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1.        Definição e escopo da Cirurgia Plástica Ocular  

 

Cirurgia Plástica Ocular é uma área de atuação da Medicina que trata as             

condições das pálpebras, vias lacrimais, órbita, e tecidos periorbitários.  

Escopo: abrange áreas de conhecimento variado: Oftalmologia, Cirurgia Plástica         

Geral, Cirurgia Plástica facial, Dermatologia. Incorpora ainda tópicos de         

conhecimentos de outras disciplinas como Otorrinolaringologia, Neurocirurgia,       

Cirurgia bucomaxilofacial, Radiologia, Medicina geral, Oncologia,      

Endocrinologia e Reumatologia. 

 

Fellowship ou estágio em Cirurgia Plástica Ocular requer aprofundamento no          

estudo de fisiopatologia, diagnóstico e manejo de afecções de pálpebras, vias           

lacrimais, órbita, região periocular e face, que não são contemplados durante a            

Residência Médica em Oftalmologia. Abrange um período de 2 anos de           

treinamento teórico-prático. 

 

2. Organização institucional 

 

Os programas de estágio devem se situar preferentemente em instituições que tem            

programas de residência médica de Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Cirurgia        

Plástica, Cirurgia Buco-maxilofacial, Neurocirurgia, Oncologia e Dermatologia.  

Poderão oferece vagas para estágio as instituições que tiverem no mínimo 300            

pacientes cirúrgicos por ano. 

 



 

3. Qualificações e responsabilidades do corpo docente 

 

- Apresentar qualificação professional clínica, de pesquisa e ensino, 

- Demonstrar interesse na educação dos estagiários, apoiar os objetivos do           

programa e participar de atividades de educação continuada também. 

- Ter pelo menos 2 anos de experiência na prática de Cirurgia Plástica Ocular ou               

nas  especialidades  correlatas supramencionadas.  

 

4. Instalações e Recursos  

 

- Ambulatório equipado para atendimento de pacientes oculoplásticos com         

facilidades para acesso a equipamentos diagnósticos e terapêuticos 

- Centro cirúrgico para anestesia local e geral. 

- Setor de atendimento de urgências com referência a atendimento a trauma            

ocular, orbitário e facial 

- Enfermaria com possibilidade para internação de pacientes com afecções          

orbitárias, palpebrais e lacrimais agudas, bem como para casos de neoplasias           

faciais. 

- Biblioteca para estudo e acesso a livros e periódicos físicos e digitais.  

- Sala de aula/ anfiteatro 

 

5. Programa Educacional 

 

Corresponde a um estágio de 2 anos de duração com atividades diárias            

perfazendo 2000 horas de atividades. 

 

O aprendizado se dará na forma: 

 

- atividades teóricas (aulas teóricas, discussões de casos clínico-cirúrgicos,         

seminários) perfazendo no mínimo de 100 horas-aulas;  
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- avaliações clínicas de pacientes: o estagiário deve examinar durante o curso           

cerca de 1200 pacientes dentro da Plástica Ocular sendo capaz de realizar            

anamnese, exame clínico, indicar exames complementares, interpretá-los,       

propor hipóteses diagnósticas, propor diagnósticos diferenciais, orientar       

planejamento do tratamento clínico ou cirúrgico. 

 

- atividades cirúrgicas. Número mínimo de 250 procedimentos cirúrgicos + 50          

procedimentos menores (biópsias, curetagens, incisões, drenagens) por ano. O         

fellow necessita realizar no mínimo 50% dos procedimentos e pelo menos 50%            

de cada caso. Deve participar ainda ativamente do pré e do pós-operatório dos             

casos cirúrgicos. 

Atividades complementares desejáveis:  

- dissecção de órbitas  

- estudo de lâminas e imagens de exame anátomo-patológico bem como           

correlação anátomo-clínica de casos operados. 

 

 

Contéudo teórico: 

 

1. Anatomia e fisiologia de órbitas, pálpebras, Sistema lacrimal,  

nariz, seios paranasais, cabeça e pescoço – nos aspectos relacionados à órbita e             

anexos. 

