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RESUMO 

 

O Brasil é um país de dimensões continentais, fazendo com que haja grandes 

diferenças regionais. Existe uma má distribuição na força de trabalho de cirurgiões 

gerais fazendo com que muitos pacientes, principalmente de áreas distantes dos 

grandes centros não tenham acesso ao tratamento cirúrgico de patologias básicas. 

Embora exista um grande interesse em fornecer treinamento para residentes 

cirúrgicos que estão interessados em praticar em um ambiente rural, as diretrizes 

para criar um currículo são inexistentes no Brasil. A escola Multicampi de Ciências 

médicas do RN foi criada no intuito de fixar os profissionais no interior do Estado e 

descentralização da formação médica. Com objetivo de implantar um programa de 

residência médica em cirurgia geral, com caraterísticas rurais, realizamos uma 

análise no banco de dados de cirurgias do Hospital Regional de Currais Novos, um 

hospital de 99 leitos localizado na região Seridó do estado do Rio Grande do Norte, 

no período de janeiro de 2015 a janeiro de 2017, onde catalogamos 3815 cirurgias,  

divididas em cirurgia geral, ginecologia-obstetrícia, cirurgia urológica, torácica e 

ortopedia. Realizamos uma revisão da literatura, onde comparamos a realidade de 

outros países com a nossa realidade regional, para elaborarmos uma proposta 

curricular de um programa de cirurgia rural.  

 

Palavras Chave: Educação médica, Residência Médica em Cirurgia Rural, 

Programa Curricular em cirurgia Rural. 

  

 

  



ABSTRACT 

 

The Brazil is a country of continental dimensions, with large regional diferences. 

There is a poor distribution in the workforce of general surgeons, causing difficulties 

to many patients, mainly from areas far from large centers, to have access to 

surgical treatment of basic pathologies. Although there is great interest in providing 

training for surgical residents who are interested in practicing in a rural setting, the 

guidelines for creating a curriculum are non-existent in Brazil. The Multicampi School 

of Medical Sciences of the RN was created in order to establish professionals within 

the State and decentralization of medical training. With the objective of implanting a 

medical residency program in general surgery, with rural characteristics, we 

performed an analysis in the surgeries database at the Currais Novos Regional 

Hospital, which is a 99-bed hospital located in the Seridó region of Rio Grande do 

Norte from January 2015 to January 2017, where we cataloged 3815 surgeries And 

divided into general surgery, gynecology-obstetrics, urological, thoracic and 

orthopedic surgery.  We also performed a literature review where we compare the 

reality of other countries with our regional reality to elaborate a curricular proposal for 

a rural surgery program. 

 

Key Words: Medical Education, Medical Residency in Rural Surgery, Curricular 

Program in Rural Surgery. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é um país em desenvolvimento de dimensões continentais. É o país 

mais populoso da América do Sul, com mais de 200 milhões de habitantes. Poderia 

ser confundido com um país desenvolvido caso se considerasse apenas o Produto 

Interno Bruto (PIB), pois é o sexto maior do mundo, avaliado em US$2,254 trilhões. 

No entanto, uma análise mais detalhada revela que o país está classificado em 79º 

lugar no mundo de acordo o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).  

Os dados médicos no Brasil ainda são escassos, especialmente nas áreas 

remotas do país, e ainda mais em termos de cuidados cirúrgicos. (1) Nosso país 

tem  uma  média  de  dois  médicos  por 1000 habitantes, distribuídos de forma 

desigual. Embora o número de vagas de residência tenha sido aumentado para 

cerca de 13.500 em 2014, o número de licenciados em escolas de medicina 

também aumentou para 25.159. Assim, apenas 54% dos estudantes de medicina 

têm uma posição em residência disponível para eles. (2)  

No Brasil, existem 22.276 cirurgiões gerais certificados, com uma proporção 

de 11,49 por 100.000 pessoas. A maioria deles está localizada no Sudeste do país. 

Em 2015, o Conselho Federal de Medicina (CFM), juntamente com o Conselho 

Regional de Medicina do Estado de São Paulo (CREMESP) fizeram um censo 

demográfico médico do Brasil. Demonstraram que no Brasil 25% da sua população 

reside em áreas rurais, porém somente 15% do total de médicos atuam nessas 

áreas e menos de 10% da mão de obra dos cirurgiões trabalham nessas áreas. 

Existe um debate na literatura se os residentes em cirurgia geral, em programas de 

treinamento, estão adequadamente preparados para cuidados cirúrgicos, nessas 

áreas rurais, onde existe escassez de médicos. (1,3)   

O treinamento cirúrgico tradicional segue o modelo de aprendizagem 

estabelecido por Halsted há mais de meio século. (4) Durante esse tempo, muitas 

áreas que eram de atuação da cirurgia geral, foram separadas e divididas em 

subespecialidades. Isso levou a uma perda na formação do cirurgião geral, 

resultando em 80% dos mesmos decidindo fazer novas residências, para 

complementação de sua formação, por não se sentirem seguros em realizar 

procedimentos cirúrgicos como cirurgiões principais. (5) 

A organização mundial de saúde (OMS), juntamente com o banco mundial 

(BM), lançou em 2015 uma campanha enfocando os benefícios dos cuidados 

https://paperpile.com/c/8WuYk5/2Tvrf
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cirúrgicos seguros, incluindo o seu potencial para diminuir substancialmente a 

mortalidade, ao mesmo tempo em que é excepcionalmente custo-efetivo.  As 

questões de acesso à cirurgia, a segurança perioperatória e a inclusão da cirurgia 

na cobertura universal da saúde também são especificamente abordadas. (6) 

O termo "cirurgião rural" evoca imagens românticas de um indivíduo isolado, 

com recursos limitados, trabalhando em uma localização remota e desolada. Porém 

a cirurgia rural como definimos agora, existe desde que o homem foi tratado por 

doença. Afinal, a cirurgia rural nada mais é que o atendimento cirúrgico acessível e 

mais perto das residências dos pacientes. O progresso dos tempos, as ciências 

médicas, as mudanças na filosofia do comércio e o aumento da importância dada ao 

ganho de mais dinheiro marginalizaram os pobres e as comunidades rurais dos 

benefícios dos cuidados médicos e cirúrgicos avançados. (7) 

No entanto, como no passado, existem alguns médicos e cirurgiões 

dedicados que atuam como cirurgiões rurais, na maioria dos países. Medir a 

"ruralidade" de uma comunidade provou ser complicado, por abranger mais do que 

uma simples determinação da população. Exige avaliação individualizada de cada 

caso. Por exemplo, uma cidade de 2.500 habitantes que fica a 10 km de distância 

de uma grande metrópole tem características muito mais urbanas do que uma 

cidade de 2.500 habitantes, localizada a 200 km de uma metrópole. Com base em 

medidas de densidade populacional, urbanização e interligação diária dentro de 

uma região, o IBGE usa uma metodologia para identificar núcleos urbanos e áreas 

adjacentes que foram economicamente integrados com cada um desses núcleos. 

As comunidades integradas foram então classificadas em 4 categorias: urbana 

(50.000 habitantes), grande rural (10.000 a 49.999 habitantes), pequeno rural 

(população 2.500-9.999) e isolado (500 habitantes). Estas são as definições 

também utilizadas para comparar rural versus urbano, na literatura, quando nos 

referimos a cirurgia rural. (8)  

Pacientes rurais e suas famílias frequentemente vivem a longas distâncias 

dos centros de cuidados terciários e preferem obter atendimento médico e cirúrgico 

perto de casa, a fim de evitar deslocamentos cansativos e dispendiosos. (9) 

Trabalho recente, publicado na revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões (CBC), 

demostrou que cirurgiões gerais formam um componente crucial da força de 

trabalho médico nas áreas rurais do Brasil e qualquer declínio em seus números 

https://paperpile.com/c/8WuYk5/h91Y
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poderá ter efeitos profundos sobre acesso a cuidados de saúde adequados em tais 

áreas.(1) 

Infelizmente, a tendência na última década é que os cirurgiões se afastem 

das áreas rurais, aumentando os números de uma escassez já existente. Nos EUA, 

foi realizado um trabalho pela Associação Médica Americana, no ano de 2010, 

revelando que 32% dos cirurgiões se mudaram para um município diferente (10). 

