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A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular 
foi fundada em 1974 e, desde então, certifica ci-
rurgiões especialistas em cirurgias palpebrais, vias 

lacrimais e das órbitas. Estamos em seu quadragésimo 
quarto ano, portanto. Seus idealizadores e fundadores, 
conceberam uma organização capaz de agregar oftal-
mologistas interessados em cirurgia plástica ocular, 
possuidores de linguagem semelhante e capacitados 
a difundir conhecimentos básicos e avançados visando 
o reconhecimento da subespecialidade perante a po-
pulação e identidades médicas.

Desde então, 25 congressos foram realizados, em 
várias capitais brasileiras, caracterizados por conteúdo 
científico e organização primorosos. O próximo deles, o 
XXVII Congresso Internacional de Oculoplástica (Ciop) 
e o VI Congresso Internacional de Estética Periocular 
(Ciepo), ocorrerá no Centro de Convenções de Goiâ-
nia/GO, nos dias 11, 12 e 13 de abril de 2019. Neste, 
como em todos os demais, buscaremos cumprir a mis-
são principal da sociedade: difundir conhecimentos e 
aprimorar o ensino e pesquisa científica.

A criação da Revista Oculoplástica está relacionada a 
esta ideia básica, mas tem um enfoque especial: divulgar 
a  cirurgia dos anexos oculares para os oftalmologistas 
de todo o Brasil e para outras especialidades médicas. 
De onde surgimos, onde estamos no cenário atual da 
saúde ocular brasileira e nossas perspectivas futuras.

Convidamos vocês a par-
ticipar conosco dessa jor-
nada. Participem, opinem, 
critiquem, sugiram. A cola-
boração dos colegas é im-
prescindível para o sucesso 
da publicação.

Boa leitura!

O início

Editorial

Dr. Roberto Murillo 
Limongi 
PrEsidEntE da sBCPO 

(gEstãO 2018 – 2020)
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Congresso SBCPO

E 
ntre os dias 11 e 13 de abril de 2019, será realizado, em Goiânia 
(Centro de Cultura e Convenções de Goiânia-GO), o XXVII 
Congresso Internacional de Oculoplástica (CIOP) e VI Con-
gresso Internacional de Estética Periocular (CIEPO). Com uma 

ampla programação científica, o evento irá abordar as doenças mais 
comuns das pálpebras, vias lacrimais e órbita e a estética periocular, 
e espera reunir 600 congressistas, desde acadêmicos, residentes, 
oftalmologistas gerais e até cirurgiões oculoplásticos experientes.

O presidente da Comissão Científica do Congresso da SBCPO 2019 
(“Program Chair”), Filipe Pereira, e também secretário da SBCPO que 
atua na clínica privada em Florianópolis (CCPO - Clínica Catarinense 
de Pálpebras e Olhos), concedeu uma entrevista para a Revista Oculo-
plástica, na qual comenta todos os detalhes relacionados ao Congresso. 
“A comissão científica do CIOP e do CIEPO está construindo uma 
programação de alto nível, afinal é o maior evento científico da plástica 
ocular brasileira e a excelência de seus cirurgiões é internacionalmente 
reconhecida”, ressalta Pereira. Em 2019 a comissão científica também 
será composta por um Presidente Inernacional ( “International Program 
Chair”), o renomado oculoplástico Jeremiah Tao da Universidade da 
Califórnia – Irvine, que comandará as participações dos convidados 

congresso da

SBCPO 2019
Encontro anual EspEra rEunir  
600 COngreSSiStaS Em Goiânia
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Congresso SBCPO

Goiânia foi escolhida para abrigar o congresso por estar bem no centro do país, favorecendo as 
condições de acesso, e também, por ser destaque no cenário da oftalmologia nacional. Já sediou  
o Congresso Brasileiro de Oftalmologia em duas edições, em 1997 e 2016.

norte-americanos. Confira a seguir a entrevista na 
íntegra com Filipe Pereira. 

revista oculoplástica - Quais são os profissionais 
(médicos e não médicos) que o congresso da SBcPo 
2019 espera atrair? 

Filipe Pereira - O Congresso é destinado a mé-
dicos interessados em plástica ocular, desde o resi-
dente até o especialista experiente que aproveita a 
oportunidade para atualizar seus conhecimentos. A 
grande maioria é formada por oftalmologistas, mas 
áreas afins, como dermatologistas e cirurgiões plás-
ticos também participam como congressistas e pa-
lestrantes para nos transmitir nuances de suas espe-
cialidades. Não aceitamos inscrições de profissionais 
não-médicos.

revista oculoplástica - Qual a sua expectativa 
para esta edição do evento?

