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• ESPECIALIDADE

• CIRURGIA GERAL

• TEMPO de FORMAÇÃO:    3 ANOS
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Cirurgia Geral
+ Rodízio em 

Especialidades 
Afins

1°Ano

2° Ano             Especialidade

1° Ano Rodízio em Especialidades
Afins

2° e 3° Anos Cirurgia Geral

CBC –Comissão de Residência ‐ 2017

PROPOSTA  CBC



Grade    Curricular

do

Programa de Residência Médica

em 

Cirurgia Geral

Atualização do  Conteúdo e Práticas



Objetivo do Programa
qualificar o Cirurgião Geral  para 

o exercício profissional, 
tratamento cirúrgico das 

doenças mais prevalentes na 
sua área de atuação, conhecer 

as opções não operatórias , 
desenvolver um pensamento 
crítico em relação à literatura 

médica, tornando-o 
progressivamente responsável 

e independente. 



Desaparece: definições do aprendizado    
em percentuais de tempo exclusivamente

Aparece: definições de competências a 
serem adquiridas

Continua: treinamento em serviço  

90% carga horária de prática



Grade Curricular
Objetivos (competências)

• Área de aquisição: Habilidades cognitivas –
conhecimento

• Área de aquisição: Habilidades psicomotoras
- técnica 

• Área de aquisição: Habilidades Afetivas –
comportamento



Bases: Cirurgia Geral , Cirurgia Torácica, Cirurgia Vascular,  
Urologia,  Proctologia.

Conhecer o Sistema Público de Saúde, suas propriedades e 
possibilidades. Conhecer os mecanismos utilizados para 
concessão de medicamentos para os pacientes. 

Saber analisar a relação custo/benefício para beneficiar o 
paciente na indicação de medicamentos e exames 
complementares

egs

R 1 Conhecimento



R 1 Conhecimento
História, exame físico, ex. complementares,

anatomia cirúrgica, resposta endócrino

-metabólica ao trauma, nutrição em cirurgia,

manobras de ressucitação (acesso venoso

central e periférico, drenagem torácica,

entubação oro-traqueal entre outros

procedimentos).



R1  Técnica
Realizar sob supervisão todos os procedimentos cirúrgicos

essenciais à sua área de prática incluindo as bases da

Cirurgia Torácica, Vascular, Urologia e Proctologia, com

especial ênfase para as urgências e emergências dessas
especialidades.

* Tempo de Rodízio e Especialidades



OBJETIVOS INTERMEDIÁRIOS

R1 - responsável pela admissão dos pacientes na  coletando a 
anamnese, realizando o exame físico e sugerindo os exames 
complementares.

Na Emergência participará de todas  as etapas do atendimento 
dos pacientes com quadros agudos, familiarizando-se com a 
sistematização do atendimento ao politraumatizado (ATLS).

No centro cirúrgico atuará principalmente como segundo 
auxiliar nas operações de pequeno, médio e grande porte



AVALIAÇÕES : Dos Residentes

Do Programa

Número e tipos de operações – anexo 



Obrigada eligsant54@gmail.com