Durante a última década, a tendência geral era mudar para locais com mais 

médicos e um melhor clima econômico geral. (4) 

Os cirurgiões gerais são claramente vitais para a economia e os serviços de 

saúde dos hospitais regionais e de pequenas cidades do interior. Por este e muitos 

outros motivos somente no nosso Estado do RN, doze Hospitais beneficentes foram 

fechadas nos últimos 10 anos e estamos em processo de fechamento de mais 7 

hospitais regionais. (11) 

Essa variação de cirurgiões entre grandes centros e cidades do interior é pelo 

menos parcialmente compensada pelo fato que muitas cidades "rurais" são 

comunidades perto de uma cidade maior, de modo que o menor número relativo de 

cirurgiões não é tão importante. No entanto, existe um consenso definitivo de que as 

verdadeiras áreas rurais têm acesso limitado aos cuidados cirúrgicos, em 

comparação com as áreas urbanas, criando exclusão de uma parcela importante da 

população ao acesso cirúrgico, que é um dos indicadores de cobertura de saúde 

universal, de acordo com a OMS (6,7,12) A palavra "crise" está sendo usada para 

descrever a força de trabalho de cirurgiões gerais em declínio neste país, criando 

verdadeiros ―desertos cirúrgicos‖. 

Os residentes cirúrgicos que se formaram hoje em geral não se sentem 

confortáveis ou competentes para cuidar de muitos problemas urgentes e básicos 

que cirurgiões rurais cuidam rotineiramente. (13) 

No entanto, continua a existir uma necessidade crescente de cirurgiões 

gerais que possam cuidar de todos os aspectos da cirurgia geral, bem como 

gerenciar problemas de subespecialidade de uma maneira urgente. (14) 

Essas necessidades são particularmente evidentes em áreas rurais que não 

comportam subespecialistas. Como observado por Dr. Dario Birolini, cirurgião chefe 

do Pronto Socorro do Hospital das Clínicas de São Paulo, "o treinamento em muitos 

procedimentos cirúrgicos frequentemente realizados cai exclusivamente para 

otorrinolaringologistas, cirurgiões plásticos, urologistas, ortopedistas e obstetras / 

https://paperpile.com/c/8WuYk5/CLpwL
https://paperpile.com/c/8WuYk5/Kskuu
https://paperpile.com/c/8WuYk5/B2Jf9
https://paperpile.com/c/8WuYk5/0gXI
https://paperpile.com/c/8WuYk5/h91Y+lipv+CTgM
https://paperpile.com/c/8WuYk5/eyLOI
https://paperpile.com/c/8WuYk5/sqE10


ginecologistas, mas esses subespecialistas são poucos para atender as 

necessidades de emergência de pequenas comunidades em todo o Brasil.‖. 

O treinamento em procedimentos básicos de subespecialidades cirúrgicas 

também é benéfico para cirurgiões militares que desejam fazer uma cirurgia 

"missionária" em regiões menos atendidas do Brasil e do mundo, como nas missões 

humanitárias do Haiti. (15) 

À medida que os cirurgiões rurais atuais envelhecem e se preparam para a 

aposentadoria, uma preocupação predominante e existencial nessas regiões é a 

diferença substancial na formação e na experiência dos cirurgiões gerais atuais, em 

comparação com os cirurgiões de algumas décadas atrás, quando estes recebiam 

treinamento formal em procedimentos básicos de subespecialidades. (9) Hoje, a 

maioria dos residentes em  cirurgia geral têm treinamento limitado à maioria dos 

procedimentos das subespecialidades cirúrgicas. 

A Residência Médica em Cirurgia Geral (RMCG) já não consegue formar 

cirurgiões capazes de prestar a melhor assistência médica possível às populações 

rurais. Para que o treinamento seja considerado adequado, e os resultados sejam 

satisfatórios, é preciso haver um currículo estruturado e equilibrado, com objetivos 

definidos nas diferentes fases da formação do cirurgião. (16) 

Com a tendência atual da formação especializada nos cuidados de saúde 

tornou-se necessário uma vasta parte de conhecimentos teóricos e igual 

oportunidade para todos os residentes desenvolverem a habilidade técnica 

indispensável ao cirurgião, já que ―falhar não é uma opção‖. Vários países, como 

EUA, Canadá e Austrália já possuem há 15 anos programas de residência em 

cirurgia rural, baseado em uma necessidade de formar médicos com determinadas 

habilidades para regiões e realidades específicas. (17) No Brasil, conforme 

levantamento junto ao MEC e Colégio Brasileiro de Cirurgiões não existe residência 

médica voltada para formação do cirurgião rural ou programas específicos em 

residência médica de cirurgia geral, para formação específica em cirurgia rural.  

Em 2013, foi implantada na região do Seridó, como política de interiorização 

do ensino na saúde da UFRN, a Escola Multicampi de Ciências Médicas, com sede 

em Caicó, contemplando também as cidades de Currais Novos e Santa Cruz. Essa 

escola médica apresentou como diferencial uma mudança no modelo de formação 

médica, baseado em novas diretrizes mundiais de ensino médico, priorizando as 

metodologias ativas e buscando a interiorização da formação médica,  de acordo 

https://paperpile.com/c/8WuYk5/gZUY
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com realidades e peculiaridades regionais. Junto com o programa de interiorização 

da faculdade, houve a implantação de residências médicas nos hospitais regionais 

estaduais que supriam a região do Seridó e Trairi. Essa simbiose faria com que 

esses hospitais passassem a contar daí em diante com médicos residentes e toda 

infraestrutura de equipamentos e tecnologia que a UFRN pudesse compartilhar. (18) 

Em Currais Novos, foi implantada a residência médica em cirurgia geral, no 

ano de 2016, baseado nos modelos já existentes, que são preconizados por Halted 

desde 1909. Entretanto, esse modelo já não contempla a formação do cirurgião 

geral para esta região, principalmente pela diminuição da força de trabalho em 

virtude de muitos médicos estarem se aposentando e não existirem profissionais 

treinados para substituí-los. 

  Neste panorama, pretendemos oferecer uma proposta de um programa para 

a formação do médico residente em cirurgia rural, onde se integra o processo 

formativo ao assistencial, por meio da formação em serviço, entrelaçando a escola 

médica com os órgãos responsáveis pela saúde e pela formação do residente, 

tendo em vista, a relevância mundial e regional desse problema, e a ausência desse 

modelo de formação curricular no Brasil. Pelo exposto, este estudo consiste em 

elaborar e fomentar a base curricular para a formação de um cirurgião geral rural na 

região Seridó e Trairi do RN, bem como poderá servir de modelo para outros 

programas semelhantes em outras regiões do Brasil.  

  

https://paperpile.com/c/8WuYk5/Yx4U


2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivos Gerais 

 

Estabelecer a proposta de um programa curricular de formação do residente 

em cirurgia rural, baseado em uma realidade regional. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

Identificar e estratificar os tipos de cirurgias realizados no período de 01 de 

janeiro de 2015 a 01 de janeiro de 2017 para servir de subsídio como demandas 

possíveis que o currículo de cirurgia geral rural deve contemplar. 

