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Programa de Complementação Especializada em Otologia e Neurotologia. 

 
 
Coordenador   Prof. Dr. Ricardo Ferreira Bento 
Vice-Coordenador  Prof. Dr.  Rubens Vuono de Brito Neto 
 
Objetivos do Estágio Capacitar o estagiário a diagnosticar e conduzir patologias 
otológicas e neuro-otológicas e participar de cirurgias otológicas avançadas e 
neurotológicas. 
 
1.AtividadesTeórico-Práticas Obrigatórias 
 

a) Seminários aos residentes e médicos assistentes com duração de 30 minutos 
às sextas feiras durante a reunião geral de Tumores da base do Crânio. Os 
temas são os seguintes: 

 
- Anatomia cirúrgica da base lateral do Crânio 
- Anatomia cirúrgica da Fossa Cerebral Posterior 
- Fisiologia do sistema vestibular 
- Monitorização neurofisiológica intra-operatória 
- Radiologia do Osso Temporal 
- Eletrofisiologia do Nervo Facial 
- Mal-formação congênita da orelha 
- Trauma de Osso Temporal 
- Neoplasia da Orelha e da base lateral do Crânio 
- Complicações intracranianas das infecções de ouvido 
- Otospongiose  
- Paralisia facial 
 
             b) Reunião Geral da Clinica Quartas Feiras das 8- 9:00 hs. 
 

a) Atividade prática em laboratório de dissecção de osso temporal localizado no 
LIM-32 com objetivo de ampliar o conhecimento anatômico do osso temporal e 
estruturas correlatas e treinar técnicas cirúrgicas de ouvido médio, mastóide e 
base lateral do crânio. Carga horária mínima de 4 horas mensais. 

 
 

b) Atividade prática em laboratório de dissecção de osso temporal localizado no 
Laboratório de Habilidades Cirúrgicas e Serviço de Verificação de Óbitos (SVO) 
com objetivo de ampliar o conhecimento anatômico do osso temporal e 
estruturas correlatas e treinar técnicas cirúrgicas de ouvido médio, mastóide e 
base lateral do crânio. Carga horária mínima de 4 horas mensais. 

 
 
- Presença nos Seminários ministrados pelos residentes da Disciplina de 
Otorrinolaringologia às 4 feiras às 18:00 hs e duração de 1 hora. 
 
Atividades Optativas1- Acompanhamento da reunião do Grupo de Cirurgia da Base do 
Crânio do Departamento de Neurocirurgia do HC-FMUSP às segundas - feiras pela 
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manhã. 
 
Estágios em serviço (descrição das atividades, carga horária e formas de supervisão) 
Centro cirúrgico: Realização das seguintes cirurgias (30 horas mensais): 
Ouvido médio e mastóide 
Ouvido interno 
Implante coclear 
Tumores de osso temporal e da base lateral do crânio 
Nervo facial. 
Cirurgias otológicas de emergência ( a disposição 24 horas)  
 
Participação na reunião geral do Grupo de Ouvido às 5a feiras entre 8:00 e 12:00 
horas.  

 
Participação na reunião de tumores da Base do Crânio às 5a feiras entre 10:00 e 11:00 
horas 
 
Participação no Ambulatório de Surdez às 3a feiras entre 13:00 e 17:00 horas. 
 
Ambulatório próprio às 5a 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. 
 
Participação na reunião do ambulatório de Otoneurologia às 2a feiras entre 8:00 e 
12:00 da manhã  
 
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. 
 
Participação e colaboração nos diversos cursos e congressos realizados pela 
Fundação Otorrinolaringologia e pela Disciplina de ORL da FMUSP. 
 
Participação como monitor nos cursos práticos de dissecção do osso temporal. 
 
Carga Horária Total40 horas semanais (1920 horas anuais) 
Duração do Estágio 2 anos 
Período do Estágio� Março a fevereiro 
Pré-requisitos Residência médica em Otorrinolaringologia, ter realizado o Curso de 
Dissecção do Osso Temporal da FMUSP, ter realizado o Curso de Cirurgia 
Otológica da FMUSP, “Orelhão”.  
Forma (s) de Seleção Entrevista e Curriculum Vitae e prova teórica. 
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. 