Pereira - Técnicas consagradas e inovadoras inte-

gram a programação do XXVII Congresso Internacional 
de Oculoplástica (CIOP) e VI Congresso Internacional 
de Estética Periocular (CIEPO). O CIOP ocorrerá no dia 
12 de abril e discutirá amplamente as doenças mais 
comuns das pálpebras, vias lacrimais e órbita. No dia 13 
de abril acontecerá o CIEPO, dia inteiramente dedicado 
à estética periocular. Trata-se, portanto, de um “intensi-
vão” nestes dias para a plástica ocular, uma subespe-
cialidade em forte expansão pela demanda do mercado 
por ser responsável por tratamentos estéticos e funcio-
nais dos anexos oculares. Sua área de conhecimento 
é muito dinâmica e a cada edição os palestrantes nos 
trazem novidades fundamentais para o profissional que 
quer se manter atualizado. A cada evento superamos o 
quórum anterior, nossa previsão para 2019 é de 600 
congressistas.

revista oculoplástica - Por que novamente será 
realizado em Goiânia?

Pereira - Tradicionalmente o evento é realizado no 

Goiânia
2019
11 a 13

aBril
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Estado do presidente, no caso o Roberto Limongi, e 
o sucesso da edição 2018 nos fez manter a fórmula 
e aperfeiçoá-la, aproveitando a facilidade de acesso, 
proximidade do aeroporto à rede hoteleira e da mes-
ma ao centro de convenções, toda logística já apren-
dida. Os elogios dos participantes da edição anterior 
e a hospitalidade e acolhimento do povo goiano tam-
bém foram decisivos na nossa escolha.

Revista Oculoplástica - Quais são os critérios uti-
lizados na hora de elaborar a programação científica 
deste Congresso?

Pereira - A comissão científica do CIOP e do 
CIEPO está construindo uma programação de alto 
nível, afinal é o maior evento científico da plástica 
ocular brasileira e a excelência de seus cirurgiões 
é internacionalmente reconhecida. Serão aborda-
dos temas em estética e patologias em formato de 
painéis, relatos de casos, sessões de vídeos, aulas 
formais, entrevistas com ícones da plástica ocular 
nacional, rapid fire session, conferências internacio-
nais, sempre pensando em técnicas, informações e 
detalhes que possam ser usados na prática logo ao 
voltar para o consultório ou centro cirúrgico.

Revista Oculoplástica - Existe algum diferencial 
desta edição do evento em relação aos últimos anos?

Pereira - O Congresso de 2018 revolucionou o 
formato, e o primeiro dia foi totalmente dedicado 
aos cursos pré-congresso. Foram nove cursos com 
duração média de duas horas, no qual foi possível 
o congressista aprofundar seus conhecimentos em 
assuntos específicos: fotodocumentação, business 
em oculoplástica, blefaroplastia, toxina botulínica e 
preenchimentos, além dos inéditos cursos sobre ór-
bita, MD codes (curso hands on), cavidade anoftál-
mica, reconstrução palpebral e neuro-oftalmologia. 
Obtivemos uma avaliação muito positiva e mantere-
mos este formato para o Congresso de 2019. Aper-
feiçoaremos muitos dos cursos do ano passado com 
novas aulas e palestrantes, possibilitando que o con-
gressista que já o fez, faça-o novamente, e acresce-
remos cursos inéditos. 

Palestrantes 
internacionais  
da ASOPRS
l Jeremiah Tao, da Universidade da 
Califórnia, Irvine é o Chefe do Programa de 
Congressos da ASOPRS, representante da 
oculoplástica oficial no Conselho Americano 
de Oftalmologia, e o diretor do “fellowship” 
em sua instituição. 
l JD Perry, da Cleveland Clinic é o 
Secretário do Programa de Congressos da 
ASOPRS e o diretor do “fellowship” em sua 
instituição.
l Pete Setabutr, da Universidade de Illinois, 
Chicago é o diretor do “fellowship” em sua 
instituição e discípulo do renomado Allen 
Putterman, um dos fundadores da cirurgia 
oculoplastica.  
l Cathy Hwang, da Cleveland Clinic é a 
futura Chefe do Programa de Congressos 
da ASOPRS, treinada pelo renomado 
Robert Goldberg da UCLA e preceptora do 
“fellowship” em sua instituição.
l Steve Couch, da Universidade de 
Washington é um preceptor do “fellowship” 
em sua instituição.

Revista Oculoplástica - Poderia nos adiantar 
quais serão estes cursos inéditos?

Pereira - Claro, muitos ainda estão sendo mon-
tados e falaremos deles em breve, já temos confir-
mado um curso inédito sobre orbitopatia de Graves. 
Outro curso planejado será com publicitários para 
demonstrar como trabalhar com mídias sociais, di-
vulgar consultório ou clínica, mesmo que o médico 
esteja em consultório pequeno e em uma cidade 
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do interior, enfim, como dar início à comunicação 
através das mídias sociais após a residência ou 
profissionalizar o que já existe.

Revista Oculoplástica - Como serão feitas as 
inscrições? 

