
NOME DO SERVIÇO DE 

FONIATRIA
HC- FMUSP PUC - DERDIC

Descreva, de forma 

sucinta, o perfil do seu 

serviço

Complementação especializada 

(fellowship), visando o preparo 

interdisciplinar na área de 

atuação em Foniatria, tendo 

contato com outras áreas que 

possam estar interconectadas, 

tanto dentro da 

Otorrinolaringologia como em 

outras subespecialidades

Aprimoramento especializado 

para capacitar o médico 

otorrinolaringologista no 

atendimento foniátrico por 

meio de treinamento prático 

em serviço e seminários 

teóricos. Duração de 2 anos 

(648 horas).

Há quantos anos existe 

o Fellowship de 

Foniatria?

Desde 2016 Desde 2016

Quantas vagas são 

disponíveis?
02 vagas 04 vagas

Qual o nome dos 

responsáveis pelo 

fellow?

Dra Emi Murano 

(Coordenadora chefe) Dra 

Sulene Pirana

Dr Gilberto Ferlin 

(coordenador) Dra Monica 

Guerra Dra Vanessa Magosso

Qual o perfil de complexidade 

do hospital?
Terciário

Secundário (Centro 

Especializado em 

Reabilitação - CER II)

Atividade principal em hospital? Sim Não

Existem atividades em 

outros hospitais? Se 

sim, especifique:

Não Não

Há atividades obrigatórias que 

não contemplem a formação? 

Se sim, explique:

Sim, é necessário atender em 

um ambulatório ORL geral 

como fellowship, que faz parte 

do HC FM USP

Não

Há disponibilidade de 

procedimentos em 

salas de urgência para o 

fellow?

Não Não

No aproximado de 

cirurgias/mês
Nenhum, fellow não cirúrgico Nenhum, fellow não cirúrgico

Há disponibilidade de bolsa 

para o fellow?
Não Não

Há necessidade de 

pagamento para o 

fellow? Se sim, qual o 

valor?

Não
Sim, R$ 27.810,00 em 24 

parcelas (em 2022)

Quantos ambulatórios de 

Foniatria por semana?

O ambulatório de Foniatria 

ocorre nas terças feiras de 

manhã

O ambulatório de Foniatria 

ocorre nas terças feiras de 

manhã e à tarde



Há ambulatórios gerais ou 

separados por áreas de 

interesse (malformações 

craniofaciais, via aérea, 

disfagia, distúrbios de 

aprendizagem)? Explique

Sim, durante o fellow passamos 

por amb de craniomaxilofacial, 

Implante Coclear e prótese 

auditiva, ambulatório de 

genética, disfagia, BERA e 

exames psicoacústicos

Sim, ambulatórios de Foniatria, 

ambulatório direcionado para 

diagnóstico auditivo, 

ambulatório de neuropediatria 

e ambulatório de 

eletrofisiologia da audição

Qual a disponibilidade dos 

seguintes exames no seu 

serviço? Audiometria, Emissões 

Otoacústicas, PEATE, 

Polissonografia, VED, 

Videodeglutograma, PAC

Todos disponíveis

Audiometria, 

imoedanciometria , EOA, PEATE 

e PAC

Quantos períodos cirúrgicos 

eletivos são destinados ao 

fellow por semana?

Nenhum Nenhum

Há um cronograma acadêmico 

para o fellow?
Sim Sim

Existem linhas de pesquisa? Se 

sim, quais?

Existem linhas de pesquisa 

dentro da ORL, amplo interesse 

em implante coclear e disfagia

Foniatria, distúrbios de 

linguagem, eletrofisiologia da 

audição

Email de contato para maiores 

informações
emurano10@gmail.com

inscricaocogeae@pucsp.br , 

gilbertobferlinf@yahoo.com

Há fellows de outras 

subespecialidades passando 

pelo serviço?

Sim Não

Hospital com UTI neonatal? Sim Não

O fellow participa de outros 

ambulatórios (não ORL)? 

Especifique.

Sim, craniomaxilofacial e 

genética

Sim, diagnóstico de perda 

auditiva e neuropediatria

Descreva uma semana típica do 

fellow por períodos, com todas 

as atividades:

Atividades semanalmente de 

segunda a quarta feira manhã e 

tarde, incluindo a quinta de 

manhã. Amb de Foniatria 

sempre nas 3as a tarde, e amb 

geral do fellow ORL na terça ao 

final do dia. Ambulatórios 

variam a cada 4 meses, 

dependendo da atividade 

proposta (média de 30h 

semanais)

Terça-feira: matutiino: 

ambulatório de diagnóstico de 

perda auditiva (contato com o 

setor de reabilitação auditiva); 

vespertino: ambulatório de 

foniatria/eletrofisiologia 

/neuropediatria; após 

ambulatórios da tarde: 

discussão de casos e 

seminários.

Há períodos livres na semana?

Sim, as quintas a tarde e as 

sextas feiras, mas podem variar 

conforme o rodízio

Sim, as atividades são apenas 

às terças-feiras

Há plantão ou Sobreaviso? Não Não
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