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Programa de Complementação Especializada em 

Faringolaringologia 
 
Coordenador   Prof. Dr. Luiz Ubirajara Sennes 
Vice-Coordenador  Prof. Dr.  Domingos Hiroshi Tsuji 
 
Objetivos do Estágio Capacitar o estagiário a diagnosticar e conduzir as afecções 
faringolaringológicas funcionais, inflamatórias, neurológicas e tumorais, e 
participar de cirurgias avançadas. 
 
Seminários (programa e carga horária) 
 
Seminários aos residentes e médicos assistentes com duração de 30 minutos às 
terças feiras após a reunião geral de Voz. Os temas são os seguintes: 
- Anatomia funcional da faringolaringe e cervical  
- Fisiologia da produção vocal 
- Fisiologia da faringolaringe na respiração e deglutição 
- Eletromiografia na faringolaringologia 
- Radiologia faringolaringológica e cervical 
- Doenças congênita da faringolaringe 
- Doenças infecciosas da faringolaringe 
- Doenças inflamatórias da laringe 
- Alterações estruturais das pregas vocais 
- Paralisias laríngeas e faringolaríngeas 
- Disfonia espasmótica de adução e abdução 
- Trauma faringolaringeo 
- Estenose  
- Neoplasias faringolarígeas 
- Complicações das cirurgias faringolaríngeas 
 
 
Presença nos Seminários ministrados pelos residentes da Disciplina de 
Otorrinolaringologia às 4 feiras às 18:00 hs e duração de 1 hora, orientando as 
discussões em faringolaringologia.  
 
Presença nas Reuniões de Laringologia e Voz realizadas semanalmente às terças 
feiras das 17 às 19 horas no anfiteatro da Clinica de Otorrinolaringologia;  

 
– Atividades Práticas Programadas (descrição) 
 
Atividade prática em laboratório (LIM 32) com objetivo  de ampliar o conhecimento 
anatômico e funcional da laringe e estruturas correlatas, além de treinar técnicas 
cirúrgicas em laringologia. Carga horária mínima de 2 horas semanais.  

 
Atividade prática no Serviço de Verificação de Óbitos, orientando e auxiliando os 
residentes da Clínica na dissecção cervical e na realização de cirurgias específicas. 
Carga horária mínima de 2 horas semanais.  
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Atividades Optativas 
 
Estágios em serviço (descrição das atividades, carga horária e formas de supervisão) 
 
Centro cirúrgico: Participação nas seguintes cirurgias (30 horas mensais): 
Microcirurgia de laringe avançada 
Microcirurgia de laringe com laser 
Faringectomias parciais e totais 
Laringectomias parciais e totais 
Esvaziamento cervical 
Drenagem de abscessos cervicais profundos 
Cirurgias faringolaríngeas e cervicais de emergência (a disposição 24 horas por dia)  
 
Participação na reunião geral do Grupo de Bucofaringolaringologia às 2as feiras entre 
8:00 e 12:00 horas.  
 
Participação na reunião geral de Voz às 3as feiras entre 13:00 e 17:00 horas 
 
Ambulatório próprio às 2as feiras entre 13:00 e 17:00 horas 
 
Participação das visitas dos pacientes internados na Enfermaria de 
Otorrinolaringologia todas as manhãs às 7:00 horas. 
 
 
4. Trabalho de Campo (descrição das atividades, carga horária e formas de supervisão) 
 
4.1. Participação e atendimento em áreas carentes e nos mutirões organizados pela 
Disciplina de Otorrinolaringologia da FMUSP e  nas campanhas de saúde coordenadas 
pela Fundação Otorrinolaringologia. 
 
4.2. Participação e colaboração  nos diversos cursos e congressos realizados pela 
Fundação Otorrinolaringologia e pela Disciplina de ORL da FMUSP. 
 
4.3. Colaboração na organização e execução dos cursos teórico e práticos 
relacionados a faringolaringologia promovidos pela Disciplina de Otorrinolaringologia 
da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 
 
 
Carga Horária Total40 horas semanais (1920 horas anuais) 
Duração do Estágio 2 anos 
Período do Estágio� Março a fevereiro 
Pré-requisito Residência Médica em Otorrinolaringologia 
Forma (s) de Seleção Entrevista e Curriculum Vitae 
Número de Vagas (mínimo e máximo) 1 a 2 vagas. 
 
Forma (s) de Avaliação e critérios de aprovação final 
Apresentação de 2 monografias (1 por ano) 
Conhecimento clínico e habilidades cirúrgicas avaliados durante o estágio 
Ética e frequência nas diversas atividades. 