Pereira - Todas as inscrições são individualizadas, 
ou seja, cada curso pré-congresso, o CIOP e o CIEPO 
terão inscrições distintas. Destaco que a inscrição 
antecipada tem custos reduzidos, assim como sócios 
da SBCPO têm direito a descontos. Recomendo que 
fiquem atentos ao site (https://www.sbcpo.org.br), blog 
(https://www.sbcpo.org.br/blog/) e mídias sociais 
da SBCPO, que divulgarão detalhes já nos próximos 
meses (https://www.instagram.com/sbcpooficial/  
https://twitter.com/SBCPO_Oficial https://www.
facebook.com/sbcpooficial ).

Revista Oculoplástica - No ano passado acontece-
ram os cursos pré-congresso hands on, este ano irá se 
repetir?  

Pereira - Não há dúvida, houve uma grande procu-
ra pelo curso de botox em que houve demonstração 
ao vivo de aplicação e outro de harmonização facial 
cujas vagas foram esgotadas em pouco tempo. Ou-
tro curso que teve lotação máxima e alto índice de 
satisfação dos participantes foi o curso de cirurgia 
estética das pálpebras (blefaroplastia), realizado com 
vídeo-aulas. Os cursos serão reformulados e amplia-
dos, pois se trata de uma oportunidade única de ter-
mos grandes referências nacionais nos guiando nes-
te aprendizado teórico e prático. Outra novidade que 
pretendemos realizar em 2019 será o fornecimento 
de apostilas e DVDs com vídeos para os participantes 
dos cursos.

Revista Oculoplástica - Ano passado foi lançado 
um livro sobre estética periocular, há algo planejado 
para 2019?

Pereira - Sim, o livro teve uma ótima repercussão 
pelo alto nível técnico e didático. Para 2019, tere-
mos o lançamento do Consenso sobre Blefaroplastia 
que, na verdade, será o primeiro da história da 

SBCPO. O consenso foi idealizado pelo presidente 
Roberto Limongi que escolheu a vice-presidente 
da SBCPO Patricia Akaishi para coordenar todo 
o projeto. Trata-se de uma publicação que servirá 
de guia de condutas para iniciantes e até mesmo 
para experientes cirurgiões. Este projeto foi ini-
ciado com uma reunião no Congresso Brasileiro 
de Oftalmologia em Maceió, em que 30 cirurgiões 
oculoplásticos de destaque nacional votaram uma 
série de questões em como agir no pré, intra e 
pós-operatório de blefaroplastia; desta votação, 
está sendo escrito o consenso com a estatística 
das respostas e o texto será realizado por coorde-
nadores do projeto. O resultado foi surpreendente 
em muitas questões, aguardem!!!

Revista Oculoplástica - Poderia nos citar alguns 
convidados internacionais de destaque?

Pereira - Será uma honra recebermos cinco 
norte-americanos, membros de destaque da ASO-
PRS, com muitos artigos publicados recentemente 
e que nos trarão muitas novidades, inclusive com 
participação em nossos cursos pré-congressos, 
listados a seguir:

l Jeremiah Tao, diretor do fellowship da Univer-
sity of California, Irvine, atualmente é presidente 
do programa do congresso da ASOPRS e conexão 
da American Board of Ophthalmology;

l JD Perry, diretor do fellowship da Cleveland 
Clinic e secretário do programa do congresso da 
ASOPRS;

l Pete Setabutr, diretor do fellowship da Uni-
versity of Illinois, Chicago; 

l Catherine J. Hwang, preceptora do fellowship 
da Cleveland Clinic e presidente do próximo con-
gresso ASOPRS em Chicago;

l Steven Couch, preceptor do fellowship da 
Washington University,  St. Louis.

Todos irão proferir duas ou mais palestras e 
participarão dos cursos pré-congresso. Pete tem 
uma larga experiência na correção da ptose via 
posterior; Steve falará sobre orbitopatia de Graves; 
Cathy sobre preenchedores; e Perry palestrará 
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sobre ptose e possível solução para festoons.
Nossos colegas oculoplásticos argentinos se-

rão também prestigiados com uma sessão dentro 
do congresso denominada SAPO – Sociedade 
Argentina de Plástica Ocular. Adicionalmente, 
virá Ximena Arze, da Bolívia, muito atuante na 
Sociedade Panamericana de Oftalmologia. Mas 
jamais nos esquecemos de que a oculoplástica 
brasileira é referência mundial e que a experiência 
do exterior é somente a “cereja do bolo”.

Revista Oculoplástica - Mas somente pales-
trantes podem mostrar seus trabalhos? 

Pereira - Todos os congressistas podem mos-
trar suas técnicas e inovações para engrande-
cimento da subespecialidade, basta enviar seu 
trabalho para pôster, tema livre ou para a sessão 
de vídeos, que este ano terá uma inédita votação 
de toda plateia para a escolha dos melhores tra-
balhos, que serão premiados nas três categorias 
acima.

Revista Oculoplástica - E o que esperar em ter-
mos de programação social?

Pereira - Para brindarmos a amizade e o com-
panheirismo entre nossos pares, estamos prepa-
rando alguns eventos, mas já está confirmada uma 
grande festa de confraternização no dia 12. Tam-
bém teremos um inédito campeonato de tênis em 
duplas para os participantes.

