
 

 

Programa Institucional de Cursos de Capacitação e Aperfeiçoamento Profissional 
PICCAP 
 

Processo de Seleção Para Ingresso nos Cursos Teórico-Práticos no Serviço de 
Otorrinolaringologia: 
 
Curso de Capacitação em Otorrinolaringologia Pediátrica  
Curso Teórico–Prático em Rinologia  
Curso Teórico–Prático em Otologia e Implante Coclear  
Curso Teórico–Prático em Ronco e Apnéia do Sono  
Curso Teórico–Prático em Laringologia 
Curso Teórico-Prático em Cabeça e Pescoço  
Curso Teórico-Prático em Cirurgia de Base de Crânio Anterior e Lateral 
Curso Teórico-Prático em Cirurgia Plástica Facial - Módulo Básico 

Público-alvo: Otorrinolaringologistas com Residência 

Local de atuação: Serviço de Otorrinolaringologia 

Número de vagas:  

Curso de Capacitação em Otorrinolaringologia Pediátrica - 01 Vaga 
Curso Teórico–Prático em Rinologia - 01 Vaga 
Curso Teórico–Prático em Otologia e Implante Coclear – 01 Vaga 
Curso Teórico–Prático em Ronco e Apnéia do Sono – 01 Vaga 
Curso Teórico–Prático em Laringologia - 01 Vaga 
Curso Teórico-Prático em Cabeça e Pescoço – 01 Vaga 
Curso Teórico-Prático em Cirurgia de Base de Crânio Anterior e Lateral – 01 Vaga 
Curso Teórico-Prático em Cirurgia Plástica Facial - Módulo Básico– 01 Vaga 
 
Carga horária: 20 horas semanais 
 
Duração prevista: 
Cursos de um ano – módulos de 6 meses: 
Curso de Capacitação em Otorrinolaringologia Pediátrica  
Curso Teórico–Prático em Rinologia  
Curso Teórico–Prático em Otologia e Implante Coclear  
Curso Teórico–Prático em Ronco e Apnéia do Sono  
Curso Teórico–Prático em Laringologia  
Curso Teórico-Prático em Cirurgia Plástica Facial - Módulo Básico 
 
Curso de seis meses – único módulo: 
Curso Teórico-Prático em Cirurgia de Base de Crânio Anterior e Lateral – 01 Vaga 
 
 



 

 

Curso de dois anos – módulos de 6 meses: 
Curso Teórico-Prático em Cabeça e Pescoço 
 
Investimento: R$ 1.200,00 
 
Critérios de seleção para ingresso: análise de currículo, entrevistas e prova escrita 

Inscrições através do e-mail: dmore@hcpa.edu.br 

Documentos necessários para matrícula: Após seleção os candidatos deverão entregar 
no Grupo de Ensino, sala 168 – 1º andar do HCPA conforme a documentação conforme a 
Relação de Documentos no verso do Formulário de Inscrição disponível na página 
https://goo.gl/CW2tpi 

Prazo para inscrição: 19/01/2018 

Entrevista e prova escrita: 23/01/2018 às 09h, na Zona 19, sub solo HCPA. 

Entrega Documentação no Grupo de Ensino - sala 168, no 1º andar: até 06/02/2018 

Início do Curso: 01 de março de 2018 
Pré-requisitos: consultar na planilha de cursos https://goo.gl/igXDct 

PROGRAMA DOS CURSOS: 

Código 
do 
Curso 

Nome do Curso Programa do Curso OBJETIVO DO CURSO 

14 035 

Curso de 
Capacitação em 
Otorrinolaringologia 
Pediátrica – 
Módulo Básico 

PLANO TEÓRICO 
- Reunião científica: otorrino pediátrica; 
- Discussão de artigos científicos. 
 
PLANO PRÁTICO 
- Acompanhamento em ambulatórios 
especializados; 
- Acompanhamento em cirurgias ambulatoriais 
(CCA); 
- Acompanhamento em cirurgias no Bloco 
Cirúrgico; 
- Acompanhamento em pacientes internados e 
intercorrências. 

 Aprimorar a assistência 
ambulatorial de pacientes 
pediátricos na área de 
Otorrinolaringologia geral 
 Aprimorar a assistência 
ambulatorial nas áreas de via 
aérea pediátrica, rinologia 
pediátrica e otologia pediátrica; 
 Aprimorar conhecimentos na 
área de avaliação de perda 
auditiva em pediatria. 
 Participar de atividades 
cirúrgicas em 
otorrinolaringologia pediátrica 
,assistindo aos procedimentos 
e participando ativamente 
quando possível ;5-Participar 
nos projetos de pesquisa em 
andamento na área de 
otorrinolaringologia pediátrica. 



 

 

14 098 

Curso Teórico-
Prático em 
Laringologia - 
Módulo Básico 

PLANO TEÓRICO 
- Reunião cientifica: Laringologia; 
- Reunião semanal: Discussão de artigos. 
 
PLANO PRÁTICO 
- Acompanhamento em ambulatórios 
especializados; 
- Acompanhamento em exames e cirurgias 
ambulatoriais; 
- Acompanhamento a pacientes internados e 
intercorrências; 
- Atividades de pesquisa. 

