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PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM PATOLOGIA 

PROJETO PEDAGÓGICO 

 

 

I - Duração: 3 anos 

 

II - Número de vagas: 4 por ano 

 

III - Objetivo Geral: Ao final do 3º ano de Residência Médica em Patologia o médico residente deverá estar 

apto a:  

a) Executar exame anatomopatológico completo, macroscopia e microscopia, dos casos mais elaborados de 

patologia cirúrgica, com utilização de métodos auxiliares apropriados e de redigir laudo completo de 

acordo com as normas técnicas preconizadas.  

b) Ter competência diagnóstica para a emissão de laudos citológicos dos exames de líquidos corporais, 

punções aspirativas e citologia cérvico-vaginal, de acordo com as normas técnicas preconizadas. 

c) Realizar necropsias completas com encerramento das mesmas em tempo hábil, de casos de morte natural e 

encaminhar adequadamente os casos de patologia forense. 

d) Conhecer os procedimentos administrativos, gerenciais e técnicos de um laboratório de Patologia, com 

amplo conhecimento da legislação pertinente. 

e) Conhecer os fundamentos básicos de pesquisa em anatomia patológica, sabendo relatar e apresentar casos 

em reuniões científicas e em periódicos da área. 

 

 

IV - Objetivos específicos (intermediários) 

 Objetivos Específicos - Patologia Cirúrgica Geral e Citopatologia: 

a) Habilitar o residente para a prova de Título de Especialista da Sociedade Brasileira de Patologia e de 

Citopatologia. 

b) Manter e consolidar os conhecimentos e habilidades adquiridas nos anos anteriores. 

c) Realizar exames pré-operatórios com segurança e em tempo hábil. 

d) Ser capaz de interpretar o significado das alterações moleculares mais comumente encontradas. 

e) Ter conhecimento da legislação sanitária e trabalhista pertinente ao trabalho do patologista. 

Necropsias: 

a) Manter e consolidar as habilidades adquiridas nos anos anteriores, com ênfase em patologia pediátrica e 

forense. 

Habilidades Científicas: 

a) Participar de eventos científicos e na elaboração de trabalhos científicos. 

 

 

 

V- Estratégias de Ensino e Aprendizagem 

a) Através do contato direto com checagem das peças de macroscopia e microscopia na patologia cirúrgica, 

citopatologia e necropsias com médicos assistentes e/ou docentes do departamento. 

b) Aulas teóricas, seminários e ciclo de palestras sobre temas importantes da área. 

c) Incentivo à participação em congressos, eventos e reuniões de patologistas no estado, na região e no país. 

d) Extensa biblioteca atualizada à disposição e internet 24h. 

e) Discussão anátomo-clínica em reuniões multidisciplinares. 

f) Treinamento em serviços diversificados sob a forma de estágio externo. 

g) Leitura individual de bibliografia recomendada. 

 

 

VI - Conteúdo 

a) Citopatologia 

b) Dermatopatologia 

c) Gastrointestinal e pâncreas 

d) Ginecologia-Obstetrícia 
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e) Patologia mamária 

f) Hematopatologia e TMO 

g) Moléstias Infecciosas 

h) Patologia Pediátrica 

i) Patologia Hepática 

j) Patologia Pulmonar 

k) Nefropatologia 

l) Neuropatologia 

m) Oncopediatria  

n) Uropatologia 

o) Patologia oftálmica 

p) Patologia molecular 

q) Patologia cardiovascular 

r) Patologia de cabeça e pescoço 

s) Medicina Legal 

 

 

VII - Critérios de Avaliação 

a) Avaliação atitudinal realizada trimestralmente. 

b) Avaliação cognitiva semestral -Provas teóricas e práticas de patologia cirúrgica, citologia e/ou necropsias; 

e desempenho semestral no PICQ. 