 

Identificar e fazer análise crítica, através de experiências pessoais do autor, 

de possíveis trunfos e dificuldades, na implantação do currículo de cirurgia geral 

rural, baseado na realidade regional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 MÉTODOS 

 

Realizou-se um ensaio teórico-reflexivo, baseado no método dedutivo, 

realizando a descrição, registro, análise e interpretação do processo por meio da 

comparação, visando estruturar uma proposta curricular de um PROGRAMA DE 

RESIDÊNCIA MÉDICA EM CIRURGIA GERAL RURAL. Nossa pesquisa foi 

embasada na análise do banco de dados das cirurgias realizadas no Hospital 

Regional de Currais Novos-RN, pela equipe de Cirurgia Geral e Obstetrícia, no 

período de 01 de janeiro de 2015 a 01 de janeiro de 2017, associados a um 

levantamento bibliográfico parcial nas bases de dados Medline, Scielo e Bireme, 

utilisando os descritores ―rural surgery”, “curriculum implementation” and ―medical 

education”. 

O hospital Regional de Currais Novos é um hospital de atendimento exclusivo 

para paciente do Sistema Único de Saúde (SUS), localizado na região do Seridó do 

estado do Rio Grande do Norte, do Brasil. Ele possui 98 leitos divididos da seguinte 

forma: 15 na pediatria, 25 na ginecologia e obstetrícia, 20 na clínica médica, 30 na 

cirurgia, 4 na terapia intensiva adulto e 4 na UTI neonatal. Existe um ativo setor de 

emergência, comandado por médicos de atenção primária, que atende várias 

cidades próximas, de menor número de habitantes, além da cidade de Currais 

Novos. O departamento de cirurgia e trauma é composto por 5 cirurgiões gerais, dos 

quais, três residem na cidade, todos com residência médica e títulos de 

especialistas. O departamento de ginecologia e obstetrícia é composto de cinco 

obstetras e o setor de anestesia é composto por quatro anestesiologistas. 

Os procedimentos cirúrgicos foram estratificados seguindo as seguintes 

categorias: cirurgia geral, ortopedia, urologia, ginecologia\obstetrícia, cirurgia 

torácica e vascular. 

Os procedimentos de cirurgia geral, geralmente realizados pelo cirurgião 

geral, foram as laparotomias, as cirurgias de hérnias da parede abdominal, as 

cirurgias colorretais, as das vias biliares e pâncreas, as do esôfago, estômago e 

duodeno, além da  pele e subcutâneo e cirurgias plásticas. 

A categoria urológica incluiu postectomias, orquiectomias, orquidopexias, 

cistostomias, vasectomias, prostatectomias, pielolitotomias abertas, nefrectomias e 

dilatações uretrais. 



 Na categoria vascular foram incluídos os acessos vasculares profundos e 

rafias vasculares nas cirurgias de trauma, além das amputações de membros. 

 Na categoria cirurgia torácica foram incluídos as drenagens torácicas, as 

pleurodeses e toracotomias.  

Os pequenos procedimentos realizados no setor de emergência, pelos 

médicos clínicos do plantão, foram excluídos. 

A composição e a estrutura do programa proposto estão embasadas na 

revisão da literatura científica acerca do tema, nas mudanças do ensino universitário 

e médico, nas recomendações da CNRM e, principalmente, na análise do banco de 

dados de cirurgias realizadas no Hospital Regional de Currais Novos, no período de 

01 de janeiro de 2015 a 01 de janeiro de 2017. 

  



4 RESULTADOS 

 

Da análise dos resultados obtidos do banco de dados das cirurgias realizadas 

no Hospital Regional de Currais Novos (HRCN), no período de janeiro de 01 de 

janeiro de 2015 a 01 de janeiro de 2017, juntamente com a revisão da literatura 

sobre o tema, formatamos o modelo curricular de uma residência de cirurgia rural, 

baseado em aspectos regionais. 

Neste período de 2 anos foram realizadas 3815 no Hospital Regional de 

Currais Novos (HRCN), observando as seguintes características:  

Foram realizadas 1670 cirurgias gerais, compreendendo 43,8% do total das 

cirurgias. Houve predominância de colecistectomias, apendicectomias e 

herniorrafias da parede abdominal, totalizando 824 procedimentos (87,7% das 

cirurgias gerais). 

 

Foram realizadas 1596 cirurgias de ginecologia e obstetrícia, que 

compreendem 41,8% do total de cirurgias. Com predominância de cirurgias 

cesarianas: 1143 procedimentos (71,6% do total) e histerectomias abdominais: 87 

procedimentos (5,5% do total). 



 

 

Foram realizadas 205 cirurgias urológicas, que perfazem 5,4% do total de 

procedimentos cirúrgicos 

 

  



Foram realizados 99 procedimentos ortopédicos, perfazendo 2,6% do total de 

procedimentos cirúrgicos 

 

Foram realizados 210 procedimentos vasculares, perfazendo 5,5% do total 

de procedimentos cirúrgicos. 

 

 

  



Foram realizados 35 procedimentos em cirurgia torácica, perfazendo 0,9% do 

total de procedimentos cirúrgicos. 

 

 

Dos 3815 procedimentos realizados, 3565 (93,4%) foram realizados com 

raquianestesia e 250 (6,6%) foram realizados com anestesia geral. 

 

Na revisão da literatura, buscaram-se alguns periódicos e artigos que 

balizaram nossa pesquisa. O primeiro deles foi o livro: Rural Surgery: Challenges 

and Solutions for the Rural Surgeon(19).  

O periódico Surgical Clinics of North America e o Jornal do Colégio 

Americano de Cirurgiões escreveram vários artigos que mostraram a realidade e 

dificuldades de implantação de serviços de cirurgia rural em várias partes do mundo, 

e dos EUA, e criaram um mapa para implementação de programas, baseados nos 
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seguintes documentos: Education for rural surgical practice: the Oregon Health & 

Science University model(5), Rural surgery: framing the issues(8), Rural surgery: the 

Australian experience(20), Surgery in remote and rural Scotland(21), Responding to 

the need for rural general surgery training sites: A how-to (22), Rural surgery is a 

global issue: The perspective of an Argentine surgeon (23), Surgical training models: 

a new vision. Broad-based general surgery and rural general surgery training(24).  

Quanto a prática da cirurgia rural, demonstrou-se que o cirurgião rural é 

semelhante à definição de um líquido - sua forma é definida pelo seu recipiente (24). 

A mistura de casos em cada situação depende (1) da experiência e interesse do 

cirurgião, (2) da presença ou ausência de outros especialistas cirúrgicos e (3) dos 

recursos disponíveis e o compromisso do hospital rural. A localização da prática 

também é um fator importante, pois a proximidade com outro centro médico pode 

influenciar muito o volume relativo de operações disponíveis. Grande parte do nosso 

conhecimento do escopo cirúrgico rural das práticas vem de publicações que 

detalham a experiência de um único cirurgião (25). 

Vários estudos recentes elucidam os tipos de procedimentos comumente 

praticados por cirurgiões gerais rurais. Landercasper et al publicaram a experiência 

de 7 cirurgiões gerais rurais trabalhando em 9 hospitais comunitários de pequena 

cidade (10.000 habitantes), com um total de 2.420 procedimentos registrados em 

prospectivamente, ao longo de um período de 18 meses. (21) As operações mais 

frequentemente realizadas foram endoscópicas (28%), ginecológicas (21%), 

correções de hérnias (10%), colorretais (8%), biliares (8%), cesarianas (5%), mama 

(5%) e ortopédicas (5%).  

Renegam et al relataram os resultados de uma pesquisa enviada aos 

cirurgiões norte-americanos, rurais e urbanos. Os cirurgiões rurais realizaram mais 

procedimentos de maior variedade do que os urbanos. Cirurgiões rurais relataram 

maiores volumes de endoscopia, operações ginecológicas, obstétricas e urológicas. 