Aprimorar a capacitação no 
atendimento ambulatorial de 
portadores de doenças de 
laringe; 
Desenvolver capacitação em 
cirurgia endoscópica de laringe; 
Participar de pesquisas nos 
projetos desenvolvidos pelos 
orientadores. 

14 100 
Curso teórico-
Prático em 
Rinologia  

PLANO TEÓRICO 
- Reunião científica: Rinologia. 
 
PLANO PRÁTICO 
- Acompanhamento em ambulatório especializado 
de Rinologia; 
- Acompanhamento em cirurgias de rinologia - 
Bloco Cirúrgico; 
- Acompanhamento em cirurgias e rinologia - 
Centro Cirúrgica Ambulatorial - CCA. 

Aprimorar a capacitação no 
atendimento ambulatorial em 
doenças de nariz e seios 
paranasais; desenvolver 
capacitação em cirurgia 
endoscópica e aberta em 
rinologia; participar de 
pesquisas nos projetos 
desenvolvidos pelos 
orientadores. 

14 101 

Curso Teórico-
Prático em 
Otologia e Implante 
Coclear - Módulo 
Básico 

PLANO TEÓRICO 
- Reunião Cientifica: otologia; 
- Reunião do implante coclear: discussão de 
casos. 
 
PLANO PRÁTICO 
- Acompanhamento em ambulatório especializado; 
- Acompanhamento em cirurgias no bloco cirúrgico 
de Timpanoplastias, Estapedectomias e 
Mastoidectomias; 
- Acompanhamento de pacientes internados e 
intercorrências. 

Aprimorar a capacitação no 
atendimento ambulatorial de 
portadores de doenças 
otológicas; 
Desenvolver capacitação em 
cirurgia da orelha média; 
participar de pesquisas nos 
projetos desenvolvidos pelos 
orientadores; 
Participar das atividades 
teóricas e ambulatoriais de 
implante coclear. 

14 103 

Curso Teórico-
Prático em Ronco 
e Apnéia do Sono - 
Módulo I 

PLANO TEÓRICO 
- Reunião científica: Ronco e apnéia do sono; 
- Reunião mensal: Discussão de casos. 
 
PLANO PRÁTICO 
- Acompanhamento em ambulatório especializado 
de ronco e apnéia de sono; 
- Acompanhamento de cirurgia no bloco; 
- Acompanhamento de ambulatório com 
interpretação de polissonografias; 
- Atividades de pesquisa no ambulatório. 

Aprimorar a capacitação no 
atendimento ambulatorial de 
portadores de doenças 
relacionadas ao sono tanto na 
população adulta quanto 
pediátrica; 
Desenvolver habilidades no 
diagnóstico e tratamento de 
distúrbios do sono; 
 Participar de projetos de 
pesquisa desenvolvidos pelos 
orientadores. 



 

 

05 006 

Curso Teórico-
Prático em Cirurgia 
de Cabeça e 
Pescoço 

PLANO TEÓRICO 
- Reuniões científicas: Cabeça e pescoço. 
 
PLANO PRÁTICO 
- Acompanhamento de ambulatório especializado 
de cabeça e pescoço; 
- Acompanhamento em cirurgias de cabeça e 
pescoço; 

Aprimorar capacitação no 
atendimento ambulatorial 
avançado de portadores de 
doenças neoplásicas de 
cabeça e pescoço; 
Desenvolver capacitação 
avançada em cirurgia de 
cabeça e pescoço; 
Participar de pesquisas nos 
projetos desenvolvidos pelos 
orientadores. 

16 069 

Curso Teórico 
Prático em Cirurgia 
de Base de Crânio 
anterior e lateral 

 
PLANO TEÓRICO  
- Cirurgia base crânio: manejo das lesões tumorais 
nasais com comprometimento da base anterior do 
crânio; 
- Cirurgia base crânio: tratamento cirúrgico de 
fístulas liquóricas e acessos transesfenoidais para 
tumores da região sela e paraselar; 
- Cirurgia base crânio: doenças tumorais da base 
do crânio anterior e lateral, com ênfase em 
alterações com acometimento da região cervical. 
 
PLANO PRÁTICO  
- Acompanhamento em ambulatório especializado 
de rinologia e base de crânio e otologia e base de 
crânio; 
- Acompanhamento em cirurgias no bloco cirúrgico 
em cirurgias de base de crânio (rinologia, otologia 
e neurocirurgia). 
 

Aprimorar a capacitação no 
atendimento ambulatorial de 
portadores de doenças na base 
do crânio.  
Capacitação em cirurgias de 
base de crânio anterior e 
lateral. 
 Participar de atividades de 
pesquisa na mesma área. 

14 104 

Curso Teórico-
Prático em 
Cirurgia Plástica 
Facial - Módulo 
Básico 

PLANO TEÓRICO - Reuniões Científicas: 
Plástica facial.  
 
PLANO PRÁTICO - Acompanhamento em 
ambulatório especializado de plástica facial; - 
Acompanhamento de plástica facial; - 
Atividades de pesquisa. 

Aprimorar o atendimento 
ambulatorial de pacientes 
com queixas funcionais e 
estéticas da face, com 
especial ênfase em 
problemas nasais; 
Desenvolver capacidades 
em cirurgias denominadas 
de rinosseptoplastias, 
otoplastias e befaroplastias; 
Participar de projetos de 
pesquisa desenvolvidos 
pelos orientadores. 

 


