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Programa de Complementação Especializada em 

Otorrinolaringologia Pediátrica 
 

Coordenador   Profa. Dra. Renata Cantisani Di Francesco 
 
Objetivos do Programa: O principal objetivo deste estágio é a exposição à pratica do 
atendimento pediátrico em hospital terciário, com foco especial no diagnóstico e 
conduta nas doenças genéticas e  congênitas, mal-formações e sindromes, 
disturbios das vias aéreas superiores, infecciosas  ou não, imonodeficiênicas 
primárias e secundárias, doenças alérgicas, distúrbios do sono, doenças da 
deglutição, etc. O fellow terá participação ativa no atendimento de criaças referidas 
ao nosso serviço, assim com visitas ao berçario e UTIs neonatal e pediátrica, e 
prática clínica dentro destas áreas. 
 
AtividadesTeórico-Práticas Obrigatórias 
Desenvolvimento da criança 
Embriologia da Cabeça e pescoço 
Desenvolvimento craniofacial pós-natal 
Genética, sindromologia e anomalias craniofaciais 
Malformações craniofaciais e sindromes 
Infecções das vias aéreas superiores 
Disfagia 
Malformações de vias aéreas 
Massas cervicais congênitas 
Distúrbios da audição e diagnóstico precoce da surdez 
Rinossinusites e discinesias ciliares 
Distúrbios vestibulares da infância 
Cefaléia 
Otites crônicas e secretora 
Edema orbitário e obstrução do ducto naso-lacrimal 
Estridor 
Distúrbios obstrutivos do sono 
Doenças das glândulas salivares 
Refluxo-laringofaringeo/DRGE 
Malformações laringotraqueais 
Tosse 
Reabilitação da criança com perda auditiva 
Insuficiência velofaríngea 
Distúrbios da linguagem 
Adenopatia cervical 
Disfofonias 
Discussão de artigos científicos 
 
Atividades Práticas Programadas 
Ambulatório de referência de pacientes do Instituto da Criança 
Ambulatório de diagnóstico endoscópico das vias aéreas superiores 
Ambulatório de obstrução de vias aéreas/apnéia na infância 
Ambulatório de surdez/ triagem auditiva neonatal 
Ambulatório de disfagia 
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Ambulatório de malformações craniofaciais 
Ambulatório de rinossinusites/discinesias/fibrose cística 
Ambulatório de Imunodeficiências e Imunoterapia – Insitituto da Criança 
Berçário Anexo à Maternidade do HCFMUSP 
Instituto do Tratamento do Câncer Infantil (Itaci) 
 
 
Outras atividades 
Reuniões semanais para discussão de otorrinolaringologia pediátrica. 
Reunião geral da Divisão de Otorrinolaringologia do HCFMUSP 
Curso de extensão universitária 
 
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. 
 
 
Carga Horária Total30 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 monografias  
Conhecimento clínico avaliados durante o estágio 
Ética e frequência nas diversas atividades. 
 
  




