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3. Neoplasias do Tórax: Pleuroscopia Videotoracoscopia diagnóstica,
Mediastinoscopia diagnóstica e Toracectomia com ou sem reconstrução
4. Trato digestivo alto e baixo: Gastrectomias paliativas parciais, total e
subtotal, Derivações biliares, Ressecção hepática em cunha, Pancreatectomias corpocaudais abertas, Cirurgias paliativas (colon, reto, ânus) e Urgências oncológicas:
Colectomias e Retossigmoidectomia.
5. Aparelho reprodutor feminino: Conização clássica e cirurgia de alta
frequência, Vulvectomia parcial, Colpectomia, Cirurgia de estadiamento e
Salpingooforectomia laparoscópica
6. Aparelho Genito urinário masculino: Orquiectomia total bilateral,
Cistoscopia diagnóstica, Cistectomia parcial e Amputações parciais / totais de pênis
7. Pele e tecido ósseo e conjuntivo: Melanomas-Ampliação de margem com
pesquisa do linfonodo sentinela e Reconstruções com retalhos miocutâneos simples e não
melanoma: Ressecções profundas e Reconstruções com rotação de retalho e enxerto de
pele.
8. Acessos vasculares no paciente oncológico: Acesso para quimioterapia
venosa- Passagem e retirada de cateter port cath para quimioterapia venosa.
9. Cirurgias de Urgência em Oncologia: Urgências oncológicas: Traqueostomia
de urgência, Diagnóstico e condução de neutropenia febril, Tratamento de pneumotórax,
Toracocentese de alívio, Paracentese de alívio e Diagnóstico condução de compressão
medular neoplásica
10. Dominar a realização de laparotomias e laparoscopias diagnósticas e para
estadiamento de afecções neoplásicas benignas e malignas;
Ao término R3
1. Manejar o suporte para os pacientes e familiares nos casos de medicina
paliativa e de terminalidade da vida;
2. Tomar decisões sob condições adversas, com controle emocional e
equilíbrio, demonstrando seus conhecimentos e sua liderança no sentido de minimizar
eventuais complicações, mantendo consciência de suas limitações;
3. Demonstrar respeito, integridade e compromisso com os preceitos da ética
médica;
4. Analisar os custos da prática médica e utilizá-los em benefício do paciente,
valorizando os padrões de excelência;
5. Valorizar a relação custo/benefício às boas práticas na indicação de
medicamentos e exames complementares e técnicas cirúrgicas;
6. Valorizar o Sistema Único de Saúde, avaliando a estrutura e a regulação
7. Aplicar os conceitos fundamentais da ética médica;
8. Aplicar os aspectos médico-legais envolvidos no exercício da prática
médica;
9. Compreender a aplicabilidade da Cirurgia Robótica;
10. Dominar o diagnóstico, plano terapêutico e as técnicas cirúrgicas nos
canceres das seguintes regiões
1. Mama - Ressecção de Setor mamário com linfadenectomia axilarCentralectomia com linfadenectomia axilar, Mastectomia radical, Mastectomia radical
modificada, Linfadenectomia axilar, Exérese de lesão mamária por marcação
estereotáxica,Resgate em recidiva loco-regionais de pequeno porte em câncer de mama
e Resgate em recidiva loco-regionais de grande porte em câncer de mama com
toracectomias
2. Cabeça e Pescoço: Tireiodectomia com esvaziamento, Parotidectomia e
Cirurgia de resgate; Cavidade Oral- Reconstruções simples, Esvaziamentos cervicais,
Mandibulectomia e Glossectomia e Laringe: Esvaziamentos cervicais
3. Neoplasias do Tórax: Pulmão- Cunha/nodulectomia aberta, Lobectomias
segmentares e Pneumectomia.
4. Trato digestivo alto e baixo: Esofagectomias abertas, Gastrectomias total e
subtotal D2, abertas e Degastrogastrectomias; Duodenopancreatectomia aberta,
Pancreatectomia corpo-caudal aberta, Ressecções hepáticas segmentares, Hepatectomias
direita e esquerda e Ressecção hepática em cunha; Colectomia aberta,
Retossigmoidectomia aberta com excisão mesorretal total, Amputação abdomino-perineal
aberta, Exenterações pélvicas, Derivacões urinárias em Bricker ou colostomia úmida,
Cirurgias para recidivas locorregionais, Cirurgia citorredutora para metástases peritoneais
e Ressecões de Tumores retroperitôneais
5. Aparelho reprodutor feminino: Colo e corpo do útero: Histerectomia tipo B
e C aberta, Linfadenectomia pélvica aberta, Linfadenectomia retroperitoneal aberta,
Exenterações pélvicas com reconstrução urinária, Vulvectomia radical e Linfadenectomia
inguinofemoral e Citorredução cirúgicade tumores de ovário.
6.