Revista Oculoplástica - Gostaria de ressaltar 
mais alguma informação a respeito deste grande 
evento?

Pereira – Nos dias 11, 12 e 13 de abril de 
2019 esperaremos por todos interessados em 
plástica ocular em Goiânia, para debater as clássi-
cas e novas técnicas e os avanços no campo dos 
procedimentos e cirurgias funcionais e estéticos, 
mas é também uma forma de reunir cirurgiões do 
Brasil e do exterior para estreitar relações que vão 
muito além do intercâmbio de ideias e que resul-
tem nas melhores práticas para a sociedade. l 

Goiânia, sede  
do XXVII CIOP  
e VI CIEPO

N ão à tôa, que Goiânia foi a escolhida para 
receber o o XXVII Congresso Interna-

cional de Oculoplástica (CIOP) e VI Congresso 
Internacional de Estética Periocular (CIEPO). 
É a segunda maior cidade do centro oeste bra-
sileiro, depois de Brasília. É também, destaque 
no cenário da oftalmologia nacional. Já sediou o 
Congresso Brasileiro de Oftalmologia em duas 
edições, em 1997 e 2016. A cidade que é a maior 
do estado de Goiás, tem atualmente, cerca de 1,5 
milhões de habitantes, ficando entre os 12 maio-
res municípios do país em população e a sexta 
maior cidade em tamanho territorial.

É considerada uma das cidades com melhor 
qualidade de vida do país por ser uma das capi-
tais mais novas, os baixos custos, áreas de lazer, 
praças, parques e a localização estratégica com 
Brasília e com os estados do sudeste, permitem 
uma cidade mais acessível mantendo um padrão 
de crescimento que aumenta cada dia mais. Goiâ-
nia também concentra um importante conjunto 
de espaços culturais do estado, e conta com mu-
seus e galerias que mostram a essência do bom 
gosto goianiense. É também um ótimo ambiente 
para receber eventos corporativos e festivais cul-
turais, justamente pela região estar bem no centro 
do país.
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Manual de condutas

de Condutas
Primeiro Manual 

A blefaroplastia será o temA iniciAl destA série, cujA 
propostA é servir de guia prátiCo Aos cirurgiões

A
Diretoria da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocu-
lar (SBCPO)  elaborou o Primeiro Manual de Condutas da 
SBCPO, abordando a blefaroplastia (cirurgia estética das 
pálpebras). O Manual teve por objetivo fornecer aos cirur-

giões oculoplásticos um guia prático baseado na experiência dos 
membros ativos da SBCPO. A blefaroplastia, tema inicial desta série, 
é assunto de extrema importância no cenário atual de banalização 
dos procedimentos estéticos ao redor dos olhos. A elaboração deste 
Manual foi idealizada pelo presidente da SBCPO, Roberto Murillo 
Limongi, e teve a coordenação de Patricia Akaishi, vice-presidente 
da SBCPO e médica assistente do Hospital das Clínicas da FMR-
P-USP, e os tópicos presentes no livro foram discutidos durante o 
62º Congresso Brasileiro de Oftalmologia (CBO 2018), realizado 
em Maceió (AL), de 5 a 8 de setembro.

Segundo Roberto Murillo Limongi, presidente da SBCPO e 
professor da Pós- Graduação em Ciências da Saúde da UFG e 
orientador fellowship em Plástica Ocular, a ideia de redigir o Primeiro 

SBCPO



Reunidos em Maceió, 
os maiores experts em 
blefaroplastia, entre  
ex-presidentes e membros 
ativos da SBCPO, para 
colocar em votação os vários 
tópicos abordados no livro.

1110

Manual de Condutas da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular 
sobre blefaroplastia surgiu com a So-
ciedade Brasileira de Glaucoma, que 
obteve muito sucesso na elaboração 
de consensos a respeito de assuntos 
específicos na área de glaucoma. 
“Devemos cumprir nosso papel de 
oculoplásticos, altamente treinados 
e capacitados para cirurgia estética 
das pálpebras, em orientar e guiar os 
médicos que desejam realizar este 
tipo de procedimento”, afirma Limongi. 
Ele salienta que para a elaboração 
desta primeira série de manuais que a 
SBCPO pretende lançar, reuniram-se 
os maiores experts em blefaroplastia, 
entre ex-presidentes e membros ativos 
da SBCPO, para colocar em votação 
os vários tópicos abordados no livro. 

“O intuito do Manual é realmen-
te de capacitar os cirurgiões, seja o 
oftalmologista ou outros colegas de 
outras especialidades, em cirurgia es-
tética das pálpebras (a blefaroplastia). 
Isto pode beneficiar a saúde ocular 
da nossa população a pois quando 
temos profissionais mais capacita-
dos, menores são as complicações 
oculares”, destaca o presidente da 
SBCPO. Ele revela que o lançamento 
do livro será no ano que vem, durante 
o XXVII Congresso Internacional de 
Oculoplástica (CIOP) e VI Congresso 
Internacional de Estética Periocular 
(CIEPO), que acontecerá em Goiânia 
(GO), nos dias 11 a 13 de abril. “E 
além do Manual ser lançado para 
todos os oftalmologistas do Brasil, 
pretendemos também divulgá-lo para 
outras especialidades médicas, como 
por exemplo a otorrinolaringologia e 
a dermatologia”, acrescenta Limongi.