Os cirurgiões urbanos apresentaram maiores volumes de operações abdominais, 

laparoscópicas e vasculares. (26) 

Tais dados demonstram que os procedimentos que os cirurgiões rurais estão 

realizando englobam procedimentos abdominais abertos e laparoscópicos, incluindo 

operações no trato biliar, intestino delgado, cólon e apêndice. Os cirurgiões em 

pequenas áreas rurais são muito propensos a realizar um grande volume de 

operações de obstetrícia e ginecologia, bem como um número moderado de 
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procedimentos urológicos e ortopédicos. A variedade precisa de casos de sub 

especialidade cirúrgica para um cirurgião rural é claramente afetada pela presença 

ou ausência de serviços de subespecialidade em um dado hospital rural. Em muitos 

locais, os cirurgiões rurais são obrigados a realizar uma grande variedade de casos 

que eles realizam apenas uma ou duas vezes por ano. (25) 

 

Treinando o Cirurgião Rural - Componentes Essenciais:  

O treinamento de cirurgiões rurais pode parecer uma tarefa direta e fácil. A 

"cirurgia rural" tem sido frequentemente equiparada à "cirurgia geral" e tem sido 

considerado que o treinamento padrão de cirurgião geral deve, portanto, ser 

adequado. De fato, vários estudos que revisaram os registros de casos de cirurgiões 

rurais demonstram um volume significativo de procedimentos cirúrgicos de 

subespecialidade. Além disso, tornou-se evidente na última década que a 

preparação do residente e a exposição à cirurgia rural durante o treinamento são 

fatores importantes que podem tornar mais provável que os graduados escolham 

uma prática rural. (23)  

Em um estudo de cirurgiões gerais rurais de Iowa, Breon e colaboradores 

descobriram que quase um terço de todas as operações realizadas na prática eram 

procedimentos não exigidos pelo Conselho de Acreditação de Pós-Graduação em 

Educação Médica (ACGME) para graduar residentes cirúrgicos. Eles também 

apresentaram maiores volumes cirúrgicos e a diversidade de casos entre os 

cirurgiões rurais, quando comparados aos cirurgiões urbanos. Os autores 

determinaram que o treinamento focado em urologia, ortopedia e ginecologia seria 

bem-sucedido. Eles enfatizaram a importância da exposição à residência rural 

cirúrgica por meio de rodízios estabelecidos para melhorar a experiência e o 

recrutamento. (9) 

 

Rodízios cirúrgicos:  

Cirurgia abdominal e anorretal  

Um grande número de cirurgias abdominais são pertinentes para a 

preparação do cirurgião rural. A colecistectomia, a apendicectomia, a colectomia, o 

reparo da hérnia inguinal e ventral, ressecção do intestino delgado e a cirurgia de 

anti-refluxo são operações comuns, dentro da capacidade de cirurgiões rurais bem 

treinados. O cirurgião rural deve estar bem preparado para lidar com condições de 
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"abdome agudo" (diverticulite, víscera perfurada, obstrução do intestino delgado, 

hérnia paraesofágica, inguinal ou ventral encarcerada, isquemia mesentérica e 

infecções nos tecidos moles). Além disso, procedimentos anorretais comuns, como 

drenagem de abscessos, hemorroidectomia, esfincterotomia e manejo da fístula em 

ano, estão dentro do escopo da cirurgia rural. (24) 

 

Trauma 

O manejo do paciente com trauma é absolutamente crítico para o cirurgião 

rural, que pode servir como primeiro contato em centros de trauma relacionados. Os 

cirurgiões rurais servem como líderes comunitários para coordenar o atendimento 

ao trauma, fornecer procedimentos e técnicas necessárias para realizar a 

reanimação e estabilização e triagem de pacientes que necessitem de transferência 

para centros de trauma, bem como oferecer cuidados definitivos quando apropriado. 

A experiência de recrutamento deve ocorrer ao longo do treinamento com 

responsabilidade especial. As funções atribuídas inicialmente na assistência a 

residentes de segundo ano com avaliações e procedimentos de pacientes 

aumentam a confiança dos tutores. A certificação de instrutor do ATLS com 

oportunidades subsequentes de ensino é um excelente complemento ao 

treinamento geral e à manutenção da proficiência. (24) 

 

Obstetrícia / Ginecologia 

A habilidade do residente de cirurgia geral para aprender procedimentos 

ginecológicos é auxiliada imensamente pela experiência com procedimentos 

cirúrgicos abertos e laparoscópicos gerais. Os rodízios específicos em obstetrícia e 

ginecologia devem se concentrar em um volume adequado de ooforectomias, 

dilatação e curetagem, histerectomia, cirurgia tubária e cesariana. Além disso, deve 

ser fornecida a exposição à gestão ambulatorial de condições ginecológicas 

comuns. Evidências demonstram que o aumento da exposição às cesarianas, 

durante o ano anterior à graduação, sendo muito útil na preparação para este 

aspecto da prática cirúrgica rural. (24) 

 

Serviços de anestesia 

Muitas áreas rurais não têm anestesistas de formação. Isso significa que o 

cirurgião rural é chamado para assistência com problemas difíceis das vias aéreas, 
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interações medicamentosas, instabilidade hemodinâmica e outras emergências 

anestésicas. Muitos cirurgiões rurais também são responsáveis pela administração 

de técnicas de sedação conscientes, que são frequentemente usadas com 

procedimentos ambulatoriais. (24) 

 

Cuidados com as feridas 

Os cirurgiões rurais são os especialistas em feridas em seus hospitais 

comunitários. Isso inclui o gerenciamento de feridas agudas, como queimaduras, 

mordidas, lacerações em todos os locais, inclusive para as mãos. Além disso, o 

manejo de feridas crônicas, como úlceras de estase venosa, úlceras arteriais e 

infecções de feridas, é coordenado pelo cirurgião rural. Ele deve ter experiência com 

técnicas de cirurgia plástica, como debridamento, fechamentos de feridas 

cosméticas, enxertos de pele e rotação de retalhos simples. (24)  

 

Avaliação e otimização do risco pré-operatório  

Embora muitos hospitais rurais tenham excelentes médicos de atenção 

primária, a avaliação pré-operatória e o tratamento pós-operatório da maioria dos 

pacientes cirúrgicos são realizados pelo cirurgião rural. É improvável que 

consultores de cardiologia, pneumologia e nefrologia estejam imediatamente 

disponíveis nessas configurações. Portanto, o cirurgião rural deve se dedicar ao 

pedido e à interpretação dos testes de triagem pré-operatórios. Esta atividade pode 

ser essencial na determinação de quais pacientes podem receber seus 

procedimentos cirúrgicos de forma segura no hospital rural, em vez de requerer 

transferência para um centro terciário, para otimização pré-operatória, 

monitoramento e cuidados intensivos pós-operatórios.  

Da mesma forma, o cirurgião rural é responsável pelo atendimento pós-

operatório de uma grande variedade de pacientes cirúrgicos em um ambiente onde 

há poucos especialistas médicos disponíveis para consulta. Nessas configurações, 

uma parceria estreita com os provedores de atenção primária e o desenvolvimento 

de conhecimentos de subespecialidade são importantes para o tratamento de 

complicações pós-operatórias comuns. (14) 
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Cuidados primários. 

As maiorias dos cirurgiões rurais trabalham em uma comunidade em que há 

um quadro de médicos de cuidados primários que servem de base de referência e 

especialistas temáticos para a prática cirúrgica. No entanto, em áreas de extrema 

escassez de médicos, os cirurgiões rurais podem fornecer cuidados primários a 

quaisquer pacientes, especialmente aqueles em quem o acompanhamento cirúrgico 

em curso é necessário. Outro modelo de cuidados foi documentado por Rossi e 

colaboradores em que os cirurgiões gerais atuavam com dupla função como 

prestadores de cuidados primários. Esses autores descrevem os cirurgiões como 

gerentes e especialistas no fornecimento de avaliação pré-operatória, técnica intra-

operatória e cuidados pós-operatórios.  