2. Doenças orbitárias 

-problemas orbitários mais frequentes nas crianças: congênitas, celulite,tumores        

benignos e malignos, inflamações orbitárias e malformações vasculares 

- afecções mais comuns no adulto: celulite orbitária, orbitopatia         

distireoidiana,pseudotumor, vasculite,tumores congênitos, vasculares, neurais,     

tumores de glânduala lacrimal,tumores fibroósseos,denças histiocíticas,      

tumroes linfoides, metastáticos,trauma, afecções da cavidade      

anoftálmica,doenças da base do crânio 

3. Afecções das Pálpebras:  
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- sindromes congenitas, inflamação, infecção, trauma, ectrópio, entrópio, triquiase         

e blefaroptose 

-retração palpebral, dermatocalase, blefarocálase, tumores     

palpebrais,blefaroespasmo, paralisia facial, supercílio, estética do terço médio        

da face e  do terço inferior  

 

4 Sistema lacrimal:  

- epífora congênita, adquirida, disfunção de bomba lacrimal, infecções, tumores e           

trauma 

 

5. Patologia de superfície ocular: 

 

- processos cicatriciais de conjuntiva bulbar e palpebral, tumores de superfície,           

abordagem da exposição superficial e sua relação com supercílios, pálpebras e           

órbita. 

 

6. Anatomia topográfica 

 

- incluindo áreas doadoras de enxertos e retalhos (ossos do crânio, orelha, nariz,             

área temporal, boca, pescoço, abdome, glúteos, pernas, região supra-clavicular         

e braço. 

 

7. Fundamentos de fisiologia, microbiologia, imunologia e cicatrização 

 

8. Histologia e patologia para interpretação de doenças oculares, palpebrais,          

orbitárias e lacrimais. Correlação clínico-patológica. 

 

9. Fundamentos de cirurgia cosmética e suas complicações com ênfase em           

supercílios e terço médio, além de implantes aloplásticos, denervação química          

com toxina botulínica, preenchedores, laser e peeling químico. 

 

10.Abordagem multidisciplinar do trauma orbitário e periorbitário 
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11. Abordagem multidisciplinar de tumores orbitários (linfoma, carcinoma        

sinsual, pex.) 

 

12. Terapêutica 

 

O estagiário deverá ter conhecimento sobre as indicações e limites da terapia            

farmacológica, radiológica e cirúrgicas das doenças orbitárias, lacrimais e         

palpebrais. 

 

 

Contéudo de habilidades de exame clínico palpebral, lacrimal e orbitário 

 

 

a. exame do posicionamento palpebral superior e inferior com relação a           

dermatocálase, retração, entrópio, ectrópio, ptose e tumores palpebrais. 

 

b. Exame do Sistema lacrimal e nasal com espéculo e endoscópio 

c. Exame de supercílio (ptose, paralisia) e face (efeitos das alterações do terço             

médio da face)  

 

d. Exame e mensuração das estruturas orbitárias e funções. 

 

e. Princípios da radiografia simples, tomografia computadorizada, ressonância        

magnética e ultrassom relacionado a doenças da cabeça, pescoço com ênfase           

na órbita. 

f. Indicações para exames de imagens mais avançados (PET-CT, cintilografia          

óssea, arteriografia) 

g. Utilização de tecnologia de informação para estudo de materiais de           

refêrencia, incluindo pesquisa bibliográfica eletrônica. 

 

Proficiência na realização de procedimentos cirúrgicos 
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Órbita 

 

Enucleção, 

Evisceração 

Exploração orbitária, biópsia e ressecção de tumor 

Descompressão orbitária 

Descompressão de nervo óptico 

Exenteração orbitária 

Abordagem da cavidade anoftálmica 

Abordagem da fratura de órbita 

Orbitotomia lateral 

 

Pálpebras 

 

Correção de ectrópio e entrópio 

Reparo de laceração ou defeitos de espessura total incluindo reconstrução de           

canalículos lacrimais 

Cantoplastia 

Tarsorrafia 

Blefaroplastia 

Correçao de retração palpebral inferior, incluindo elevação do SOOF 

Ptose: suspensão frontal, ressecção do TMLPS, refixação do tendão e cirurgia de            

conjuntivomullerectomia 

Reconstrução palpebral (lamela anterior e posterior) após ressecção de tumor,          

bem como interposição de enxertos e retalhos 

Correção de retração palpebral 

Correção da exposição de superfície ocular por lagoftalmo paralitico  

Cirurgia para reanimação facial 

Abordagem clínica e cirúrgica do blefaroespasmo essencial. 

