
 

  

EDITAL DO PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO (FELLOWSHIP) EM 

OTORRINOLARINGOLOGIA E CIRURGIA CÉRVICO FACIAL 

HOSPITAL SANTO ANTÔNIO DAS OBRAS SOCIAIS DE IRMÃ DULCE 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O programa de Aperfeiçoamento (Fellow) em Rinologia e Cirurgia Cérvico Facial - CIRÚRGICO  faz parte de um dos 

módulos de treinamento médico do serviço de ORL do Santo Antônio - Irmã Dulce.  

 

OBJETIVO: 

Oferecer treinamento na área CIRÚRGICA da Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico Facial ao jovem Otorrino.  

Proporcionando ainda uma gradativa transição da vida de estudante para o cenário profissional. 

 

JUSTIFICATIVA: 

Frente ao amplo raio de atuação da ORLCCF, desde sub-especialidades eminentemente clínicas até áreas de atuação 

francamente cirúrgicas, entendendo o acesso direto a ORLCCF, e ainda a longa e complexa formação 

especificamente das áreas cirúrgicas, identificamos a necessidade de estender o tempo de formação do 

Otorrinolaringologista com intenção aperfeiçoamento na área cirúrgica. A cirurgia ORLCCF acompanhando o 

desenvolvimento tecnológico da medicina moderna, têm sido pioneira no uso de novas técnicas de diagnóstico e 

tratamento. O recurso  do vídeo-diagnóstico ou procedimentos endoscópicos são hoje fundamentais na nossa 

prática diária. Nossa especialidade envolve uma série de particularidades, sejam o trabalho em regiões cavitárias, 

geralmente envolvidas por epitélios mucosos, secretivos e muito vascularizados, bem como tecidos nobres 

envolvendo diversos sistemas dos sentidos primordiais: audição, paladar, olfato, equilíbrio, deglutição, motricidade e 

sensibilidade das delicadas estruturas da face, fazem do Otorrino peça chave no cuidado a saúde. Por todo esse 

leque de razões o médico Otorrino deve estar bastante familiarizado com o manejo de vídeoendoscópicos, 

microscópio, próteses implantáveis, material de síntese óssea  e tecidos moles, instrumentais articulados  e muito 

especializados que possibilitem adequado diagnóstico, mínimo desconforto ao paciente, bem como sua pronta 

recuperação. Contudo, a curva de aprendizado do cirurgião é cada dia mais demorada e o nível de exigência maior, 

fato que nos impeliu, como instituição formadora, desenvolver esse programa de aperfeiçoamento.  

  



 

 

DIFERENCIAIS:  

 PILAR ASSISTENCIAL.  

O hospital Santo Antônio-OSID é o maior complexo hospitalar exclusivamente SUS do país, seu 

reconhecimento vem crescendo no Brasil e Internacionalmente. A quantidade e diversidade de pacientes 

oriundos de todo Norte-Nordeste do país em busca de ajuda nesta instituição proporciona o mais rico 

ambiente ao aprendizado médico. Só em Otorrinolaringologia realizamos cerca de 2.500 atendimentos/mês 

e cerca de 1.000 Cirurgias/ano. 

 

 PILAR ENSINO  

O respaldo institucional avalizado pelo MEC, Constante retaguarda do corpo docente, o ambiente acadêmico 

trazido por todos os programas de Residência Médica ali referenciados e não menos, pelas várias turmas de 

Medicina, Enfermagem, Fisioterapia, Fonoaudiologia, etc. com diversos professores e alunos circulando num 

mesmo ambiente (mais de uma faculdade/universidade) preenchem enfaticamente  a nossa vertente 

ENSINO.  

 

 PILAR PESQUISA 

Ainda dentro desse contexto descrito, ressaltamos nossa busca incessante pela implantação de protocolos e 

avaliações padronizadas visando coletar dados, ter estatísticas próprias e fidedignas, estudar e contribuir 

com o desenvolvimento das evidências em Medicina. O fellowship será estimulado a se engajar nos projetos 

em curso no serviço, participando ativamente na produção de trabalhos e publicações científicas. 

 

 PILAR ESPIRITUAL  

O desenvolvimento pessoal como ser humano é marca registrada dos envolvidos com a OSID, o exercício 

diário junto a população mais carente,  garante lições que guardamos pelo resto das vidas.  

PERFIL DO ALUNO: 

 Pré Requisitos: Médicos Otorrinolaringologistas, oriundos de serviços credenciados MEC/ABORL. 

  Para Otorrinolaringologistas estrangeiros será nescessário comprovação de título de 

Otorrinolaringologia no país de origem, Análise do Curriculum Vitae - informar o link do Lattes, Carta de 

recomendação do chefe do serviço de origem, Personal Statement*, Lista de Cirurgias que participou. 

Após aprovação prévia da documentação do candidato pelo Staff da equipe de ORL o candidato poderá 

ser habilitado a participar da seleção. 

*Uma página discorrendo sobre os motivos do interesse no programa de Fellow bem como os objetivos no 

programa. 

