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É com imensa satisfação que damos as boas-vindas 
aos médicos oftalmologistas , profissionais que atuam 
em clínicas oftalmológicas, estudantes, residentes, 
fellows, professores universitários além de profissionais 
das áreas afins, participantes do maior evento científico 
da Plástica Ocular brasileira: o XXVI Congresso 
Internacional de Oculoplástica (CIOP) e do V Congresso 
Internacional de Estética Periocular (CIEPO).

Os nossos congressistas terão acesso a palestras de 
renomados profissionais nacionais e internacionais, 
entre eles o renomado Prof. Dr. Roberto Goldberg da UCLA, apresentação de temas livres 
e pôsteres, além de um dia totalmente dedicado a cursos de aperfeiçoamento na nossa 
área: o dia do Pré-Congresso (28 de abril).  Técnicas consagradas e novas técnicas integram 
a programação do CIOP e CIEPO, que divulgará ao público participante resultados de 
pesquisas, fomentará a comunicação e o intercâmbio entre os profissionais.

Para brindarmos a amizade e a relação fraternal entre nossos pares, preparamos uma 
ampla e atraente programação social, que inclui um coquetel de lançamento do livro 
“Estética Periocular” e uma grande festa de confraternização.

A organização do XXVI Congresso Internacional de Oculoplástica (CIOP) e do V 
Congresso Internacional de Estética Periocular (CIEPO) deseja que você aproveite 
intensamente a programação, cuidadosamente idealizada para receber bem os nossos 
visitantes.

Sejam bem-vindos!

Dr. Roberto Limongi
Presidente da SBCPO e dos Congressos.
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CONVIDADOS INTERNACIONAIS

HOMENAGEADOS

Robert Goldberg, MD
UCLA
University of Califórnia

Shannath Louise Merbs, M.D., Ph.D.

John Hopkins University 
Baltimore Maryland

Eduardo Prado
Faculdade de Medicina da Universidade
do Chile, Santiago
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Eduardo Soares (MG)

Eurípedes da M. Moura (SP)

Professor Adjunto do Departamento de Oftalmologia e Otorrinolaringologia da Faculdade de Me-
dicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Doutor em Medicina pela Universidade Federal de 
Minas Gerais. Fundador e Chefe do Departamento de Cirurgia Plástica Ocular da Clínica Oftalmo-
lógica da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Fundador, Presidente e 
Membro Honorário da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular. 

Chefe do Serviço de Plástica Ocular do Departamento de Oftalmologia da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo (USP), Eurípedes Mota Moura merece o título de fundador da So-
ciedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular. Conferiu uma nova identidade jurídica ao Centro de 
Estudo transformando-o em Sociedade Brasileira, o que resultou em enormes benefícios, entre 
eles o de Sociedade Filiada ao Conselho Brasileiro de Oftalmologia.
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ALINE PIMENTEL DE MIRANDA 
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FLÁVIA DELGADO (ANESTESISTA-SP)
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JULIANA SENNA FIGUEIREDO BARBI
JULIANA ZIMMERMANN CARRION BERCHT
LEONARDO LINS
LEONARDO PROVETTI CUNHA
LISIA AOKI 
LUCIANO PEREIRA 
LUCIENI CRISTINA BARBARINI FERRAZ
MARCELO BLOCHTEIN GOLBERT
MARIA ANTONIETA GINGUERRA NASCIMENTO 
MARILISA NANO COSTA
MARLOS RODRIGUES LOPES E SILVA
MIDORI H. OSAKI 
MURILO ALVES RODRIGUES 
NILSON LOPES DA FONSECA
PAOLA GRECHI ROMERO CASTRO
PATRICIA AKAISHI
RICARDO MÖRSCHBÄCHER
RICARDO TOMOYOSHI KANECADAN
ROBERTA LILIAN FERNANDES DE SOUZA MENEGHIM 
ROBERTO LIMONGI
RODRIGO BERALDI KORMANN
RODRIGO BRITO
RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA
RUBEM AUGUSTO FONTES DE LIMA
SHEILA CECCHETTI
SILVIA ANDRADE CARVALHO RODRIGUES
SIMONE BISON
SIMONE STUMPF
SUZANA MATAYOSHI
TAMMY H. OSAKI 
TATIANA NAHAS 
URIEL BINEMBAUM (ENG.)
VICTOR MARQUES DE ALENCAR

CONVIDADOS NACIONAIS

Gustavo Alonso

Dermatologista

David Sena Priscila Mara Chaves

Cirurgião Plástico Dermatologista
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CURSO DE VÍDEO-AULAS DESTINADO A EXPLORAR TÉCNICAS BÁSICAS A AVANÇADAS DE BLEFA-
ROPLASTIA E PROCEDIMENTOS ASSOCIADOS COMO A CORREÇÃO DE PTOSE, FLACIDEZ CANTAL, 
ALÉM DO PLANEJAMENTO E DICAS DE EXPERTS.
INDICADO PARA ESPECIALISTAS EM FORMAÇÃO ATÉ EXPERIENTES CIRURGIÕES.
 
08:30 - 08:40 INDICAÇÃO E PLANEJAMENTO, COMO É A MINHA CONSULTA PRÉ-OPERATÓRIA
 IVANA CARDOSO PEREIRA  

08:40 - 08:50 TÉCNICA CIRÚRGICA BÁSICA BLEFAROPLASTIA SUPERIOR
 DAVI ARAF  

08:50 - 09:00 TÉCNICA CIRÚRGICA BÁSICA BLEFAROPLASTIA INFERIOR
 ROBERTO LIMONGI

09:00 - 09:10  TÉCNICA CIRÚRGICA - ASSOCIAÇÃO CANTOPEXIA E CANTOPLASTIA
 ALLAN CHRISTIAN PIERONI GONÇALVES

09:10 - 09:20 TÉCNICA CIRÚRGICA - ASSOCIAÇÃO COM CORREÇÃO DE PTOSE
 FILIPE PEREIRA

09:20 - 09:30 TÉCNICA CIRÚRGICA - BLEFAROPLASTIA EM ORIENTAIS
 TAMMY HENTONA OSAKI

09:30 - 09:40 TÉCNICA CIRÚRGICA AVANÇADA - TRANSPOSIÇÃO DE GORDURA
 MARIA ANTONIETA GINGUERRA NASCIMENTO

09:40 - 09:50 TÉCNICA CIRÚRGICA AVANÇADA - SUSPENSÃO DO SUPERCÍLIO
 RUBEM AUGUSTO FONTES DE LIMA

09:50 - 10:00 DICAS DE UM EXPERT PARA MELHORAR OS RESULTADOS DE SUA
 BLEFAROPLASTIA
 ELIANA FORNO

10:00 - 10:30 SESSÃO DE PERGUNTAS E RESPOSTAS

28 ABRIL (SÁBADO) CURSOS PRÉ-CONGRESSO

08:30 - 10:30 BLEFAROPLASTIA - VÍDEO-AULAS - CURSO DO INICIANTE AO AVANÇADO

Coordenadores: ROBERTO LIMONGI
 ELIANA FORNO
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08:30 - 10:30 FOTODOCUMENTAÇÃO

Coordenador: RICARDO MÖRSCHBÄCHER

CURSO TEÓRICO-PRÁTICO. O PARTICIPANTE TERÁ OPORTUNIDADE DE UTILIZAR DIFERENTES CÂME-
RAS, RECURSOS FOTOGRÁFICOS E DE EDIÇÃO PARA MELHORAR SUA DOCUMENTAÇÃO DE IMAGENS.

 1 -  O QUE FAZER E O QUE NÃO FAZER EM FOTODOCUMENTAÇÃO EM OCULOPLÁSTICA.
CONCEITOS GERAIS

 RICARDO MÖRSCHBÄCHER 

2 -  IMPORTÂNCIA DA LUMINOSIDADE E DO REGISTRO DA LUZ. O USO DO “FLASH”
 ANGELINO CARRIELO
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O CURSO VISA TRAZER AO ALUNO EXCELÊNCIA NO DIAGNÓSTICO DAS NEOPLASIAS CUTÂNEAS, 
TRATAMENTO E RECONSTRUÇÃO PERIOCULAR (PENTÁGONO, ENXERTO DE PELE, MUSTARDÉ, 
TENZEL, ENTRE OUTRAS). 
 
11:00 - 11:10  TIPOS DE CBC E SUAS VARIÁVEIS EVOLUÇÕES
 GUSTAVO ALONSO (DERMATOLOGISTA)

11:10 - 11:20  CIRUGIA DE MOHS - INDICAÇÕES, VANTAGENS E DESCRIÇÃO DA TÉCNICA
 GUSTAVO ALONSO (DERMATOLOGISTA)

11:20 - 11:30 RECONSTRUÇÃO DE DEFEITO ¼ PALPEBRAL
 RODRIGO BRITO

11:30 - 11:40 RECONSTRUÇÃO DE DEFEITO ¼ A ½ PALPEBRAL
 SHEILA CECCHETTI

11:40 - 11:50 RECONSTRUÇÃO DE DEFEITO COMPLETO DA PÁLPEBRA INFERIOR
 IVANA CARDOSO PEREIRA

11:50 - 12:00 RECONSTRUÇÃO DE DEFEITO COMPLETO DA PÁLPEBRA SUPERIOR
 ELIANA APARECIDA FORNO

12:00 - 12:10  RECONSTRUÇÃO CANTO MEDIAL
 RODRIGO BERALDI KORMANN

12:10 - 12:20 RECONSTRUÇÃO - CANTO LATERAL
 HERYBERTO DA SILVA ALVIM

12:20 - 13:00  SESSÃO DE PERGUNTAS E RESPOSTAS

11:00 - 13:00 CURSO AVANÇADO EM TUMORES PALPEBRAIS - TRATAMENTO E RECONSTRUÇÃO  

Coordenadores: ELIANA FORNO
 
 ALLAN PIERONI GONÇALVES

11:00 - 13:00 TOXINA BOTULÍNICA E PREENCHIMENTO COM ÁCIDO HIALURÔNICO:
 STATE OF THE ART  

Coordenadores: MIDORI H. OSAKI
 
 TAMMY H. OSAKI

CURSO COM ENFOQUE NA ANATOMIA CLÍNICA PERTINENTE E COM ÊNFASE EM TÉCNICAS STATE 
OF THE ART E SEGURAS PARA O USO DE TOXINA BOTULÍNICA E PREENCHEDORES EM CADA RE-
GIÃO. AULAS TEÓRICAS, SEGUIDAS DE DEMONSTRAÇÃO (VÍDEOS).  

 1 -  ANATOMIA APLICADA
 TAMMY H. OSAKI  

3 -  MÁQUINAS, LENTES E OUTROS DISPOSITIVOS FOTOGRÁFICOS
 JULIANA SENNA FIGUEIREDO BARBI 

4 - IMPORTÂNCIA DA PADRONIZAÇÃO NA DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA CIENTÍFICA E 
DICAS EM VIDEODOCUMENTAÇÃO

 PATRICIA MITIKO SANTELLO AKAISHI

5 -  WET LAB. TREINAMENTO EM RECURSOS OFERECIDOS PELAS CÂMERAS DIGITAIS, 
SMARTPHONES E PROGRAMAS DE EDIÇÃO DE VÍDEO. O PARTICIPANTE DEVE TRAZER 
SUA CÂMERA FOTOGRÁFICA E/OU NOTEBOOK
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11:00 - 13:00 OTIMIZANDO O TRATAMENTO FUNCIONAL E ESTÉTICO DA CAVIDADE 
ANOFTÁLMICA   

Coordenador: ANDRÉ BORBA

O TRATAMENTO DA CAVIDADE ANOFTÁLMICA REPRESENTA UM DESAFIO CONSTANTE PARA O CI-
RURGIÃO E O PROTESISTA. É PRIMORDIAL OBTER OS MELHORES RESULTADOS FUNCIONAIS E 
ESTÉTICOS PARA A SATISFAÇÃO E O BEM-ESTAR DOS PACIENTES. ESTE CURSO PROPÕE A AMPLA 
DISCUSSÃO DO TEMA NUMA PERSPECTIVA ESTÉTICA E FUNCIONAL ABORDANDO TÉCNICAS CI-
RÚRGICAS E NÃO-CIRÚRGICAS.   
 
11:00 - 11:10  O OLHO CEGO E DOLOROSO - ESCOLHENDO A TÉCNICA CIRÚRGICA -
 AVALIAÇÃO DO PACIENTE
 MARIA ANTONIETA GINGUERRA NASCIMENTO 

11:10 - 11:20  O OLHO CEGO E DOLOROSO - ESCOLHENDO A TÉCNICA CIRÚRGICA -
 PRÓS E CONTRAS DE EVISCERAÇÃO VS. ENUCLEAÇÃO
 HERBEM MAIA

11:20 - 11:30 O OLHO CEGO E DOLOROSO - ESCOLHENDO A TÉCNICA CIRÚRGICA -
 CONSIDERAÇÕES NA SELEÇÃO DE IMPLANTE
 LEONARDO LINS

11:30 - 11:40 DEVOLVENDO O VOLUME PARA A CAVIDADE ANOFTÁLMICA -
 ENXERTO DERMOGORDUROSO
 IVANA CARDOSO

11:40 - 11:50 DEVOLVENDO O VOLUME PARA A CAVIDADE ANOFTÁLMICA LIPOENXERTIA
 CLAUDIA SHIRATORI 

11:50 - 12:00 DEVOLVENDO O VOLUME PARA A CAVIDADE ANOFTÁLMICA FILLERS
 ANDRÉ BORBA

12:00 - 13:00  PAINEL DE CASOS - CADA INSTRUTOR APRESENTARÁ UM CASO PARA DISCUS-
SÃO BASEANDO-SE NAS OPÇÕES DE TRATAMENTO DISCUTIDAS ANTERIOR-
MENTE E O QUE FOI EFETIVAMENTE REALIZADO, OBTENDO-SE O MELHOR 
RESULTADO FUNCIONAL E ESTÉTICO PARA AQUELE CASO ESPECÍFICO.
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2 -  TOXINA BOTULÍNICA: MODO DE AÇÃO, PREPARO, INDICAÇÕES E COMO EVITAR COM-
PLICAÇÕES

 MIDORI H. OSAKI 

3 -  TOXINA BOTULÍNICA: ABORDAGEM ESPECÍFICA PARA OS HOMENS
 TAMMY H. OSAKI    

4 - PREENCHIMENTO COM ÁCIDO HIALURÔNICO: MODO DE AÇÃO, TIPOS DE PRODUTOS, 
INDICAÇÕES E COMO EVITAR COMPLICAÇÕES

 GIOVANNI A. VIANA (CIRURGIÃO PLÁSTICO - SP)

5 -  ANESTESIA: COMO DIMINUIR O DESCONFORTO DURANTE O PREENCHIMENTO
 FLAVIA DELGADO (ANESTESISTA-SP)

14:00 - 16:00 CURSO ÓRBITA INICIANTE AO AVANÇADO

Coordenador: FILIPE PEREIRA
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CURSO INTENSIVO QUE ABORDARÁ ANATOMIA, PROPEDÊUTICA, AVALIAÇÃO RADIOLÓGICA, PRIN-
CIPAIS DOENÇAS INFLAMATÓRIAS, INFECCIOSAS, TUMORAIS, VASCULARES, ORBITOPATIA DE GRA-
VES E AS VIAS DE ACESSO À ÓRBITA.
 
