
 

 

Programa Institucional de Cursos de Capacitação e Aperfeiçoamento Profissional 
PICCAP 
 

Processo de Seleção Para Ingresso no Curso Teórico-Prático em Oculoplástica. 
   
Público-alvo: Médicos Oftalmologistas brasileiros ou estrangeiros 

 
Objetivos:  
Desenvolver capacitação no atendimento ambulatorial de pacientes portadores de 
patologias da órbita, pálpebras e vias lacrimais, participando na realização de exames 
semiológicos; 
Desenvolver capacitação em cirurgias palpebrais básicas; 
Desenvolver capacitação em cirurgias básicas das vias lacrimais. 
 
Local de atuação: Serviço de Oftalmologia 

Número de vagas: 01 vaga 

Carga horária: 480 horas/módulo 
 
Duração prevista: 4 módulos de 6 meses cada 

Investimento: R$ 1.200,00/módulo 

Pré-requisitos: Brasileiros - Título de Especialista em Oftalmologia pelo CBO e/ou MEC; 
      Estrangeiros - Residência médica reconhecido pelo conselho de classe em 
seu país      
 
Critérios de seleção para ingresso: análise de currículo, entrevista e/ou prova. 
Inscrições através do e-mail: fprocianoy@hcpa.edu.br 

Prazo para inscrição: 11/11/2018 – envio de Currículo e Carta de recomendação para 
fprocianoy@hcpa.edu.br 
 
Divulgação dos candidatos selecionados para 2ª etapa: 18/11/18 
 

Prova e/ou Entrevistas: 07/12/2018 (pela manhã) 

Envio dos nomes dos Selecionados ao Grupo de Ensino: 13/12/2018 

Publicação dos Selecionados: 14/12/2018 

Entrega Documentação no Grupo de Ensino sala 168 1º andar: até 15/02/2019 

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/BknKmr  

Início do Curso: 07/03/2019 
 
 
 



 

 

 

PROGRAMA DO CURSO: 

14 067 

Curso 
Teórico-
Prático em 
Oculoplástica 
-  Módulo 
Básico I 

 
PLANO TEÓRICO 
* Anatomia e Fisiologia das Pálpebras; 
* Artigos/ Revisão de Casos; 
* Técnicas cirúrgica ( Fios, agulhas e intrumental em Oculoplástica); 
* Artigos/ Revisão de Casos; 
* Ectrópio Palpebral - Artigos/ Revisão de Casos; 
*  Ectrópio  Triquíase -  Artigos/ Revisão de Casos. 
 
PLANO PRÁTICO 
*  Cirurgias Palpebrais - CCA: auxiliar na execução de cirurgias palpebrais, participar na execução de 
cirurgias palpebrais e lacrimais de baixa complexidade; 
* Cirurgias Orbitárias -  auxiliar na execução de cirurgias orbitárias,  
* Cirurgias Ocuplástica -  auxiliar na execução de cirurgias complexas de pálpebras e vias lacrimais, 
participar na execução de cirurgias palpebrais e lacrimais de baixa complexidade; 
*  Ambulatório Oculoplástica: atender e examinar pacientes com doenças das pálpebras e vias lacrimais. 
Realizar medidas palpebrais e semiologia das vias lacrimais; Participar da discussão de casos clínico-
cirúrgicos e planejamento de cirurgias. 
* Ambulatório Órbita e Pós Operatórios -  atender e examinar pacientes com doenças orbitárias, realizar 
semiologia orbitária, incluindo exoftalmometria e avaliação de motilidade ocular, participar da discussão 
de casos clínico-cirúrgicos e planejamento de equipe, avaliar pacientes já submetidos a cirurgia pela 
equipe. 