 

Sistema lacrimal 
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Dilatação de ponto, irrigação 

Punctoplastia e canaliculotomia 

Oclusão de ponto lacrimal 

Irrigação lacrimal 

Intubação lacrimal na obstrução congênita e no trauma 

Dacriocistorrinostomia  (DCR) externa 

ConjuntivoDCR 

DCR endoscópica 

Biópsia de saco lacrimal 

Maxilectomia para tumor de saco lacrimal 

 

 

Superfície ocular 

 

Correção de simbléfaro e reconstrução de fórnices 

Mobilizaç!ao de retalhos de conjuntiva  

Retirada de enxertos livres de conjuntiva  

Retirada e enxertia de palato duro 

Retirada de mucosa labial/ glândulas salivares e reconstrução de superfície 

Uso de materiais aloplásticos para lamela média e posterior 

Uso de membrana amniótica e similares 

 

 

Face e pescoço 

 

Uso de toxina botulínica e preeenchedores 

Uso de laser: dióxido de carbono (CO2), luz pulsada, érbio, argônio, diodo. 

Biópsia de artéria temporal 

Peeling e resurfacing facial 

Lift de face  

Lift de supercílios 

Implantes faciais 
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Obtenção de enxertos 

 

Manejo de feridas, fechamento, hemostasia e sutura 

Retirada de enxertos de espessura total e parcial de áreas doadoras não limitadas             

a orelha, palpebrals, pescoço, região supraclavicular, braço e pernas 

Suturas de áreas doadoras. 

Suturas de enxertos  

Lipoenxertia 

Liposucção 

Anestesia intumescente 

Enxerto de derme 

Retirada de osso craniano, costela e ilíaco 

Retirada de fáscia temporal e fáscia lata 

Retirada de enxertos de mucosa bucal, septo nasal e palato duro 

Uso de implantes aloplásticos 

 

 

Obs.importante: O fellow deve manter um caderno físico ou digital com           

informações de participação cirúrgica como assistente ou cirurgião principal. 

 

Desenvolvimento de habilidades de comunicação interpessoal e pública 

 

Ao final do estágio, o fellow deverá desenvolver e aprimorar habilidades de            

comunicação interpessoal  que permitam: 

-comunicar-se efetivamente com pacientes, familiares e público superando        

barreiras sócio-ecomonicas e culturais 

- Comunicar-se efetivamente com outros médicos e profissionais de saúde 

-Saber trabalhar de maneira eficaz em equipe 
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- Manter de forma organizada e adequada a documentação do prontuário do            

paciente 

- Fundamentar a prática baseada no sistema de saúde: conduzir de maneira éitca             

para utilização adequada dos recursos de  saúde disponíveis no meio. 

 

 

 

Atividades acadêmicas 

 

Participar de cursos, palestras, seminários, apresentações de casos relacionados         

à Plástica Ocular, bem como das especialidades de suporte (Patologia Ocular,           

Radiologia, Cirurgia Plástica). Envolvimento será como coordenador, docente        

ou assistente. A participação deverá ser documentada (nome da apresentação,          

modalidade, local e data). 

Recomenda-se ainda apresentação oral ou na forma de pôster em um evento            

nacional ou internacional do meio para o final do estágio. 

É recomendada participação do estagiário em atividades de pesquisa clínica,           

cirúrgica ou experimental. Há necessidade de participação em pelo menos um           

projeto de pesquisa. 

O staff deve estar comprometido para o desenvolvimento de pesquisas na área,            

dando suporte ao estagiário. 

Para todos é exigido seguir as normas da Declaração de Helsinque para pesquisa             

em seres humanos bem como as recomendações da ARVO para          

experimentação animal. 

 

 

Supervisão 

 

Todas as atividades do fellowship devem ser supervisionadas por docentes          

qualificados. 
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Avaliação periódica 

 

a. do programa e de docentes 

Avaliação por pares designados pela SBCPO quanto à qualidade do programa           

educacional, da evolução curricular dos docentes envolvidos. 

Avaliação confidencial escrita de fellows do programa 

b. do fellow 

- conhecimento, habilidades, performance geral inclusive desenvolvimento de        

atitudes profissionais consistentes com a Medicina. 

-avaliações semestrais mínimas, constando de provas escritas ou orais a          

critérios dos Sevi 

- manutenção de um prontuário de registros que mostrem a evolução do fellow             

indicando ou não a capacitação para o exercício profissional independente ao           

final do estágio. 
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