14:00 - 14:10 ANATOMIA E PROPEDÊUTICA
 FILIPE PEREIRA

14:10 - 14:20  TOMOGRAFIA E RESSONÂNCIA ÓRBITA
 MARLOS RODRIGUES LOPES E SILVA

14:20 - 14:30  TRAUMA ÓRBITA
 ADRIANO BACCEGA

14:30 - 14:40 DOENÇAS INFLAMATÓRIAS
 PATRÍCIA AKAISHI

14:40 - 14:50 DOENÇAS INFECCIOSAS 
 SHEILA CECCHETTI

14:50 - 15:00  DOENÇAS TUMORAIS MAIS COMUNS NA INFÂNCIA
 JOSÉ VITAL FILHO

15:00 - 15:10  DOENÇAS TUMORAIS MAIS COMUNS NO ADULTO
 GUILHERME HERZOG NETO

15:10 - 15:20  ORBITOPATIA GRAVES - FUNDAMENTOS E DIAGNÓSTICO
 ALLAN CHRISTIAN PIERONI GONÇALVES

15:20 - 15:30  ORBITOPATIA GRAVES - TRATAMENTO CIRÚRGICO
 ANTÔNIO AUGUSTO VELASCO E CRUZ

15:30 - 15:40  DOENÇAS VASCULARES
 FERNANDO PROCIANOY

15:40 - 15:50  VIAS DE ACESSO À ÓRBITA
 VICTOR MARQUES DE ALENCAR

15:50 - 16:00  SESSÃO DE PERGUNTAS E RESPOSTAS

TEMA “BUSINESS NA MEDICINA”: O QUE AS FACULDADES DE SAÚDE NÃO ENSINAM E VOCÊ LEVA 
A VIDA TODA PARA APRENDER. MELHORE SEUS RESULTADOS: TRABALHE MENOS, RECEBA MAIS, 
TENHA QUALIDADE DE VIDA E AUMENTE SEU PRESTÍGIO SOCIAL COM ÉTICA ACIMA DE TUDO!
 
1 -  MÓDULO MERCADO -  TATIANA NAHAS 

2 -  MÓDULO GESTÃO -  CÉLIA SATHLER 

3 -  MÓDULO MARKETING MÉDICO - MARKETING NO SÉCULO 21: SAIBA USAR DE FORMA 
ÉTICA E OBTER OS MELHORES RESULTADOS - GUSTAVO ALONSO (DERMATOLOGISTA)

O CURSO TEM COMO OBJETIVO A TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO TEÓRICO-PRÁTICO NA 
UTILIZAÇÃO DA RADIOFREQUÊNCIA FRACIONADA E PULSADA EM OCULOPLÁSTICA ESTÉTICA, IN-

14:00 - 16:00 CURSO BUSINESS: COMO MELHORAR SEU NEGÓCIO EM ÉPOCA DE CRISE?  

14:00 - 16:00 RADIOFREQUÊNCIA FRACIONADA (RFF) E PULSADA COM MULTIAGULHAS 
(RFPM) EM OCULOPLÁSTICA ESTÉTICA  

Coordenadoras: CÉLIA SATHLER
 
 TATIANA NAHAS
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16:30 - 18:30 INTERFACE ENTRE PLÁSTICA OCULAR E NEURO-OFTALMOLOGIA  

Coordenadores: ALLAN CHRISTIAN PIERONI GONÇALVES
 
 LEONARDO PROVETTI CUNHA
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O OBJETIVO DO CURSO SERÁ ABORDAR OS PRINCIPAIS DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS EM NEURO-
-OFTALMOLOGIA, COM ÊNFASE NAS AFECÇÕES QUE APRESENTAM INTERFACE ENTRE AS NEURO-
-OFTALMOLOGIA E PLÁSTICA OCULAR.
 
16:30 - 16:50  DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DAS PTOSES PALPEBRAIS. A VISÃO DO NEU-

RO-FTALMOLOGISTA. 
 FREDERICO CASTELO MOURA 
16:50 - 17:10  PRINCIPAIS CAUSAS DE EDEMA E PSEUDO-EDEMA DE PAPILA.
 LEONARDO PROVETTI CUNHA

17:10 - 17:30  NEUROPATIA ÓPTICA NA ORBITOPATIA DISTIREOIDIANA: COMO RECONHE-
CER E CONDUZIR?

 ALLAN CHRISTIAN PIERONI GONÇALVES

17:30 - 17:50  DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DAS DIPLOPIAS. 
 FREDERICO CASTELO MOURA

17:50 - 18:10  ABORDAGEM DIAGNÓSTICA DAS PRINCIPAIS CONDIÇÕES QUE LEVAM A 
PROPTOSE. 

 LUCIANO DE SOUSA PEREIRA

18:10 - 18:30  PERDA VISUAL APÓS CIRURGIA DE BLEFAROPLASTIA. QUAIS POSSÍVEIS 
CONDIÇÕES CAUSADORAS E COMO RECONHECER E CONDUZIR?

 LEONARDO PROVETTI CUNHA

TERESSANTE FERRAMENTA PARA O REJUVENESCIMENTO PERIOCULAR ATRAVÉS DA ATIVAÇÃO DA 
NEOCOLAGÊNESE. 

1 -  PRINCÍPIOS FÍSICOS DA RADIOFREQUÊNCIA
 ENG. URIEL BINEMBAUM 

2 -  RADIOFREQUÊNCIA FRACIONADA (RFF) EM OCULOPLÁSTICA ESTÉTICA
 DAVI ARAF  

3 -  RADIOFREQUÊNCIA PULSADA COM MULTIAGULHAS (RFPM) EM OCULOPLÁSTICA ESTÉTICA
 EDUARDO MASON

NESTE CURSO TEREMOS A OPORTUNIDADE DE ENTENDERMOS COMO OCORRE O PROCESSO DE 
ENVELHECIMENTO FACIAL, QUAIS SUAS CAUSAS E COMO TRATÁ-LO DE FORMA A DEVOLVER AO 
NOSSO PACIENTE UM SEMBLANTE JOVIAL COM NATURALIDADE.
A TÉCNICA DE LIQUID FACELIFT EXISTE DESDE 2010, PORÉM, VEM GANHANDO FORÇA TOTAL NO 
MUNDO INTEIRO, EM VIRTUDE DOS MARAVILHOSOS RESULTADOS OBTIDOS COM A TÉCNICA. ESSA 
TÉCNICA OCUPA HOJE O PRIMEIRO LUGAR, APÓS A TOXINA BOTULÍNICA, NAS MELHORES CLÍNI-

16:30 - 19:30 HARMONIZAÇÃO FACIAL ATRAVÉS DA TÉCNICA DE PREENCHIMENTO FACIAL: 
MD CODES

Coordenação: CÉLIA SATHLER
 
 ANDRÉ BORBA
 
 TATIANA NAHAS 
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CAS DERMATOLÓGICAS E DE CIRURGIA PLÁSTICA. TRATA-SE DE UM PROCEDIMENTO MINIMAMENTE 
INVASIVO, REALIZADO RAPIDAMENTE NO CONSULTÓRIO COM RESULTADO IMEDIATO, UTILIZANDO 
PARA ISSO UM PRODUTO TOTALMENTE SEGURO E ACEITO NA MEDICINA HÁ MAIS DE 20 ANOS: ÀCI-
DO HIALURÔNICO. O QUE MUDOU? O LOCAL DE APLICAÇÃO. ATRAVÉS DESSE CURSO VOCÊ SE SEN-
TIRÁ CAPACITADO A REALIZAR O PROCEDIMENTO DE FORMA ADEQUADA. TRATA-SE DE UM CURSO 
TOTALMENTE HANDS ON ONDE CADA ALUNO REALIZARÁ A TÉCNICA EM UM MODELO E POR ISSO 
SERÁ UM CURSO COM VAGAS BASTANTE LIMITADAS EM RAZÃO DA GRANDE NECESSIDADE DOS PRO-
FESSORES ESTAREM AO LADO DOS MÉDICOS ALUNOS NO MOMENTO DA REALIZAÇÃO DA TÉCNICA. 
SERÁ ENSINADO O MAPEAMENTO DA FACE POR MEIO DE PONTOS QUE ENTREGAM EXCELENTES 
RESULTADOS NOS TRATAMENTOS COM PREENCHIMENTO À BASE DE ÁCIDO HIALURÔNICO. A TÉC-
NICA É DESENVOLVIDA PARA COOPERAR NA IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS DO ROSTO A SEREM ME-
LHORADOS, RESPEITANDO A PARTICULARIDADE DE CADA FORMATO FACIAL.

1 -  ENVELHECIMENTO FACIAL: UMA ABORDAGEM MÉDICA. (25 MIN)

2 -  TECNICA DE HARMONIZAÇÃO FACIAL COM MD CODES: EXPERIÊNCIA DE MAIS DE 70 CA-
SOS. (30 MIN)

3 -  ENTENDENDO OS DIVERSOS TIPOS DE PREENCHEDORES, COMO FUNCIONAM, QUAIS 
SUAS DIFERENÇAS, CUSTOS, LOCAIS DE APLICAÇÃO. (30 MIN) 

4 -  COMO TRATAR COMPLICAÇÕES. (15 MIN)

A SEGUIR 1H20MIN DE HANDS ON, APLICAÇÃO AO VIVO

07:30 - 08:20   INSCRIÇÕES E RETIRADA DE CRACHÁS

08:20 - 08:40   TEMAS LIVRES
Coordenadores:  MURILO ALVES RODRIGUES
 HÉLCIO JOSÉ FORTUNA BESSA
 RICARDO MÖRSCHBÄCHER

08:20 - 08:25   TEMA LIVRE 1º LUGAR
 COMPLICAÇÕES OCULARES NOS PACIENTES SUBMETIDOS À RADIOTERAPIA NO SETOR 

DE ÓRBITA DO DEPARTAMENTO DE OFTALMOLOGIA DA SANTA CASA DE SÃO PAULO
Autores IVANA LOPES ROMERO KUSABARA, CAMILA MATSUURA ENDO E
 JOSÉ  VITAL FILHO

08:25 - 08:30   TEMA LIVRE 2º LUGAR
 RELAÇÃO DA POSIÇÃO AXIAL DO GLOBO OCULAR E DA MEDIDA DA FENDA 

PALPEBRAL COM SINAIS E SINTOMAS DE OLHO SECO EM INDIVÍDUOS NORMAIS
Autores JULIANA ZIMMERMANN CARRION BERCHT, FERNANDO PROCIANOY E
 LYARA SCHAEFER SOMBRIO

08:30 - 08:35   TEMA LIVRE 3º LUGAR
 TARSAL PLATFORM SHOW AFTER UPPER EYELID BLEPHAROPLASTY WITH 

OR WITHOUT BRASSIERE SUTURES
Autores MARISA NOVAES DE FIGUEIREDO RASSI, PATRÍCIA AKAISHI E
 ROBERTO MURILLO LIMONGI
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08:35 - 08:40   TEMA LIVRE 4º LUGAR
 SUSPENSÃO AO MÚSCULO FRONTAL COM FIO DE POLITETRAFLUORETILENO
Autores ALLAN CHRISTIAN PIERONI GONCALVES, FABIO HENRIQUE E
 LUIZ LEONARDO

08:40 - 09:00    ABERTURA CONGRESSO
 PRESIDENTE SBCPO - ROBERTO LIMONGI

09:00 - 09:20   CUSTOMIZED PLANNING AND EXECUTION OF BLEPHAROPLASTY
 CONVIDADO ESPECIAL - DR ROBERT GOLDBERG

09:20 - 10:00  COMO ALCANÇAR OS MELHORES RESULTADOS EM SUA
 BLEFAROPLASTIA SUPERIOR
Moderador:  FILIPE PEREIRA

09:20 - 09:25   CASO 1 - BLEFAROPLASTIA SUPERIOR CLÁSSICA
 TAMMY HENTONA OSAKI

09:25 - 09:30   DISCUTIDOR CASO 1
 ADRIANO BACCEGA

09:30 - 09:35  CASO 2 - BLEFAROPLASTIA SUPERIOR COM PTOSE PALPEBRAL
 SHEILA CECCHETTI

09:35 - 09:40  DISCUTIDOR CASO 2
 FILIPE PEREIRA

09:40 - 09:45   CASO 3 - BLEFAROPLASTIA SUPERIOR COM PTOSE SUPERCÍLIO
 MARLOS RODRIGUES LOPES E SILVA

09:45 - 09:50  DISCUTIDOR CASO 3
 EDUARDO PRADO

09:50 - 09:55   CASO 4 - BLEFAROPLASTIA SUPERIOR COM ROOF AUMENTADO
 ROBERTA LILIAN FERNANDES DE SOUZA MENEGHIM

09:55 - 10:00   DISCUTIDOR CASO 4
 ALLAN CHRISTIAN PIERONI GONÇALVES

10:00 - 10:30   INTERVALO (COFFEE BREAK)