Compreendendo que o escopo de prática dos cirurgiões rurais inclui diversos 

procedimentos, bem como conhecimentos em muitos campos não-cirúrgicos, têm 

implicações importantes para o treinamento ideal na preparação para a prática da 

cirurgia rural. (14) 

 

Cirurgia vascular. 

Com uma mudança para o treinamento de residência em cirurgia vascular, 

que se concentra em técnicas endovasculares e uma redução na exposição a 

procedimentos vasculares abertos, há preocupação com o desenvolvimento de 

habilidades vasculares que podem ser necessárias em um ambiente rural. Vários 

autores destacaram a importância da competência em procedimentos vasculares, 

tais como acesso vascular, amputação, cirurgia venosa e o tratamento de trauma 

vascular.  

Com relação às emergências vasculares, é essencial ter indivíduos e 

sistemas qualificados para gerenciar ou estabilizar pacientes, inicialmente em 

regiões rurais, onde os tempos de transporte prolongados podem aumentar a 

mortalidade ou o mau tempo pode ser uma barreira à transferência oportuna do 

paciente. (14,24) 

 

Ortopedia. 

A exposição à cirurgia ortopédica parece ser importante em treinamento com 

reforço durante o segundo ano da residência. Manejo de fraturas, lesões comuns 
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nas mãos e síndrome do túnel do carpo foram identificados como mais prováveis de 

serem encontrados em cirurgias rurais. (24) 

 

Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço. 

Dependendo da configuração do programa de treinamento, a exposição à 

otorrinolaringologia pode ser integrada. Os procedimentos incluem a traqueostomia, 

o manejo da massa do pescoço solitário, a linfadenopatia cervical, o divertículo de 

Zenker, cisto branquial e abscessos cervicais. (14) 

 

Cirurgia Plástica.  

As técnicas de cirurgia plástica são adjuntos valiosos para o cirurgião rural. O 

gerenciamento de feridas difíceis, a remoção de câncer de pele, o enxerto de pele e 

o manejo de tecidos são partes importantes da prática da cirurgia. O cirurgião rural 

atua no manejo de pacientes queimado; a triagem inicial, a ressuscitação, a 

estabilização e a preparação para a transferência ou o cuidado definitivo 

dependendo da existência da lesão devem ser reforçadas. (14) 

 

Urologia. 

As técnicas avançadas de colocação de sondas vesicais e suprapúbicas 

devem ser dominadas. Os cirurgiões rurais frequentemente realizam cistostomias, 

cistoscopias, vasectomias, orquiectomias, orquidopexias e hidrocelectomias. (14,24) 
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I Introdução 

O treinamento cirúrgico tradicional segue o modelo de aprendizagem 

estabelecido por Halsted há mais de meio século. Depois desse período, muitas 

áreas que eram de atuação da cirurgia geral foram separadas e divididas em 

subespecialidades. Isso levou a uma perda na formação do cirurgião geral, onde 

80% dos mesmos tem que fazer novas residências para complementação de sua 

formação, pois não se sentem seguros em realizar procedimentos cirúrgicos como 

cirurgiões principais. 

         A Organização Mundial de Saúde, juntamente com o Banco Mundial 

lançaram em 2007 uma campanha enfocando os benefícios da segurança dos 

cuidados cirúrgicos, incluindo o seu potencial para diminuir substancialmente a 

mortalidade, ao mesmo tempo em que é excepcionalmente custo-efetivo. As 

questões de acesso à cirurgia, a segurança perioperatória e a inclusão da cirurgia 

na cobertura universal da saúde também são especificamente abordadas. 

        O termo "Cirurgião Rural" evoca imagens românticas de um indivíduo isolado 

com recursos limitados em uma localização remota e desolado, porém a cirurgia 

rural como definimos agora, existe desde que o homem foi tratado por doença.  

Afinal, ela é o atendimento cirúrgico acessível, mais perto das residências dos 

pacientes. O progresso dos tempos e das ciências médicas e as mudanças na 

filosofia do comércio marginalizaram os pobres e as comunidades rurais dos 



benefícios dos cuidados médicos e cirúrgicos avançados. No entanto, como no 

passado, existem alguns médicos e cirurgiões dedicados que atuam como 

cirurgiões rurais, em quase todos os países. 

         Nos estados do Rio Grande do Norte e da Paraíba existem 08 Programas de 

Residência Médica em Cirurgia Geral, todos em hospitais públicos e apenas um 

deles (UFRN-Currais Novos) contempla rodízios em ambientes rurais ou preparação 

para tal durante sua formação curricular. 

         À medida que os cirurgiões rurais atuais envelhecem e se preparam para a 

aposentadoria, surge uma preocupação devida a diferença substancial na formação 

e experiência dos residentes de hoje em comparação com os formados décadas 

atrás, quando os cirurgiões gerais recebiam treinamento formal em procedimentos 

básicos de várias subespecialidade. 

         Em 2013, foi implantada na região Seridó do estado do RN, como política de 

interiorização da saúde, por meio da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN), a Escola Multicampi de Ciências Médicas, com sede em Caicó/RN e 

contemplando também as cidades de Currais Novos/RN e Santa Cruz/RN. Essa 

escola médica apresentou como diferencial uma mudança no modelo de formação 

médica, baseado em novas diretrizes mundiais de ensino médico, priorizando as 

metodologias ativas e buscando a interiorização da formação médica de acordo com 

realidades e peculiaridades regionais. 

         Junto com o programa de implantação da faculdade, houve a implantação de 

residências médicas baseadas nos Hospitais Regionais Estaduais, que já supriam a 

região do Seridó e Trairi do Rio Grande do Norte. Essa simbiose faria com que 

esses hospitais passassem a contar, daí em diante, com médicos residentes e toda 

infraestrutura de equipamentos e tecnologia que a UFRN pudesse compartilhar. 

         Em Currais Novos foi implantada a Residência Médica em Cirurgia Geral no 

ano de 2016, baseado nos modelos já existentes, que são preconizados por Halsted 

desde 1909. Esse modelo já não contempla a formação do cirurgião geral, muito 

menos a do cirurgião geral em uma realidade específica rural, como a existente na 

região, onde há uma grande diminuição da força de trabalho em cirurgia geral, com 

muitos médicos se aposentando e não tendo profissionais treinados para substituí-

los. 

         Neste panorama, o currículo agora apresentado contempla um programa 

para a formação do médico residente em cirurgia rural, onde se integra o processo 



formativo ao assistencial, por meio da formação em serviço, entrelaçando a 

Faculdade de Medicina com os órgãos responsáveis pela saúde e pela formação do 

residente, tendo em vista, a relevância mundial e regional desse problema. A 

ausência desse modelo de formação curricular do cirurgião geral rural no Brasil 

serviu de motivação para a construção deste programa, contemplando uma 

realidade regional, servindo de modelo para outros programas semelhantes a nível 

de Brasil. 

 

II Objetivos do programa 

a) Objetivo Geral 

Transmitir conhecimentos teóricos e desenvolver habilidades práticas 

indispensáveis aos cuidados clínico e cirúrgico, formando um cirurgião apto a atuar 

na cirurgia rural, nos diversos ambientes de trabalho em que esses profissionais 

atuam. 

 

b) Objetivos Específicos 

Promover a formação de um cirurgião rural através de aprendizado teórico e 

prático, básico e avançado, com tecnologia e conhecimentos atualizados. 