 

 

VIII - Matriz Curricular 

1 - Primeiro ano 

1.1 - Estágio em Citopatologia Geral e Colpocitologia 

Duração: 35 semanas consecutivas 

Número de residentes por período/estágio: 3 

Carga horaria semanal incluindo plantões noturnos e de final de semana: 10 horas 

 

 

1.2 - Estágio em Laboratório de Patologia 

Duração: 1 semana 

Número de residentes por período/estágio: 1 

Carga horária total: 40 horas 

 

 

1.3 - Estágio em Patologia Cirúrgica 

Duração: 35 semanas consecutivas 

Número de residentes por período/estágio: 3 

Carga horaria semanal incluindo plantões noturnos e de final de semana: 25 horas 

 

 

1.4 - Estágio em Plantão de Sala de Necropsia 

Duração: 48 semanas consecutivas 

Número de residentes por período/estágio: 1 

Carga horária semanal de plantões noturnos e de final de semana: 20 horas* 

*Carga horária máxima semanal/residentes 

 

 

1.5 - Estágio em Sala de Necropsia 

Duração: 13 semanas consecutivas 

Número de residentes por período/estágio: 1 

Carga horária semanal: 40 horas 
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1.6 - Atividades teóricas 

Duração: 48 semanas 

Número de residentes por período: 4 

Carga horaria semanal: 5 horas 

 

 

1.7 - Férias: 30 dias, conforme escala e distribuição dos estágios instituídas no início do período letivo. 

 

 

2 - Segundo ano 

2.1 - Estágio em Citopatologia Geral e Colpocitologia 

Duração: 48 semanas consecutivas 

Número de residentes por período/estágio: 4 

Carga horaria semanal: 10 horas 

 

 

2.2 - Estágio em Medicina Legal 

Duração: 5 semanas consecutivas 

Número de residentes por período/estágio: 1 

Carga horária semanal: 40 horas 

 

 

2.3 - Estágio em Patologia Cirúrgica 

Duração: 48 semanas consecutivas 

Número de residentes por período/estágio: 4 

Carga horária semanal: 25 horas 

 

 

2.4 - Estágio em Plantão de Necropsia 

Duração: 44 semanas consecutivas 

Número de residentes por período/estágio: 1 

Carga horária semanal máxima dos plantões noturnos e de final de semana: 10 horas 

 

 

2.5 - Estágio em Sala de Necropsia 

Duração: 2 semanas consecutivas 

Número de residentes por período/estágio: 1 

Carga horária semanal: 40 horas 

 

 

2.6 - Atividades teóricas 

Duração: 48 semanas 

Número de residentes por período:4  

Carga horária semanal: 5 horas 

 

 

2.7 – Estágios externos 

Duração: 4 semanas 

Número de residentes por período: 1 

Carga horária semanal: 40 horas 

 

2.8 - Férias: 30 dias, conforme escala e distribuição dos estágios instituídas no início do período letivo. 

 

 

3 - Terceiro ano  
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3.1 - Estágio em Citologia Geral e Colpocitologia 

Duração: 48 semanas consecutivas 

Número de residentes por período/estágio: 4 

Carga horária semanal: 10 horas 

 

 

3.2 - Estágio em Laboratório de Patologia Molecular 

Duração: 1 semana 

Número de residentes por período/estágio: 1 

Carga horária semanal : 40 horas 

 

 

3.3 - Estágio em Laboratório de Patologia Imuno-histoquímica 

Duração: 1 semana 

Número de residentes por período/estágio: 1 

Carga horária semanal: 40 horas 

 

 

3.4 - Estágio em Patologia Cirúrgica 

Duração: 48 semanas consecutivas 

Número de residentes por período/estágio: 4 

Carga horária semanal: 25 horas. 

 

 

3.5 - Estágio em Patologia Renal 

Duração: 4 semanas consecutivas 

Número de residentes por período/estágio: 1 

Carga horária semanal: 40 horas 

 

 

3.6 -  Estágio externo 

Duração: 8 semanas consecutivas ou dois períodos de 4 semanas 

Número de residentes/estágio: 1 

Carga horária semanal: 40 horas. 

 

 

3.7 - Atividades teóricas 

Duração: 48 semanas 

Número de residentes por período: 4 

Carga horária semanal: 5  horas 

 

 

3.8 - Férias: 30 dias, conforme escala e distribuição dos estágios instituídas no início do período letivo. 
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