INSCRIÇÕES: De 14/12/2022 a 19/12/2022 18:00.  

 Secretaria do Serviço de Otorrinolaringologia do Hospital Irmão Dulce.  

Av. Dendezeiros do Bonfim, 161 Largo de Roma Salvador -BA.De Segunda a Sexta das 08:00 às 18:00. 

Contato: 3310- 1232 – kleylene.lima@irmadulce.org.br.   Secretária :  sra. Kleylene. 

 

 

 

 



 

CORPO DOCENTE: 

⮚ Alessandro Tunes, M.D., MSc - Médico UFBA 1998, Otorrinolaringologista ABORL 2001, Cirurgia Endoscópica 

Endonasal e da Base do Crânio Fulda-Alemanha 2005, Perito Médico-Legal do Estado da Bahia.         

http://lattes.cnpq.br/2029462515849069 

 

 Davi Sandes Sobral, M.D., MSc. - Médico EBMSP 2004, Otorrinolaringologista ABORL 2008, Especialista em 

Medicina do Sono  ABS  2009 (NS), Cirurgião Crânio-Maxilo-Facial ABCCMF 2010.   

http://lattes.cnpq.br/2384375801562532 

⮚ Roberto Tunes M.D. PhD. - Médico EBMSP 2009, Otorrinolaringologista ABORL 2014. Cirurgião Crânio-

Maxilo-Facial ABCCMF 2017. 

http://lattes.cnpq.br/4035774452790027 

 

 Helissandro Coelho, M.D., MSc. - Médico EBMSP 2001, Otorrinolaringologista ABORL 2005. 

http://lattes.cnpq.br/0006154418902372 

 

 Raissa  Borges, M.D. - Médico FTC 2015, Otorrinolaringologista ABORL 2021. Fellow em Rinologia e cirurgia 

Cérvico-Facial 2020-2021. 

 

 Eduardo Barbosa, M.D. - Médico EBMSP 1985, Otorrinolaringologista ABORL 1987, Chefe do serviço de 

Otorrinolaringologia do hospital Santo Antônio/OSID. 

 

PROGRAMA: 

O programa baseia-se no formato de treinamento em serviço. "Aprender trabalhando", hands-on! Processos já 

consagrados como modelo de formação na área médica visando direcionar o trabalho do fellowship sob supervisão 

do corpo docente, disponibilizando serviços de interesse à formação cirúrgica ORLCCF. O fellowship  também 

participara como preceptor iniciante orientando os residentes em cirurgias de menor complexidade de acordo com 

seu desempenho e evolução. A participação nas reuniões acadêmicas ligadas ao serviço tanto internas quanto 

externas é obrigatória e faz parte do módulo teórico do programa, 

Ao final do programa de aperfeiçoamento espera-se que o aluno esteja apto a realizar: 

- Rinosseptoplastias Funcionais, pós-Traumáticas, Reconstrutivas e Estéticas 

-  Tamponamentos nasais e faríngeos e Hemostasia Endoscópica Nasossinusal 

- Cirurgias das Conhas Nasais, FESS e cirúrgias Nasossinusais 

- Cirurgias do Anel de Waldeyer e as diversas Faringoplastias 

- Aprimoramento em cirurgia das Cordas vocais 

- Aprimoramento em cirurgia Otológica e Noções em Implante Coclear. 

- Otoplastia e Noções em Reconstrução de Orelha 

- Atendimento ao trauma de face  - Saber dar o primeiro atendimento, Redução Incruenta de fraturas e Noções de 

Redução e fixação interna rígida das fraturas de Face 

- Noções de Cirurgia da base do Crânio  - Resolver fístula liquórica, Drenar coleções, Realizar biópsias e Acessos 

combinados 

http://lattes.cnpq.br/4035774452790027


 

- Noções de Cirurgia Ortognática e Avanço Maxilo-Mandibular 

- Noções de Atendimento e tratamento cirúrgico das Mal-Formações Congênitas em CCMF 

- Abordagem da Dor em Face e DTMs - incluindo Artroscopia das ATMs 

- Pequenas cirurgias das lesões benignas e malignas em face e odondogênicas 

 

PROCESSO SELETIVO: 

A seleção dos candidatos será feita por meio de : 

 Prova Teórica 

 Análise do Curriculum Vitae - informar o link do Lattes  

 Entrevista do candidato -  

 Carta de recomendação do chefe do serviço de origem 

 Personal Statement* 

 Lista de Cirurgias que participou (discriminar qual função exerceu e anexar a descrição do ato 

cirúrgico) 

 

 Local : Sala da Coordenação de Otorrinolaringologia do Hospital Santo Antônio -OSID. Acesso pelo portão 5. 

 Data: 26/12/2022, das 08:00 às 11:00 – prova escrita. Das 13:00 às 16:00 entrevista e análise de currículo. 

*Uma página discorrendo sobre os motivos do interesse no programa de Fellow bem como os objetivos no 

programa. 

