
  

 

 

 

 

 

 

Nota Oficial AMB 

 

 

Aprovação das Matrizes de Competência da Residência Médica 

 

 

A Associação Médica Brasileira (AMB) compartilha no dia de hoje, com todas 

as Sociedades de Especialidades, a publicação no Diário Oficial da União, de 24 

matrizes de competências, das diversas áreas entre as Especialidades Médicas, 

áreas de atuação e anos adicionais dos Programas de Residência Médica.  

Esse é um resultado de um trabalho conjunto que vem sendo realizado entre 

os todos os membros da AMB, coordenado pela Comissão Nacional de Residência 

Médica (CNRM), na definição do conhecimento, das habilidades e atitudes cada área 

conforme regramentos estabelecidos para a qualificação da medicina brasileira. 

O presidente da AMB, professor César Eduardo Fernandes, enaltece a data 

que marca os 40 anos da LEI 6932 de 1981 que instituiu a Residência Médica como 

modalidade de ensino de pós-graduação, destinada a médicos, sob a forma de 

cursos de especialização, caracterizada por treinamento em serviço, funcionando 

sob a responsabilidade de instituições de saúde, universitárias ou não, sob a 

orientação de profissionais médicos de elevada qualificação ética e profissional.  

“ A AMB desempenhou um papel fundamental através de suas sociedades de 

especialidades no processo que deve ser concluído em breve para a aprovação e 

publicação de todas as matrizes de competência de especialidades médicas e áreas 

de atuação no Brasil”, de acordo com professor Fernando Tallo, membro conselheiro, 

representante da AMB na CNRM.”  

Já o professor José Eduardo Lutaif Dolci, diretor científico da entidade refere-

se a publicação das matrizes de competência como um dos principais legados ao 

país que deixarão AMB e CNRM na década.  

A Secretária Executiva da CNRM, Dra. Viviane Cristina Uliana Peterle 

relembra que esse é um trabalho contínuo, iniciado desde 2015, com o envolvimento 



  

 

 

 

 

 

ao longo desses anos das Sociedades que compõem a AMB, bem como de 

coordenadores da Comissão de Residência Médica (COREME) e das Comissões 

Estudais de Residência Médica (CEREMs). “Seguimos em um trabalho alinhado para 

concluir a aprovação na Plenária da CNRM das demais matrizes, onde o objetivo em 

comum a todos seja definir a formação que deve possuir o profissional para 

desempenhar com qualificação sua área do conhecimento na medicina.  

Qualificar o ensino médico e a formação do especialista nas diferentes áreas 

da medicina é uma das mais nobres atribuições da AMB e tudo faremos para levar 

a bom termo esta nossa missão. 

 

 

São Paulo, 07 de julho de 2021. 
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