Guia prático para cirurgiões
De acordo com Patrícia Akaishi, 

com relação à seleção dos temas que 
compõem o Manual, buscou-se abordar 
todos os aspectos importantes que 
englobam a cirurgia de blefaroplastia. 
“Este Manual deve fornecer um guia 
prático para as questões mais comuns 
e controversas a respeito da blefa-
roplastia entre os cirurgiões. Dessa 
maneira, os temas foram selecionados 
de acordo com esse objetivo”, relata 
a médica, salientando que os tópicos 
abordam desde o preparo do paciente 
e cuidados necessários no pré-ope-
ratório, até questões relacionadas às 
cirurgias propriamente ditas, como 
blefaroplastia superior e inferior e 
procedimentos complementares que 
se realizam durante essas cirurgias, 
com o objetivo de melhorar o resultado 
cirúrgico. “Ao final, serão apresentadas 
orientações quanto ao pós-operatório 
dos pacientes”, completa Patricia. 

A médica comenta que durante a re-
união dos especialistas no CBO 2018, 
os tópicos do Manual foram votados 
tendo como base as principais dúvidas 
relacionadas à blefaroplastia. “Estes 
assuntos constituem-se discussões 

Roberto Murillo 
Limongi 
Presidente 

residência Médica 
em Oftalmologia e 
Fellowship em Plástica 
Ocular pela UsP - são 
Paulo; doutorado em 
Ciências da saúde pela 
Universidade Federal de 
Goiás; Professor Afiliado 
de Oftalmologia da 
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da UFG e Orientador 
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O Manual de Condutas irá ajudar principalmente os médicos que 
não pertencem à especialidade oculoplástica, mas que atuam na 
face, uma vez que aborda condições que estão na área de anexos 
oculares, como pálpebra, órbita e as vias lacrimais.
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Manual de condutas

Aspectos controversos

O Primeiro Manual de Condutas da SBCPO é composto por sete capí-
tulos que abordam desde o pré-operatório até o pós-operatório, pas-

sando pelas técnicas de blefaroplastia superior e os procedimentos associa-
dos, como elevação do supercílio e reposicionamento da glândula lacrimal, 
e à blefaroplastia inferior e os procedimentos associados, como elevação do 
terço médio da face e técnicas de cantoplastia e cantopexia, que melhoram o 
resultado e ajudam a prevenir complicações. “Há ainda situações que reque-
rem cuidados especiais durante a blefaroplastia, como em pacientes orientais 
e também pacientes portadores de orbitopatia de Graves, doença que causa 
retração palpebral e proptose”, destaca Patricia Akaishi. 

Conforme comenta a oftalmologista, durante a reunião para elaboração do 
Manual, houve uma sessão interativa, na qual questões controversas foram 
votadas. Segundo a cirurgiã, os aspectos mais difíceis da blefaroplastia, e que 
ela acredita que serão elucidados na obra, são aqueles que fazem a diferença 
no resultado da cirurgia, garantindo ao paciente a melhor correção. “Saber 
como reconhecer e tratar essas condições durante a blefaroplastia é a proposta 
desse Manual, que reflete a opinião e experiência de professores na área de 
cirurgia oculoplástica e membros da SBCPO. As dicas e orientações contidas 
no livro irão, certamente, auxiliar o cirurgião a melhorar sua conduta nas ci-
rurgias de blefaroplastia”, finaliza a médica.

frequentes em congressos da nossa 
área, tanto nacionais quanto interna-
cionais, o que demonstra, realmente, 
a necessidade na elaboração deste 
guia”, esclarece. 

Na opinião da cirurgiã, o Manual 
de Condutas irá ajudar principalmen-
te os médicos que não pertencem à 
especialidade oculoplástica, mas que 
atuam na face, uma vez que aborda 
condições que estão na área de anexos 
oculares, como pálpebra, órbita e as 
vias lacrimais. “Para o oculoplástico é 
habitual o tratamento dessas condi-
ções, entretanto, para os colegas de 
outras áreas afins, talvez não seja tão 
habitual. Dessa forma, esse Manual 
será importante para orientá-los nesses 
casos”, avalia Patricia, concluindo que 
os coordenadores de cada capítulo 
irão desenvolver e redigir os textos 
e ela será a responsável pela edição 
final do livro. l 

Patricia Akashi 
ViCe-PreSidente 
Médica assistente 
Hospital das Clínicas 
FMrP-USP; residência 
em Oftalmologia pela 
UniCAMP; Fellowship 
em Plástica Ocular, 
Órbita e Vias Lacrimais 
pelo HCFMrP-USP; 
doutorado pela Faculdade 
de Medicina de ribeirão 
Preto-USP
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Oculoplástica

áreas médicas
e a interação com outras

O atendimento multidisciplinar é fundamental  
em certas patOlOgias

A
medicina está, cada vez mais, dividida em 
especializações e, estas, em áreas de atua-
ção.  Entretanto, a multidisciplinaridade em 
medicina é um aspecto fundamental nos dias 

de hoje em se tratando de determinadas patologias 
ou mesmo de alguns procedimentos estéticos. O 
atendimento multidisciplinar acontece quando vários 
profissionais de diferentes especialidades emitem 
seus pontos de vista acerca de um único objeto – 
multidisciplinaridade, portanto, é o exame, avaliação 
e definição de um único objeto sob diversos olhares 
de diferentes disciplinas. 