Aprimorar a assistência ambulatorial, de enfermaria, de urgência e 

emergência e de terapia intensiva prestada aos pacientes cirúrgicos. 

Promover uma visão integrada do doente, em seus aspectos médicos, 

psíquicos, culturais e sociais fazendo com que o doente seja visto como um todo. 

Estimular a busca de conhecimentos dos diversos mecanismos 

etiopatogênicos e dos processos fisiopatológicos envolvidos nas principais afecções 

cirúrgicas. 

Capacitar para identificação de situações críticas, estabelecendo prioridades 

diagnósticas e terapêuticas. 

Instruir a utilização criteriosa de recursos diagnósticos complementares e de 

recursos terapêuticos e medicamentosos. 

Habilitar nas indicações operatórias eletivas e de emergências, opções 

técnicas e táticas cirúrgicas mais apropriadas. 

Capacitar para a realização de procedimentos invasivos com finalidade 

diagnóstica e/ou terapêutica, eletivos ou de urgência, de competência do cirurgião 

rural. 



Promover o primeiro contato com as diferentes especialidades cirúrgicas. 

Orientar a organização didática de apresentações de casos e temas em 

visitas e sessões científicas. 

Orientar a capacidade de lidar com ansiedade, dúvidas, medos e pudores 

próprios e dos pacientes sob seus cuidados, além de exercício ético nas diversas 

condições e situações do treinamento. 

Estimular o trabalho em equipe, valorizando a atuação de todos seus 

membros no resultado do melhor atendimento ao paciente. 

Orientar o reconhecimento e respeito à hierarquia das equipes 

multidisciplinares e multiprofissionais de saúde no contexto de assistência e ensino. 

Orientar o respeito aos seus superiores e subordinados em obediência aos 

princípios de disciplina e de hierarquia existentes nos serviços. 

Orientar a capacidade de lidar com a ambivalência deste período de 

desenvolvimento profissional (médico/ ―aluno‖). 

Estimular no residente a compreensão e valorização de atuar sobre os 

fenômenos econômico-sociais e o meio onde habitam as pessoas, desenvolvendo 

neles a capacidade de gerência dos recursos humanos e materiais disponíveis 

naquele meio, para melhor atendimento ao paciente, racionalizando os exames 

complementares e do uso de materiais hospitalares. 

Identificar de forma subjetiva a capacidade do residente de atuar dentro de 

uma visão integral da medicina, em suas missões preventivas e curativas, 

centralizadas no atendimento dos pacientes, a fim de preservar e promover a saúde, 

preservar a vida e aliviar o sofrimento. 

Favorecer no residente o hábito de auto preparação e atualização científica 

continuada, visto que muitas vezes irão atuar em áreas isoladas e não terão colegas 

ao lado para compartilhar dúvidas. 

 

III Atribuições do Residente 

a) Enfermaria 

A rotina de atividades na enfermaria de clínica cirúrgica envolve o 

acompanhamento diário dos pacientes internados, sob supervisão dos preceptores 

do serviço, por meio de visitas aos leitos diariamente, a partir das 07h00. Isso 

significa que todos os dias, condutas médicas serão discutidos pela equipe, após 

avaliação inicial dos residentes designados ao cuidado dos pacientes. 



         Os residentes devem realizar as admissões, registrando com precisão as 

informações sobre o histórico de saúde do paciente, os exames pré-operatórios 

realizados, bem como proceder às condutas necessárias para o preparo do paciente 

para o procedimento proposto. 

         Dos pacientes em pós-operatórios, o residente é responsável pelo 

seguimento, além de orientar os cuidados que devem ser realizados pela equipe 

multidisciplinar. Deve checar, ainda, a administração de medicamentos, os 

parâmetros vitais do paciente aferidos pela equipe multidisciplinar, os exames 

solicitados, o débito de sondas e drenos e o curativo. 

         Responsabilizar-se-á também por conversar com o paciente e seus familiares 

diariamente e examiná-lo com o objetivo de captar as queixas e alterações de 

exame físico, que reflitam a evolução do paciente, favorável ou não, tomando 

medidas adequadas para cada caso. Deve solicitar pareceres sempre que 

necessário, sob a orientação de um cirurgião titular do serviço. 

         Em relação aos pacientes de alta hospitalar, o residente é responsável pela 

avaliação e alta hospitalar do paciente, garantindo seu acompanhamento 

ambulatorial sequencial, e por orientar a prescrição de medicamentos, atestados e 

os cuidados com o curativo e drenos, quando pertinente. 

         O residente deverá estudar os casos da enfermaria com objetivo de adquirir 

conhecimentos em relação à condução dos casos, de preparar-se para as 

avaliações durante as visitas e para que seja capaz de discutir os casos dos 

pacientes, baseando-se em fundamentos científicos atualizados, demonstrando 

interesse e responsabilidade para com o seu crescimento profissional e para com o 

paciente. 

 

b) Ambulatórios 

O residente deve atender os pacientes agendados para acompanhamento 

sequencial pós-operatório, avaliando sua evolução, atentando para possíveis 

complicações tardias dos procedimentos realizados. 

         Será responsável também, pela avaliação de pacientes encaminhados, 

colhendo-lhes a história clínica e apoiado no exame físico direcionado, indicar ou 

contraindicar procedimentos cirúrgicos, solicitando-se a rotina pré-operatória, 

quando for o caso.  



         As condutas serão orientadas e supervisionadas por um cirurgião titular do 

serviço. 

         O residente também será responsável por gerenciar os agendamentos de 

consultas, bem como encaixes para consultas extras, com a devida anuência do 

cirurgião titular responsável pelo ambulatório. 

 

c) Pequenas Cirurgias 

O residente deverá ter atuação proativa, avaliando cada paciente 

previamente encaminhado com atendimento agendado, confirmando a indicação do 

procedimento e as condições clínicas para a sua realização. 

         É fundamental ao residente a aquisição anterior de conhecimentos teóricos, 

de material cirúrgico, de técnica de antissepsia e assepsia e de técnica cirúrgica 

necessária à realização dos procedimentos da pequena cirurgia. 

 

 

d) Centro Cirúrgico 

Neste setor, o residente é responsável por todos os cuidados perante o 

paciente para a realização do procedimento indicado, verificando as condições 

clínicas do paciente, de modo que garanta um ato cirúrgico seguro. 

         O residente deve checar se o paciente já foi chamado ao centro cirúrgico, se 

está em posse dos exames pré-operatórios e de imagem, e fazer a identificação no 

paciente do local a ser operado e se certificar de que o mesmo está ciente quanto 

ao procedimento ao qual ele será submetido. 

         O residente deve estar sempre ciente de qual procedimento cirúrgico ele irá 

realizar, auxiliar ou acompanhar, devendo sempre antes ter estudado a anatomia e 

a técnica cirúrgica de tal procedimento, além da teoria que envolve a patologia de 

base, mostrando comprometimento com seu aprendizado e podendo ser avaliado 

positivamente durante o ato cirúrgico. 

         Após a cirurgia, o residente deve descrever detalhadamente os achados e os 

procedimentos realizados, bem como intercorrências transoperatórias, quando 

necessárias, e confirmar, com o cirurgião responsável, sua descrição e prescrição. 

Após o procedimento cirúrgico, o residente deve acompanhar o paciente à sala de 

recuperação pós-anestésica, evidenciando os eventos relevantes relativos ao 

procedimento realizado. 



e) Plantões 

Os plantões de Cirurgia Geral são divididos em turnos de 12h, entre todos os 

residentes do serviço e são supervisionados por médicos com especialização em 

Cirurgia Geral. 

         O residente do primeiro ano é responsável pelos plantões do turno da tarde 

de segunda à sexta-feira (13h às 19h), do turno noturno da sexta-feira e pelos 

plantões dos finais de semana e dos feriados (turnos de 12h consecutivas). 

