
                                                                                                                                                
 
 

ESPECIALIDADES MÉDICAS 

 

As qualificações habitualmente exigidas e orientadas pelo Conselho Federal de 

Medicina (CFM), para reconhecimento do especialista são: Residência Médica e/ou o 

título de Especialista emitido pela AMB. Todos os médicos, para referenciamento na 

rede saúde da SulAmérica devem possuir residência médica na especialidade, 

reconhecida pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) e/ou Título de 

Especialista/Certificado de Área de Atuação reconhecido pela Associação Médica 

Brasileira (AMB).  Caso tenha a especialidade registrada no Conselho Federal de 

Medicina, também pode ser validado, visto que cumpriu uma das exigências acima.  

Eventualmente, poderá ocorrer dificuldade de comprovação de qualificação dos 

profissionais que realizaram residência anterior à lei que regulamenta a Residência 

Médica nº 6932/81 (http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/Leis/L6932.htm) e àqueles que tem 

títulos de especialistas ou cursos de especializações  anteriores a Resolução do CFM nº 

1.286/89 (http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/1989/1286_1989.htm). Nestes casos os 

profissionais poderão ser registrados no CFM como especialistas, desde que preencham 

os requisitos exigidos pela Resolução CFM nº 1.960/2010 

(http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/2010/19602010.htm).  

No caso destes profissionais a melhor maneira de validar a certificação é pelo 

Registro de especialidades no CFM (RQE) ativo. 

 

1. Residência Médica 

Para pesquisa dos médicos que tem residência reconhecida, a CNRM disponibiliza 

um link onde pode ser pesquisado por nome, CRM, instituição, etc. 

(http://siscnrm.mec.gov.br/certificados) 

http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/Leis/L6932.htm
http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/1989/1286_1989.htm
http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/2010/19602010.htm).
http://siscnrm.mec.gov.br/certificados


                                                                                                                                                
 
 

 

 

2. Título de especialista AMB 

Para pesquisa dos médicos que possuem título de especialista ou certificado de 

área de atuação pela AMB, pode ser acessado o link 

http://www.sistemas.amb.org.br/CONSULTA-PUBLICA 

 

 

3. RQE (Registro de Especialidade pelo CFM) 

Para pesquisa do RQE (Registro de Especialidade pelo CFM) pode ser utilizado o 

site do CFM (Conselho Federal de Medicina) ou CRM (Conselho Regional de Medicina) 

http://www.sistemas.amb.org.br/CONSULTA-PUBLICA/


                                                                                                                                                
 
 

de acordo com a Unidade Federativa do médico  candidato: 

http://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_medicos&Itemid=59 

 

 

 

ESPECIALIDADES RECONHECIDAS PELO CFM 

(conforme disposto na Resolução do CFM 2149/2016) 

 

A) RELAÇÃO DAS ESPECIALIDADES MÉDICAS RECONHECIDAS 

1. Acupuntura 

2. Alergia e imunologia  

3. Anestesiologia  

4. Angiologia 

5. Cancerologia Clínica e Cancerologia Cirúrgica 

6. Cardiologia 

http://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_medicos&Itemid=59


                                                                                                                                                
 
 

7. Cirurgia cardiovascular  

8. Cirurgia da mão 

9. Cirurgia de cabeça e pescoço  

10.Cirurgia do aparelho digestivo 

11.Cirurgia geral  

12.Cirurgia pediátrica  

13.Cirurgia plástica  

14.Cirurgia torácica 

15.Cirurgia vascular 

16.Clínica médica  

17.Coloproctologia  

18.Dermatologia 

19.Endocrinologia e metabologia  

20.Endoscopia 

21.Gastroenterologia 

22.Genética médica  

23.Geriatria  

24.Ginecologia e obstetrícia  

25.Hematologia e hemoterapia 

26.Homeopatia  

27.Infectologia  

28.Mastologia  

29.Medicina de emergência 

30.Medicina de família e comunidade 

31.Medicina do trabalho  



                                                                                                                                                
 
 

32.Medicina de tráfego  

33.Medicina esportiva  

34.Medicina física e reabilitação 

35.Medicina intensiva 

36.Medicina legal e perícia médica  

37.Medicina nuclear  

38.Medicina preventiva e social  

39.Nefrologia  

40.Neurocirurgia  

41.Neurologia 

42.Nutrologia  

43.Oftalmologia 

44.Ortopedia e traumatologia  

45.Otorrinolaringologia  

46.Patologia  

47.Patologia clínica/medicina laboratorial  

48.Pediatria  

49.Pneumologia  

50.Psiquiatria 

51.Radiologia e diagnóstico por imagem  

52.Radioterapia 

53.Reumatologia 

54.Urologia 

 

 



                                                                                                                                                
 
 

B) RELAÇÃO DAS ÁREAS DE ATUAÇÃO MÉDICAS RECONHECIDAS 

1. Administração em saúde  

2. Alergia e imunologia pediátrica  

3. Angiorradiologia e cirurgia endovascular  

4. Atendimento ao queimado 

5. Cardiologia pediátrica 

6. Cirurgia bariátrica 

7. Cirurgia crânio-maxilo-facial  

8. Cirurgia do trauma  

9. Cirurgia videolaparoscópica 

10.Citopatologia  

11.Densitometria óssea  

12.Dor  

13.Ecocardiografia  

14.Ecografia vascular com doppler  

15.Eletrofisiologia clínica invasiva  

16.Emergência pediátrica  

17.Endocrinologia pediátrica  

18.Endoscopia digestiva 

19.Endoscopia ginecológica  

20.Endoscopia respiratória  

21.Ergometria 

22.Foniatria  

23.Gastroenterologia pediátrica  

24.Hansenologia  



                                                                                                                                                
 
 

25.Hematologia e hemoterapia pediátrica 

26.Hemodinâmica e cardiologia intervencionista 

27.Hepatologia 

28.Infectologia hospitalar 

29.Infectologia pediátrica 

30.Mamografia  

31.Medicina de urgência  

32.Medicina do adolescente  

33.Medicina do sono 

34.Medicina fetal  

35.Medicina intensiva pediátrica  

36.Medicina paliativa  

37.Medicina tropical  

38.Nefrologia pediátrica  

39.Neonatologia 

40.Neurofisiologia clínica 

41.Neurologia pediátrica  

42.Neurorradiologia  

43.Nutrição parenteral e enteral  

44.Nutrição parenteral e enteral pediátrica 

45.Nutrologia pediátrica  

46.Pneumologia pediátrica  

47.Psicogeriatria  

48.Psicoterapia 

49.Psiquiatria da infância e adolescência  



                                                                                                                                                
 
 

50.Psiquiatria forense  

51.Radiologia intervencionista e angiorradiologia  

52.Reprodução assistida  

53.Reumatologia pediátrica 

54.Sexologia  

55.Toxicologia médica  

56.Transplante de medula óssea  

57.Ultrassonografia em ginecologia e obstetrícia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