Aparelho
Genito
urinário
masculino:
Prostatectomia
radical,
Cistoprostatectomia radical, Exenterações pélvicas anteriores com derivações urinárias,
Linfadenectomias
retroperitoneais
em
tumores
de
testículo,
emasculação,
Linfadenectomia inguino-ilíaca em câncer de pênis, Nefrectomias parciais / radicais e
Suprarenalectomia
7. Pele e tecido ósseo e conjuntivo: Melanomas: Reconstruções com retalhos
miocutâneos complexos e não melanoma: Linfadenectomias topográficas e Ressecções
alargadas com grupos musculares e ou osso/vasos
8. Cirurgias de Urgência em Oncologia: Condução de paciente com obstrução
intestinal, Cirurgia em paciente com hemorragia intra-abdominal; Condução de pacientes
com fístulas digestivas, Condução de síndrome compartimental abdominal, Condução de
síndrome de compartimento em membros e Condução de paciente com sangramento
tumoral
11. Produzir um artigo científico, utilizando o método de investigação e
apresentá-lo em congresso médico ou publicar em revista científica ou apresentar
publicamente;
12. Compreender os princípios da Cirurgia Robótica em Oncologia:
particularidades, indicações e riscos;
13. Analisar os custos da prática médica e utilizá-los em benefício do paciente
mantendo os padrões de excelência. Avaliar a relação custo/benefício para as boas
práticas na indicação de medicamentos e exames complementares;
14. Analisar as Síndromes de Predisposição Hereditária e orientação
oncogenética;
15. Manter constante seus processos de aprendizagem (aprender a aprender)
buscando melhorar sua expertise, procurando sempre prestar um atendimento de
qualidade máxima;
16. Aplicar seus conhecimentos e habilidades na prevenção da doença e na
promoção da saúde;
17. Demonstrar, sob supervisão, as habilidades técnicas adquiridas em todos
os procedimentos oncológicos, desde pequeno a grande porte.

CONSIDERANDO a Resolução CNE/CP nº 3 de 18 de dezembro de 2002 que
define competência profissional como a "capacidade de mobilizar, articular e colocar em
ação conhecimentos, habilidades, atitudes e valores necessários para o desempenho
eficiente e eficaz de atividades requeridas pela natureza do trabalho e pelo
desenvolvimento tecnológico";
CONSIDERANDO decisão tomada pela plenária da CNRM na sessão plenária
ordinária de 21 de junho de 2017, resolve:
Art. 1º Aprovar a Matriz de Competências dos Programas de Residência
Médica de Anestesiologia, anexa, que passa a fazer parte desta Resolução.
Art. 2o. A partir de 1º de março de 2020, os Programas de Residência Médica
em Anestesiologia terão a obrigatoriedade da aplicação da matriz de Competências.
Art. 3º Revogar o item 03 dos Requisitos Mínimos dos Programas de
Residência Médica da Resolução CNRM 2 de 17 de maio de 2006.
Art. 4º Esta resolução entra em vigor em sua publicação.
MAURO LUIZ RABELO
Presidente da Comissão
ANEXO
MATRIZ DE COMPETÊNCIAS: ANESTESIOLOGIA
OBJETIVOS GERAIS
Formar e habilitar médicos na área da Anestesiologia a adquirir as
competências necessárias a realizar anestesia aos diversos procedimentos diagnósticos,
terapêuticos e cirúrgicos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Realizar avaliação pré-anestésica do paciente que será submetido a
anestesia e/ou analgesia, utilizando o domínio dos conteúdos das informações gerais,
exame clínico do paciente e interpretação dos exames complementares.
2. Indicar exames à realização do procedimento anestésico-cirúrgico.
3. Contribuir no preparo pré-operatório dos pacientes com a finalidade de
diminuir o risco operatório.
4. Estratificar o risco anestésico-cirúrgico e decidir sobre a possibilidade de
realização da anestesia.
5. Dominar as técnicas anestésicas e suas variantes específicas.
6. Dominar e aplicar os conhecimentos da anatomia, fisiologia e farmacologia
dos diversos órgãos e sistemas.
7. Realizar a anestesia com segurança em todas as suas etapas.
8. Identificar e tratar as complicações clínicas durante o intra e pósoperatório.
9. Produzir um artigo científico.
10.Executar tarefas crescentes em complexidade durante as anestesias,
incorporando novas habilidades psicomotoras progressivamente no treinamento.
Competências por ano de treinamento
Primeiro ano- R1
Proporcionar conhecimento teórico-prático com os fundamentos da
anestesiologia. Desenvolver competências com habilidades técnicas para realização de
intubação orotraqueal, venóclise periférica e central, anestesia do neuroeixo entre outras,
sob supervisão. Avaliar as condições clínicas do paciente antes do ato anestésico e decidir
pela melhor estratégia a ser adotada.
COMPETÊNCIAS AO TÉRMINO DO PRIMEIRO ANO
1- Reunir na avaliação pré-anestésica informações acuradas e essenciais do
paciente e suas queixas, bem como o exame físico completo, geral e específico.
2. Reconhecer e interpretar a avaliação da via aérea difícil e manuseá-la com
segurança, obedecendo aos protocolos referendados.
3. Interpretar a anatomia vascular. Realizar venóclises: periférica e central.
4. Avaliar e realizar anestesias com abordagem no neuroeixo.
5. Instalar e interpretar a monitorização básica, bem como realizar o
necessário para manutenção do equilíbrio clínico do paciente.
