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O que fazer após o 
término da Residência 
Médica?
Seu objetivo é se tornar uma referência na 
sua especialidade? Após um longo período 
finalizando sua residência, os próximos 
passos em relação a sua carreira precisam 
ser decididos. Confira neste eBook como 
obter ainda mais destaque nesse mercado 
tão concorrido que é a medicina.
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1. Introdução
A medicina costuma ser o curso mais disputado nas universidades do país, 

afinal, uma profissão que promove a cura e previne doenças, além de cuidar das 

pessoas, também salva vidas, é uma vocação muito valiosa para todos. 

Atuar na área da saúde e cuidar do bem-estar dos pacientes são atividades 

cotidianas almejadas por um número grande de pessoas, por isso, é preciso 

saber se destacar não apenas no vestibular, mas depois, exercendo a profissão.

No entanto, a dificuldade não está apenas em ser aprovado no vestibular. É 

preciso passar por toda uma graduação, que, diga-se de passagem, é repleta 

de desafios. O período é cheio de atividades, horas de estudo e até mesmo 

alguns momentos de renúncia. Tudo isso alinhado a muita dedicação!

Depois disso, os que desejam exercer uma determinada especialidade 

clínica precisam, ainda, cursar a residência em Medicina, como estabelece 

o decreto n.º 80.281.

Ou seja, aqueles que querem atuar em hospitais e clínicas especializadas 

precisam escolher uma área e prestar uma prova para estudar, na prática, 

o campo escolhido.

De forma intensa, o residente vivencia o dia a dia da profissão durante 

um determinado período. Só ao término do programa é que ele pode ser 

considerado - e atuar como - um especialista.

Sair da graduação e iniciar uma residência é uma grande responsabilidade. 

O jovem médico passa a lidar com casos reais e precisa de muita dedicação 

para ser aprovado. Mas, depois de receber o título, o que acontece com a 

vida profissional?

Se você já sabe qual especialidade pretende exercer, e está terminando sua 

residência mas ainda não tem exatamente a ideia do caminho que pretende 

tomar, esse eBook foi feito pra você! Conheça 4 caminhos que você pode 

seguir após a residência médica e como progredir em cada um deles. 

Boa leitura!

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1970-1979/D80281.htm
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2. Iniciar uma 
especialização
Ter uma especialização pode ser um grande diferencial para a sua carreira, 

mas antes de fazer essa escolha é importante entender o que difere uma 

especialização de uma residência médica.

Existem diferenças entre a residência e a especialização: a residência médica 

é necessária para o título, enquanto a especialização traz conhecimento e 

experiência mas não o concede. Isso faz com que ambas sejam necessárias 

para quem deseja se tornar uma referência na área escolhida.

Vamos supor que, ao final da graduação, você tenha feito residência em 

Pediatria. Ao final do programa, você pode realizar uma especialização em 

Imunologia Pediátrica.

O importante é saber que iniciar uma especialização médica é uma excelente 

oportunidade para se tornar um nome de referência na área desejada. E é 

preciso levar alguns aspectos em consideração antes de escolher o curso ideal:

 — Afinidade com a área;

 — Demanda de trabalho para o segmento;

 — Reais oportunidades para o crescimento;

 — Perfil do profissional.

Ou seja, se você julga que escolher uma especialização é o melhor caminho 

para iniciar a vida profissional, é preciso considerar ao menos estes 4 aspectos 

para que a satisfação inicial não se transforme em uma frustração.

Se você ainda não terminou a graduação, ou ainda tem contato com alguns 

professores, é válido pedir uma orientação. Trocar experiências com 

profissionais já habilitados na área de interesse também é uma boa ideia.

3. Trabalhar em 
convênios de saúde
Optar pelo atendimento via convênio médico é uma ótima solução para 

quem está iniciando a carreira na área da saúde. Além da padronização 

de métodos de agendamento e cobrança, que facilita a rotina, essa é uma 

excelente alternativa para conseguir novos pacientes.

Dessa forma, é possível ganhar experiência prática e ainda garantir uma certa 

visibilidade no mercado. Afinal, montar uma clínica é um processo complexo 

que exige, além de conhecimentos sólidos, noções de marketing e 

empreendedorismo para que o negócio possa prosperar.

O convênio médico surge como uma oportunidade de alavancar a carreira. 

