
 
 

 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM OFTALMOLOGIA 

PROJETO PEDAGÓGICO 

 

I. Duração: 3 anos (Acrescido 1 ano a uma subespecialidade). 

 

II. Número de vagas: 3 por ano. 

 

III. Objetivo Geral: Ao final do programa de Residência Médica em Oftalmologia, o 

médico deverá ser capaz de diagnosticar com precisa, elaborar planos terapêuticos, 

apontando e executando os devidos tratamentos para as doenças oculares. 

 

IV. Objetivos específicos: Formar médicos oftalmologistas capazes de diagnosticar e 

tratar doenças oculares, realizar procedimentos cirúrgicos fundamentais em 

oftalmologia e produzir conhecimento científico de qualidade. 

 

V. Das estratégias de Ensino e Aprendizagem (R1, R2, e R3) 

1. Modelo prático e teórico de acordo com a CNRM, com ênfase na metodologia da 

Resolução n° 02/2006. 

 

VI. Das atividades (R1): 

1. Aulas teóricas em: córnea, estrabismo, glaucoma, retina, catarata, neuro-oftalmologia, 

óculoplástica, urgência e emergência. 

2. Atendimento oftalmológico em centro de saúde geral (triagem, pareceres e campanhas). 

3. Ambulatório em oftalmologia com ênfase nas seguintes subáreas: retina, córnea, cristalino, 

glaucoma, refração, oftalmopediatria, estrabismo e óculoplástica. 

4. Realização de cirurgias oftalmológicas (exérese de calázio, exérese de pterígio com 

transplante conjuntival, exérese de tumor palpebral e conjuntival e epilação). Auxílio em 

cirurgias de catarata, estrabismo, córnea, retina, glaucoma e plástica ocular. 

5. Acompanhamento pós-operatório, prescrição de colírios e  identificação de complicações 

pós-cirúrgicas. 



 
6. Estágio obrigatório em: neuro-oftalmologia, cirurgia refrativa, prevenção de cegueira e 

reabilitação visual, órbita, doenças externas, estrabismo, úvea, patologia ocular, glaucoma, 

refração, lente de contato e retina. 

7. Treinamento na utilização de equipamentos em oftalmologia (lâmpada de fenda, refrator, 

auto refrator, tonômetro de Goldman, OBI, oftalmoscópio direto, topógrafo de córnea, 

tomógrafo de córnea, campímetro, aberrômetro, facoemulsificador, vitreófago, yag laser, 

retinógrafo, ultrassom e tomógrafo de coerência óptica). 

8. Diagnóstico e tratamento de urgências oftalmológicas. 

 

Carga horária total: 2.880 horas 

 

VII. Das atividades (R2): 

1. Aulas teóricas em: córnea, estrabismo, glaucoma, retina, catarata, neuroftalmologia, 

oculoplástica, urgência e emergência. 

2. Orientação para o Trabalho de Conclusão do Curso (TCC1). 

3. Ambulatório em oftalmologia com ênfase nas seguintes subáreas: retina, córnea, cristalino, 

glaucoma, refração, oftalmopediatria, estrabismo e oculoplástica. 

4. Realização de cirurgias oftalmológicas (exérese de calázio, exérese de pterígio com 

transplante conjuntival, exérese de tumor palpebral e conjuntival, epilação). Auxílio em 

cirurgias de catarata, estrabismo, córnea, retina, glaucoma e plástica ocular. 

5. Diagnóstico e tratamento de urgências oftalmológicas. 

 

Carga horária total: 2.880 horas 

 

VIII. Das atividades (R3): 

1. Aula teórica em: córnea, estrabismo, glaucoma, retina, catarata, neuroftalmologia, 

oculoplástica, urgência e emergência. 

2. Orientação para Trabalho de Conclusão de Curso (TCC2). 

3. Ambulatório em oftalmologia com ênfase nas seguintes subáreas: retina, córnea, 

cristalino, glaucoma, refração, oftalmopediatria, estrabismo e oculoplástica. 

4. Realização de cirurgias oftalmológicas (exérese de calázio, exérese de pterígio com 

transplante conjuntival, exérese de tumor palpebral e conjuntival, epilação). 



 
5. Acompanhamento pós-operatório, prescrição de colírios e identificação de complicações 

pós-cirúrgicas. 

6. Estágio obrigatório em: neuro-oftalmologia, cirurgia refrativa, prevenção de cegueira e 

reabilitação visual, órbita, doenças externas, estrabismo, úvea, patologia ocular, 

glaucoma, refração, lente de contato e retina. 

7. Diagnóstico e tratamento de urgências oftalmológicas. 

 

Carga horária total: 2.880 horas 

 

IX. Dos equipamentos para execução das atividades R1: 

1. Auto Refrator   

2. Auto Tonômetro   

3. Ecobiômetro   

4. Lâmpada de Fenda   

5. Microscópio Cirúrgico   

6. Oftalmoscópio Binocular Indireto   

7. Projetor de Optotipos   

8. Pupilometria   

9. Refrator de Greens   

10. Tonômetro de Goldmann   

11. Yag Laser 

 

X. Dos equipamentos para execução das atividades R2: 

1. Analisador de Frente de Onda de Luz 

  

2. Campimetria   

3. Ecobiômetro   

4. Facoemulsificador   

5. Lente de Gonioscopia   

6. Microscópio Cirúrgico   

7. Microscópio Especular   

8. Pentacan   

9. Retinógrafo   

10. Tomografia de Coerência Óptica   

11. Topolyser   

12. Ultrassom   

13. Vitreógafo Anterior   

14. Yag Laser 

 

XI. Dos equipamentos para execução das atividades R3: 

1. Aplicador Corneano de Radiação 

Ultravioleta   

2. Ecobiômetro   

3. Facoemulsifcador   

4. Laser de Argônio   

5. Laser Diodo   

6. Laser Excimer   

7. Microcerátomo   

8. Microscópio cirúrgico   

9. Microscópio Especular   



 
10. Pentacan   

11. Retinógrafgo   

12. Tomografia de Coerência Óptica   

13. Topolyser   

14. Vitreófago Anterior   

15. Vitreófago Posterior   

16. Yag Laser 

 

 

XII. Do corpo docente: 

 

Nome Qualificação Tipo Docente 

Drª Adriana Ribeiro de Almeida Especialista Preceptor 

Drª Caroline Alencar de Almeida Ramos Especialista Preceptor 

Dr. André Pena Correa Bittencourt Especialista Preceptor 

Dr. Augusto Pereira Especialista Supervisor 

Dr. Augusto Pereira Especialista Coordenador 

Dr. Eduardo Damous Fontenele Feijó Doutorado Preceptor 

Dr. George Alencastro Landim Especialista Preceptor 

Dr. Juliano Pereira Especialista Preceptor 

Dr. Tiago Pedro Sena Silva Especialista Preceptor 

Dr. Vinicius Stival Veneziano Sobrinho Especialista Preceptor 

 

 

XIII. Das disposições para a obtenção do Título de Especialista em Oftalmologia 

1. Para a obtenção do título de Especialista, o médico residente deverá ser aprovado em todas 

as disciplinas obrigatórias do programa e obter o CR mínimo estabelecido. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

Coordenador da Residência Médica 