Cada especialista, neste caso, faz suas próprias 
observações, considerando seus saberes, e o que 
se pretende com a reunião das diferentes áreas é 
que cada especialista emita um ponto de vista único, 
a partir de seus saberes particularizados. A neces-
sidade de trabalho multiprofissional nos cuidados 
com a saúde é reconhecida por todos e vem sendo 
incorporada de forma progressiva na prática diária. 

Além das novas tecnologias e do avanço sig-
nificativo da medicina, atualmente boa parte dos 
diagnósticos precoces e tratamentos em ritmo mais 
acelerado passam por equipes multidisciplinares nos 
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hospitais e clínicas. São profissionais de variadas 
áreas da saúde, muitas vezes coordenados por um 
médico, que trabalham em conjunto, permitindo um 
atendimento global de acordo com as necessidades 
dos pacientes. No segmento da plástica ocular não 
é diferente, muitas vezes a interação entre oftal-
mologistas, cirurgiões plásticos, dermatologistas, 
oncologistas, otorrinolaringologistas, entre outros 
profissionais, é um aspecto essencial para propor-
cionar ao paciente o melhor atendimento possível. 

Programas de residência em oftalmologia
Segundo o oftalmologista Augusto Velasco Cruz, 

professor titular da Faculdade de Medicina de Ribei-
rão Preto e ex-presidente da Sociedade Brasileira 
de Cirurgia Plástica Ocular (SBCPO), não existe, 
atualmente, um currículo formal para a formação 
de um especialista na cirurgia dos anexos oculares 
(pálpebras, órbita e vias lacrimais). “Nos programas 
de residência em oftalmologia o treinamento nessa 
área varia de acordo com a composição do corpo 
docente da instituição. Acredito que o mesmo se dá 
nos programas de residência em cirurgia plástica,” 
relata o médico. 

Ele ressalta que, frequentemente, esse treinamento 
se dá após a residência na forma de estágios ou 
“fellowships” com cirurgiões mais experientes. “A 
atual diretoria da Sociedade Brasileira de Cirur-
gia Plástica Ocular tem envidado esforços para o 
estabelecimento de um currículo mínimo, baseado 
no número de cirurgias de anexos oculares, para 
o credenciamento de estágios de ‘fellowships’ na 
subespecialidade”, comenta, salientando que a inte-
ração com cirurgiões plásticos é variável e depende 
de circunstâncias locais. “Na maioria das vezes, essa 
interação é pequena em virtude do caráter ‘oftalmo-
cêntrico’ da especialidade”, completa o cirurgião.

Conforme explica o especialista, o espectro de 
doenças que acometem os anexos oculares é bastan-
te amplo e uma enorme gama de especialidades em 
um momento ou outro interage com o oftalmologista 
que se dedica a área da plástica ocular. “Eu citaria 
como exemplos a cirurgia de cabeça e pescoço e 
craniofacial, otorrinolaringologia, radiologia, patolo-
gia geral, neurologia, neurocirurgia, endocrinologia 
e genética médica”, aponta. Já com relação aos 
principais profissionais não médicos que interagem 
com a plástica ocular ele diz que estes incluem os 
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terapeutas ocupacionais, fabricantes de próteses e 
equipe de apoio cirúrgico.

Quanto à dermatologia, Velasco destaca que há 
duas áreas principais de interseção com a plástica 
ocular. A primeira relaciona-se à exérese de tumo-
res perioculares. “Dermatologistas especialistas 
em cirurgia de Mohs (procedimento de exérese 
com controle intraoperatório de margens cirúrgi-
cas) frequentemente atuam em colaboração com 

cirurgiões especialistas em cirurgia palpebral para 
a reconstrução de defeitos que acometem o olho”, 
revela o médico. Ele explica que outra área comum 
com a dermatologia diz respeito ao tratamento cos-
mético ou mesmo funcional de problemas cutâneos 
palpebrais.

Tumores oculares e interdisciplinaridade
“Eu costumo dizer que tumores não respeitam 

especialidades. No caso das lesões neoplásicas 
perioculares essa assertiva é facilmente verificada”, 
informa o oftalmologista. Ele salienta que a órbita 
pode ser invadida por tumores rino-sinusais, intra-
cranianos ou oriundos de regiões vizinhas, como 
as fossas temporal, infratemporal e pterigopalatina. 

