
 

 

Programa Institucional de Cursos de Capacitação e Aperfeiçoamento Profissional 
PICCAP 

 

Processo de Seleção Para Ingresso nos Cursos Teórico-Práticos no Serviço de 
Oftalmologia: 
 

Curso Teórico-Prático em Cirurgia Vítreo-retiniana - Básico e Avançado  

Público-alvo: Médicos com Residência Médica em Oftalmologia (MEC ou CBO) ou título 
de especialista em Oftalmologia 

Local de atuação: Serviço de Oftalmologia 

Número de vagas: 01 

Carga horária: 864 horas/módulo 
 
Duração prevista: 48 meses – módulos de 6 meses 
 
Curso Teórico-Prático em Cirurgia Vítreo-retiniana - Básico I    
Curso Teórico-Prático em Cirurgia Vítreo-retiniana - Básico II   
Curso Teórico-Prático Avançado em Cirurgia Vítreo-retiniana - Módulo I 
Curso Teórico-Prático Avançado em Cirurgia Vítreo-retiniana - Módulo II 
 
Investimento: R$ 1.800,00 por módulo 
 
Critérios de seleção para ingresso: análise de currículo, entrevista e prova escrita 

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

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

Prazo para inscrição: 11/12/2019 a 10/01/2020 

Prova escrita: 20/01/2020 

Entrega da documentação no Grupo de Ensino - sala 168, no 1º andar: até 12/02/2020 

Início do Curso: 02 de março de 2020 
 
Pré-requisitos: consultar na planilha de cursos https://goo.gl/igXDct 

https://goo.gl/CW2tpi
https://goo.gl/igXDct


 

 

 

PROGRAMA DOS CURSOS: 

Código 
do 
Curso 

Nome do Curso Programa do Curso OBJETIVO DO CURSO 

15 044 

Curso Teórico-
Prático em Cirurgia 

Vítreo-retiniana - 
Básico I 

PLANO TEÓRICO  

Reuniões clínicas Serviço de Oftalmologia:  
 Anatomia embriologia e fisiologia da retina e da 
coroide;  Fisiopatogênica dos distúrbios da retina e 
da coroide; Doenças Vasculares da retina;  
Distúrbios Maculares adquiridos e condições 
relacionadas; Distrofias de retina e coroide; 
Exames Complementares em retina retinografia, 
angiografia fluoresceínica, ecografia, tomografia 
de coerência óptica; Foto coagulação: princípios 
teóricos da panfotocoagulação; Retinopexia por 
introflexão escleral; retinopexia pneumática. 
 
PLANO PRÁTICO  

Atendimento de pacientes em ambulatório 
especializado em patologias de retina e vítreo sob 
supervisão; Realização de sessões de 
fotocoagulação com laser de argônio sob 
supervisão: Panfotocoagulação; Participação de 
cirurgias no Centro Cirúrgico Ambulatorial sob 
Supervisão: Realização de cirurgias de 
facoemulsifiucação com implante de LIO 
complicadas; Realização de cirurgias de 
retinopexia por introflexão escleral; Auxiliar nas 
cirurgias de vitrectomia posterior; Realização de 
exames complementares em retina e vítreo sob 
supervisão; Angiografia fluoresceínica, tomografia 
de coerência óptica e ecografia ocular. 

Iniciar a capacitação de 
profissionais para o 

atendimento clínico de 
pacientes com patologias 

vítreo-retinianas 



 

 

15 045  

Curso Teórico-
Prático em Cirurgia 
Vítreo-retiniana - 
Básico II 

 
PLANO TEÓRICO 

Reuniões clínicas do Setor de Retina do Serviço 
de Oftalmologia:  Doenças Vasculares da Retina: 
rinopatia diabética, oclusões vasculares;  
Degeneração Macular Relacionada com a Idade; 
Coriorretinopatia serosa central; Descolamento de 
retina; Exames complementares em retina: 
retinografia, angiografia fluoresceínica, ecografia, 
tomografia de coerência óptica; Fotocoagulação: 
Princípios teóricos do bloqueio de lesões 
predisponentes;  Princípios teóricos básicos de 
vitrectomia posterior.  
 