14 068 

Curso 
Teórico-
Prático em 
Oculoplástica 
- Módulo 
Básico II 

 
PLANO TEÓRICO 
- Dermatocálase e Ptose do Supercílio; 
- Ptose Palpebral; 
- Movimentos anormais da face (BEB, Meige, EH,...); 
- Epífora/Lacrimejamento - conceito, Etiologia, Diagnóstico e Tratamento; 
 
PLANO PRÁTICO 
- Cirurgias Palpebrais : auxiliar na execução de cirurgias palpebrais, participar na execução de cirurgias 
palpebrais e lacrimais complexas; 
- Cirurgias Orbitárias: auxiliar na execução de cirurgias orbitárias, participar na execução de cirurgias 
orbitárias complexas (ressecção de tumores, descompressão orbitária, reconstruções); 
- Cirurgias Ocuplástica:  auxiliar na execução de cirurgias complexas de palpebras e vias lacrimais, 
participar na execução de cirurgias palpebrais e lacrimais complexas; 
- Cirurgias Ocuplástica : Atender e examinas pacientes com doenças das pálpebras e vias lacrimais, 
realizar medidas palpebrais e semiologia das vias lacrimais, participar da discussão de casos clínico-
cirúrgicos e planejamento de cirurgias; 
- Ambulatório Órbita e Pós Operatórios: atender e examinar pacientes com doenças orbitárias, realizar 
semiologia orbitária, incluindo exoftalmometria e avaliação de motilidade ocular, participar da discussão 
de casos clínico-cirúrgicos e planejamento de equipe, avaliar pacientes já submetidos a cirurgia pela 
equipe. 

14 083 

Curso 
Teórico-
Prático em 
Oculoplástica 
para 
Estrangeiros - 
Módulo I 

 
PLANO TEÓRICO 
- Anatomia e Fisiologia das pálpebras; 
- Técnica Cirúrgica: Fios, agulhas, e instrumental em Oculoplástica; 
- Ectró Palpebral; 
- Entrópio e Triquíase; 
- Artigos/ Revisão de Caso. 
 
PLANO PRÁTICO 
- Cirurgias Palpebrais - CCA: auxiliar na execução de cirurgias palpebrais, participar na execução de 
cirurgias palpebrais e lacrimais de baixa complexidade; 
- Cirurgias Orbitárias - CCA: auxiliar na execução de cirurgias orbitárias; 
- Cirurgias Ocuplástica - CCA:  auxiliar na execução de cirurgias complexas de palpebras e vias lacrimais, 
participar na execução de cirurgias palpebrais e lacrimais de baixa complexidade; 
- Cirurgias Ocuplástica - ZONA 17: Atender e examinas pacientes com doenças das pálpebras e vias 
lacrimais, realizar medidas palpebrais e semiologia das vias lacrimais, participar da discussão de casos 
clínico-cirúrgicos e planejamento de cirurgias; 



 

 

- Ambulatório Órbita e Pós Operatórios - ZONA 17: atender e examinar pacientes com doenças orbitárias, 
realizar semiologia orbitária, incluindo exoftalmometria e avaliação de motilidade ocular, participar da 
discussão de casos clínico-cirúrgicos e planejamento de equipe, avaliar pacientes já submetidos a cirurgia 
pela equipe. 

14 084 

Curso 
Teórico-
Prático em 
Oculoplástica 
para 
Estrangeiros - 
Módulo II 

 
PLANO TEÓRICO 
- Dermatocálase e Ptose do Supercílio; 
- Ptose Palpebral; 
- Movimentos anormais da face (BEB, Meige, EH,...); 
- Epífora/ Lacrimejamento - Conceito, Etiologia, Diagnóstico e Tratamento; 
- Artigos/ Revisão de Caso. 
 