RESULTADO: Será Informado até as 20:00 do dia 10/01/2023. 

MATRÍCULA: 

Após divulgação do resultado, a equipe de a equipe de Otorrino entrará em contato com o aprovado, para 

alinhamento dos processos. Posteriormente, receberão orientação para entrega de documentação e liberação do 

cadastro nos hospitais. A previsão de início é entre Fevereiro e Março de 2022. 

 DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA 

 Diploma de médico e carteira CRM 

 Certidão de conclusão da residência em ORLCCF 

 Carta de recomendação do chefe do serviço de origem 

 Currículum Vitae - link Lattes 

 Personal Statement* Uma página discorrendo sobre os motivos do interesse no programa de Fellow 

bem como os objetivos no programa 

 Atestado Médico de Saúde e Cartão de vacina conforme recomendação Ministério da Saúde do 

Brasil. 

 Documento de regularidade militar 

 

INVESTIMENTO/FINANCIAMENTO: 

Para o ano de 2023, SERÁ 01 VAGA e não haverá cobrança de inscrição para o processo seletivo.  As mensalidades 

para realização do programa de aperfeiçoamento é de R$ 100,00/mês. Também não é previsto em 2023 qualquer 

remuneração ao aluno ou bolsa de estudo. A responsabilidade com transporte, alimentação e moradia deverão ser 



 

custeadas pelo próprio aluno. A dedicação exclusiva é fortemente sugerida para que o aluno alcance o máximo 

desempenho durante o programa de aperfeiçoamento. 

LOCAL E HORÁRIO: 

 60 horas /semana por 02 anos.   

 Atividades desenvolvidas principalmente no Hospital Santo Antônio das Obras Sociais de Irmã Dulce.  

 Outras Instituições de Saúde estarão envolvidas no âmbito de atuação do corpo docente. 

FALE CONOSCO: 

Secretaria do Serviço de Otorrinolaringologia do Hospital Irmão Dulce.  

Av. Dendezeiros do Bonfim, 161 Largo de Roma Salvador -BA.De Segunda a Sexta das 08:00 às 18:00. 

Contato: 3310- 1232 – kleylene.lima@irmadulce.org.br.   Secretária :  sra. Kleylene. 

 

O HOSPITAL - A história do Hospital Santo Antônio (HSA), coração das Obras Sociais Irmã Dulce (OSID), se confunde 

com o nascimento da própria instituição. Suas raízes datam de 1949, quando Irmã Dulce improvisa, no galinheiro do 

convento, um abrigo para 70 doentes resgatados das ruas de Salvador. Já em 1960, a religiosa inaugura no local o 

Albergue Santo Antônio, centro que dará lugar ao complexo hospitalar duas décadas depois, com a inauguração do 

HSA em 1983. Atualmente, o hospital já desponta como uma das maiores unidades de saúde do Norte e Nordeste do 

país e uma das mais bem equipadas da Bahia. O complexo, que se tornou referência na assistência à população 

carente – inclusive de outros estados – registra hoje uma média de 16 mil internações e 10 mil cirurgias anuais. 

Atualmente com 373 leitos e um Centro de Tratamento Intensivo, o HSA oferece atendimento em 17 especialidades, 

divididas entre as enfermarias de Clínica Médica, Clínica Médica de Longa Permanência (crônicos) e Clínica Cirúrgica. 

Centro Cirúrgico 

Unidade de excelência, o Centro Cirúrgico foi o primeiro núcleo a conquistar no ano de 2002 o certificado 

de qualidade ISO 9001 versão 2000. A certificação é válida para a realização de cirurgias em diversas áreas 

e serviços de apoio, como Esterilização, Prontuário do Paciente, Posto de Coleta e Transfusão de Sangue, 

Bio-Imagem e Clínicas Cirúrgicas do Hospital Santo Antônio e Hospital da Criança. Inaugurado inicialmente 

com nove salas cirúrgicas, teve esse número ampliado com a abertura da décima sala no ano de 2012, o 

que possibilitou o aumento no volume de procedimentos cirúrgicos, principalmente os oncológicos, 

ajudando a reduzir as filas de espera nas especialidades de Urologia, Mastologia, Cirurgia de Cabeça e 

Pescoço e Otorrinolaringologia. O Centro Cirúrgico possui ainda dez leitos de observação no Centro de 

Recuperação Pós-Anestésica, permitindo que os pacientes se recuperem da sedação com maior segurança. 

A equipe é composta por mais de 100 profissionais de saúde, responsáveis pela realização de uma média 

de 900 cirurgias eletivas por mês. Equipada com aparelhos modernos, a unidade realiza cirurgias nas 



 

seguintes especialidades: Cirurgia Geral, Ortopedia, Cirurgia Vascular, Cirurgia Pediátrica, Oftalmologia, 

Ginecologia, Proctologia, Mastologia, Otorrinolaringologia, Cirurgia de Cabeça e Pescoço, Cirurgia Plástica, 

além de procedimentos em Cirurgia Bucomaxilofacial. 

 