10:30 - 11:20   RAPID FIRE SESSION “COMO RESOLVER COMPLICAÇÕES EM CIRURGIAS E 
TRATAMENTOS COSMÉTICOS”

Coordenadoras:  ANA ESTELA BESTETI P. PONCE SANT’ANNA
 SIMONE BISON

10:30 - 10:35  CASO 1
 ANA ESTELA BESTETI P. PONCE SANT’ANNA

10:35 - 10:40   CASO 2
 RODRIGO BERALDI KORMANN

10:40 - 10:45   CASO 3
 RUBEM AUGUSTO FONTES DE LIMA

10:45 - 10:50   CASO 4
 LUCIENI CRISTINA BARBARINI FERRAZ

10:50 - 10:55  CASO 5
 PAOLA GRECHI ROMERO CASTRO
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10:55 - 11:00   CASO 6
 ANGELINO CARRIELO

11:00 - 11:05   CASO 7
 GERSON LOPES 

11:05 - 11:10   CASO 8
 ELIANE PROSDOCIMI LAMOUNIER DE CARVALHO  

11:10 - 11:15   CASO 9
 SIMONE BISON

11:15 - 11:45   MARKETING DIGITAL DE FIDELIZAÇÃO E GESTÃO EM ESTÉTICA
 DAVID SENA (CIRURGIÃO PLÁSTICO)

11:45 - 12:05   UNDERSTANDING THE EYEBROW
 CONVIDADA ESPECIAL - DANICA FIASCHETTI

12:05 - 12:35  REJUVENESCIMENTO PERIOCULAR MINIMAMENTE INVASIVO

12:05 - 12:15  TOXINA BOTULÍNICA
 MIDORI HENTONA OSAKI

12:15 - 12:35   MD CODES E OUTROS TRATAMENTOS NA REGIAO PERIOCULAR
 PRISCILA MARA CHAVES E SILVA

12:35 - 14:30   INTERVALO (ALMOÇO)

14:30 - 15:15  PAINEL - NOVIDADES EM TRATAMENTO ESTÉTICO

Moderadora:  PATRÍCIA AKAISHI

Painelistas:  DAVI ARAF
 BERNARDO MAGACHO
 CÉLIA SIMÕES CARDOSO DE OLIVEIRA SATHLER

Discutidores:  PATRÍCIA AKAISHI
 ANDRÉ LUIS BORBA DA SILVA
 RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA

15:15 - 15:45    RAPID FIRE SESSION DESAFIOS EM ESTÉTICA PERIOCULAR

Coordenadora: SUZANA MATAYOSHI

15:15 - 15:20   EDEMA MALAR/FESTOONS
 SUZANA MATAYOSHI

15:20 - 15:25   XANTELASMA 
 TATIANA RIZKALLAH NAHAS

15:25 - 15:30   PIGMENTAÇÃO CUTÂNEA PÓS BLEFAROPLASTIA
 RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA

15:30 - 15:35   QUEMOSE PÓS-OPERATÓRIA
 FERNANDO PROCIANOY

15:35 - 15:40   BOLSAS RESIDUAIS
 ELIANA APARECIDA FORNO

15:40 - 15:45   PACIENTE INSATISFEITO
 ANDRÉ BORBA 

15:45 - 16:05   ENTREVISTA COM O DR EDUARDO SOARES

Entrevistadores:  ROBERTO LIMONGI
 ANA ROSA PIMENTEL DE FIGUEIREDO
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30 ABRIL (SEGUNDA) CONGRESSO CIOP

08:30 - 08:40     CBO#PRESENTE
   JOSÉ BENIZ NETO

08:40 - 09:30  DOENÇAS PALPEBRAIS COMUNS - COMO EU TRATO
Moderadora:   ANA ROSA PIMENTEL DE FIGUEIREDO

16:05 - 16:30  INTERVALO (COFFEE BREAK)

16:30 - 17:20   COMO ALCANÇAR OS MELHORES RESULTADOS EM SUA
 BLEFAROPLASTIA INFERIOR
Moderadora  TATIANA RIZKALLAH NAHAS

16:30 - 16:35    CASO 1 - BLEFAROPLASTIA INFERIOR TRANSCONJUNTIVAL
 SIMONE STUMPF

16:35 - 16:40  DISCUTIDOR CASO 1
 EURÍPEDES DA MOTTA MOURA

16:40 - 16:45   CASO 2 BLEFAROPLASTIA INFERIOR TRANSCUTÂNEA
 SILVIA ANDRADE CARVALHO RODRIGUES

16:45 - 16:50  DISCUTIDOR CASO 2
 ANA ROSA PIMENTEL DE FIGUEIREDO

16:50 - 16:55   CASO 3 - BLEFAROPLASTIA INFERIOR COM FLACIDEZ LIGAMENTAR 
 TATIANA RIZKALLAH NAHAS

16:55 - 17:00   DISCUTIDOR CASO 3
 HELCIO JOSÉ FORTUNA BESSA

17:00 - 17:05   CASO 4 - BLEFAROPLASTIA INFERIOR COM FAT TRANSFER
 MARIA ANTONIETA DE A. GINGUERRA NASCIMENTO

17:05 - 17:10   DISCUTIDOR CASO 4
 ELIANA FORNO

17:10 - 17:15   CASO 5 - EDEMA CRÔNICO EM SUTURA DE BRASSIERE
 JOSÉ EDUARDIO RIOS

17:15 - 17:20   DISCUTIDOR CASO 5
 NILSON LOPES DA FONSECA

17:20 - 17:25   EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO/FELLOWSHIP NO EXTERIOR
 LISIA AOKI 

17:25 - 17:30   EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO/FELLOWSHIP NO EXTERIOR
 ROBERTO MURILLO LIMONGI DE SOUZA CARVALHO,

17:30 - 17:35   EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO/FELLOWSHIP NO EXTERIOR
 ALINE PIMENTEL DE MIRANDA 

17:35 - 17:55   NONSURGICAL MANAGEMENT OF EYELID MALPOSITION
 CONVIDADO ESPECIAL  - DR ROBERT GOLDBERG

18:00   COQUETEL DE ABERTURA E LANCAMENTO DO LIVRO DE ESTÉSTICA

 PERIOCULAR DA SBCPO

20:30   JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO
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08:40 - 08:50  TUMORES PALPEBRAIS
 GUSTAVO ALONSO (DERMATOLOGISTA)

08:50 - 09:00  ENTRÓPIO
 JULIANA SENNA FIGUEIREDO BARBI

09:00 - 09:10  TRIQUÍASE E DISTIQUÍASE
 EDUARDO MARQUES MASON

09:10 - 09:20  LAGOFTALMO PARALÍTICO
 MARCELO BLOCHTEIN GOLBERT

09:20 - 09:30  ECTRÓPIO
 ANA ROSA PIMENTEL DE FIGUEIREDO
09:30 - 09:45  ESTUDIO DE CURSO DIGITAL
 GUSTAVO ALONSO (DERMATOLOGISTA)

09:45 - 10:00   UPDATE ON THYROID EYE DISEASE: MEDICAL AND SURGICAL ADVANCES
 CONVIDADO ESPECIAL - DR ROBERT GOLDBERG

10:00 - 10:30   INTERVALO (COFFEE BREAK)

10:30 - 11:20  SESSÃO PTOSE
Coordenador:   ALLAN CHRISTIAN PIERONI GONÇALVES

10:30 - 10:40  SUSPENSÃO AO FRONTAL
 ALLAN CHRISTIAN PIERONI GONÇALVES

10:40 - 10:50   AVANÇO DO MÚSCULO FRONTAL/ORBICULAR NA CORREÇÃO DA PTOSE 
PALPEBRAL: REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA

 ANTÔNIO AUGUSTO VELASCO E CRUZ

10:50 - 11:00   SUSPENSÃO AO FRONTAL DIRETA
 IVANA CARDOSO PEREIRA

11:00 - 11:10  COMO EVITAR E CORRIGIR COMPLICAÇÕES DE CORREÇÃO PTOSE VIA
 ANTERIOR
 NILSON LOPES DA FONSECA

11:10 - 11:20   COMO EVITAR E CORRIGIR COMPLICAÇÕES DE CORREÇÃO PTOSE
 VIA POSTERIOR
 DAVI ARAF

11:20 - 11:30   CASOS INTERESSANTES DE ÓRBITA
 CONVIDADO ESPECIAL - DR EDUARDO PRADO

11:30 - 11:40  SMALL INCISION APPROACHES TO THE ORBIT 
 CONVIDADO ESPECIAL - DR ROBERT GOLDBERG

11:40 - 11:50   CONVIDADO ESPECIAL - SHANNATH MERBS, MD, PHD

11:50 - 12:10   SESSÃO DE VÍDEOS
Coordenadores:  GUILHERME HERZOG NETO
 JOSÉ VITAL FILHO
 ANA ROSA PIMENTEL DE FIGUEIREDO
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11:50 - 11:55   VÍDEO 1º LUGAR
 DEEP BONE LATERAL ORBITAL DECOMPRESSION AB-INTERNO APPROACH 

ENDOSCOPIC VIEW
 IBRAHIM OMAR ABDEL LATIF, ALLAN CHRISTIAN PIERONI GONÇALVES
 DEPARTAMENTO DE OFTALMOLOGIA DO HC-FMUSP
 SÃO PAULO - Brasil

11:55 - 12:00   VÍDEO 2º LUGAR
 A NEW FOREHEAD LIFT: LATERAL, LOW AND LIMITED 
 BÁRBARA PACHECO LIMA VIEIRA, ROBERTO MURILLO LIMONGI, LUANA MIRANDA CAMPOS
 Universidade Federal de Goiás - GOIÂNIA - Goiás

12:00 - 12:05   VÍDEO 3º LUGAR
 2 ÓTIMAS OPÇÕES PARA ABORDAR TUMOR EM CANTO MEDIAL PALPEBRAL: 

RETALHO BILOBULADO E ENXERTO DE PELE
 FILIPE JOSE PEREIRA, THAÍS  SURGIK
 Hospital Governador Celso Ramos - FLORIANÓPOLIS - Santa Catarina - Brasil

12:05 - 12:10  VÍDEO 4º LUGAR
 BLEFAROPLASTIA INFERIOR TRANSCUTÂNEA COM EXCISÃO E REPOSICIO-

NAMENTO INDIVIDUALIZADO DE PELE E ORBICULAR
 TABATA PASSOS FERREIRA, JESSICA  MONTSERRAT ARCE DE BORDON, ANA ROSA 

PIMENTEL DE FIGUEIREDO

12:10 - 13:00  ÓRBITA
Coordenador:  GUILHERME HERZOG NETO

12:10 - 12:25   COMO AVALIAR TOMOGRAFIA E RESSONÂNCIA DE ÓRBITAS
 RICARDO MÖRSCHBÄCHER

12:25 - 12:40   DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE TUMOR DE GLÂNDULA LACRIMAL
 ANTÔNIO AUGUSTO VELASCO E CRUZ

12:40 - 12:50   DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE TUMOR NERVO ÓPTICO
 FREDERICO CASTELO MOURA

12:50 - 13:00   DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL LESÃO INFILTRATIVA DE ÓRBITA
 LUCIANO PEREIRA  

13:00 - 14:00   INTERVALO (ALMOÇO)

14:00 - 15:00  PAINEL - ORBITOPATIA GRAVES
Coordenador:  JOSÉ VITAL FILHO

Painelistas:  FERNANDO PROCIANOY
 VICTOR MARQUES DE ALENCAR

Discutidores:  ANTÔNIO AUGUSTO VELASCO E CRUZ
 GUILHERME HERZOG NETO
 JOSÉ VITAL FILHO

15:00 - 15:40  CAVIDADES ANOFTÁLMICAS
Coordenadora:  SUZANA MATAYOSHI

15:00 - 15:10   TÉCNICAS DE EVISCERAÇÃO
 SUZANA MATAYOSHI

15:10 - 15:20   REVISÃO SISTEMÁTICA DOS IMPLANTES UTILIZADOS EM EVISCERAÇÃO
 FERNANDO CENCI GUIMARÃES
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15:20 - 15:30   ESTENOSE CAVIDADE LEVE
 ANA ESTELA BESTETI P. PONCE SANT’ANNA

15:30 - 15:40    RECURSOS QUE USO NAS RECONSTRUÇÕES DE CAVIDADES COM
 RETRAÇÃO GRAVE
 EDUARDO SOARES 

15:40 - 16:00   ENTREVISTA COM O DR EURÍPEDES MOURA
Entrevistadores:  ROBERTO LIMONGI E SUZANA MATAYOSHI

16:00 - 16:30   INTERVALO (COFFEE BREAK)

16:30 - 17:00  VIAS LACRIMAIS
Coordenadora:  MARILISA NANO COSTA

16:30 - 16:40   CISTOS E DACRIOCISTITE CONGÊNITA
 MARILISA NANO COSTA

16:40 - 16:50   DACRIOCISTORRINOSTOMIA EXTERNA
 MURILO ALVES RODRIGUES

16:50 - 17:00   DACRIOCISTORRINOSTOMIA ENDONASAL
 FILIPE PEREIRA

17:00 - 17:10   DETALHES QUE FAZEM A DIFERENÇA NA DACRIOCISTORRINOSTOMIA
 MINHAS DICAS
 RICARDO TOMOYOSHI KANECADAN

17:10 - 17:20    SONDAGEM E INTUBAÇÃO DAS VIAS LACRIMAIS
 RICARDO MÖRSCHBÄCHER

17:20 - 17:30   CIRURGIA DUCTOMEATAL ENDOSCÓPICA PARA TRATAMENTO DA
 OBSTRUÇÃO LACRIMAL
 PATRÍCIA AKAISHI

17:30 - 18:20   TRACOMA
Coordenador:  RICARDO MÖRSCHBÄCHER

17:30 - 17:50  THE CHALLENGE OF CORRECTING TRACHOMATOUS ENTROPION-TRICHIASIS: 
EXPERIENCE WITH LID MARGIN ROTATION PROCEDURES IN COUNTRIES WITH 
ENDEMIC TRACHOMA.