PLANO PRÁTICO 
- Cirurgias Palpebrais - CCA: auxiliar na execução de cirurgias palpebrais, participar na execução de 
cirurgias palpebrais e lacrimais complexas; 
- Cirurgias Orbitárias - CCA: auxiliar na execução de cirurgias orbitárias; 
- Cirurgias Ocuplástica - CCA:  auxiliar na execução de cirurgias complexas de palpebras e vias lacrimais, 
participar na execução de cirurgias palpebrais e lacrimais complexas; 
- Cirurgias Ocuplástica - ZONA 17: Atender e examinas pacientes com doenças das pálpebras e vias 
lacrimais, realizar medidas palpebrais e semiologia das vias lacrimais, participar da discussão de casos 
clínico-cirúrgicos e planejamento de cirurgias; 
- Ambulatório Órbita e Pós Operatórios - ZONA 17: atender e examinar pacientes com doenças orbitárias, 
realizar semiologia orbitária, incluindo exoftalmometria e avaliação de motilidade ocular, participar da 
discussão de casos clínico-cirúrgicos e planejamento de equipe, avaliar pacientes já submetidos a cirurgia 
pela equipe. 

14 085 

Curso 
Teórico-
Prático em 
Oculoplástica 
para 
Estrangeiros - 
Módulo III 

 
PLANO TEÓRICO 
- Paralisia Facial- Tratamento Cirúrgico; 
- Artigos/ Revisão de Casos; 
- Tumores palpebrais; 
- Reconstrução Palpebral - Técnicas, retalhos, enxertos; 
- Anatomia Cirúrgica Periocular (SOOF, ROOF, Fossa Temporal, Frontal); 
- Trauma Orbitopalpebral. 
 
PLANO PRÁTICO 
- Cirurgias Palpebrais - CCA: auxiliar na execução de cirurgias palpebrais, participar na execução de 
cirurgias palpebrais e lacrimais complexas; 
- Cirurgias Orbitárias - CCA: auxiliar na execução de cirurgias orbitárias, participar na execução de 
cirurgias orbitárias de menor complexidade (biópsias, acessos cirúrgicos); 
- Cirurgias Ocuplástica - CCA:  auxiliar na execução de cirurgias complexas de palpebras e vias lacrimais, 
participar na execução de cirurgias palpebrais e lacrimais complexas; 
- Cirurgias Ocuplástica - ZONA 17: Atender e examinas pacientes com doenças das pálpebras e vias 
lacrimais, realizar medidas palpebrais e semiologia das vias lacrimais, participar da discussão de casos 
clínico-cirúrgicos e planejamento de cirurgias; 
- Ambulatório Órbita e Pós Operatórios - ZONA 17: atender e examinar pacientes com doenças orbitárias, 
realizar semiologia orbitária, incluindo exoftalmometria e avaliação de motilidade ocular, participar da 
discussão de casos clínico-cirúrgicos e planejamento de equipe, avaliar pacientes já submetidos a cirurgia 
pela equipe. 

14 086 

Curso 
Teórico-
Prático em 
Oculoplástica 
para 
Estrangeiros - 
Módulo IV 

 
PLANO TEÓRICO 
- Princípios em Trauma Ocular; 
- Evisceração, enucleação e exenteração; 
- Retração Palpebral; 
- Cavidade anoftálmica (próteses, expansão,...); 
- Orbitopatia de Graves; 
- Artigos/ Revisão de Casos. 
 
PLANO PRÁTICO 
- Cirurgias Palpebrais - CCA: auxiliar na execução de cirurgias palpebrais, participar na execução de 
cirurgias palpebrais e lacrimais complexas; 
- Cirurgias Orbitárias - CCA: auxiliar na execução de cirurgias orbitárias, participar na execução de 
cirurgias orbitárias complexas (ressecção de tumores, descompressão orbitária, reconstruções); 



 

 

- Cirurgias Ocuplástica - CCA:  auxiliar na execução de cirurgias complexas de palpebras e vias lacrimais, 
participar na execução de cirurgias palpebrais e lacrimais complexas; 
- Cirurgias Ocuplástica - ZONA 17: Atender e examinas pacientes com doenças das pálpebras e vias 
lacrimais, realizar medidas palpebrais e semiologia das vias lacrimais, participar da discussão de casos 
clínico-cirúrgicos e planejamento de cirurgias; 
- Ambulatório Órbita e Pós Operatórios - ZONA 17: atender e examinar pacientes com doenças orbitárias, 
realizar semiologia orbitária, incluindo exoftalmometria e avaliação de motilidade ocular, participar da 
discussão de casos clínico-cirúrgicos e planejamento de equipe, avaliar pacientes já submetidos a cirurgia 
pela equipe. 