Veja mais detalhadamente como isso é possível a seguir.

https://blog.iclinic.com.br/como-escolher-convenios-medicos-para-sua-clinica/
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3.1. Mais visibilidade

A visibilidade proporcionada pela adesão a um convênio médico merece 

destaque. Uma vez que a clínica aparece nos guias concedidos por essas 

empresas aos assinantes do plano.

As possibilidades do médico ver a agenda cheia logo no início das atividades 

da sua clínica são grandes. Mesmo recebendo um valor menor (quando 

comparado às consultas particulares), o ganho vem na quantidade de 

agendamentos e no baixo investimento com a divulgação.

3.2. Novos pacientes

Geralmente, os convênios médicos precisam de muito mais profissionais 

cadastrados do que o número atual de conveniados.

Isso costuma acontecer, pois o sistema público de saúde do Brasil não 

apresenta a eficiência esperada. Por isso, muitos pacientes acabam buscando 

assinar um plano, garantindo um atendimento mais ágil conforme 

a necessidade.

Outra questão que não pode ser ignorada são os programas de benefícios das 

empresas. Atualmente, oferecer o convênio médico é um procedimento comum 

nas organizações, o que vem aumentando consideravelmente a demanda.

3.3. Processos padronizados

Não podemos negar que exista uma certa burocracia para que o médico possa 

agendar consultas por meio dos convênios e receber por esse atendimento. 

No entanto, olhando pelo lado positivo, esse processo colabora para que a 

clínica padronize a sua própria metodologia.

A cada consulta, o médico precisa gerar uma guia e cadastrar esses dados 

em um software de faturamento. Como é necessário manter esse software 

atualizado, é possível organizar e estabelecer um padrão nos seus processos. 

Assim, a gestão financeira facilita a rotina de todos os envolvidos no 

funcionamento do consultório e você diminui as chances de erros na hora 

de fazer seu faturamento.
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3.4 Vínculo com um convênio médico

Pareceu vantajoso para você fazer o credenciamento em um ou mais convênios? 

Então veja a documentação necessária para se vincular como pessoa jurídica:

 — Cartão do CNPJ com data recente;

 — Contrato social ou ata de constituição do consultório;

 — Cadastro no CNES;

 — Inscrição atualizada do CCM (Cadastro de Contribuintes Mobiliários) ou ISS 

na prefeitura da cidade em que o consultório está localizado;

 — Comprovante de pagamento do ISS e Taxa de Fiscalização do 

Estabelecimento;

 — Alvará da vigilância sanitária atualizado;

 — Inscrição do consultório no CRM;

 — Relação de médicos e colaboradores que atuam na clínica;

 — Informações do médico responsável pelo consultório (CPF, currículo, CRM, 

diploma de graduação e especialização);

 — Comprovante da conta bancária.

Já o cadastro de pessoa física exige uma lista diferenciada:

 — Currículo, diploma, título de especialista do responsável técnico e registro 

atualizado no CRM;

 — Alvará de funcionamento e da Vigilância Sanitária atualizados;

 — Inscrição no Cadastro de Constituintes Mobiliários (CCM) ou Imposto Sobre 

Serviço (ISS);

 — Dados do local de atendimento;

 — Comprovante da conta bancária.

Os planos de saúde, eventualmente, podem solicitar outros documentos 

além desses. No entanto, os que foram aqui listados costumam ser o básico. 

Portanto, não hesite em manter essa papelada em dia.

Vale lembrar de que o credenciamento precisa ser renovado quando 

houver qualquer modificação no CCM, contrato ou razão social. É 

preciso também estar atento à legislação, buscando informações a respeito 

de possíveis atualizações nas leis.

4. Atuar em uma clínica 
já estabelecida
Outra forma de facilitar a composição de uma carteira de pacientes é 

atuar em uma clínica já consolidada, ou dividir um espaço de coworking 

(compartilhamento de espaço) com outros profissionais.

https://blog.iclinic.com.br/como-credenciar-se-a-um-plano-de-saude/


8

Ao final da residência, você já deve identificar os profissionais de destaque na 

área. A partir daí, é preciso ficar de olho nas oportunidades e exercitar o 

networking (estabelecer uma rede de contatos) para saber quais profissionais 

estão sublocando salas ou contratando médicos para compor a sua equipe.