 SHANNATH MERBS, MD, PHD.

17:50 - 18:00   TRIQUIASE TRACOMATOSA NO ALTO DO RIO NEGRO - AMAZONAS
 RICARDO MÖRSCHBÄCHER

18:00 - 18:10   DETALHES TÉCNICOS DA ROTAÇÃO MARGINAL VIA POSTERIOR
 - CIRURGIA DE TRABUT
 ANTÔNIO AUGUSTO VELASCO E CRUZ

18:10 - 18:20   PANORAMA DO TRACOMA NO BRASIL
 CARMELITA RIBEIRO FILHA (REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE)

18:20 - 19:00   ASSEMBLÉIA DA SBCPO

19:00   ENCERRAMENTO DO CONGRESSO
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RELAÇÃO DE TRABALHOS PREMIADOS

TEMAS LIVRES
1º LUGAR
COMPLICAÇÕES OCULARES NOS PACIENTES SUBMETIDOS À RADIOTERAPIA NO SETOR DE 
ÓRBITA DO DEPARTAMENTO DE OFTALMOLOGIA DA SANTA CASA DE SÃO PAULO
IVANA LOPES ROMERO KUSABARA, CAMILA MATSUURA ENDO, JOSÉ VITAL FILHO
SANTA CASA DE SÃO PAULO - SÃO PAULO - Sao Paulo - Brasil
Objetivo: Descrever as complicações oculares nos pacientes submetidos à radioterapia de feixe 
externo na órbita e que estão em acompanhamento no Setor de Órbita do Departamento de Of-
talmologia da Santa Casa de SP.
Material e Método: Estudo retrospectivo, descritivo, com avaliação de dados dos prontuários de 
32 pacientes com início do acompanhamento no Setor de Órbita do Departamento de Oftalmolo-
gia da Santa Casa de SP entre 2007 e 2017. Os dados coletados são referentes ao diagnóstico, dose 
total e fracionamento da radiação, tipo de complicação ocular, intervalo de tempo entre a radio-
terapia e o diagnóstico da complicação ocular, além do tratamento complementar, se presente.
Resultado: Dos 32 pacientes, 19 (59,3%) desenvolveram algum tipo de complicação ocular até o 
momento do estudo, sendo que 5 pacientes desenvolveram mais de um tipo de complicação e 
1 paciente apresentou acometimento bilateral. Dentre as 25 complicações oculares observadas, 
21 (84%) envolvem o segmento anterior e 2 (8%) o segmento posterior, além de 2 (8%) casos de 
hipoplasia dos ossos da face. As complicações oculares de retinopatia por radiação e hipoplasia 
dos ossos da face ocorreram nos pacientes submetidos a doses maiores. Dos casos avaliados, 
nenhum desenvolveu neuropatia por radiação.
Conclusão: Mais da metade da amostra desenvolveu algum tipo de complicação ocular. A maio-
ria das complicações evidenciadas envolve o segmento anterior, sendo a catarata seu principal 
representante. Complicações como retinopatia por radiação e hipoplasia dos ossos da face ocor-
reram em pacientes submetidos a doses maiores de radioterapia. Nenhum dos casos avaliados 
desenvolveu neuropatia por radiação.

2º LUGAR
RELAÇÃO DA POSIÇÃO AXIAL DO GLOBO OCULAR E DA MEDIDA DA FENDA PALPEBRAL COM 
SINAIS E SINTOMAS DE OLHO SECO EM INDIVÍDUOS NORMAIS
JULIANA ZIMMERMANN CARRION BERCHT, FERNANDO PROCIANOY, LYARA SCHAEFER SOMBRIO

Hospital de Clinicas de Porto Alegre - Porto Alegre - Rio Grande do Sul - Brasil

Objetivo: O objetivo do estudo foi avaliar a existência de correlação entre exoftalmometria, fenda 

palpebral e sinais e sintomas de olho seco em indivíduos não portadores de alterações orbito-

palpebrais, a redução da posição axial do globo ocular ou da fenda palpebral poderiam ser con-

sideradas e estudadas como tratamento complementar para olho seco em casos selecionados.

Material e Método: Foi realizado um estudo transversal com 60 individuos para verificar a rela-

ção entre a posição axial do globo ocular em relação ao rebordo orbitário lateral, medida pela 

exoftalmometria, a medida da abertura palpebral e os sinais e sintomas de olho seco em uma 

amostra de indivíduos normais.  Foram avaliados os seguintes itens: tempo de rotura do filme 

lacrimal (BUT), questionário Ocular Surface Disease Index (OSDI), staining de fluoresceína (escala 

de Oxford), exoftalmometria com exoftalmômetro de Hertel e fenda palpebral.

Resultado: O estudo não demonstrou correlação entre exoftalmometria e fenda palpebral com o 

BUT, staining de fluoresceína, ou com os escores do OSDI, que era o principal objetivo do estudo a 

priori. Na amostra estudada, foi encontrada correlação apenas nas seguintes correlações estatis-

ticamente significativas: Correlação positiva entre OSDI e OXFORD tanto na análise do lado direito 

(r=0,374; p<0,003) quanto esquerdo (r=0,374; p<0,003). Correlação negativa entre BUT e OXFORD 

no lado direito(r=-0,257; p<0,048) e esquerdo (r=-0,302; p<0,019).

Conclusão: A correlação entre exoftalmometria, fenda palpebral e sinais e sintomas de olho seco 

em indivíduos portadores de alterações orbitopalpebrais, já foi descrita em pacientes com Orbito-

patia de Graves, que relacionou o tempo de ruptura do filme lacrimal menor que 5 segundos com 

a largura da fenda palpebral maior que 11 mm (OR = 11,2; p=0,0008). Na amostra estudada, não foi 

evidenciada esta correlação. Acreditamos que nossos achados se explicam por ser uma amostra 

de população sem alterações patológicas, com variação de exoftalmometria e fenda palpebral 

considerados dentro dos limites normais.  Quase a totalidade dos indivíduos do presente estudo 

(50/60) não apresentava sintomas de olho seco de acordo com o questionário OSDI. Este achado 

pode ser atribuído aos critérios de exclusão utilizados neste estudo. É possível que estudos se-

lecionando pacientes com olho seco, principalmente moderado e severo, possam demonstrar 

achados diferentes do que tivemos no presente estudo. Podemos concluir, baseado nos presen-

tes achados, que a variação da exoftalmometria e da medida da fenda palpebral em indivíduos 

normais não apresenta correlação com sinais ou sintomas de olho seco. Portanto, nesta popu-

lação a alteração da posição axial do globo ou da fenda palpebral não parecem ser abordagens 

terapêuticas efetivas para melhora do olho seco. 

3º LUGAR
TARSAL PLATFORM SHOW AFTER UPPER EYELID BLEPHAROPLASTY WITH OR WITHOUT 
BRASSIERE SUTURES
MARISA NOVAES DE FIGUEIREDO RASSI, PATRICIA   AKAISHI, ROBERTO MURILLO LIMONGI

Objetivo: Increased tarsal platform show (TPS) and decreased brow fat span (BFS) are associated 
with favorable results in women undergoing cosmetic blepharoplasty. We conducted a study to 
evaluate the efficacy of upper blepharoplasty with or without a technique (brassiere sutures) to 
increase TPS and decrease BFS.
Material e Método: This is a prospective, randomized, comparative, case series study of 100 eyelids 
(50 consecutive women patients) treated with cosmetic upper blepharoplasty performed by a sin-
gle surgeon. Patients were randomized to receive traditional upper blepharoplasty with a single 
running suture skin closure versus orbicularis oculi muscle fixation to the periosteum (brassiere 
sutures) prior to skin closure. Data on patient age, duration of follow-up, complications, and treat-
ment were analyzed. The mean TPS, mean BFS, and mean TPS/BFS ratio were measured at three 
anatomic landmarks before and after surgery.
Resultado: Fifty-six eyelids (28 patients) were treated with traditional single suture blepharoplas-
ty, and 44 eyelids (22 patients) had brassiere sutures. In both groups, paired t-tests indicate signifi-
cant differences between preoperative and postoperative evaluations (p<0.05) for eyelid parame-
ters in each location. However, when TPS, BFS, and TPS/BFS ratio were compared between groups 
with two-way ANOVA, there were no statistically significant differences (p>0.05).
Conclusão: Brassiere sutures during upper blepharoplasty and traditional blepharoplasty were 
associated with postoperative increase in TPS, decrease in BFS, and increase in TPS/BFS, without 
statistically significant differences between these surgeries.

4º LUGAR
SUSPENSÃO AO MÚSCULO FRONTAL COM FIO DE POLITETRAFLUORETILENO
ALLAN CHRISTIAN PIERONI GONCALVES, FABIO HENRIQUE LUIZ LEONARDO
FMABC - Santo André - Sao Paulo - Brasil
Objetivo: Estudar retrospectivamente as cirurgias de suspensão ao músculo frontal para corre-
ção de blefaroptose com o uso de PTFEe em nosso serviço nos últimos 15 anos, a fim de avaliar a 
eficácia, as complicações e o índice de satisfação com a cirurgia. Analisar os dados epidemiológi-
cos, as causas e o tempo de seguimento pós-operatório dos pacientes.
Material e Método: Foram estudados os prontuários dos pacientes submetidos à cirurgia de 
suspensão ao músculo frontal com fio de PTFEe durante o período de janeiro de 2003 a abril de 
2018. Foram avaliados os dados epidemiológico, com análise estatística descritiva. Da mesma 
forma, foram analisados os resultados pós-operatórios, o tempo de seguimento, a satisfação com 
a cirurgia, as possíveis complicações e recorrências. Fotos previamente registradas e autorizadas 
foram avaliadas quanto à melhora na aparência e no contorno da fenda palpebral.
Resultado: Foram realizadas 52 cirurgias em 34 pacientes: bilateral em 18 pacientes (53%), so-
mente olho direito em 9 (26%) e esquerdo em 7 (21%). A idade variou de 1 a 55 anos (média: 
18 anos), sendo 26 (76%) do sexo masculino e 8 (24%) feminino. Entre as causas, encontrou-se: 
congênita em 29 (85%), blefarofimose em 2 (6%), neurogênica em 2 (6%) e trauma em 1 (3%). O 
tempo médio de seguimento pós-operatório foi de 17 meses. Na primeira semana após a cirurgia, 
7 pacientes (21%) relataram assimetria palpebral, 4 (12%) notaram edema, 3 (9%) apresentaram 
granuloma, 1 (3%) referiu dor e 1 (3%) apresentou celulite. Após 3 meses, a queixa de assimetria 
persistiu em 4 pacientes (12%) e granuloma em 1 (3%). Houve 1 caso (3%) de extrusão do fio 
após 2,5 anos, sendo realizada a exérese do fio e, posteriormente, nova cirurgia de suspensão ao 
frontal, com bom resultado final.
Conclusão: O PTFEe demonstrou bons resultados funcionais em 88% dos pacientes, com baixos 
índices de complicações (12%), necessitando de reabordagem cirúrgica em somente 1 caso (3%). 
Seu uso, portanto, se mostrou como uma alternativa eficaz e segura ao uso de fáscias musculares.

VÍDEOS
1º LUGAR
DEEP BONE LATERAL ORBITAL DECOMPRESSION AB-INTERNO APPROACH ENDOSCOPIC VIEW
IBRAHIM OMAR ABDEL LATIF, ALLAN CHRISTIAN PIERONI GONÇALVES
DEPARTAMENTO DE OFTALMOLOGIA DO HC-FMUSP - SÃO PAULO - São Paulo - Brasil
Resumo: A TÉCNICA APRESENTADA NO VÍDEO MOSTRA UMA ABORDAGEM MINIMAMENTE INVASIVA 
PARA DESCOMPRESSÃO DA PAREDE LATERAL DA ÓRBITA. O PACIENTE NO CASO APRESENTAVA NEU-
ROPATIA ÓPTICA COMPRESSIVA E ÚLCERA DE CÓRNEA PELA ORBITOPATIA DE GRAVES.
Link para download do vídeo: https://drive.google.com/file/d/1AkJKoNwf2P1frjd5TQWAs2_e1L-
fBRaC6/view?usp=sharing

2º LUGAR
A NEW FOREHEAD LIFT: LATERAL, LOW AND LIMITED
BARBARA PACHECO LIMA VIEIRA, ROBERTO MURILLO LIMONGI, LUANA MIRANDA CAMPOS
Universidade Federal de Goiás - GOIÂNIA - Goias - Brasil
Resumo: Introdução: A ptose de supercílio é um desafio ao especialista em plástica ocular e atu-
almente somos servidos de várias propostas cirúrgicas que oferecem bons resultados cosméticos. 
O Midforehead Lift já é técnica bem conhecida e tem como prerrogativa utilizar-se do sulco frontal 
profundo do paciente como local de incisão. No presente trabalho, foi optado por nova linha de de-
marcação a fim de melhorar ainda mais os resultados já existentes. Objetivo: Adaptar o Midforehead 
Lift em busca da melhor cicatriz estética. Comentários: O Midforehead Lift já é bem descrito no meio 
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científico, e sua reprodutibilidade e resultados são incontestáveis. Visando ao menor tempo cirúrgi-
co, melhor cicatriz e, portanto, menor morbidade para o paciente, a nova técnica aqui documentada 
se diferencia principalmente em suas marcações: laterais, baixas e limitadas, o que justifica seu ine-
ditismo. Ao passo que tradicionalmente a técnica resseca faixa de pele retangular em região do fron-
tal, vemos a nova proposta reduzi-la a duas cunhas laterais, o que facilita o processo de fechamento 
e cicatrização. A topografia lateral e acima da primeira ruga horizontal do supercílio busca corrigir 
principalmente a ptose de cauda. As marcações limitadas são praticamente simétricas.  A curva de 
aprendizado para ambas as técnicas exige do cirurgião esmero em sua marcação e execução, mas 
vê-se que a nova técnica prescinde de menos perícia que a outra e, portanto, pode ser facilmente 
executada pelo médico menos experiente. 
Link para download do vídeo: https://www.dropbox.com/sh/3s1yznicae42gig/AAAZOlULGI49gr-
GB84HbeXWZa?dl=0