Do mesmo modo, Velasco esclarece que tumores 
perioculares podem se estender a linfonodos cervi-
cais, seios paranasais, crânio e as regiões vizinhas já 
mencionadas. “Nesses casos, a interdisciplinaridade 
é mandatória. O cirurgião especialista em anexos 
oculares coopera principalmente com cirurgiões de 
cabeça e pescoço, neurocirurgiões e otorrinolaringo-
logistas”, aponta, ressaltando que o objetivo é sempre 
fornecer ao paciente o melhor tratamento possível. 
“No plano diagnóstico é imperioso um contato íntimo 
com patologistas e radiologistas”, acrescenta.

Para o médico, a interação multidisciplinar na 
oculoplástica é extremamente importante, pois o 
especialista em anexos oculares tem de extrapolar 
os limites da oftalmologia e ter conhecimentos em 
várias áreas correlatas. “O número de profissionais 
inteiramente dedicados à clinica e cirurgia dos 
anexos oculares tem aumentado substancialmente 
nos últimos anos. Já é hora de se estabelecer uma 
área de atuação específica que englobe órbitas, 
vias lacrimais e cirurgia periocular. Essa área não 
é privilégio de oftalmologistas”, enfatiza o cirurgião. 
No entanto, de acordo com o especialista, como é 
uma área centrada no olho, as patologias e complica-
ções cirúrgicas da área são naturalmente de cunho 
oftalmológico. “É imperativo, portanto, que qualquer 
médico que atue nos anexos oculares tenha uma 
sólida formação oftalmológica”, conclui Velasco. l 

Augusto Velasco Cruz 

Professor Titular da 
Faculdade de Medicina  
de Ribeirão Preto  
e Ex-Presidente da 
Sociedade Brasileira  
de Cirurgia Plástica 
Ocular (SBCPO)

  O número de profissionais 
inteiramente dedicados à clinica  
e cirurgia dos anexos oculares 
tem aumentado substancialmente 
nos últimos anos. Já é hora de se 
estabelecer uma área de atuação 
específica que englobe órbitas,  
vias lacrimais e cirurgia periocular.  
Essa área não é privilégio de 
oftalmologistas”



O novo site da SBCPO tem uma dupla 
função: ser uma sede virtual dos associados, 
com informações de cursos, congressos e 
uma área administrativa, bem como uma 
ferramenta da especialidade plástica ocular.
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Mídias sociais

A
s redes sociais fazem parte da rotina de 
bilhões de pessoas ao redor do mundo, e 
os brasileiros, segundo a agência da ONU 
especializada em tecnologias de informação 

e comunicação, estão entre os indivíduos que mais 
acessam seus perfis diariamente. É no ambiente 
virtual que as pessoas passam seu tempo em busca 
de informação e é lá que os serviços e negócios 
também devem estar. 

Com as instituições de saúde não é diferente. 
Atualmente as mídias sociais ganharam uma impor-
tância muito grande na comunicação entre profis-
sionais da saúde e pacientes, uma vez que prestar 
informações de qualidade é uma das formas de 
qualificar o serviço e contribuir para a construção de 
uma imagem de credibilidade. Tanto o médico como 

Plástica ocular

sociais
nas mídias

Como a SBCPo fortifiCou Sua marCa e amPliou  
Sua PartiCiPação no universo digital



As vantagens de estar nas 
mídias sociais são inúmeras: 
expor seu nome no mercado, 
passar credibilidade e 
confiança aos usuários  
por meio de conteúdos  
e avaliações.
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o usuário ganham com essa presença 
nas mídias sociais. Agora, ao invés de 
pessoas aleatórias, podemos encontrar 
especialistas assinando textos e se 
comunicando com o paciente de uma 
maneira muito próxima.

Para o médico, as vantagens de 
estar nas mídias sociais são inúmeras: 
expor seu nome no mercado, passar 
credibilidade e confiança aos usuários 
por meio de conteúdos e avaliações; 
estar próximo dos pacientes futuros; 
interagir e tirar dúvidas. “A Internet 
tornou-se uma ferramenta muito im-
portante, é comum nos dias de hoje as 
pessoas buscarem informações sobre 

saúde neste meio de comunicação; 
dessa maneira, é fundamental que o 
médico, bem como a instituição que ele 
representa, tenha uma presença nas 
mídias sociais”, observa o professor 
da Pós-Graduação do Curso de Oftal-
mologia da Faculdade de Medicina da 
USP, Allan Pieroni, chefe do Serviço 
de Plástica Ocular da Faculdade de 
Medicina do ABC e tesoureiro da So-
ciedade Brasileira de Cirurgia Plástica 
Ocular (SBCPO). 

Ele diz que os dois principais motivos 
pelos quais os pacientes entram em 
sites de instituições médicas são para 
obter informações a respeito de um 
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Mídias sociais

Informações para  
médicos e pacientes 

Q uem entrar no blog da Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Plástica Ocular (SBCPO) irá encontrar 

informações sobre eventos, notícias atuais, procedimen-
tos em plástica ocular, além de uma área sobre cuidados 
com os olhos, na qual os usuários podem ler dicas im-
portantes sobre o tema, como por exemplo o que é um 
cisto palpebral e suas causas, a importância dos óculos 
escuros, as complicações decorrentes do uso de PMMA 
na face, entre outros assuntos. 

