
 
Programa Institucional de Cursos de Capacitação e Aperfeiçoamento Profissional - PICCAP 

Processo de seleção para ingresso no Programa de Capacitação em Otorrinolaringologia           
Pediátrica 

Público-alvo: Médicos  Otorrinolaringologistas 

Objetivos:  
1. Aprimorar a assistência ambulatorial de pacientes pediátricos na área de via aérea pediátrica, 
2. Participar de atividades cirúrgicas em otorrinolaringologia pediátrica/Via aérea pediátrica, 
assistindo aos procedimentos e participando ativamente, 
3. Participar nos projetos de pesquisa em andamento na área de otorrinolaringologia pediátrica/via 
aérea pediátrica. 
Local de atuação: Serviço de Otorrinolaringologia 

Número de vagas: 01 

Carga horária: 530 horas por módulo 

Duração prevista: 6 meses por módulo 

Investimento: R$ 1.200,00 

Pré-requisitos: Residência médica em Otorrinolaringologia ou Título de Especialista em          
Otorrinolaringologia pela Associação Brasileira de Otorrinolaringologia. 

Critérios de seleção para ingresso: Análise de currículo e prova dia 08/02 as 8h. 

Período de Inscrição: 03/02/2021 a 05/02/2021 (até as 16h). 

Inscrições através do e-mail: Inscrição através de e-mail: dmore@hcpa.edu.br (inscrições só           
serão aceitas com a documentação e o currículo em anexo e com o nome completo, telefone e o                  
nome do curso que deseja a inscrição no corpo do e-mail). 
Documentação necessária para a inscrição: Comprovante de residência médica em          
Otorrinolaringologia; Currículo. 
 
O resultado será através de email no dia 09/02  

Documentos necessários para matrícula: Relação de Documentos descrita no verso do 
Formulário de Inscrição disponível na página https://goo.gl/oSTAZo 

Entrega da documentação: até 12/02/2021 no Grupo de Ensino, sala 168 (1º andar) do HCPA. 

Início do curso: 01/03/2021 

 

 

PROGRAMA DO CURSO: 
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Plano Teórico 
 
Conteúdo a ser desenvolvido 
 
Patologias mais comuns em Rinologia Pediátrica; 
Estenose piriforme, atresia de coanas, adenóides, rinites e hipoplasia de maxila; 
Patologias faríngeas mais comuns na infância; 
Hiperplasia de tonsilas palatinas, hiperplasia de tonsila lingual, patologias de base de língua: cistos,              
sequência de Pierre Robin, laringomalácia; 
 
Patologias laríngeas mais comuns na infância; 
Laringomalácia, estenose de laringe, fendas laríngeas,paralisia de pregas vocais, papilomas laríngeos (a frio             
e com laser) e aplicação endoscópica de medicações; 
Síndromes e Via Aérea Pediátrica; 
Síndromes que cursam com alterações de vias aéreas; 
 
Discussão de artigos variados em Otorrinolaringologia Pediátrica  
 
Artigos variados de periódicos de Vias Aéreas Pediátricas; 
 
Projetos de Pesquisa relacionados à Otorrinolaringologia Pediátrica; 
 
Discussão de metodologia científica, discussão de projetos de pesquisa na área de Laringe Pediatria e               
Sequência de Pierre Robin; 
 
Triagem auditiva neonatal; 
Procedimentos para a triagem auditiva e interpretação dos resultados,/ procedimentos diagnósticos no caso             
de falha da triagem; 
Avaliação auditiva eletrofisiológica infantil; 
Teste de integridade da via auditiva / Pesquisa de microfonismo coclear, potencial evocado auditivo de tronco                
cerebral frequência específica, exame de potencial evocado de estado estável. 
 
Plano Prático 
 
Atividades a serem desenvolvidas – sob supervisão 
 
Acompanhamento em ambulatórios especializados: 
- Ambulatório de Papilomatose Respiratória Recorrente 
- Ambulatório de Via Aérea Pediátrica 
- Ambulatório de Ronco e Apneia Pediátrico 
- Ambulatório de Avaliação Velo-faríngea 
- Ambulatórios gerais dos residentes em que haja casos de Via Aérea Pediátrica 
- Ambulatório de Laringologia Pediátrica 
- Ambulatório de Triagem auditiva Neonatal 
- Ambulatório de Surdez Infantil 
- Exames Eletrofisiológicos 
 
Acompanhamento em cirurgias ambulatoriais (CCA): 
- Abertura de estenose piriforme 
- Cirurgias de base de língua 
- Supraglotoplastias (a frio e com laser) 
- Aritenoidectomias 
- Lateralização de pregas vocais 

 



 
- Procedimentos endoscópicos para tratamento de estenose de 
laringe (dilatações, incisões, aplicação endoscópica de 
medicações, colocação de enxertos posteriores endoscópicos) 
- Fechamento endoscópico de fendas laríngeas 
- Remoção de papilomas laríngeos (a frio e com laser) e aplicação 
endoscópica de medicações 
- Decanulações de crianças traqueostomizadas 
 
Acompanhar cirurgias de Distração Mandibular com a Equipe da Craniomaxilofacial 
Acompanhamento em cirurgias no Bloco Cirúrgico: 
- Traqueostomias 
- Faringoplastias 
- Atresia de coanas 
 
Acompanhamento de pacientes internados e intercorrências. 
 
 

 