3º LUGAR
2 ÓTIMAS OPÇÕES PARA ABORDAR TUMOR EM CANTO MEDIAL PALPEBRAL: RETALHO BILO-
BULADO E ENXERTO DE PELE
FILIPE JOSE PEREIRA, Thaís Surgik
Hospital Governador Celso Ramos - FLORIANOPOLIS - Santa Catarina - Brasil
Resumo: A região cantal medial da pálpebra é local comum de tumores palpebrais, particular-
mente o Carcinoma Baso Celular (CBC), e quando não devidamente tratado pode crescer e inva-
dir tecidos adjacentes até mesmo ser causa de exenteração. Esta região é uma área com muitas 
particularidades anatômicas devido a diferentes níveis de espessura da pele, cor, textura e densi-
dade. Há ainda importantes estruturas para a funcionalidade palpebral, como as porções orbital 
e tarsal das pálpebras superiores e inferiores, o tendão cantal medial e os feixes arteriovenosos e 
neuronais que abastecem e inervam a região. Por esta razão, a reconstrução de defeitos do canto 
medial palpebral constitui um desafio na oculoplástica com relação ao resultado funcional e esté-
tico, pois seu desfecho está relacionado diretamente à qualidade e tamanho da pele removida e 
às características do tecido substituto. Apesar de haver muitas técnicas descritas para abordagem 
cantal medial, poucas apresentam resultados satisfatórios. Neste trabalho são apresentadas duas 
técnicas que têm se mostrado ótimas opções na abordagem de tumores em canto medial palpe-
bral: o retalho bilobulado e o enxerto livre de pele. O retalho bilobulado compreende dois lobos em 
um pedículo compartilhado que são transpostos para preencher um defeito cutâneo adjacente. A 
técnica foi originalmente descrita por Esser, sendo amplamente usada para defeitos de nariz e testa. 
Para reparo do canto medial palpebral, o retalho é feito a partir do dorso do nariz, sendo os dois 
lobos delineados adjacentes à lesão. O ângulo entre os lobos pode variar em 30o e 120o, e o pri-
meiro lobo deve ter comprimento suficiente para cobrir toda a área de lesão, enquanto o segundo 
lobo cobre metade da área primária e é deslizado pela rotação do lobo primário. Já o enxerto livre 
de pele é colhido de uma zona doadora e deslocado para recobrimento de um defeito de lamela 
anterior. Normalmente é realizado o enxerto de pele total, que é constituído por epiderme, derme e 
anexos. Priorizam-se locais sem presença de pelos, como pele da pálpebra superior ipsi ou contra-
lateral, pré-auricular, retro-auricular, supraclavicular ou da face interna do braço, e, de preferência, 
com mesma cor e textura da região onde se encontra a lesão. O aporte vascular é dado pelo tecido 
do leito da zona receptora. As reconstruções de canto medial sempre são desafiadores, neste vídeo 
apresento 2 ótimas abordagens possíveis: o retalho bilobulado e o enxerto livre de pele da pálpebra 
superior ipsilateral.  1. Rafael CO, Gabriela MCM, Gabriela BCV. The transnasal bilobed flap for medial 
canthal reconstruction. Heighpubs Otolaryngol and Rhinol. 2017; 1: 088-091. 2. Mehta JS, Olver JM. 
Infraglabellar Transnasal Bilobed Flap in the Reconstruction of Medial Canthal Defects. Arch Oph-
thalmol. 2006;124(1):111–115. doi:10.1001/archopht.124.1.111
Link para download do vídeo: https://www.dropbox.com/s/40zqruijq109nl5/TUMOR%20CANTO%20
MEDIAL.wmv?dl=0

4º LUGAR
BLEFAROPLASTIA INFERIOR TRANSCUTÂNEA COM EXCISÃO E REPOSICIONAMENTO INDIVI-
DUALIZADO DE PELE E ORBICULAR
TABATA PASSOS FERREIRA, JESSICA MONTSERRAT ARCE DE BORDON, ANA ROSA PIMENTEL DE FIGUEIREDO
Resumo: O vídeo retrata uma blefaroplastia inferior, iniciando com sutura de tração em margem 
inferior para estabilizar a pálpebra em hiperextensão. A incisão da pele é feita a frio, com lâmina 
15, sobre as marcações prévias, sem atingir o orbicular subjacente. Ainda com a pele distendida e 
estável, a pele abaixo da incisão inferior é dissecada de modo a preparar um flap cutâneo sem ade-
rências ao músculo orbicular. A foto da paciente quando sorri evidencia uma prega inferior formada 
pelo excesso do músculo orbicular. Dessa maneira decide-se a quantidade a ser retirada. Após alívio 
da tração na sutura marginal, a pálpebra assume sua posição normal em relação ao olho e flap 
cutâneo, livre de qualquer aderência às fibras do orbicular vão cair naturalmente e se aproximar 
da incisão superior e lateral, praticamente num  molde auto-selante. É retirada, então, uma faixa 
de orbicular acompanhando a dobra que ser forma entre os ramos da tesoura. Sobra então um 
pequeno coto muscular lateral que é retirado em forma de triângulo, para permitir assim o poste-
rior fechamento do orbicular lateral.  Neste ponto do procedimento é realizado descolamento do 
ligamento orbital inferotemporal de sua base periosteal. Esta etapa da cirurgia é importante para 
conferir uma aparência suave e natural nos contornos palpebrais no pós operatório. Na sequência, 
o septo é aberto lateralmente à expansão arqueada do ligamento de Lockwood. A foto apresentada 
nesse momento da cirurgia, no olhar para cima, evidencia a projeção das bolsas de gordura. A bolsa 
medial é  cauterizada na sequência. Subsequentemente o septo é suturado com vicryl 6.0, seguido 
pelo reposicionamento do músculo orbicular, sem fixá-lo ao periósteo. O retalho cutâneo fica prati-
camente selado sobre o orbicular pré tarsal. A sutura da pele é feita com prolene 6.0. Ressalta-se nes-
se momento a importância que o retalho de pele esteja completamente livre de fibras musculares 
pré-septais e que seja muito gentilmente tratado, sem esmagamento ou cauterização. Isso aliado ao 

tratamento cuidadoso do próprio orbicular prétarsal é o que assegura perfeita posição da margem 
e cicatriz invisível. A última foto demonstra o pós operatório imediato. É colocada fita cirúrgica em 
região malar tracionando em direção à região temporal.
Link para download do vídeo: https://www.dropbox.com/s/x89o69vtrm55lsx/BLEFARO%20INF.
avi?dl=0

PÔSTERES
P01
A INFLUÊNCIA DA INTENSIDADE LUMINOSA NA MEDIDA DA FENDA PALPEBRAL
MARTHA PEREIRA LIMA LANG, FERNANDO PROCIANOY
E DIANE MARINHO
Hospital de Clínicas de Porto Alegre - Porto Alegre
Rio Grande do Sul - Brasil
Objetivo: A distancia margem reflexo (DMR) representa a medida da posição das pálpebras ela 
depende de uma fonte de luz. Tradicionalmente o exame é realizado utilizando-se de lanternas 
à pilha de uso clínico, com a popularização dos smartphones, percebe-se que estes aparelhos 
tem sido frequentemente utilizados para obtenção da DMR. Na literatura é descrita a redução 
da abertura palpebral sob determinadas condições como problemas refracionais ou estímulos 
luminosos - eyelid squinting. Este estudo pretende verificar se a intensidade da fonte luminosa 
(lanterna clínica vs. smartphone) interfere na medida da DMR, e tentar estabelecer uma curva da 
medida palpebral e intensidade da luz.
Material e Método: Foi realizado um estudo prospectivo, não randomizado com 40 indivíduos (40 
pálpebras). A medida da DMR1 e DMR2 foi analisada pelo registro fotográfico em posição primária, 
com o paciente em posição primária do olhar, apoiado em queixeira e apoio frontal, utilizando 
diferentes fontes e intensidades de luz, controladas com uso de um luxímetro portátil: L - lanterna 
clínica (10 lux); C - lanterna smartphone iPhone 6S (100 lux); RL1 – LED dimerizável (100 lux);  RL2 
– LED dimerizável (500 lux); RL3- LED dimerizável (900 lux). As medidas digitais foram realizadas 
utilizando o software de domínio público Image J 1.33µ. Para comparar a abertura palpebral entre 
lanterna e smartphone, o teste t-student para amostras pareadas foi utilizado. O nível de signifi-
cância adotado foi de 5% (p<0,05) e as análises foram realizadas no programa SPSS.
Resultado: Não há diferença estatisticamente significativa entre a medida da DMR1 ou DMR2 
com lanterna clínica (DMR1 média 3,97 ± 1,16; DMR2 média 5,89 ± 0,96)  e a lanterna do smartpho-
ne (DMR1 média 4,02 ± 1,17; DMR2 média 5,60 ± 0,95). Utilizando uma fonte de LED dimerizável, 
comparando com a intensidade inicial de 100 lux, ocorre a redução estatisticamente significativa 
da fenda palpebral com o aumento da intensidade a partir de 500 lux (redução média da fenda 
palpebral =  0,55mm), ocorrendo uma redução média da fenda palpebral de 0,72mm com 900 lux, 
a maior intensidade medida. Não houve diferença estatísticamente significativa nas medidas da 
DMR2 em nenhuma das comparações realizadas. Entre as intensidades 500 a 900 lux não houve 
diferença estatisticamente significativa na abertura palpebral. Não houve interferência estatisti-
camente significativa da cor da íris, da idade e do gênero dos pacientes nos resultados (p>0,05).
Conclusão: O estudo mostrou que a lanterna do smartphone pode ser utilizada para avaliação 
da DMR sem causar modificação significativa da abertura palpebral em relação à lanterna clínica. 
Fontes de luz mais intensa (acima de 500 lux) causam uma redução estatísticamente significativa 
da abertura palpebral, essencialmente às custas de um descenso da pálpebra superior - redução 
da DMR1 - conhecimento este que pode ter aplicabilidade em situações específicas (tráfego, ilu-
minação esportiva, etc.).

P02
ABSCESSO CEREBRAL COMO COMPLICAÇÃO ATÍPICA DE DESCOMPRESSÃO LATERAL 
PROFUNDA DE ORBITA
RODRIGO VUONO DE BRITO, LARA EL ANDERE, THICIANA NADER BASSIT, DAVI ARAF
Hospital CEMA - São Paulo - Sao Paulo - Brasil
Introdução: A cirurgia de descompressão de órbita é indicada na Orbitopatia de Graves com 
compressão do nervo óptico, exposição corneana e proptose.  Diversas técnicas cirúrgicas e vias 
de acesso a órbita foram descritas para as paredes medial, inferior e lateral com suas possíveis 
complicações. Descrevemos um caso de abcesso cerebral como complicação atípica da cirurgia 
de  descompressão de órbita. Trata-se do primeiro caso descrito na literatura.
Relato do caso:  M.S.S, 42 anos, sexo masculino, natural e procedente de São Paulo. Procurou 
nosso serviço há  4 anos com quadro de Orbitopatia de Graves, com proptose importante e ex-
posição ocular, associados  à retração palpebral superior e inferior bilateral. Após dois anos de 
acompanhamento clinico, foi submetido à cirurgia de descompressão de orbita inferomedial via 
transconjunival em ambos os olhos, em tempos separados.  Após foi realizada correção de retra-
ção palpebral bilateral com melhora do quadro sintomático e estético.  O paciente mantinha a 
assimetria, sendo que o olho direito permanecia com maior exoftalmo. Foi então indicada nova 
intervenção cirúrgica em olho direito com o intuito de diminuir ainda mais a proptose desse lado. 
Foi utilizada a técnica de descompressão da parede lateral profunda com incisão em sulco pal-
pebral superior e extensão lateral sem cantólise, sendo  realizada a retirada da rima orbital para 
acessar a parede lateral profunda e aumentar o espaço intraorbital com uso de broca diamanta-
da para diminuição da espessura óssea nessa região, sem exposição da dura-mater. Não houve 
complicações intra-operatórias ou  pós operatórias imediatas. Foi prescrito no pós operatório 
cefalexina 500mg 6/6 horas por 7 dias, Prednisona 20mg (1mg/kg/dia), Tobradex colirio 1 gota 6/6 
horas por 10 dias e analgésicos se necessário. No terceiro pós operatório o paciente procurou o 
pronto socorro do nosso serviço com queixa de cefaléia, foi medicado e orientado a retornar com 
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a equipe de cirurgia plástica ocular.  O Pós operatório de uma semana transcorreu normalmente 
com queixa leve de dor e orientado o retorno. Paciente não retornou com a equipe. Após um mês 
retornou novamente ao pronto socorro com queixa de dor, onde foi medicado e orientado nova-
mente a retornar com a equipe. O paciente novamente não retornou ao serviço e procurou pronto 
socorro de hospital geral com sintomas de rebaixamento do nível de consciência, confusão men-
tal, agitação, cefaléia, vômito e sinais como rigidez de nuca. Na Tomografia de Crânio apresentou 
desvio de linha media e uma imagem sugestiva de abscesso cerebral à direita. Foi abordado pela 
equipe de neurocirurgia com drenagem do abscesso.
Conclusão: Foi aventada a hipótese de correlação com a cirurgia de descompressão de orbita 
pela neurocirurgia, o que levou a descrição do caso, uma vez que não foi encontrado relato de 
complicação desse tipo na literatura.