         O residente do segundo ano fica responsável pelos plantões do turno da 

manhã de segunda a sexta (7h às 13h) e pelos plantões noturnos de segunda a 

quinta-feira (12h consecutivas), quando não for feriado. Durante o plantão, é de sua 

responsabilidade a realização dos procedimentos cirúrgicos e as avaliações 

cirúrgicas de urgência ou emergência que sejam solicitados nas enfermarias 

clínicas, cirúrgicas e pediátricas, Unidades de Terapia Intensiva (UTI) clínica e 

cirúrgica e nas unidades hospitalares adultas (enfermarias, UTI, emergência, centro 

de parto humanizado) da Maternidade. 

         O residente do período noturno, durante a semana e no domingo, deve 

checar as internações dos pacientes do serviço de clínica cirúrgica que serão 

submetidos à cirurgia eletiva no dia seguinte, bem como seus exames pré-

operatórios e condição clínica adequada à realização do procedimento. Antes de se 

ausentar do plantão, o residente deve certificar-se da chegada do seu substituto e 

passar para o mesmo as eventuais pendências que tenham ficado em seu plantão. 

           

IV Avaliação Periódica 

O desempenho global em cada estágio será avaliado em relatório 

padronizado pela Comissão de Residência Médica (COREME), no sistema 

eletrônico, pelo preceptor responsável pelo estágio no serviço referenciado. 

         Na avaliação periódica do Médico Residente, serão utilizadas as modalidades 

de prova teóricas ou práticas, além da avaliação quanto ao desempenho pessoal, 

que incluem atributos tais como: (1) comportamento ético, (2) relacionamento com a 

equipe de saúde e com o paciente, (3) interesse pelas atividades e (4) outros a 

critério da COREME da Instituição. 

         A frequência mínima das avaliações será trimestral. Além das avaliações 

periódicas, o residente estará em constante avaliação durante as visitas às 

enfermarias, sua atuação durante atos cirúrgicos e comportamento diário. 



         Será exigido do residente a apresentação e publicação de artigo científico ao 

final do treinamento como condição imprescindível para a obtenção de seu 

certificado de conclusão do curso. 

 

V Distribuição de Atividades por estágios e carga horária e Férias 

 

a) Distribuições de Atividades por estágios e carga horária 

 A composição das atividades dos residentes será distribuída conforme as 

demandas que requerem mais à cirurgia rural. A tabela 1 apresenta o panorama 

simplificado dos rodízios a serem integralizados no decorrer dos 2 anos (24 meses) 

do Programa. 

 

 

#Tabela 1 Rodízios e carga horária por serviço 

Rodízio/Estágio Duração (meses) 

Cirurgia Geral / Urologia / Proctologia / Vascular / Torácica 8 

Terapia Intensiva 1 

Urgências/Emergências Traumáticas e Não traumáticas 1 

Obstetrícia e Ginecologia 4 

Medicina Comunitária 1 

Cirurgia Videolaparoscópica 2 

Ortopedia 4 

Anestesiologia 1 

**Férias** 2 

TOTAL========================================= 24 

 

Cirurgia Geral, Urologia, Proctologia, Cirurgia Vascular e Torácica:  



 Neste rodízio, o residente deverá aprender sobre instrumental cirúrgico, 

bases da técnica cirúrgica, técnicas de assepsia e antissepsia, fios cirúrgicos, 

cateteres e drenos, condução pré e pós-operatória dos pacientes cirúrgicos em 

geral. 

         Aprender a conduzir pacientes com litíase renal, câncer de próstata e como 

fazer rastreio para câncer de próstata, além de ver várias formas de acesso ao 

retroperitônio e manipulação diagnóstica e terapêutica das vias urinárias. 

         O residente deverá adquirir conhecimentos para conduzir clinicamente as 

afecções vasculares mais comuns, como insuficiência venosa crônica e doença 

arterial obstrutiva periférica, além de ser capaz de avaliar e tratar de forma 

adequada as úlceras provenientes de complicações dessas afecções, assim como 

quando indicar o tratamento intervencionista e quando amputar, nesse contexto. 

Aprender técnicas de anastomose vascular e de implante e retirada de cateteres de 

longa permanência. 

         O residente desenvolverá a habilidade de realizar um exame proctológico 

adequado, aprenderá a conduzir clinicamente doenças benignas orificiais e 

colorretais (hemorróidas, fissuras, prolapso retal, constipação) bem como, quando 

indicar tratamento intervencionista nesse contexto. Deverá ainda aprender as 

indicações e métodos de rastreio do câncer colo retal, bem como as técnicas 

cirúrgicas utilizadas nos procedimentos. 

 

Urgências/Emergências Traumáticas e Não traumáticas: Neste estágio, o 

residente irá aprender a conduzir o paciente politraumatizado, terá contato com 

casos de abdome agudo não traumático mais comuns, fazendo com que adquira 

capacidade de tomar decisões precisas em situações de emergência, além de 

desenvolver as habilidades cirúrgicas necessárias à realização dos procedimentos. 

Aprenderá como obter via aérea cirúrgica e suas indicações. 

 

Obstetrícia e Ginecologia: Neste rodízio, o residente aprenderá as rotações 

específicas em obstetrícia e ginecologia, devendo se concentrar em laparotomias, 

dilatação, curetagem, histerectomia, lesão tubária e cesariana. 

 

Medicina Comunitária: Nesta unidade, o residente deverá aprender a trabalhar de 

modo integrado aos médicos de assistência primária, orientando sobre condutas em 



acompanhamento sequencial de pacientes cirúrgicos. Deverá compreender que em 

áreas de escassez de atenção primária, os cirurgiões rurais deverão realizar 

cuidados primários de seus pacientes, bem como serem gerenciadores do processo 

perioperatório, analisando todos os aspectos de seus pacientes. 

 

Ortopedia: Neste estágio, o residente deverá aprender a realizar diagnósticos de 

fraturas, luxações e subluxações, bem como as condutas para a adequada 

estabilização da lesão, com fixação externa, tala e ataduras ou manobras. 

 

Anestesiologia: Neste rodízio, o residente aprenderá as técnicas de anestesia 

local, bem como diluições de anestésicos e sítios de punções para bloqueios 

regionais distais. Aprenderão ainda, doses, drogas e diluições para sedação, além 

de domínio da via aérea definitiva eletiva e de urgência, e em casos de via aérea 

difícil. 

 

Terapia Intensiva: Neste rodízio, o residente deverá aprender a conduzir os 

pacientes cirúrgicos em pós-operatório imediato, com necessidade de cuidados de 

terapia intensiva, bem como pacientes que tenham retornado a essa unidade por 

complicação clínica ou cirúrgica pós-operatória. Irá manejar drogas vasoativas, 

antibioticoterapia de largo espectro, ventilação mecânica, parada cardiorrespiratória, 

rebaixamento do nível de consciência e suporte ao paciente crítico e instável. 

