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RESOLUÇÃO CNRM Nº 8, DE 29 DE ABRIL DE 2022 

 
 

Aprova a matriz de competências dos 
Programas de Residência Médica para 
a Área de Atuação em Mamografia no 
Brasil. 
 
 

A COMISSÃO NACIONAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA (CNRM), no uso das atribuições 
que lhe conferem a Lei nº 6.932, de 7 de julho de 1981, o Decreto nº 7.562, de 15 de setembro 
de 2011, e o Decreto nº 8.516, de 10 de setembro de 2015; considerando a atribuição da 
CNRM de definir a matriz de competências para a formação de especialistas na área de 
residência médica; tendo como base a deliberação ocorrida na 1ª Sessão Plenária 
Extraordinária de 2022 da CNRM, e tendo em vista o disposto nos autos do Processo SEI nº 
23000.003371/2022-62, resolve: 

Art. 1º Aprovar a matriz de competências dos Programas de Residência Médica 
para a Área de Atuação em Mamografia, na forma do Anexo que integra esta Resolução. 

Art. 2º Os Programas de Residência Médica para a Área de Atuação em 
Mamografia possuem 1 (um) ano de formação, com acesso mediante conclusão de Programa 
de Residência Médica em Ginecologia e Obstetrícia ou Mastologia. 

Art. 3º A matriz de competências é aplicável aos Programas de Residência Médica 
para Área de Atuação em Mamografia que se iniciarem a partir de 2023. 

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de 1º de junho de 2022. 
 
 

WAGNER VILAS BOAS DE SOUZA 
Presidente da Comissão Nacional de Residência Médica Secretário de Educação Superior 

 
ANEXO 
 
MATRIZ DE COMPETÊNCIAS 
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA PARA ÁREA DE ATUAÇÃO EM 
MAMOGRAFIA 
1. OBJETIVOS GERAIS 
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Formar e habilitar especialistas para atuar na modalidade de imagem da 
mamografia, com domínio da física de formação da imagem e controle de qualidade, incluindo 
as indicações, critérios de interpretação, limitações e integração clínica dos resultados. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Entender as bases físicas de formação da imagem mamográfica e os princípios 

fundamentais da física das radiações, radiobiologia, assim como os conceitos de proteção 
radiológica e controle de qualidade. Ter proficiência na execução, indicação, interpretação dos 
exames de mamografia, no contexto do rastreamento do câncer de mama, assim como em 
mulheres e homens com sintomas de doenças mamárias de acordo com evidências científicas. 
Avaliar as limitações e potenciais efeitos adversos do exame de mamografia e as estratégias 
para evitá-las e/ou reduzir o impacto. Compreender a embriologia, anatomia e fisiologia da 
mama, axila e estruturas associadas, assim como, das doenças benignas e malignas da mama 
e suas apresentações mamográficas e das terapias loco-regionais e sistêmicas do câncer de 
mama e outras doenças mamárias, além do impacto na aparência da mama na mamografia. 
Compreender os conceitos básicos das ciências da computação aplicada à imagem 
mamográfica (processamento, arquivamento, telerradiologia e inteligência artificial). 
Dominar a habilidade de comunicação dos resultados para médicos e pacientes. 

3. COMPETÊNCIAS AO TÉRMINO DA RESIDÊNCIA - R1 
1. Dominar os princípios da física na formação da imagem da mamografia 

convencional e digital, assim como a física das radiações, radiobiologia e a proteção 
radiológica. 

2. Avaliar o controle de qualidade das imagens mamográficas convencionais e 
digitais. 

3. Compreender os conceitos básicos e avançados das ciências da computação 
aplicada à imagem mamográfica, como o processamento, arquivamento, teleradiologia e 
inteligência artificial. 

4. Dominar a interpretação da mamografia convencional e digital. 
5. Dominar a embriologia, anatomia e fisiologia da mama, axila e estruturas 

associadas. 
6. Dominar as doenças mamárias benignas, malignas e anormalidades congênitas 

femininas e masculinas, comuns e incomuns, e as potenciais manifestações clínicas e 
mamográficas. 

7. Dominar os subtipos moleculares, fatores prognósticos patológicos e 
estadiamento TNM do câncer de mama. 

8. Dominar a epidemiologia do câncer de mama, incluindo incidência, 
prevalência, sobrevida e fatores de risco (mutações em genes e outros). 

9. Dominar as lesões de risco ou precursoras de câncer na mama. 
10. Analisar as terapias loco-regionais e sistêmicas do câncer de mama e outras 

doenças mamárias e o impacto na imagem da mama. 
11. Dominar os descritores padronizados do léxico e categorias diagnósticas de 

imagem das mamas, de acordo com o ACR BI-RADS ou outro método de classificação 
padronizado. 
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12. Dominar as indicações de incidências ou exames complementares em 
mamografia. 

13. Dominar as indicações de biópsias e seguimento precoce de exame de 
mamografia. 

14. Avaliar o custo-efetividade do exame de mamografia. 
15. Dominar a elaboração de relatórios e comunicação, incluindo achados 

urgentes e/ou inesperados e de procedimentos realizados, com o paciente, familiares e 
equipe de médicos assistentes. 

16. Dominar os fundamentos da pesquisa clínica, estatística e medicina baseada 
em evidências. 

17. Executar, orientar e supervisionar a equipe técnica/biomédica para a 
realização de exames de mamografia utilizando princípios de otimização e segurança. 

18. Dominar as técnicas de controle e gestão da qualidade em serviço de 
radiologia mamária. 

19. Dominar os protocolos para o rastreamento e diagnóstico do câncer de mama, 
considerando o risco individual e a presença de sinais ou sintomas. 

20. Analisar exames citológicos e patológicos das doenças das mamas. 
21. Dominar o manejo clínico e radiológico de pacientes com sintomas mamários, 

como: nódulo palpável, fluxo papilar, sinais inflamatórios, mastalgia, alterações cutâneas ou 
no complexo areolo-papilar, linfonodopatias axilares e outros. 

22. Integrar os achados atuais da mamografia com os exames anteriores e de 
outros exames de imagem da mama. 

23. Dominar a auditoria do rastreamento de câncer de mama: taxas de 
reconvocação, valores preditivos positivos, porcentagem de tumores estádio 0 e I, carcinomas 
mínimos, positividade nodal, prevalência e taxa de incidência de câncer, taxa de cânceres de 
intervalo e outros. 

24. Valorizar o método científico e a capacidade de análise crítica na 
interpretação de literatura científica. 

25. Participar e conduzir a realização de reuniões inter e multiprofissionais. 
26. Avaliar as implicações médico-legais da prática radiológica, compreender o 

risco de erro e metodologia de aprendizado com erros. 
27. Compreender o funcionamento, estrutura e regulação do Sistema Único de 

Saúde. 
28. Analisar os custos da prática médica e utilizá-los em benefício do paciente, 

mantendo os padrões de excelência. 
29. Produzir um trabalho científico, utilizando o método de investigação 

adequado e apresentá-lo em congresso médico ou publicar em revista científica, ou 
apresentar na forma de monografia. 
 


