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Programa de Complementação Especializada em Zumbido 

 
Coordenador   Profa. Dra. Jeanne Oiticica Ramalho Ferraz 
 
Objetivos do Programa:  
1. Capacitar o estagiário a diagnosticar e conduzir as principais doenças 
causadoras de zumbido, incentivando o raciocínio dentro da Otologia; 2. Estimular 
a realização de estudos científicos nesta linha de pesquisa. 
 
AtividadesTeórico-Práticas Obrigatórias 
 
 

a) Reuniões do Grupo de Pesquisa em Zumbido, atendimento aos pacientes 
casos novos, realizadas semanalmente às 6ª. Feiras das 08:00 às 10:00. 
No Ambulatório de Otorrinolaringologia (2hs) 

b) Reuniões do Grupo de Pesquisa em Zumbido, atendimento aos pacientes 
casos de retorno, realizadas semanalmente às 6ª. Feiras das 10:00 às 
12:00. No Ambulatório de Otorrinolaringologia (2hs) 

c) Reuniões do Ambulatório de Surdez Súbita, realizadas semanalmente às 
2ª. Feiras das 11:00 ás 13:00. No Ambulatório de Otorrinolaringologia (2hs) 

d) Reuniões do Grupo de Pesquisa em Zumbido “Highlights no Diagnóstico e 
Tratamento do Zumbido” e Sessões de Aconselhamento Orientado 
Dirigido à pacientes realizadas quinzenalmente às 6ª. Feiras das 13:00 às 
15:00. No Ambulatório de Otorrinolaringologia (2hs) 

e) Reuniões da Clínica Otorrinolaringológica, realizadas semanalmente às 4ª. 
Feiras das 8:00 às 9:00 no Anfiteatro de Otorrinolaringologia (1h) 

f) Seminários ministrados pelos residentes da Disciplina de 
Otorrinolaringologia, realizadas semanalmente às 2ª feiras das 18:00 às 
20:00 (2h) 

g) Curso de Atualização do Hospital Universitário da USP, realizado 
semanalmente às 4ª feiras das 19:00 às 21:00 (2hs) 

h) Acompanhamento dos principais projetos de pesquisa em andamento no 
Grupo de Pesquisa em Zumbido durante o período de estágio (4hs) 

i) Desenvolvimento de 1 ou 2 artigos científicos durante o período do 
estágio (3hs) 
 

 
Atividades Práticas Programadas 
 

a) Atividade prática em laboratório (LIM 32) com objetivo de ampliar o 
conhecimento anatômico e funcional das vias auditivas, desenvolvendo 
trabalhos na linha de pesquisa de modelos experimentais de zumbido. 
Carga mínima de 2 horas semanais. 
 

b) Atendimento de pacientes do Grupo de Pesquisa em Zumbido, 
semanalmente às 6ª feiras das 08:00 às 15:00 no Ambulatório de 
Otorrinolaringologia, sob supervisão. 
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c) Atendimento de pacientes no Ambulatório de Surdez Súbita semanalmente 

às 2ª feiras das  11:00 às 13:00 no Ambulatório de Otorrinolaringologia, sob 
supervisão. 

 
Outras atividades 
 
 
2. Atividades Optativas 
 
3.Estágios em serviço (descrição das atividades, carga horária e formas de supervisão) 
 
Curso de Atualização do Hospital Universitário da USP, realizado semanalmente às 4ª. 
feiras das 19:00 às 21hs (2hs) 
 
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 de Capacitação em 
Zumbido” e “Workshop Internacional de Zumbido” promovidos pela Disciplina de 
Otorrinolaringologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 
 
 
Carga Horária Total20 horas semanais (960 horas anuais) 
Duração do Estágio1 ano 
Período do Estágio� Março a fevereiro 
Pré-requisito Residência médica em Otorrinolaringologia 
Período de Inscrição Informações para o ano seguinte disponível a partir de 
Setembro do ano anterior.  
Forma (s) de Seleção Prova teórica, Entrevista e Curriculum Vitae 

 
Forma(s) de Avaliação e critérios de aprovação final  
Avaliação para início do estágio: currículo + entrevista 
Avaliação final do estágio: apresentação de 1 a 2 artigos para publicação na linha 
de pesquisa + frequência nas diversas atividades + ética profissional 
 
  