 

Cirurgia Videolaparoscópica: Neste estágio, o residente deverá aprender sobre 

instrumental cirúrgico para cirurgias por vídeo, as bases da cirurgia 

videolaparoscópica, técnicas de assepsia e antissepsia e limpeza de equipamentos 

cirúrgicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rodízios do 1º ano # Tabela 2 Rodízios do 1º ano 

Rodízio/Estágio Duração (meses) 

Cirurgia Geral / Urologia / Proctologia / Vascular / Torácica 4 

Urgências/Emergências Traumáticas e Não traumáticas 1 

Obstetrícia e Ginecologia 1 

Medicina Comunitária 1 

Cirurgia Videolaparoscópica 1 

Ortopedia 2 

Anestesiologia 1 

**Férias** 1 

TOTAL========================================= 12 

 

Rodízios do 2º ano # Tabela 3 Rodízios do 2º ano 

Rodízio/Estágio Duração (meses) 

Cirurgia Geral / Urologia / Proctologia / Vascular / Torácica 4 

Terapia Intensiva 1 

Urgências/Emergências Traumáticas e Não traumáticas 1 

Obstetrícia e Ginecologia 2 

Cirurgia Videolaparoscópica 1 

Ortopedia 2 

**Férias** 1 

TOTAL========================================= 12 



b) Férias 

Cada médico residente (do primeiro ou segundo ano - R1 ou R2) terá direito 

a um mês de férias, com duração de 30 dias, integralmente gozadas no período 

estabelecido, conforme escala definida antes do início do programa. 

 

VI Programa teórico 

         O programa de atividades teóricas será executado através de reuniões 

científicas em dois turnos semanais (terças e sextas-feiras à tarde), constituindo-se 

de discussões norteadas por apresentações em forma de seminários, com presença 

obrigatória para todos os residentes do primeiro e do segundo ano, independe do 

serviço no qual estejam integrados. 

         Os temas a serem abordados serão: 

·         Cirurgia para a América rural 

·         Fundamentos de oncologia cirúrgica 

·         Cirurgia Paliativa 

·         Endoscopia para cirurgiões rurais: 

·         Endoscopia rígida: cistoscopia 

·         Gestão aguda da dor 

·         Profilaxia do tromboembolismo venoso 

·         Nutrição do Paciente Cirúrgico. 

·         Infecções Adquiridas Cirúrgicas e Hospitalares 

·         Terapia Antimicrobiana 

·         Avaliação de risco pré-operatório em cirurgia rural 

·         Gerenciamento de fluidos perioperatórios. 

·         Analgesia e Sedação em Cuidados Intensivos 

·         Procedimentos anti-refluxo 

·         Cirurgia gástrica 

·         Cirurgia da vesícula biliar canais biliares 

·         Cirurgia do Fígado 

·         Cirurgia pancreática 

·         Pancreatite 

·         Cirurgia do Baço 

·         Apendicite 

·         Obstrução intestinal 



·         Diverticulite 

·         Terapia de Sepse 

·         Câncer colorretal 

·         Dor abdominal aguda 

·         Sangramento gastrointestinal 

·         Isquemia Mesentérica 

·         Gestão e Cirurgia de Doenças Inflamatórias do Intestino. 

·         Proctologia. 

·         Hérnias da parede abdominal. 

·         Cirurgia da tireoide para o cirurgião rural da comunidade 

·         Câncer da pele: cirurgia atual para este problema comum 

·         Cirurgia pediátrica 

·         Cirurgia vascular: Isquemia de membro agudo 

·         Cirurgia vascular: manejo do pé diabético 

·         Procedimentos menores 

·         Procedimentos Ortopédicos Simples e Diagnósticos Comuns 

·         Lesões de mão 

·         Obstetrícia e Ginecologia Rurais 

·         Condições Urológicas 

·         Emergências otorrinolaringológicas 

·         Manejo da via aérea: uma perspectiva cirúrgica 

·         Gestão dos feridos graves 

·         Cuidados com queimaduras em ambiente rural 

·         Um Guia para Neurotrauma para o Cirurgião Rural 

·         Trauma abdominal 

·         Cirurgia de traumatismo: Trauma do pescoço 

·         Fraturas Expostas 

·         Lesões Traumáticas da coluna vertebral 

·         Fratura pélvica 

·         Cirurgia de Trauma: Emergências Vasculares 

·         Emergências torácicas 

 

 

 



VII Trabalho de Conclusão de Curso 

 Ao final do programa de residência médica, o médico residente deverá 

apresentar, por escrito e oral, um artigo publicado em revista científica, como autor 

principal. A apresentação deverá ser realizada na área específica do programa com 

a presença do supervisor que certificará o (a) residente. O não cumprimento desta 

exigência implicará na retenção do certificado de conclusão da residência médica, 

até que a mesma seja cumprida. 

 

VIII Regimento Interno e Legislação Nacional de Residência Médica 

Tais como qualquer programa de residência médica, tal proposta refere-se a 

um programa de pós-graduação lato sensu com treinamento em serviço, voltado 

para formação do cirurgião rural, contemplando uma perspectiva regional. 

         O lastro legal para a execução deste programa remete-se, inicialmente à: 

         (1) Decreto Nº 80.281 de 5 de Setembro de 1977. Regulamenta a Residência 

Médica, cria a Comissão Nacional de Residência Médica e dá outras providências. 

         (2) Resolução da Secretaria de Educação Superior - Comissão Nacional de 

Residência Médica, Resolução Nº2, de 3 de julho de 2013. Dispõe sobre a 

estrutura, organização e funcionamento das Comissões de Residência Médica das 

instituições de saúde que oferecem programas de residência médica e dá outras 

providências. 

         Considerando tais dispositivos como partida, o Regimento Interno deste 

Programa seguirá o preconizado pelo MEC - Ministério de Educação e Cultura, 

executado pela COREME - Comissão de Residência Médica da Instituição 

executante do programa.  

 

IX Bibliografia Sugerida 

Tendo em vista a vasta e difundida literatura médica disponível, bem como a 

premente necessidade de oferecer um texto técnico base para a sedimentação dos 

conhecimentos cirúrgicos, indicam-se as seguintes obras: 

  

·         Townsend, C.M.; Beauchamp, R.D.; Evers, B.M.; Mattox, K.L. Sabiston 

Tratado de Cirurgia: A base biológica da prática cirúrgica moderna. 19ª 

Edição. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. Volume 1 e 2. 

  



·         Townsend, C.M.; Evers, B.M. Atlas de Técnicas Cirúrgicas. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2011. 

  

·         Zollinger, R. M. Jr.; Ellison, C. Atlas de Cirurgia. 9ª edição. Guanabara 

Koogan, 2013. 

  

·         Utiyama, E. M.; Rasslan, S.; Birolini, D. Procedimentos Básicos em 

Cirurgia. 2ª edição.  Manole, 2012. 

  

         Ressalte-se que tais obras não constam todas as últimas atualizações 

médicas em relação a diagnósticos e condutas, sendo necessárias frequentes 

buscas em períodos e banco de dados como BIREME, LILACS, Scielo e afins. 

 

X Encerramento 

         Ao final do programa, o residente deverá estar apto a executar, sem 

supervisão, todos os procedimentos cirúrgicos citados, além de ter atingido todos os 

objetivos listados anteriormente, tendo-se tornado um profissional competente para 

atuar como cirurgião rural, nos diversos ambientes cabíveis a essa área de atuação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

            Este programa de residência médica propõe-se a contribuir na formação do 

médico residente em cirurgia geral rural, chamado a solucionar as patologias 

cirúrgicas da população localizada em regiões mais distantes, bem como combater 

a perda de mão-de-obra cirúrgica nessas localidades afastadas dos grandes 

centros. Baseia-se da premissa de que a formação na residência médica em cirurgia 

geral rural deve ser embasada numa estratégia que abranja os conhecimentos 

teórico-práticos em cirurgia geral, ginecologia/obstetrícia e ortopedia, de forma 

integral, geral, atual, sistemática, esquemática, flexível, reproduzível e que permita 

sua adequação às necessidades das diferentes comunidades. 

            Claro que a construção de um modelo curricular pioneiro baseado numa 

realidade regional está sujeita a imperfeições e a adequações no decorrer da sua 

implantação. 

            Enfim, acreditamos que a proposta colabore para uma concepção do médico 

cirurgião geral rural que atenda as necessidades majoritárias e gerais de saúde das 

populações localizadas em áreas distantes dos grandes centros. 
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