14 096 

Curso 
Teórico-
Prático em 
Oculoplástica 
- Módulo 
Intermediário 

 
PLANO TEÓRICO 
*Paralisia Facial - Tratamento Cirúrgico: Artigos/ Revisão de Casos; 
* Tumores Palpebrais: Artigos/ Revisão de Casos; 
* Recontrução Palpebral - Técnicas, retalhos e enxertos: Artigos/ Revisão de Casos; 
* Anatomia Cirúrgica Periocular (SOOF, ROOF, Fossa Temporal, Frontal): Artigos/ Revisão de Casos 
 
PLANO PRÁTICO 
* Cirurgias Palpebrais: auxiliar na execução de cirurgias palpebrais, participar na execução de cirurgias 
palpebrais e lacrimais complexas; 
* Cirurgias Orbitárias: auxiliar na execução de cirurgias orbitárias, participar na execução de cirurgias 
orbitárias complexas (ressecção de tumores, descompressão orbitária, reconstruções); 
- Cirurgias Ocuplástica:  auxiliar na execução de cirurgias complexas de palpebras e vias lacrimais, 
participar na execução de cirurgias palpebrais e lacrimais complexas; 
- Cirurgias Ocuplástica - Ambulatório: Atender e examinas pacientes com doenças das pálpebras e vias 
lacrimais; Rrealizar medidas palpebrais e semiologia das vias lacrimais; Participar da discussão de casos 
clínico-cirúrgicos e planejamento de cirurgias; 
- Ambulatório Órbita e Pós Operatórios: atender e examinar pacientes com doenças orbitárias; Realizar 
semiologia orbitária, incluindo exoftalmometria e avaliação de motilidade ocular; Participar da discussão 
de casos clínico-cirúrgicos e planejamento de equipe: Avaliar pacientes já submetidos a cirurgia pela 
equipe. 

14 097 

Curso 
Teórico-
Prático em 
Oculoplástica 
- Módulo 
Avançado 

 
PLANO TEÓRICO 
- Princípios em Trauma Ocular; 
- Evisceração, enucleação e exenteração; 
- Retração Palpebral; 
- Cavidade anoftálmica (próteses, expansão,...); 
- Orbitopatia de Graves; 
- Artigos/ Revisão de Casos. 
 
PLANO PRÁTICO 
- Cirurgias Palpebrais: auxiliar na execução de cirurgias palpebrais, participar na execução de cirurgias 
palpebrais e lacrimais complexas; 
- Cirurgias Orbitárias: auxiliar na execução de cirurgias orbitárias, participar na execução de cirurgias 
orbitárias complexas (ressecção de tumores, descompressão orbitária, reconstruções); 
- Cirurgias Ocuplástica:  auxiliar na execução de cirurgias complexas de palpebras e vias lacrimais, 
participar na execução de cirurgias palpebrais e lacrimais complexas; 
- Cirurgias Ocuplástica - Ambulatório: Atender e examinas pacientes com doenças das pálpebras e vias 
lacrimais; Rrealizar medidas palpebrais e semiologia das vias lacrimais; Participar da discussão de casos 
clínico-cirúrgicos e planejamento de cirurgias; 
- Ambulatório Órbita e Pós Operatórios: atender e examinar pacientes com doenças orbitárias; Realizar 
semiologia orbitária, incluindo exoftalmometria e avaliação de motilidade ocular; Participar da discussão 
de casos clínico-cirúrgicos e planejamento de equipe: Avaliar pacientes já submetidos a cirurgia pela 
equipe. 

 