6. Analisar e utilizar materiais, equipamentos e fármacos da prática da
anestesia.
7. Analisar e realizar as diferentes técnicas de anestesia geral.
8. Usar marcapasso externo, assim como desfibrilador de pás externas para
tratar arritmias indesejáveis durante a cirurgia. Realizar reanimação cardiorrespiratória.
9. Identificar e tratar as causas de sangramento e de outras complicações
anestésicas intra e pós-operatório (sala de recuperação pós anestésicos).
10. Dominar o tratamento das arritmias cardíacas mais prevalentes no intraoperatório e no pós-operatório imediato.
11. Analisar as causas de infecção cirúrgica e preveni-las.
12. Diagnosticar, avaliar e tratar os diversos tipos de choque.
13. Identificar, avaliar e tratar insuficiência respiratória.
14. Analisar as diversas formas de ventilação.
15. Avaliar e realizar a intubação e extubação traqueal.
16. Demonstrar cuidado, respeito na interação com os pacientes e familiares,
respeitando valores culturais, crenças e religião dos pacientes.
17. Aplicar os conceitos fundamentais da ética médica.
18. Aplicar os aspectos médico-legais envolvidos no exercício da prática
médica;
19. Avaliar e realizar a intubação e extubação traqueal.
Segundo
–
Ano - R2
Realizar a avaliação pré-anestésica e planejamento anestésico a cirurgias de
médio e grande porte. Adquirir maior desenvolvimento dos procedimentos invasivos como
punção arterial e acesso venoso central guiado por ultrassonografia ou não. Neste ano os
conhecimentos sobre avaliação e tratamento da dor aguda serão mais explorados com
abordagem, também, da analgesia controlada pelo paciente por vias sistêmica e epidural.
Receberá maior enfoque para tratamento intensivo de pacientes cirúrgicos no ambiente
da terapia intensiva e na sala de recuperação pós-anestésica. A habilidade na manipulação
da via aérea deverá abranger preparo da via aérea com anestesia regional e tópica e uso
de dispositivos ópticos (videolaringoscópio, fibroscopia básica), além do completo domínio
da manipulação de dispositivos supra-glóticos. Nas atividades práticas o residente do
segundo ano deve priorizar cirurgias de médio ou grande porte.
COMPETÊNCIAS AO TÉRMINO DO SEGUNDO ANO
1. Avaliar e planejar a anestesia para cirurgia de médio e pequeno porte.
2. Dominar as diversas técnicas de anestesia geral e bloqueio de neuroeixo.
3. Demonstrar segurança na condução da anestesia mantendo-se atento aos
detalhes e obedecendo aos princípios da boa prática.
4. Dominar a montagem das bombas de infusão e as linhas de perfusão.
5. Avaliar e dominar as técnicas de tratamento da dor aguda.
6. Analisar, diagnosticar e tratar as complicações anestésicas intra-operatórias
e pós-operatórias na sala de recuperação pós-anestésica.
7. Dominar o uso do desfibrilador de pás para tratar arritmias e/ou parada
cardíaca durante a cirurgia.
8. Dominar o manuseio do aparelho de anestesia micro-processado.
9. Dominar o manuseio dos monitores básicos e avançados.
10. Avaliar a via aérea difícil e dominar o algoritmo de controle.
11.Conduzir anestesias para re-intervenção por sangramento no pósoperatório, com e sem comprometimento hemodinâmico.
12. Conduzir adequadamente o paciente para terapia intensiva.
13. Avaliar e realizar bloqueios anestésicos e acessos vasculares guiados por
ultrassonografia.
Terceiro Ano - R3
Ter visão global do paciente a ser submetido a procedimentos cirúrgicos, desde
seu preparo, visando otimização prévia, até manejo intensivo pós-operatório,
estratificando riscos dos diferentes órgãos e sistemas (risco pulmonar; risco renal,
delirium, cardíaco e neurológico). Ter domínio no manejo das vias aéreas, reposição
volêmica e transfusão de hemocomponentes, bem como adequada correção de
coagulopatias. Realizar anestesia para cirurgias de grande porte como cirurgia cardíaca,
transplantes em geral, principalmente o receptor do transplante hepático e anestesias

ROSANA LEITE DE MELO
Secretaria Executiva
CLAUDIO DE ALMEIDA QUADRO
Presidente do SBCO
RESOLUÇÃO Nº 11, DE 8 DE ABRIL DE 2019
Dispõe sobre a matriz de competências dos
Programas de Residência Médica em Anestesiologia
no Brasil.
A COMISSÃO NACIONAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA (CNRM), no uso das
atribuições que lhe conferem a Lei nº 6.932 de 07 de julho de 1981, o Decreto nº 7.562,
de 15 de setembro de 2011 e Decreto 8.516, de 10 de setembro de 2015.
CONSIDERANDO a atribuição da CNRM definir a matriz de competências para
a formação de especialistas na área de residência médica;
CONSIDERANDO a Lei no 6.932/81, que estabelece a jornada semanal dos
Programas de Residência Médica, incluídas as atividades de plantão e teórico-práticas
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