

A Portaria Interministerial nº 9/2021 do
Ministério da Educação, alterou o valor
das bolsas de residência médica, sendo
que o mínimo a ser pago desde 2021 é o
valor de R$ 4.106,09 (quatro mil, cento e
seis reais e nove centavos).
 
Lembrando que o financiamento de
bolsas de residência médica pode ser
tanto público quanto privado.
 
Mas, independentemente do órgão ou
instituição financiadora, o importante a
se saber é que a bolsa nunca poderá
ser inferior a R$ 4.106,09 (quatro mil,
cento e seis reais e nove centavos).
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8. Posso pagar meia entrada nos eventos?
Como já mencionado nesta cartilha, por lei, a residência médica é
uma modalidade de ensino, logo o médico residente também é
aluno. Assim, o residente goza de todos os benefícios da Lei Federal
nº 12.933/2013, que garante o direito ao pagamento de metade do
valor do ingresso, vendido ao público geral em salas de cinema,
cineclubes, teatros, espetáculos musicais e circenses e eventos
educativos, esportivos, de lazer e de entretenimento, em todo o
território nacional, dentre outros eventos.

9. Existe descontos que incidem sobre a bolsa
do residente?
O médico residente, filiado à Previdência Social na categoria de
segurado contribuinte individual, terá descontado do valor da sua
bolsa de residência o percentual de 11% para contribuição
previdenciária, acrescido do percentual de 20% para recolhimento a
cargo da instituição de saúde. As entidades filantrópicas, em razão
das isenções tributárias, não realizam contribuição e, neste caso,
para fins previdenciários, será descontado o percentual de 20% da
bolsa do residente. Demais descontos são indevidos.

10. Tenho direito a alimentação e alojamento?
É importante que o residente também
tenha conhecimento dos seus direitos
relativos à alimentação e alojamento.

 
A Lei da residência médica impõe

como obrigatório à própria instituição
de saúde responsável por programas
de residência médica, o fornecimento

de condições adequadas para repouso
e higiene pessoal durante os plantões,

bem como ficará responsável pela
alimentação e moradia dos médicos
residentes durante todo o período de

residência.

Cartilha do Médico Residente - 2023

4



13. Tenho direito a férias?

Embora não tenha vínculo
trabalhista, o médico residente
tem direito garantido por lei a 1
(um) dia de folga semanal e a 30
(trinta) dias consecutivos de
repouso por ano de atividade, ou
seja, as férias do residente não
podem ser fracionadas.

Assim, a legislação determina que, as instituições de saúde que
abrigam programas de residência médica, devem fornecer
moradia aos residentes. Caso tal determinação não seja
cumprida, a instituição deverá pagar o auxílio em pecúnia.

11. Tenho direito a receber décimo terceiro
salário?
Por não se tratar de um vínculo trabalhista, não se aplicam as
disposições da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT. Deste
modo, por não haver nenhuma resolução da CNRM neste sentido,
não há previsão legal de aplicabilidade de um 13º pagamento da
bolsa do residente.

12. Minhas atividades como residente precisam
ter supervisão periódica e integral?
A Comissão Nacional de Residência Médica já dispôs que o plantão
presencial do Médico Residente, e sob a supervisão de preceptor
capacitado, é a única modalidade de plantão reconhecida por ela.
 
A própria Lei 6.932/1981 traz que a residência médica deve ser
exercida sob a orientação de profissionais médicos de elevada
qualificação ética e profissional.
 
Assim, é direito do residente a supervisão permanente de seu
treinamento durante todo o período da residência médica.
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www.crivelli.com.br

14. Licença Maternidade ou Licença
Paternidade: tenho direito na residência
médica?

O artigo 4º da Lei 6.932/1981, dispõe que o médico-
residente tem direito, conforme o caso, à licença
paternidade pelo período de 5 (cinco) dias ou à

licença maternidade pelo período de 120 (cento e
vinte) dias consecutivos.

 
Ainda há a possiblidade de solicitar a prorrogação

da licença maternidade por mais 60 (sessenta)
dias e a paternidade por mais 15 (quinze) nos

termos da Lei no 11.770 de 2008.
 
