
 
Programa Institucional de Cursos de Capacitação e Aperfeiçoamento Profissional - PICCAP 

Processo de seleção para ingresso no Curso de Capacitação em Retinopatia da            
Prematuridade 

Público-alvo: Médicos com Título de especialista em oftalmologia 

Objetivos: Iniciar a capacitação de profissionais para o atendimento clínico e cirúrgico de pacientes              
com retinopatia da prematuridade e outras comorbidades oculares associadas. 

Local de atuação: Serviço de Oftalmologia 

Número de vagas: 01 

Carga horária: 140 horas por módulo 

Duração prevista: 6 meses por módulo 

Investimento: R$ 1.800,00 

Pré-requisitos: Título de especialista em oftalmologia ou Certificado de Residência Médica ou            
Especialização em Oftalmologia. 

Critérios de seleção para ingresso: Análise de currículo, Entrevista e prova. 

Período de Inscrição: 22/01/2021 a 05/02/2021 

Inscrições através do e-mail: Envio do currículo e carta de recomendação para            
gueckert@hcpa.edu.br 
Até 12/02/2021: Divulgação dos candidatos selecionados para 2ª etapa 

Provas e entrevistas: 23/02/2021 (manhã) 

Envio do nome dos selecionados ao Gens: 26/02/2021 

Divulgação dos candidatos selecionados: 01/03/2021 

Documentos necessários para matrícula: Relação de Documentos descrita no verso do 
Formulário de Inscrição disponível na página https://goo.gl/oSTAZo 

Entrega da documentação: até 05/03/2021 no Grupo de Ensino, sala 168 (1º andar) do HCPA. 

Início do curso: 22/03/2021 
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PROGRAMA DO CURSO: 

PLANO TEÓRICO: 

 

- Particularidades em anatomia e fisiologia do sistema ocular na infância; 

- Epidemiologia visual na infância; 

- Prescrição de lentes corretivas em crianças; 

- Cuidados iniciais na avaliação oftalmológica dos recém-nascidos prematuros; 

- Retinopatia da Prematuridade (ROP): incidência e prevenção; 

- Introdução às formas de tratamento da retinopatia da prematuridade (fotocoagulação com laser e injeções               

intravítreas); 

- Catarata congênita – aspectos clínicos, epidemiológicos e cirúrgicos iniciais. 

 

PLANO PRÁTICO: 
 

Atividades a serem desenvolvidas sob supervisão: 

- Acompanhar o atendimento no setor da Retinopatia da Prematuridade no ambulatório de Oftalmologia para               

planejamento clínico e cirúrgico dos pacientes; 

- Auxílio no atendimento no Centro de Neonatologia do HCPA aos prematuros originados na triagem dentro                

do Programa Geral de Prevenção da Cegueira pela Retinopatia da Prematuridade vigente no HCPA; 

- Auxílio na realização de injeções intravítreas; 

- Auxílio em sessões de fotocoagulação com laser em recém-nascidos acometidos por retinopatia da              

prematuridade. 

 
 
 

 


