
 

 

Programa Institucional de Cursos de Capacitação e Aperfeiçoamento Profissional 
PICCAP 
 

Processo de Seleção Para Ingresso no Curso de Capacitação em Oftalmologia 
Pediátrica e Estrabismo. 
   
Público-alvo: Médicos Oftalmologistas brasileiros  
 
Objetivos: Capacitar profissionais, clínicas e cirurgicamente, para o atendimento de 
pacientes com patologias oculares relacionadas a infância e ao estrabismo. 
 
Local de atuação: Serviço de Oftalmologia 

Número de vagas: 01 vaga 

Carga horária: 648 horas / módulo 
 
Duração prevista: 4 módulos de 6 meses cada 

Investimento: R$ 1.200,00 / módulo 

Pré-requisitos: Brasileiros  
   
 
Critérios de seleção para ingresso: análise de currículo, entrevista e prova. 
Inscrições através do e-mail: gueckert@hcpa.edu.br 

Prazo para inscrição: 27/12/2018 – envio de Currículo e Carta de recomendação para 
gueckert@hcpa.edu.br 
 
Divulgação dos candidatos selecionados para 2ª etapa: 08/01/2019 
 

Prova e/ou Entrevistas: 22/01/2019 (pela manhã) 

Envio dos nomes dos Selecionados ao Grupo de Ensino: 04/02/2019 

 

Publicação dos Selecionados: 05/02/2019 

Entrega Documentação no Grupo de Ensino sala 168 1º andar: até 19/02/2019. 

 

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: 11/03/2019 
 
 
 
 



 

 

PROGRAMA DO CURSO: 

 

16 008 
Curso de Capacitação em 
Oftalmologia Pediátrica e 
Estrabismo - Módulo I 

 
 
 
 
PLANO TEÓRICO  
- Reuniões clínicas no Setor de Oftalmologia Pediátrica 
e estrabismo no Serviço de Oftalmologia I 
 
PLANO PRÁTICO  
- Atendimento, sob supervisão, de pacientes em 
ambulatórios especializados em oftalmologia pediátrica 
e estrabismo; 
- Acompanhar sessões de fotocoagulação com laser 
em recém-nascidos acometidos por retinopatia da 
prematuridade; 
- Participação de cirurgias no Centro Cirúrgico 
Ambulatorial: realização, sob supervisão, de cirurgias 
de correção de estrabismos horizontais comitantes; 
acompanhar as demais cirurgias de correções de 
outros estrabismos; acompahar as cirurgias de 
catarata congênita. 
 
 
 

16 009 
Curso de Capacitação em 
Oftalmologia Pediátrica e 
Estrabismo - Módulo II 

 
 
 
PLANO TEÓRICO  
- Reuniões clínicas do setor de oftalmologia pediátrica 
e estrabismo do Serviço de Oftalmologia II  
 
PLANO PRÁTICO  
- Atendimento em ambulatório especializado em 
oftalmologia pediátrica e estrabismo; 
- Realização, sob supervisão, de sessões de 
fotocoagulação com laser em récem-nascidos 
acometidos por retinopatia da prematuridade (UTI 
neonatal); 
- Acompanhar sessões de aplicação de toxina 
botulínica em músculos extraoculares; 
- Participação de cirurgias no Centro Cirúrgico 
Ambulatorial: realizar, sob supervisão, de cirurgias de 
correção de estrabismos horizontais comitantes; 
realização de cirurgias de correção de distúrbios 
funcionais dos músculos oblíquos, sob supervisão; 
acompanhar as demais cirurgias de catarata 
congênita. 
 
 
 



 

 

16 010 
Curso de Capacitação em 
Oftalmologia Pediátrica e 
Estrabismo - Módulo III 

 
 
PLANO TEÓRICO  
- Reuniões clínicas do setor de oftalmologia pediátrica 
e estrabismo do Serviço de Oftalmologia III 
 
PLANO PRÁTICO  
- Atendimento em ambulatório especializado em 
oftalmologia pediátrica e estrabismo, sob supervisão; 
- Realização, sob supervisão, de sessões de foto 
coagulação com laser em recém-nascidos acometidos 
por retinopatia de prematuridade; 
- Realização, sob supervisão, de aplicação de 
medicamento antiangiogênico em recém-nascidos 
acometidos por retinopatia de prematuridade; 
- Participação de cirurgias no Centro Cirúrgico 
Ambulatorial: realização, sob supervisão, de cirurgias 
de correção de estrabismo horizontais e verticais 
concomitantes; realização, sob supervisão, de cirurgias 
de correção de distúrbios funcionais dos músculos 
oblíquos; acompanhar as demais cirurgias de correção 
de estrabismo; realização, sob supervisão, de cirurgias 
de catarata congênita e infantil com baixa 
complexidade. 
 
 

16 011 
Curso de Capacitação em 
Oftalmologia Pediátrica e 
Estrabismo - Módulo IV 

 
 
 
PLANO TEÓRICO  
- Reuniões clínicas do setor de oftalmologia pediátrica 
e estrabismo do Serviço de Oftalmologia IV. 
 
PLANO PRÁTICO  
- Atendimento, sob supervisão, em ambulatório 
especializado em oftalmologia pediátrica e estrabismo; 
- Realização, sob supervisão, de sessões de 
fotocoagulação com laser em récem-nascidos 
acometidos por retinopatia; 
- Realização, sob supervisão, de aplicação de 
medicamento antiangiogenico em recèm-nascidos 
acometidos por retinopatia da prematuridade; 
- Realização, sob supervisão, de aplicação de toxina 
botulínica em músculos estraoculares; 
- Participação de cirugias no Centro Cirúrgico 
Ambulatorial: realização, sob supervisão, de cirurgis de 
correção de estrabismo comitantes, paraliticos e 
restrintivos; realização, sob supervisão, de cirurgias de 
correção de distúrbios funcionais de mpusculos 
oblíquos; realização, sob supervisão, de cirurgia de 
reintervenção em estrabismo; realização, sob 
supervisão, de cirurgias de catarata congênita e infantil 
de alta complexidade. 
 
 

 