 

15. Posso pedir licença para tratamento de
saúde?
O residente pode se afastar para tratamento de saúde mediante
apresentação de atestado médico.
 
Nesses casos, a licença por afastamento por questões de saúde
sempre será remunerada, porém, considerando que o residente é
contribuinte da Previdência Social, caso o afastamento por questões
de saúde perdure por mais de 15 (quinze) dias, o médico residente
será encaminhado ao INSS para requerer o auxílio por incapacidade
temporária previdenciário (B31) em caso de doença comum, ou o
auxílio por incapacidade temporária acidentário (B91) para doença
ocupacional ou acidente de trabalho, mediante o agendamento da
perícia médica, sendo indispensável para a liberação deste
benefício a constatação, pelo perito médico do INSS, da
incapacidade total e temporária para o trabalho.
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16. Tenho direito a licença para celebrar meu
casamento?
Não existe resolução da CNRM que trate especificamente ou que
garanta a licença para casamento, também conhecida como
licença gala.



No entanto, na maioria das vezes
e a própria Comissão de

Residência Médica (COREME) faz
essa negociação com a

instituição, a fim de garantir esse
benefício. Assim, se for o  caso, a

recomendação é procurar sua
COREME para descobrir se o

residente possui esse direito em
sua instituição.

17. Tenho direito a licença quando algum
parente falece? – Licença Nojo
A licença nojo é direito do Profissional de Saúde Residente, sendo
concedida licença de 8 (oito) dias, em caso de óbito de parentes
de 1º grau, ascendentes ou descendentes, conforme a Resolução
CNRMS nº 3, de 17 de fevereiro de 2011.

18.  Fui chamado para o Serviço Militar, posso
pedir o trancamento da residência?
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Conforme resolução própria do CNRM, é direito
do médico residente, matriculado no primeiro
ano de Programa de Residência Médica, trancar
a sua matrícula para cumprimento de Serviço
Militar. 

Mas este trancamento é permitido apenas uma
única vez em um único programa de Residência
Médica e apenas pelo período de 01 (um) ano.

Mas lembre-se que, para exercer o direito a este
afastamento sem qualquer tipo de problema, o
médico deverá formalizar o pedido em até 30
(trinta) dias contados do início da residência, e
o deferimento do trancamento implicará na
imediata suspensão do pagamento da bolsa de
estudos.



19. Posso transferir minha residência médica?
A transferência de residência médica é permitida em
alguns casos: 

a) quando solicitado pelo próprio médico residente; 
b) pela desativação do programa pela CNRM; 
c) pelo descredenciamento da instituição pela CNRM; ou 
d) pelo cancelamento do programa pela instituição
ministradora.
 
Cada uma dessas situações, possui regras próprias para
que a transferência seja realizada, como por exemplo,
quando a pedido do médico residente só poderá ser
realizada a partir do segundo ano de residência.
 
Todos as situações e direitos de transferências estão
dispostos na Resolução CNRM nº 1, de 3 de janeiro de
2018.

20.  Sobre a Responsabilidade Civil do Médico
Residente
A responsabilidade do médico residente é similar a
responsabilidade do médico plantonista, ambas se sujeitam à
responsabilidade do médico em geral, com a diferença, é claro, da
existência da figura do preceptor. 

Não há um entendimento sólido do Judiciário sobre a
responsabilidade do preceptor em relação aos seus alunos,
devendo a responsabilidade ser avaliada em cada caso concreto.
 
A realidade é que, independentemente do caráter de
aprendizagem e formação da residência, o residente é formado em
medicina, possui seu CRM ativo junto ao Conselho Regional
competente, portanto, deve seguir todos os encargos e
responsabilidades inerentes ao exercício da medicina. Dessa forma,
por ser médico formado, será cobrado ao mínimo a propedêutica
médica básica, devendo as peculiaridades de cada situação serem
avaliadas caso a caso. 
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MÉDICO RESIDENTE E O INSS
22. Como ocorre a filiação do médico
residente à Previdência Social?