O interessante é iniciar essa busca antes de terminar a especialização. Na 

área de saúde, não é muito recomendado aceitar as propostas logo de cara. 

É preciso verificar a idoneidade dos outros profissionais, a popularidade da 

clínica, o que antigos e atuais pacientes têm a dizer sobre esses médicos 

e outras questões relevantes para não manchar a sua imagem logo 

no início da carreira.

Também é preciso considerar uma possível mudança de cidade, especialmente 

no interior e cidades pequenas. Os grandes centros estão inflados de 

profissionais, consultórios, clínicas e hospitais. 

No entanto, as cidades pequenas ainda sofrem com a falta de consultórios 

ou uma variedade maior de médicos para atendimento. É interessante 

expandir a visão e buscar por oportunidades nesses locais.

Mas, fique atento: graduação, residência ou especialização não ensinam 

técnicas de negociação de contrato. Portanto, analise as propostas de 

emprego calmamente e conte com a ajuda de um advogado para avaliar as 

cláusulas antes de iniciar a parceria. 

Lembre-se sempre de que você busca pela ascensão profissional, 

portanto, passe por esse processo com seriedade.

5. Abrir o próprio 
consultório
Nós não poderíamos encerrar esse eBook sobre a vida profissional após a 

residência médica sem falar da abertura do consultório próprio. Reconhecemos 

que essa é uma atividade bastante desafiadora.

No entanto, alcançar o sucesso é possível desde que as etapas fundamentais 

não sejam negligenciadas. Confira a seguir cada uma delas!
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5.1. Faça um plano de negócios

De maneira geral, um plano de negócios serve para que o empreendedor 

tenha uma visão panorâmica sobre a empresa e o segmento de atuação. 

Essa lógica também funciona para a área da saúde: além de estruturar a 

abertura do consultório, o médico precisa de um bom planejamento financeiro 

e de gestão de recursos humanos para que a clínica possa se desenvolver 

e atuar de maneira sustentável.

Sendo assim, é preciso avaliar e planificar todo o investimento em material, 

equipamento, salário de colaboradores e eventuais aparelhos. Também é 

necessário conhecer o tipo de paciente que você quer atingir e a concorrência.

5.2. Escolha o local

Nem todos se atentam para a influência da localização da clínica, mas o 

fato é que essa é uma questão que influencia — e muito — o faturamento. 

Novamente, você precisa considerar quais pacientes você quer atrair antes 

de comprar ou locar o imóvel.

Lembre-se, você pode mudar a decoração da sua clínica, alterar toda a 

estrutura, adicionar andares, mas há uma coisa que nunca vai mudar: 

a localização. 

Dependendo da faixa de renda dos futuros pacientes, é preciso escolher um 

local de fácil acesso e que preferencialmente tenha estacionamento. A 

vizinhança também deve ser considerada: não é bom estar em meio a muitos 

concorrentes, mas deve-se evitar áreas isoladas.

Também é preciso estar atento aos aspectos legais que envolvem a 

regularização de uma clínica. Antes de definir o local do consultório, verifique 

com a prefeitura se o endereço está habilitado para o funcionamento de um 

empreendimento na área de saúde.

5.3. Invista em equipamentos

Reunir os equipamentos necessários para que a sua clínica possa iniciar as 

operações é um processo que exige bastante atenção.

É preciso pensar tanto nos instrumentos voltados ao exercício da especialidade 

quanto nos materiais de escritório, como mesa, computador e telefone. 

Nesse contexto, é preciso ter em mente que pode ser necessária uma boa 

quantidade em recursos para investir na estrutura.

5.4. Pense nos colaboradores

Manter secretárias e recepcionistas bem treinadas, além de apostar no uso 

de uniformes, demonstra aos pacientes que a clínica é bem organizada 

e mostra que você age com profissionalismo.
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Mesmo após a contratação dos colaboradores da sua clínica, é importante 

sempre se preocupar em capacitá-los cada vez mais, com um curso para 

recepcionistas, por exemplo. Dessa forma, você garante que seu paciente 

irá receber um atendimento humanizado em todas as áreas da clínica, e não 

apenas durante o atendimento médico.

5.5. Use a tecnologia para ajudar 
na gestão

Não há como abrir uma clínica médica sem contar com a tecnologia para 

ajudar na gestão, otimizando as atividades diárias, organizando relatórios, 

aumentando a produtividade e mantendo o controle efetivo da agenda.