Também no blog, o paciente pode encontrar um médi-
co associado próximo de sua região e obter informações 
a respeito de procedimentos estéticos e reconstrutivos, 
como atenuação de rugas com toxina botulínica, blefa-
roplastia superior associada com sutura de Brassiere e 
preenchimento da região periocular com ácido hialurô-
nico. Para os médicos, além da área Fellowship, na qual 
os interessados podem encontrar serviços credenciados 
de plástica ocular em todo o país, há também notícias de 
interesse dos especialistas e várias dicas de eventos rela-
cionados à subespecialidade, como o XXVII Congresso 
Internacional de Oculoplástica (CIOP) e VI Congresso 
Internacional de Estética Periocular (CIEPO), que será 
realizado no ano que vem em Goiânia (GO), entre os 
dias 11 e 13 de abril. 

procedimento ou doença e também 
para buscar um profissional capacitado 
que os atenda. O especialista comenta 
que a SBCPO já possuía um site há 
alguns anos, no entanto, tinha uma 
função quase que exclusiva para rela-
cionamento com o associado. “A ideia 
atual é ampliar o escopo e fortificar 
a marca SBCPO. A plástica ocular é 
uma especialidade ainda desconhe-
cida do público quando comparada à 
oftalmologia geral, daí a importância 
de investirmos no site, esclarecendo 
a população sobre a nossa área de 
atuação”, analisa o cirurgião.     

De acordo com Pieroni, problemas 
oculares como o glaucoma ou catarata 
têm farto conteúdo na internet, porém 
as doenças relacionadas às pálpebras, 
vias lacrimais e às órbitas têm pouca 
fonte disponível. “Nesse sentido, o 
nosso site busca suprir essa carência”, 
diz o médico, salientando que o novo 
site tem uma dupla função: ser uma 
sede virtual dos associados, com infor-
mações de cursos, congressos e uma 
área administrativa, bem como uma 
ferramenta da especialidade plástica 
ocular. Ele revela que existe, ainda, 
uma revista científica exclusiva para 



1918

os associados. “É a revista cientifica 
americana mais importante da nossa 
subespecialidade, na qual o associado 
tem total acesso”, informa.

Blog da SBCPO e redes sociais
Conforme ressalta o cirurgião, um 

outro aspecto importante do site diz 
respeito ao blog (ver box), que é a área 
na qual os associados são convidados 
a escrever textos sobre as patologias 
relacionadas à oculoplástica. “O blog 
é mais direcionado ao paciente e sua 
principal função é auxiliar o indivíduo 
que busca por informações na internet 
a respeito da plástica ocular, seja na 
área reconstrutiva ou estética”, explica. 
Ele afirma que os textos do blog são 
mais curtos para atrair o paciente. 
“O público leigo é o principal foco do 
nosso blog, justamente para informar 
a população a respeito das doenças 
palpebrais e das vias lacrimais, e quais 
são os especialistas que atuam na 
área”, destaca.

O médico enfatiza que pode haver 
no blog, eventualmente, outros textos 
com algum caráter mais inovativo e 
que outros profissionais, que não se-
jam especialistas na área, acabam se 

beneficiando desse conteúdo. “Dessa 
maneira, não necessariamente um texto 
que seja mais voltado ao leigo não pos-
sa ajudar também o médico de outras 
áreas, como um oftalmologista geral, por 
exemplo”, aponta, esclarecendo que o 
objetivo do blog é falar numa linguagem 
da internet. “Temos a preocupação de 
publicar no blog textos mais curtos e 
com uma linguagem mais fácil, com a 
qual a população se identifique”, avalia.     

Segundo o especialista, as redes 
sociais são fundamentais para ampliar 
o alcance de divulgação do próprio 
site. “Temos uma boa posição na busca 
orgânica, entretanto, a maior parte do 
seu acesso vem através das mídias 
sociais”, explica o médico, enfatizando 
que o site, com toda essa inovação, 
ganhou maior exposição nas mídias 
sociais, como Youtube, Instagram e 
Facebook. “Isso fará com que a nossa 
marca se solidifique e com que haja 
maior divulgação da nossa subespe-
cialidade”, ressalta Pieroni, concluindo 
que o site da Sociedade agrega o 
conteúdo dos especialistas na área e, 
individualmente, cada associado tem 
uma exposição com maior respaldo e 
credibilidade. l 

Allan Pieroni 
Tesoureiro 
estágio de Pós-doutorado 
na universidade de 
Michigan – Kellogg eye 
Center; Pós-doutorado na 
Faculdade de Medicina 
da usP; Doutorado 
em oftalmologia pela 
Faculdade de Medicina 
da usP; residência em 
oftalmologia no Hospital 
das Clínicas FMusP
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