P03
ACESSO TRANSCONJUNTIVAL PARA RETIRADA DE CORPO ESTRANHO ORGÂNICO INTRA-
ORBITÁRIO: RELATO DE CASO
IZABELA CAMARGOS DE FIGUEIREDO NEVES, HENRIQUE DALFIOR DE FIGUEIREDO, MARIANA 
AMARANTO DE SOUZA DAMÁSIO, RODRIGO OTÁVIO DO ESPÍRITO SANTO
Introdução: A grande diversidade de apresentações clínicas do trauma órbito-palpebral repre-
senta um desafio para o oftalmologista geral. A presença de corpo estranho intraorbitário torna o 
diagnóstico ainda mais complexo, assim como o planejamento terapêutico e o prognóstico, que 
dependem da composição dos mesmos, localização ou se estão associados a infecção secun-
dária. Corpos estranhos orgânicos apresentam alta incidência de desenvolvimento de infecções 
orbitárias graves e causam maior reação inflamatória quando comparados a corpos estranhos 
não orgânicos. Frequentemente, a identificação destes corpos estranhos intraorbitários orgâni-
cosnos exames radiológicos é dificultada pela sua natureza, devido a limitada radiopacidade.O 
tratamento cirúrgico merece uma consideração especial quanto aos critérios de escolha do 
acesso cirúrgico. Por se tratar de uma região anatomicamente complexa e da preferência por vias 
minimamente invasivas, esta decisão pode ser fundamental para o sucesso do procedimento, 
menor possibilidade de iatrogenia e na prevenção de cicatrizes e efeitos estéticos indesejáveis.
Relato do caso: Paciente masculino, 45 anos, admitido em serviço de urgência com história de 
trauma penetrante em olho direito há 28 dias. Queixava-se de diplopia e negava baixa de acui-
dade visual. O exame de Tomografia Computadorizada de Órbita mostrava presença de objeto 
retilíneo de aproximadamente 4,4 cm de comprimento alojado obliquamente na órbita, no espa-
ço intraconal, em topografia do músculo reto medial e fissura orbitária inferior. Foi realizada abor-
dagem cirúrgica para retirada de corpo estranho intraorbitário via transconjuntival, associada a 
cantotomia e cantólise laterais, incisão do periósteo do assoalho orbitário (a 4mm do rebordo 
inferior) e dissecção subperiosteal,  possibilitando ampla exploração do quadrante ínfero-lateral 
da órbita e retirada total do corpo estranho orgânico (fragmento de madeira).  Seguido de fecha-
mento por planos e cantoplastia lateral. Evoluiu apresentando boa recuperação. 
Conclusão: O conhecimento anatômico da órbita é particularmente importante nos casos de 
corpos estranhos intraorbitárioslocalizados posteriormente, devido ao risco de penetração órbi-
to-cranial. Pelo canal óptico, fissura orbital superior  e inferior atravessam estruturas essenciais 
para uma boa função visual. A abordagem transconjuntivalassociado a uma cantotomia lateral, 
através de uma única incisão fornece adequada exposição cirúrgica com ampla e direta visuali-
zação, além de espaço suficiente para manuseio. Assim, permite o restabelecimento da função e 
da estética, com cicatriz imperceptível, apresentando taxas menores de retração e ectrópio pal-
pebrais, quando comparado à via de acesso cutânea.  Sendo assim, a abordagem cirúrgica do pa-
ciente com corpo estranho intraorbitário deve ser adequadamente planejada para proporcionar 
o melhor prognóstico visual e estético ao paciente.

P04
ACOMETIMENTO ORBITÁRIO POR NEUROFIBROMATOSE TIPO I: RELATO DE CASO
VITOR ALVES DOURADO, IZABELA CAMARGOS DE FIGUEIREDO NEVES, RODRIGO OTAVIO DO ESPIRITO SANTO
FUNDAÇÃO HILTON ROCHA - BELO HORIZONTE - Minas Gerais - Brasil

Introdução: A neurofibromatose tipo I (NFI) é uma doença do grupo das facomatoses, tem ca-

ráter autossômico dominante com penetrância incompleta e expressividade variável. Afeta apro-

ximadamente 1:3000 crianças ao nascimento. É a forma mais comum e possui lesões externas 

clinicamente evidentes. Doença rara e progressiva caracteriza-se principalmente pela presença 

de hamartomas que se originam de células se Schwann de nervos periféricos e de células gliais 

do Sistema Nervoso Central. Tem como manifestação ocular mais comum os nódulos irianos de 

Lisch. O acometimento das pálpebras e órbita é bastante variável, sendo a displasia óssea, um 

sinal ainda menos frequente. O achado de displasia da asa maior do esfenóide (DAME) é um cri-

tério diagnóstico definitivo da presença da doença. A DAME pode ser um achado isolado ou estar 

associado a um neurofibroma plexiforme orbital ou orbitotemporal. Estima-se que afete cerca 

de 11% dos portadores de NFI e corresponde ao “sinal da órbita vazia” nos exames radiográficos. 

No presente trabalho é descrito um caso de NFI com acometimento órbito-palpebral extenso e 

perda visual associada. 

Relato do caso: Paciente G.A.S, 62 anos, masculino, atendido no Ambulatório de Plástica Ocu-

lar da Fundação Hilton Rocha, com queixa de deformidade facial e baixa visual progressiva de 

olho direito. Diagnóstico prévio de NFI. Sem outras comorbidades.  História de cirurgia prévia de 

retirada de tumoração em pálpebra superior de olho direito há 27 anos. O exame clínico geral 

revelou manchas café com leite distribuídas pelo corpo. Ao exame oftalmológico, acuidade visual 

com correção de 20/300 em olho direito (OD) e 20/20 em olho esquerdo (OE). A região palpebral 

superior apresentava um neurofibroma difuso extenso, do tipo plexiforme, com deformidade es-

tética facial importante e sinais de ptose palpebral e lagoftalmo. À biomicroscopia, presença de 

nódulos de Lisch em ambos os olhos (AO) e ceratite puntata em OD. Retina aplicada e escavação 

fisiológica em AO. Função comprometida dos músculos elevador da pálpebra superior e orbicular. 

Musculatura extraocular com função preservada. A tomografia computadorizada de órbitas reve-

lava distopia inferior de OD, desvio medial do nervo óptico por material com densidade de partes 

moles e defeito em asa maior do esfenóide direito com herniação do lobo temporal.
Conclusão: Além do acometimento cosmético e efeito estigmatizante, a NFI pode se tornar um pro-
blema funcional quando atinge a órbita, cujo efeito de massa da lesão causa distorção das estru-
turas locais. No presente caso, o paciente apresentava alterações secundárias à herniação do lobo 
temporal e pelo neurofibroma, gerando compressão do nervo óptico e baixa visual. É de extrema 
importância a adequada investigação clínica, radiológica e adequada abordagem terapêutica mul-
tidisciplinar. De um modo geral, glioma de nervo óptico, schwannoma, hemangioma e meningioma 
devem ser considerados como diagnósticos diferenciais.

P05
ALTERNATIVAS QUIMIOTERAPICAS PARA PACIENTE QUE RECUSOU EXENTERAÇÃO EM 
CASO DE MELANOMA PALPEBRAL 
BRUNA MORAES FARIAS DANTAS, LUCAS BASTOS ARANHA ALVES, JOSÉ EDUARDO SIMARRO RIOS, 
LARA NASCIMENTO MACHADO
Introdução: O melanoma palpebral (MP) apresenta-se como uma massa ou uma lesão pigmentada 
elevada. Pode ter aspecto mais difuso ou múltiplo, com bordas mal definidas. Acomete preferencial-
mente idosos, do sexo feminino e caucasianos e se localiza mais frequentemente na pálpebra infe-
rior. Ainda pouco se sabe sobre a frequência destes tumores palpebrais mas é bastante agressivo. O 
objetivo do trabalho é relatar um paciente que teve indicação de exenteração de pálpebra, porém 
recusou a fazer e optou por químico de alto custo, repercutindo em péssimo prognóstico.
Relato do caso: Paciente J.M.D.B , masculino , 62 anos.  Procurou o serviço clínico do Hospital 
Premium no dia 12/04/2016 com diagnóstico de calazio em pálebra superior de olho esquerdo 
que não havia melhora do com o tratamento clínico e cirúrgico realizado um mês antes. Refere 
que o inchaço havia aumentado desde então. Paciente sem passado de tabagismo, etilismo so-
cial. Negava hipertensão arterial sistêmica e diabetes melitos.  Ao exame oftalmológico a acuida-
de visual era de 20/20 nos dois olhos com fundo de olho e câmera anterior normais bilateralmen-
te. No exame clínico e biomicroscopia se observava inchaço e tumoração de pálpebra superior 
de olho esquerdo e a eversão do tarso foi observado massa de coloração violácea. Após biopsia 
incisional, a histopatologia apresentou o laudo de neoplasia maligna pouco diferenciada e imu-
no-histoquimica, diagnosticou de melanoma palpebral. O paciente optou por seguir o tratamento 
em São Paulo aonde foi feito ressecção completa da lesão com reconstrução de pálpebra e teve 
indicação de exenteração, que foi descartada pelo paciente mesmo após receber a orientação de 
mais de um serviço de oncologia e plástica ocular. Após 8 meses fazendo tratamento conservador 
com nivolumab e outros agente quimioterapicos como keytruda, zelboraf e cotelic. O mesmo re-
torna ao nosso serviço para a abertura da tarsorrafia ( 05/01/2017)  feita durante a reconstrução de 
pálpebra na época da retirada do tumor. Após autorização da equipe de oncologia que assumiu o 
tratamento foi feito a abertura parcial da tarsorrafia sem intercorrências e o paciente seguiu bem 
clinicamente, fazendo acompanhamento periódico devido olho seco e deseptelização recorrente 
no olho operado. Em fevereiro de 2018 paciente retorna após perda de segmento com metástases 
do melanoma para diversos órgãos e destacando infiltração de seios da face, cavidade nasal e 
áreas adjacentes levando a um episódio de dacriocistite aguda. O tratamento quimioterápico no 
momento é paliativo.
Conclusão: É de suma importância a detecção precoce para a melhor terapêutica e curso clínico 
do quadro ocular. Além de seguir o primeiro tratamento mais indicado, pois o MP, após segmento 
de metátases, indica um pior prognóstico visual e baixa sobrevida ao paciente.

P06
AN OCULAR AND EYELID PARACOCCIDIOIDOMYCOSIS: THE SURGICAL MANAGEMENT.
RAFAELA DUARTE BURGOS, GISELLE DE AVILA MACHADO, FABIANA BATISTA CAETANO, VICTOR 
MARQUES DE ALENCAR
Introdução: INTRODUCTION: This case describes one patient with ocular and eyelid lesions cau-
sed by paracoccidioidomycois (PMC) and the management of diagnosis and treatment. The ob-
jective is to present the fracture tarsal technic associated with minor salivary gland graft (MSGG) 
transplantation with a good option to solve the eyelid and ocular surface lesions caused by PMC. 
The PCM is the official name of Systemic Mycosis that was formerly called South American Blas-
tomycosis. It rarely involves eye and eyelid and when it happens, the treatment and diagnosis 
become one hard challenge.

Relato do caso: CASE REPORT: A male, 44 years old, without comorbidities, was first seen at the 

emergency department of the SCM-BH Clinic of Eyes with suspicion of an orbital cellulitis. The 

left eye had palpebral swelling, purulent secretion, ocular motility restriction, with significant 

inflammatory signs, normal eye fundus, visual acuity 20\20 in right eye and 20\30 in left eye. Ini-

tially oral antibiotics was administrated without improvement. An eyelid and conjunctival biop-

sy was performed and the histopathological analysis was compatible with Paracoccidioides sp. 

The serology and PCR confirmed positivity for PCM. The treatment with Intraconazol 200mg and 

Bactrim (800+160mg) was done without improvement. The chest X-ray and orbital tomography 

was normal. The active lesions caused a dry eye, ocular surface neovascularization with corneal 

ulcer, an eyelids entropion and trichiasis. The treatment with venous Amphotericin B was initia-

ted and stopped in a second day because of an acute renal failure symptoms. So, a third option 

of treatment was performed with amphotericin lipid complex EV during 31 days. After the sys-

temic treatment had been instituted, the eyelid surgery was proposed. The choice to associate 

the fracture tarsal technic with MSGG transplantation was one option to try to solve the severe 
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dry eye and the eyelid abnormalities. The tarsal fracture associated with a MSGG transplanta-

tion resulted in an ocular surface and eyelid position improvement. The ocular surface became 

smoothed, the corneal neovascularization decreased and the corneal ulcer got healed.
Conclusão: CONCLUSION: To associate the MSGG and tarsal fracture technique is a really good 
option to treat paracoccidioidomycosis cases with ocular and eyelid involvement. We believe that 
if this two technics could be associated to treat ocular and eyelid PMC cases, the chance to recover 
an ocular surface would be improved.

