
Curso Otorrinolaringologia na prática diária da MGF

Coordenadora Cientí�ca: Dra. Sara Viana Baptista
Coordenadora Pedagógica: Dra. Regina Sequeira Carlos

Introdução

A patologia otorrinolaringológica (ORL) assume particular relevo na prática diária do médico de 
MGF. De entre as patologias mais comuns e com maior prevalência, destaca-se a patologia ORL 
em idade pediátrica, a vertigem, a rino-sinusite e a surdez. 
De uma forma didática pretende-se estabelecer linhas condutoras no diagnóstico e tratamento 
destas patologias, permitindo alargar a abordagem dos cuidados de saúde primários com vista a 
adequar a real oferta de consultas de especialidade às necessidades da população. 

Objetivos

    • Estabelecer linhas diagnósticas e de terapêutica na patologia ORL que permitam adequar a 
referenciação hospitalar à real oferta
    • Identificar sinais de alerta nas diferentes patologias
    • Exames complementares de diagnóstico em ORL

Objetivos especí�cos

    • Diagnóstico e tratamento da patologia ORL na criança, vertigem, rino-sinusite, surdez
    • Exames auxiliares de diagnóstico em ORL
    • Critérios de seguimento e referenciação a cuidados secundários
    • Urgências na patologia ORL pediátrica, rino-sinusite, vertigem e surdez



Estrutura do Curso

    • 4 Módulos on demand
    • Os módulos I a III on demand terão a duração de 2h/cada. O modulo IV terá uma sessão teórica 
on demand com a duração de 2h e uma sessão prática live para exemplificação de manobras 
reabilitadoras, com a duração de 1h
    • Os módulos on demand serão disponibilizados a partir de 22 de novembro com periodicidade 
semanal
    • Teste de avaliação no final do curso 
    • Certificado de frequência e/ou de avaliação final

Programa

Módulo I - Patologia ORL na criança (on demand disponibilizado a 22/11)

Formadora:  Dra. Ana Casas Novas

Módulo II - Surdez. Reabilitação cirúrgica da surdez – novas opções (on demand disponibilizado a 23/11)

Formadores:  Dra. Rita Ferreira e Dr. Bernardo Araújo

Módulo III - Rino-sinusite (on demand disponibilizado a 14/12)

Formador:  Dr. João Pimentel

Módulos IV - Vertigem e desequilíbrio (on demand disponibilizado a 15/12 e sessão live dia 16/12 das 19h às 20h)

Formador:   Dr. Tiago Fuzeta Eça


