
 

UVEITES 
01 VAGA 
DURAÇÃO: 01 ANO 
Atendimento de menores de idade e adultos com suspeita ou 
diagnóstico de Uveítes autoimunes ou infecciosas nos 
ambulatórios da Divisão de Oftalmologia da FMRP-USP. 
Preparação e apresentação de casos clínicos e outras atividades 
didáticas relacionadas durante o período. 
Realização de exames complementares e procedimentos como 
coleta de humor aquoso e injeções intravítreas nos pacientes 
com Uveítes. 
Envolvimento ativo nos projetos de pesquisa do Setor de Uveítes 
em relação à coleta de dados, análise, escrita e apresentação de 
trabalhos em congressos. 
Reuniões periódicas para discussão de artigos científicos e 
casos clínicos juntamente com a equipe. 
Acompanhamento de atividades em conjunto com o Setor de 
Moléstias Infecciosas e Reumatologia da FMRP-USP, conforme 
escala a ser definida. 

 

2020 OFTALMOLOGIA 

2020 



VISÃO SUBNORMAL 
01 VAGA 
DURAÇÃO: 01 ANO 
O médico deverá acompanhar e realizar atendimentos sob 
supervisão no ambulatório de Reabilitação Visual adulto e 
pediátrico as quintas e sextas-feiras.  
Participação nas reuniões da equipe multidisciplinar as sextas-
feiras. 
Acompanhamento do atendimento grupo multidisciplinar de 
reabilitação visual semanal.  

 
ESTRABISMO E OFTALMOPEDIATRIA 
02 VAGAS 
DURAÇÃO: 02 ANOS 
 Primeiro ano: O médico deverá fazer os ambulatórios clínicos 

pediátrico e adulto do Setor de Estrabismo e o estágio 
cirúrgico. Os ambulatórios acontecem as segundas, terças e 
quintas (cedo e tarde), sexta (cedo) e o cirúrgico as quartas 
(cedo e tarde).  

 Segundo ano: O médico passará por vários ambulatórios 
clínicos que atendem oftalmopediatria (Oftalmogenética, 
Cristalino congênito, Glaucoma congênito, Plástica ocular, 
Retinopatia da prematuridade, Neuroftalmologia, Uveíte, 
Doenças oculares externas e Visão subnormal). Quanto ao 
estágio cirúrgico, deverá continuar no estágio cirúrgico do 
estrabismo, inclusive entrando em cirurgias, além de 
acompanhar (estágio apenas observacional) alguns horários 
cirúrgicos dos setores de Plástica Ocular, Cristalino e 
Catarata congênita. 

Obs. 1: O segundo ano é opcional. Não é possível fazer apenas 
um ano de fellow de Oftalmopediatria. O primeiro ano de 
estrabismo é pré-requisito para o segundo ano, de 
Oftalmopediatria. 

 

 



GLAUCOMA 
03 VAGAS 
DURAÇÃO: 01 ANO 
Treinamento em serviço nas diversas situações clínicas e 
cirúrgicas relacionadas ao glaucoma, com suporte científico 
teórico baseado primordialmente nos temas: 
1- Glaucoma: epidemiologia e saúde pública 
2- Pressão intraocular e lesão do Nervo Óptico: fisiopatologia 
3- Avaliação semiológica do glaucoma 
4- Glaucoma: exames complementares funcionais 
5- Glaucoma: exames complementares estruturais 
6- Glaucomas primários 
7- Glaucomas secundários 
8- Tratamento do glaucoma 
9- Pesquisa em glaucoma 
10- Glaucoma baseado em evidências. 
Atividades práticas supervisionadas nos serviços associados ao 
complexo de saúde do HCRP, nos períodos: 
Manhã/Tarde - segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-
feira, sexta-feira. 
Finais de semana e feriados: esquema de rodízios com 
cobertura à distância, para eventuais casos de enfermaria e 
urgências em glaucoma. 

 
NEUROFTALMOLOGIA 
01 VAGA 
DURAÇÃO: 01 ANO 
Ambulatório de Neuroftalmologia;  

Realização e interpretação de exames de eletrofisiologia da 

visão: ERG 

PERG 

mfERG 

PVE 

Além de tomografia de coerência ótica. 

 



PLÁSTICA OCULAR, VIAS LACRIMAIS E ÓRBITA 
03 VAGAS 
DURAÇÃO: 02 ANOS 
Cirurgia ambulatorial/Enfermaria 
Centro cirúrgico Central 
Ambulatório  
HC criança 
Reuniões de Discussão de Casos 
Cirurgia ambulatorial/ambulatório 
Cirurgia ambulatorial 
Ambulatório 
As atividades descritas acima estão sujeitas a modificações ao 
longo do período de estágio, sem alterar a carga horária total. 

 

RETINA E VÍTREO 
02 VAGAS 
DURAÇÃO: 02 ANOS 

Participará de atividades teóricas: reuniões semanais com 
apresentação de casos clínicos, revisão de artigos e discussão 
de tratamentos. 
Participará de atividades clínicas: 

 Segunda-feira: manhã: cirurgia+ exames complementares + 
ambulatório; tarde cirurgia + exames complementares + 
ambulatório. 

 Terça-feira: manhã: ambulatório geral + exames; tarde: 
ambulatório. 

 Quarta-feira: manhã e tarde: cirurgia + exames + Injeções 
intravítreas 

 Quinta- feira: manhã ambulatório + exames; tarde ambulatório 
+ exames + Injeções intravítreas. 

 Sexta-feira: cirurgia + laser + exames + ambulatório. 
As atividades descritas acima estão sujeitas a modificações ao 
longo do período de estágio, sem alterar a carga horária total. 

 Edital completo e inscrições pelo site: hcrp.usp.br (item Ensino – Complementação 
Especializada: https://extranet.hcrp.usp.br/novorh/Home.aspx?&s=9 ) 

http://hcrp.usp.br/
https://extranet.hcrp.usp.br/novorh/Home.aspx?&s=9