P07
ANQUILOBLEFARO UNILATERAL, RELATO DE CASO
JOSE EDUARDO RIOS, ZENO AUGUSTO, BRUNA MORAES FARIAS DANTAS
Universidade Federal de Goiás - Goiânia - Goiás - Brasil
Introdução: As anomalias palpebrais congênitas devem ser analisadas com cuidado, muita per-
cepção e conhecimento pois além de trazerem consigo o valor estético, também levam a uma 
ameaça a visão. No início, a nível embriológico as pálpebras são estruturas derivadas do me-
sênquima (tecido de origem de grande parte das regiões do nosso organismo) e recobertas pelo 
ectoderma, camada germinativa importante na gênese do sistema nervoso central, periférico e o 
mais importante ao nosso estudo, a epiderme. O estudo embriológico nos leva a entender que 
as dobras superiores e inferiores de fato devem crescer centripetamente se fundindo na oitava 
e nona semana com posterior ceratinização da borda palpebral, culminando com a separação, 
sendo esse evento não observado em pacientes portadores de Anquiloblefaro. Essa anomalia 
congênita caracteriza-se pela ausência da separação palpebral podendo ser de maior ou menor 
extensão dependendo do déficit embrionário na mecânica de separação, a fusão total ou parcial 
dos bordos livres palpebrais podem muitas vezes ter associação direta com algumas anomalias 
craniofaciais como: Síndrome do Pterigio Popliteo, A síndrome de ectrodactilia, displasia ectodér-
mica e fenda lábio-palatina. Além de etiologia secundária a processos inflamatórios com cicatri-
zação. Essa malformação é frequentemente bilateral. 
Relato do caso: Recém nascida, sexo feminino, pré natal e parto cesárea sem intercorrências, apgar 
9 e 10, pais sem nenhum parentesco, após 12 horas do nascimento do paciente foi solicitado parecer 
da plástica ocular no Hospital Premium. Devido a assimetria aparente no globo ocular se foi discuti-
do a necessidade de avaliação de glaucoma congênito que deveria ser feito em centro cirúrgico. De-
vido a hipoglicemia e peso de nascimento a equipe da pediatria não liberou o exame a ser realizado 
em centro cirúrgico pela equipe especialista em glaucoma. Seria realizado a lise do anquiloblefaro 
em centro antes da realização do exame de gonioscopia para avaliação de glaucoma congênito. 
Com a impossibilidade de intervenção em centro cirúrgico após 48 horas do nascimento em rea-
valiação da paciente e observação de que a pele do anquiloblefaro estava delgada e permitindo 
transilumicão com a luz do oftalmoscopio binocular indireto. Nesse momento optamos por fazer 
a lise do anquiloblefaro com tesoura vannas, procedimento realizado sem intercorrências. Após 21 
dias de nascimento foi afastado alterações glaucomatosas e paciente segue bem.
Conclusão: O tratamento é cirúrgico, após a dissecação da aderência entre as pálpebras, sendo 
observado ausência de outras malformações o prognóstico da paciente foi favorável, restaurando 
a integridade das pálpebras.

P08
APRESENTAÇÃO ATÍPICA DE ORBITOPATIA DE GRAVES
GABRIELA CHAVES HOEHR, MARCELA FELTRIN DE BARROS, GUSTAVO BUENO DE CAMARGO, IVANA 
CARDOSO PEREIRA
Puc campinas - Campinas - São Paulo - Brasil
Introdução: A Orbitopatia Tireoidiana é uma doença autoimune da órbita, associada mais comu-
mente com a Orbitopatia de Graves caracterizada clinicamente pela presença de retração palpe-
bral associada à proptose, estrabismo restritivo e/ou neuropatia óptica. Entretanto, a associação 
com outras disfunções tireóideas possa acontecer, como o hipotireoidismo ou em indivíduos 
eutireoideos. A oftalmopatia tireóidea é a causa mais comum de doença orbitária na população 
adulta, sendo responsável por 15% a 28% dos casos de exoftalmia unilateral e 80% dos casos de 
exoftalmia bilateral. A teoria fisiopatológica mais aceita é a reação cruzada e infiltrava de linfócitos 
T sensibilizados e/ou anticorpos contra antígenos comuns aos tecidos da tireoide e da órbita. A 
gordura e os músculos extra orbitários são acometidos promovendo aumento do volume através 
da congestão progressiva, hipertrofia e fibrose. A inflamação dos músculos extraoculares pode 
ser uma característica isolada da oftalmopatia e permanece como o único sinal de doença ocular 
subclínica em pacientes com doença de Graves eutireoideanos.
Relato do caso: Paciente do sexo masculino, 50 anos previamente hígido. Refere diplopia verti-
cal há seis meses acompanhado de proptose unilateral em olho esquerdo.  Nega antecedentes 
pessoais de diabetes, tumor, tabagismo e  disfunção tireoidiana. Hipertenso crônico controlado. 
Ao exame:  Acuidade visual com correção: 20/30 (OD) 20/25 (OE) Motilidade Ocular Extrínseca:  
limitação de elevação de olho esquerdo.  Proptose olho esquedo Biomicroscopia e fundosopia: 
sem alterações Tonometria:12/12 mmmHg   Exames laboratoriais: TSH, T4, Anticorpos Antipero-
xidase, Anticorpos Antitireoglobulina, Anticorpos Anti-receptores de TSH, hemograma, eletrólitos 
e função renal sem alterações. Ressonância Magnética de órbita: lesão expansiva em órbita em 
topografia de músculo reto inferior direito  Optado por intervenção conjunta com Otorrinola-
ringologista e Cabeça e Pescoço. Realizado biópsia transnasal de músculo Reto inferior direito. 
Resultado do anátomo patológico e himunoistoquímica: lesão compatível com orbitopatia disti-
roidiana. Não observado lesões sugestivas de linfoma ou malignidade. Paciente encaminhado ao 
departamento de estrabismo que optou por intervenção cirúrgica. No pós operatório apresentou 
posição ortotropia em PPO e satisfeito com o resultado estético. 
Conclusão: O diagnóstico de orbitopatia de Graves usualmente é fácil de ser estabelecido. No 
entanto, doenças da órbita que simulam alguns sinais clínicos da orbitopatia de Graves podem 
levar à confusão diagnóstica, particularmente quando associada à alguma forma de disfunção 

tireoidiana. Relatamos a ocorrência rara de orbitopatia de Graves em um paciente do sexo mas-
culino eutireodeo com acometimento unilateral de músculo reto inferior. Foram levantadas hi-
póteses como amiloidose e linfoma devido apresentação clínica atípica sendo necessário exame 
histopatológico para confirmação diagnóstica.

P09
BILATERAL MALT LYMPHOMA OF THE LACRIMAL SAC MIMICKING A CHRONIC DACRYOCYS-
TITIS: CASE REPORT
ADRIANA RIBEIRO DE ALMEIDA, EDUARDO DAMOUS FEIJÓ
Hospital Oftalmológico de Anápolis - Anápolis - Goias - Brasil
Introdução: The mucosa-associated lymphoid tissue (MALT) lymphomas are extranodal marginal 
zone B cell and they are the most common subtype of ocular adnexa Non-Hodgkin’s Lymphoma 
(NHL). Lymphoid neoplasms comprise 10–15% of all tumours in the ocular region. Malignant lym-
phoid tumours - lymphomas - may either originate in the periorbital and/or orbital region (pri-
mary lymphoma) or arise in this region as a result of systemic spread (secondary lymphoma). The 
present study reports a rare case of a bilateral MALT lymphoma of the lacrimal sac mimicking a 
chronic dacryocystitis.
Relato do caso: Male, 62 years old, was cared for at Ophthalmology Hospital of Anápolis presen-
ting complaints of epiphora and tumor in the region of both lacrimal sacs, with about one year 
of evolution. He had already been treated of chronic dacryocystitis at another service, with no 
improvement in the condition. The patient had a bilateral fibroelastic lacrimal sac topography, ex-
tending beyond the limits of the medial cantal tendon, with no lacrimal reflux under compression 
and painless to palpation. The lacrimal irrigation had reflux in the opposite canaliculus and the 
soft stop showed. A magnetic resonance imaging was required, which revealed bilateral and sym-
metrical tumor in both lacrimal fossae, with hypersignal in T1 and T2, compatible with epithelial 
tumors or lymphoma. An incisional biopsy was performed in both lesions, which revealed diffuse 
infiltration of small round lymphocytes compatible with MALT lymphoma, which was confirmed 
by immunohistochemical examination, which demonstrated positivity for CD20 and cell activator 
protein. Chemotherapy treatment was indicated and the same is showing favorable evolution.
Conclusão: Lymphoma arising in the lacrimal sac is infrequent and the symptoms can mimicking 
chronic dacryocystitis. In the case reported, we can infer that the prolonged inflammation of chro-
nic dacryocystitis may have resulted in malignancy for MALT lymphoma in the mucosa tissue. The 
importance of reporting this rare case of bilateral MALT lymphoma of the lacrimal sac is to alert 
ophthalmologists for the early diagnosis of a disease that can become severe and aggressive if not 
treated early but has a relatively good prognosis if treated early.

P10
BLEFAROPLASTIA SUPERIOR EM PACIENTE TRANSGENERO
ANALIA FERNANDES PIRES, CAROLINA AYRES VILARINHO KIRSCH, LIGIA CRISTINA VIANA NEVES
Introdução: A região periorbitária tem papel fundamental na harmonia da face. Dermatocálase 
caracteriza-se pelo excesso de pele na pálpebra superior, inferior, ou ambas, podendo incluir ain-
da excesso de tecido adiposo ou hipertrofia do músculo orbicular. O termo blefaroplastia data 
de 1817, quando Von Graefe descreveu a técnica para reparo de deformidades causadas por res-
secção de tumores palpebrais. Alterações congênitas, traumas ou o próprio envelhecimento das 
estruturas anatômicas demandam a realização de uma blefaroplastia.
Relato do caso: D.M.S., 52 anos, afrodescendente, do lar, natural e procedente de Teresina (Piauí), 
compareceu ao ambulatório de Plástica Ocular do Hospital Getúlio Vargas, referência do estado, 
queixando-se de excesso de pele e peso nas pálpebras superiores, de início insidioso com piora 
nos últimos anos, limitante durante a leitura. Referiu ter realizado há cerca de 12 anos, injeções 
de silicone-SIC, no local, a fim de torná-lo mais volumoso, com contornos suavizados e femininos. 
Durante a consulta, o mesmo apresentou-se com trajes femininos, relatando uso prévio de estro-
gênio e progesterona. Referiu histórico pregresso de sífilis e tuberculose. Solicitados exames pré 
operatórios e risco cirúrgico, agendou-se o procedimento. Sob anestesia local com Lidocaína a 
1% associada a Epinefrina 1:200.000 e sedação com Fentanil 100mcg e Midazolam 2mg, demar-
cou-se a área a ser excisada com violeta de genciana após assepsia e anti-sepsia. Procurou-se 
definir uma dobra mais elevada e o espaço de sombra dos olhos mais bem definido, no intuito 
de suavizar os traços masculinos. Realizou-se exérese do excesso de pele e bolsas de gordura, 
preservando ao máximo o músculo orbicular. A hemostasia foi realizada com cautério bipolar, e a 
sutura, contínua com chuleio simples e Nylon 6.0, sem intercorrências. O paciente teve alta após 
recuperação anestésica. Os pontos foram removidos no 7 dia pós operatório. O mesmo retornou 
sem queixas, e satisfeito com os resultados.
Conclusão: Nas mulheres, a prega palpebral superior deve ser 9-10mm acima da linha de im-
plantação dos cílios, nos homens, 8mm. Neste caso, utilizou-se a referência feminina no intuito 
de suavizar o contorno das pálpebras, como solicitado pelo paciente. Nos homens, a maior vas-
cularização da região aumenta a chance de hemorragia no peri e pós operatório. Alterações nesta 
região podem levar a modificações notáveis na harmonização facial, principalmente quando alte-
ram o formato ou a posição relativa dos olhos. Uma boa avaliação pré operatória, detalhando os 
benefícios e limitações da cirurgia, evitam contratempos com expectativas imoderadas.

P11
COLOBOMA DE ÍRIS CONGÊNITO: UM RELATO DE CASO
SARAH GONÇALVES DA CRUZ, JOSÉ EDUARDO SIMARRO RIOS, RAPHAEL MACHADO CARNEIRO
Introdução: O coloboma é uma anomalia do desenvolvimento do globo ocular que se caracteriza 
por um encerramento da fissura embrionária deficiente, ocorrida entre a 5ª e a 7ª semana de vida fe-
tal. Ele pode envolver qualquer estrutura ocular, incluindo a íris, corpo ciliar, coroidea, retina e nervo 
óptico. Estima-se que a sua prevalência seja aproximadamente de 1 para 10.000 nascidos-vivos. A 
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maioria dos colobomas são esporádicos, contudo, pode existir um padrão de hereditariedade au-
tossômico dominante e, menos frequentemente, autossômico recessivo ou ligado ao cromossomo 
X. A alteração pode ser uma anomalia isolada ou associar-se a outras anomalias congênitas, resul-
tantes de alterações do desenvolvimento embrionário que ocorrem no mesmo período gestacional, 
podendo integrar-se numa síndrome sistémica com amplo fenótipo. O presente relato objetiva des-
crever o diagnóstico e acompanhamento de um caso de coloboma de íris.
Relato do caso:  JAPB, masculino, 13 meses, caucasiano, natural de Goiânia-GO, residente em Aná-
polis-GO, nasceu de parto cesáreo, a termo, pesando 3850g e medindo 52cm. Gestação planejada, 
com pré-natal realizado em rede privada, sem uso de drogas e sem internações, puerpério também 
sem intercorrências. História familiar negativa para doenças oftalmológicas genéticas. No segundo 
dia de vida, durante teste do olhinho, foi identificado anisocoria e fenda inferior em íris do olho di-
reito. Foi encaminhado ao Instituto e Hospital Oftalmológico de Anápolis, onde ainda realiza acom-
panhamento. Realizou-se pesquisa de outras alterações sabidamente associadas ao coloboma, 
como estrabismo, esotropia, exotropia, ambliopia, anisometropia, microftalmia, nistagmo, catarata, 
descolamento da retina, microcórnea e hipoplasia do disco óptico. Até o presente momento, o diag-
nóstico é de coloboma de íris unilateral isolado. Em razão da idade, ainda não é possível precisar 
qual grau de comprometimento da acuidade visual. O paciente realiza avaliação trimestral para que 
não se perca o momento ideal da realização de intervenção cirúrgica, caso necessário. 
Conclusão: O relato do caso se faz importante, por ser uma patologia de rara prevalência. Estu-
dos atuais apontam uma idade tardia no diagnóstico do coloboma e, consequentemente, perda 
do timing para intervenção. Além disso, mesmo com a obrigatoriedade do teste do olhinho, muitas 
crianças recebem alta da maternidade sem avaliação oftalmológica, perdendo oportunidade de 
diagnosticar outras patologias que comprometem a visão, trazendo transtornos futuros. Há ainda 
que se destacar que o coloboma de íris pode fazer parte de síndromes sistêmicas como CHARGE (Co-
loboma, Heart defects, Atresia choanae, Retarded growth and development, Genitourinary anoma-
lies e Ear anomalies/deafness), Síndrome de DiGeorge, Síndrome de Kabuki e a associação VATER/
VACTERL. Nestes casos em que se associam às condições citadas, há a necessidade de investigação 
complementar, com cardiologista, nefrologista, neurologista, entre outros.