As características da residência médica com o
recebimento de remuneração, implica na
obrigatoriedade da filiação do residente ao
Regime Geral da Previdência Social – RGPS.
 
Após o ano de 2003, com a edição da Lei nº. 10.666,
a empresa empregadora, ou seja, a Instituição de
Saúde ou hospital, onde o médico faz a sua
residência, 
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Assim, o médico residente pode ser responsabilizado pelos atos por
ele praticados durante a residência, ressalvada a peculiaridade de
cada episódio.

21. Quais as vantagens de fazer residência
médica?
Inicialmente, é importante destacar que apenas quem possui o
Registro de Qualificação de Especialidade (RQE) devidamente
registrado junto ao CRM é que pode publicizar sua especialidade
junto à sociedade, portanto, o médico que se divulga como
especialista sem o devido registro comete infração ética, sujeita às
penas do Conselho.

Desse modo, apenas quem possui certificado de conclusão de
Residência Médica – devidamente registrado pela Comissão
Nacional de Residência Médica (CNRM) e/ou Título de Especialista
emitido e registrado pela Associação Médica Brasileira, pode fazer o
registro do RQE junto ao Conselho Regional de Medicina.

Além disso, outra vantagem é que o médico especialista poderá
assumir cargos públicos que exijam determinada especialidade e,
também, poderá ocupar o cargo de responsabilidade técnica de
instituição especializada.



23. O médico residente é filiado à 
Previdência Social em qual tipo de segurado?

O médico residente, é um segurado obrigatório da Previdência
Social, na categoria de contribuinte individual.

24. Qual a alíquota de contribuição do médico
residente ao Regime Geral da Previdência
Social?
Na qualidade de contribuinte individual, o
médico residente contribui para o RGPS no
percentual de 11% sobre o total da
remuneração recebida, sendo limitada ao teto
da Previdência Social.

25. Qual a alíquota de contribuição do médico
residente ao Regime Geral da Previdência
Social?
A responsabilidade pelo recolhimento da contribuição, para os
períodos de residência médica após o ano de 2003 é da Instituição
de Saúde. Em caso de ausência do recolhimento, o médico ao
solicitar a averbação do referido tempo ao INSS, deverá comprovar
apenas a residência.
 
No entanto, para os períodos anteriores ao ano de 2003, o médico
ficará responsável pelo recolhimento das contribuições em atraso.
Porém, nesse caso, é recomendável fazer um planejamento de
aposentadoria para verificar se o valor a ser recolhido é viável, e se
o tempo a ser computado é imprescindível para atingir o tempo
mínimo para requerer o benefício.
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são responsáveis pelo recolhimento das contribuições que devem
ser retidas do pagamento do profissional, além de realizar a
inscrição dos residentes ainda não filiados à Previdência Social.



26. Como o INSS computa o tempo de
contribuição do residente?
O tempo da residência deverá ser computado como tempo de
contribuição para fins da aposentadoria voluntária, mas é
necessário fazer um requerimento ao INSS para solicitar a
averbação. E, a residência exercida em ambiente com exposição
aos agentes biológicos nocivos à saúde, devidamente
comprovados, através dos documentos pertinentes à época da
realização da especialização (formulário DSS8030 ou SB-40, LTCAT
ou PPP) poderá ser computado como tempo especial para requerer
aposentadoria especial ou ser convertido em tempo comum, para
os períodos de contribuição até 13/11/2019.

27. O tempo de contribuição ao RGPS como
residente, poderá ser averbado no RPPS?
 O tempo de residência médica poderá ser averbado no serviço
público para fins de requerer aposentadoria no Regime Próprio de
Previdência Social - RPPS, sendo necessário o médico solicitar ao
INSS a Certidão de Tempo de Contribuição - CTC do referido
período, que poderá ser comprovado através da apresentação do
contrato de residência médica, declaração da instituição de saúde
onde foi realizada a especialização informando que houve
residência médica, certificados de especialização e cursos, laudos
médicos com identificação.
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