PLANO PRÁTICO  

Atendimento em ambulatório especializado em 
patologias de Retina e Vítreo sob supervisão.  
Realização de sessões de fotocoagulação em 
laser de argônio sob supervisão: 
Panfotocoagulação, bloqueio de lesões 
predisponentes de descolamento de retina.  
Participação de cirurgias no Centro Cirúrgico 
Ambulatorial sob supervisão: realização de 
cirurgias de facoemulsificação com implante de 
LIO complicadas, de retinopexia por introflexão 
escleral, de retirada de óleo de silicone e 
realização de retinopexia pneumática. Realização 
de exames complementares em retina e vítreo sob 
supervisão: Angiografia fluoresceínica, tomografia 
de coerência óptica e ecografia ocular. 

Capacitar o profissional clínica 
e cirurgicamente para o 
atendimento de pacientes com 
patologias vítreo-retinianas 

15 046 

Curso Teórico-
Prático Avançado 
em Cirurgia Vítreo-
Retiniana - Módulo 
I 

 
PLANO TEÓRICO  

Reuniões clínicas do Setor de Retina do Serviço 
de Oftalmologia: Coriorretinopatia serosa central; 
Descolamento de Retina; Retinopatia da 
prematuridade; Doenças da Interface Vítreo-
Retiniana; Exames complementares em retina: 
retinografia, angiografia fluoresceínica, ecografia, 
tomografia de coerência óptica; Fotocoagulação: 
princípios teóricos do tratamento do edema 
macular diabético.  Princípios teóricos da 
vitrectomia posterior.  
 
PLANO PRÁTICO  

Atendimento em ambulatório especializado em 
patologias de Retina e Vítreo sob supervisão. 
Realização de sessões de fotocoagulação com 
laser de argônio sob supervisão:  
Panfotocoagulação. Bloqueio de lesões 
predisponentes de deslocamento de retina. 
Realização de laser focal para edema macular 
diabético. Participação de cirurgias no Centro 
Cirúrgico Ambulatorial sob supervisão: Realização 
de cirurgias de retinopexia por introflexão escleral. 
Realização de cirurgias de retirada de óleo de 
silicone. Realização de cirurgias de vitrectomia 
posterior de baixa complexidade. Realização de 
exames complementares em retina e vítreo sob 
supervisão: Angiografia fluoresceínica, tomografia 
de coerência óptica e ecografia ocular. 

Capacitar o profissional clínica 
e cirurgicamente para o 
atendimento de pacientes com 
patologias vítreo-retinianas 



 

 

15 047 

Curso Teórico-
Prático Avançado 
em Cirurgia Vítreo-
Retiniana - Módulo 
II 

 
PLANO TEÓRICO  

Reuniões clínicas do Setor de Retina do Serviço 
de Oftalmologia:  Coriorretinopatia serosa central; 
Descolamento de Retina; Retinopatia da 
prematuridade; Doenças da Interface Vítreo-
Retiniana; Exames complementares em retina: 
retinografia, angiografia fluoresceínica, ecografia, 
tomografia de coerência óptica; Fotocoagulação: 
principios teóricos do tratamento do edema 
macular diabético. Princípios teóricos da 
vitrectomia posterior.  
 
PLANO PRÁTICO  

Atendimento em ambulatório especializado em 
patologias de Retina e Vítreo sob supervisão. 
Realização de sessões de fotocoagulação com 
laser de argônio sob supervisão: 
Panfotocoagulação. Bloqueio de lesões 
predisponentes de deslocamento de retina. 
Realização de laser focal para edema macular 
diabético. Participação de cirurgias no Centro 
Cirurgico Ambulatorial sob supervisão: Realização 
de cirurgias de retinopexia por introflexão escleral. 
Realização de cirurgias de retirada de óleo de 
silicone. Realização de cirurgias de vitrectomia 
posterior de baixa complexidade. Realização de 
exames complementares em retina e vítreo sob 
supervisão: Angiografia fluoresceínica, tomografia 
de coerência óptica e ecografia ocular. 

Capacitar o profissional clínica 
e cirurgicamente para o 
atendimento de pacientes com 
patologias vítreo-retinianas 

 