Com um software médico, por exemplo, você pode garantir uma gestão 

melhor do seu tempo, diminuindo a carga horária exaustiva que os médicos 

costumam ter, ajudando não apenas em ter uma rotina mais tranquila, mas 

também mais organizada.

É o caso do iClinic, um software especializado para a gestão de clínicas médicas 

que tem como missão proporcionar uma administração de qualidade por meio 

da tecnologia. Entre os benefícios, podemos listar:

 — As funcionalidades são projetadas de acordo com as necessidades de uma 

clínica;

 — Sistemas atualizados permitem que o consultório tenha sempre o melhor 

do que a tecnologia pode oferecer;

 — Funcionalidades desenvolvidas especialmente para diferentes 

especialidades

 — O armazenamento em nuvem permite que os dados sejam guardados de 

maneira segura.

5.6. Faça um curso sobre a abertura de 
um consultório

Além de disponibilizar um software para gestão de consultórios, a iClinic tem 

um curso gratuito completo voltado para os profissionais que desejam abrir 

a sua própria clínica.

Nele, você pode ter acesso a cases de sucesso, aulas dadas por especialistas 

em gestão, empreendedorismo e contabilidade, além de receber diversas 

dicas para que você possa tirar o sonho do papel e refletir o que realmente 

vale a pena fazer após a residência médica.

https://cursos.iclinic.com.br/courses/curso-para-recepcionista-de-clinica
https://cursos.iclinic.com.br/courses/curso-para-recepcionista-de-clinica
https://iclinic.com.br/funcionalidades
https://cursos.iclinic.com.br/courses/curso-como-abrir-clinica
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6. Conclusão
Não podemos negar: o término de uma residência traz consigo um certificado 

de especialista, e um caminho bem cheio de dúvidas sobre o que esperar 

do futuro profissional.

Claro que essa não é uma dúvida exclusiva dos profissionais da saúde, e muito 

menos dos médicos. A reflexão é bastante comum em qualquer profissão. 

No entanto, quando se trata da medicina, o profissional lida com um fator 

extremamente relevante: a confiança.

Despertar a confiança dos indivíduos para compor uma carteira de pacientes 

satisfatória é bastante desafiador. No entanto, você pôde conferir ao longo 

deste eBook 4 maneiras bastante eficientes de atingir esses objetivos. 

Esperamos que o conteúdo abordado neste material tenha proporcionado 

uma escolha mais segura em relação ao seu futuro profissional.

É importante ter consciência de que são os primeiros anos de um profissional 

como médico ou especialista que vão influenciar toda a construção da sua 

carreira. Escolher o caminho mais adequado para iniciar essa jornada é um 

processo de muita responsabilidade!

Procure ter em mente que o valor de uma oferta não está no retorno 

financeiro imediato que ela proporciona, mas sim da ascensão profissional. 

Portanto, em um primeiro momento, procure semear o futuro desejado sem 

que a lucratividade esteja no topo das suas preocupações. 

Construir uma boa imagem é o melhor a se fazer no término da 

residência. Boa sorte nessa caminhada! :)
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Sobre a iClinic
A iClinic é uma empresa que oferece software especializado para gestão 

de clínicas médicas, que pode ser acessado de qualquer lugar.

Nossa missão é descomplicar a gestão de clínicas e consultórios, ajudando 

médicos e administradores a cuidarem de seus negócios com os avanços 

e benefícios da tecnologia. Queremos tornar o atendimento aos pacientes 

mais eficiente e possibilitar uma experiência mais agradável para eles. 

Escolhida pela Endeavor como uma das startups mais promissoras do 

Brasil, a iClinic já passou pelo programa de aceleração da Rockstart, 

em Amsterdã e no Vale do Silício. Entre as ferramentas oferecidas pelo 

software, estão: prontuário e prescrição eletrônicos, agenda online, envio 

automatizado de lembretes para pacientes e controle financeiro da clínica.

Links úteis:

Blog da iClinic          Site iClinic      Página da iClinic no Facebook

https://blog.iclinic.com.br/?utm_source=ebook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=o-que-fazer-apos-o-termino-da-residencia-medica
https://iclinic.com.br/?utm_source=ebook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=o-que-fazer-apos-o-termino-da-residencia-medica
https://www.facebook.com/iClinicApp/