P12
CORREÇÃO DE LAGOFTALMO PÓS RITIDOPLASTIA
PATRICIA MOITINHO FERREIRA, IVELISE THERESA ARAUJO BALBY, BÁRBARA MIRIAN SILVA MENDES, 
SARAH FUMIAN MILWARD DE AZEVEDO
Introdução: A posição e o formato dos olhos são fundamentais para uma harmonização facial e mí-
nimas alterações nesta região podem levar a modificações notáveis. O Brasil lidera o ranking mundial 
de cirurgias plásticas faciais. Estima-se que em 2015 foram realizadas 420 mil procedimentos de plás-
tica facial, sendo cerca de 50 mil de lifiting facial. (ISAPS, 2015) Devido ao aumento na procura por 
procedimentos estéticos de rejuvenescimento facial houve também um aumento nas complicações, 
destacando a retração palpebral.  O lagoftalmo é caracterizado por uma incapacidade de fechar o olho 
podendo levar desde epífora até úlcera de córnea e amaurose. Nos casos mais graves, o lagoftamo é 
uma urgência oculoplástica e exige procedimentos cirúrgicos emergência.
Relato do caso: LCPR, 64 anos, sexo masculino, branco, com queixa de lacrimejamento, ardor e 
hiperemia ocular. Apresentava história prévia de cirurgia de lifting facial e blefaroplastia superior e 
inferior, realizadas há dois anos e referia surgimento dos sintomas oculares após o procedimento, 
trazendo prejuízos nas suas atividades cotidianas.  Foi indicada ao paciente correção de retração 
palpebral inferior através da técnica de tarsal strip em ambos os olhos com enxerto de esclera do-
adora.  O procedimento teve como finalidade aumentar a tensão horizontal da pálpebra,  corrigir a 
retração vertical e ajustar o nível do canto lateral palpebral.  A técnica utilizada incluiu uma cantólise 
com liberação do tendão cantal lateral da órbita. Foi aberta a conjuntiva abaixo do tarso e coloca-
ção de uma faixa de esclera doadora. Após a colocação da esclera, foi fixada uma faixa de tarso ao 
periósteo do rebordo orbitário lateral e a comissura lateral foi reconstituída. Tal técnica proporciona 
uma boa reconstituição tarso ligamentar e um posicionamento adequado do canto externo e da 
pálpebra inferior.
Conclusão: A ritidoplastia é a cirurgia plástica que busca combater as alterações geradas pelo pro-
cesso de envelhecimento, dando uma aparência mais jovial. As primeiras técnicas foram descritas 
no início do século XX e consistia em ressecções da pele da região pré auricular. Ao final da década 
de 70, Mirtz e Peyronie descreveram como abordagem o sistema musculoaponeurótico superficial 
(SMAS) e suas implicações para um melhor resultado pós operatório. Quando a blefaroplastia é re-
alizada simultaneamente a cirurgia de face, podem ocorrer ectrópio, lagoftalmo e ptose palpebral. 
O lagoftalmo consiste uma causa comum de olho seco após blefaroplastia e, em alguns casos, a 
correção cirúrgica é necessária, com realização de tarsorrafia, enxertos e suspensão de terço médio.  
Neste relato de caso, o tratamento cirúrgico para correção do lagoftalmo se mostrou eficaz na cura 
e melhora dos sintomas, corroborando com os dados da literatura concluindo que o tratamento 
cirúrgico através da técnica de tarsal strip com enxerto de esclera doadora é um método eficaz e 
com resultados duradouros.

P13
CORREÇÃO DE PTOSE PALPEBRAL MIOGÊNICA: CONEXÃO AO MÚSCULO FRONTAL COM 
FÁSCIA TEMPORAL
TACIANA BRETAS GUERRA, RODRIGO OTÁVIO DO ESPÍRITO SANTO, ANA CLÁUDIA SAD MOURA E 
SILVA, CAROLINA DE ANDRADE PAES FERNANDES
Introdução: A ptose palpebral miogênica representa um desafio na prática do cirurgião plástico 
ocular. A miopatia pode acometer não só o músculo elevador da pálpebra superior (MEPS), como 
também a movimentação extrínseca ocular e até a mímica facial, o que dificulta a recuperação 
completa da disfunção anatômica palpebral. Este trabalho visa descrever um caso de correção 
de ptose miogênica com a técnica de conexão ao músculo frontal através da fáscia temporal, 

que apesar de amplamente conhecida, é habitualmente menos empregada do que a conexão 
com o tubo de silicone.
Relato do caso: CMJR, sexo feminino, 55 anos, foi admitida no serviço com desejo de melhorar a 
abertura ocular em ambos os olhos (AO). Relatava ptose palpebral de evolução lenta, simétrica e 
progressiva em AO há cerca de 5 anos. Informava familiares com problema semelhante. Era diabé-
tica e hipertensa, em tratamento medicamentoso. Negava cirurgias oftalmológicas prévias e não 
apresentava queixas sistêmicas. Ao exame apresentou: distância margem-reflexo (DMR) ausente 
em AO, fenda palpebral 6/6mm, prega palpebral 10/11mm, força do MEPS 7/7 mm e fenômeno 
de Bell ausente em AO. As versões evidenciaram oftalmoparesia generalizada, sem diplopia na 
posição primária do olhar. A mímica facial era reduzida difusamente, mas ainda assim a força do 
músculo frontal estava presente. A paciente foi referenciada para avaliação e propedêutica neuro-
lógica, que concluiu tratar-se de ptose relacionada a miopatia, sem tratamento clínico disponível. 
Foi optado por realizar correção cirúrgica conservadora de ptose palpebral, através da conexão 
ao músculo frontal, com o uso da fáscia temporal, sob anestesia local e sedação. O procedimento 
ocorreu sem intercorrências. As suturas palpebrais e frontais foram removidas com 7 dias, já as 
suturas da região temporal apenas com 14 dias. Após 30 dias da cirurgia, a paciente se mostrou 
muito satisfeita e as feridas operatórias com boa cicatrização. Ela apresentava-se sem lagoftalmo 
e sem lesões na superfície ocular. A DMR mantinha-se ausente em repouso, no entanto, ao acionar 
a musculatura frontal, havia liberação do eixo visual em AO, conforme objetivo da cirurgia.
Conclusão: O uso da fáscia temporal foi escolhido neste caso devido à vantagem de biocom-
patibilidade em relação ao tubo de silicone. Sua obtenção requer a confecção de um outro sítio 
cirúrgico, mas tal fator não impõe grande dificuldade, dada a proximidade da região temporal 
com o terço superior da face. Além disso, a cicatriz deste sítio cirúrgico extra fica camuflada no 
couro cabeludo, não trazendo prejuízo estético adicional ao paciente.

P14
CRESCIMENTO DE PÊLOS EM RECONSTRUÇÃO PALPEBRAL COM ENXERTO DÉRMICO 
IZABELE CATARINE DE OLIVEIRA, SUZANA MATAYOSHI, JOSE BYRON VICENTE DIAS FERNANDES, 
MARIANA PEREIRA LEITE DIAS
Introdução: A reconstrução da pálpebra inferior é freqüentemente indicada em pacientes com en-
curtamento da lamela posterior, seja após excisão tumoral, encurtamento cicatricial dos fórnices ou 
anoftalmia. O enxerto dérmico vem se popularizando por sua disponibilidade relativamente fácil, 
em quantidades variáveis, além de espessura e flexibilidade versáteis. Porém, está relacionado a 
algumas complicações inerentes à sua histologia, embora pouco freqüentes, como queratinização 
e crescimento de pêlos.
Relato do caso: Caso 1: Paciente de 68 anos, sexo feminino, branca, procedente de São Paulo, em 
seguimento no setor de Plástica Ocular do Hospital das Clínicas de São Paulo devido a carcinoma 
basocelular em pálpebra inferior esquerda. Foi submetida a biópsia excisional de congelação e 
reconstrução palpebral com retalho tarso-conjuntival (técnica de Hugues). Após, foi obtido resul-
tado exame anátomo-patológico da lesão, que evidenciou comprometimento da margem infe-
rior. Foi indicada reabordagem com nova excisão com margens amplas e reconstrução da lamela 
posterior com enxerto dérmico retro-auricular ipsilateral e retalho miocutâneo de avanço para a 
lamela anterior. A técnica de confecção do enxerto dérmico foi semelhante à descrita por Brock 
et al. em 2003, com derme retroauricular e remoção cuidadosa do epitélio. A despeito da técnica 
padrão, foi observado o crescimento de múltiplos pêlos na superfície do enxerto dérmico algu-
mas semanas após a cirurgia.  Caso 2: Paciente de 23 anos, sexo masculino, negro, procedente de 
São Paulo, acompanhado no Hospital das Clínicas de São Paulo, por fratura orbitária à esquerda 
decorrente de queda de bicicleta. Algumas semanas após reparo cirúrgico da fratura orbitária, 
paciente evoluiu com ectrópio de pálpebra inferior esquerda, decorrente de retração cicatricial. 
Foi então submetido a enxerto dérmico em lamela posterior, associado a outro enxerto de pele 
em lamela anterior, ambos provenientes de sítio retroauricular. Evoluiu com melhora importante 
da retração. Porém, semanas após a enxertia foi verificado crescimento de pêlos finos na área de 
enxerto dérmico, mas não na área de enxerto de pele.
Conclusão: O crescimento de pêlos em enxerto dérmico proveniente de sítio retroauricular, 
a despeito de técnica cirúrgica cuidadosa, é relatado na literatura. A pele retroauricular não é 
glabra, há folículos microscópicos na derme superficial, por isso, agressiva deseptelização até 
a derme superficial deve ser realizada para destruir membrana basal e folículos superficiais.  O 
crescimento de pêlos longos e às vezes mais pigmentados no enxerto dérmico, que aqueles na-
turais da região retroauricular pode correlaciona-se ao leito vascular rico encontrado nos fórnices 
onde é implantado ou a fatores de crescimento sabidamente presentes na lágrima, como o fator 
de crescimento epitelial e o fator de crescimento transformador beta , embora essas hipóteses 
careçam de investigação apurada.

P15
CRIANÇA COM LESÃO PIGMENTADA DE CONJUNTIVA - RELATO DE CASO
RENATA AYRES SANTOS PAIVA, ANA ROSA PIMENTEL DE FIGUEIREDO, DANIELLE PIMENTA VIANA 
TRINDADE
Introdução: Numerosos tumores conjuntivais podem ocorrer na infância. Incluem lesões que po-
dem ser benignas (97% dos casos) e outras que demostram padrão de pré-malignas e malignas 
(3% dos casos). Os tumores de conjuntiva mais comuns em todas as faixas etárias são os tumores 
melanocíticos (50% das lesões conjuntivais), estando incluídos nevus, melanose racial, melano-
se adquirida primária (PAM) e melanoma. Na infância, o nevus é o mais comum e, em relação 
aos tumores conjuntivais malignos, melanoma e linfoma. Maioria dos nevus se manifestam em 
conjuntiva nasal ou temporal, sem envolvimento corneano. Cistos intralesionais são observados 
em 65% dos casos. Evolução de nevus para melanoma é menor que 1%. Melanoma conjuntival é 
um tumor maligno, que tem origem de PAM (74% dos casos), nevus (7%) ou ao acaso (19%). Mais 
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frequente no limbo, conjuntiva bulbar, fórnice ou conjuntiva palpebral, podendo ter presença de 
vaso nutridor dilatado e tortuoso. Comparando nevus com Melanoma, este último é significativa-
mente mais comum em crianças mais velhas, em tumores de espessuras maiores, de base larga, 
presença de hemorragia tumoral, ausência de cistos intrínsecos. O manejo dos nevus é feito por 
observação periódica, com comparação fotográfica, podendo ser necessário excisão local. Já nos 
casos suspeitos de melanoma, envolve técnica de ressecção “no touch” com 2-3 mm de margem 
de segurança, esclerectomia parcial, seguida de crioterapia nas margens da lesão.
Relato do caso: Paciente de quatro anos, negro, natural de Lagoa da Prata, MG, com história de 
lesão pigmentada em conjuntiva bulbar temporal do olho direito (OD), presente ao nascimen-
to. Refere que nos últimos dois anos a lesão apresentou crescimento progressivo, mudança da 
pigmentação, levando a hipótese de melanoma de conjuntiva. Ao exame AVOD=20/20 plano; 
OE=20/20 plano. Biomicroscopia OD lesão conjuntival, com pigmentação irregular, bordos delimi-
tados, perilímbica  (7 às 11h), medindo 11mm x 8mm, séssil, não aderida ao plano subjacente; OE 
nada digno de nota (ndn). Fundoscopia: AO ndn. Movimentação Ocular Extrínseca (MOE) preser-
vada nas 9 posições. Reflexos pupilares preservados. Exame palpebral ndn. 
Conclusão: Ao revisar as características clínicas de tumores de conjuntiva em crianças e conside-
rando as alterações que possam sugerir malignidade, como aumento de tamanho, aumento de 
vascularização, mudança da coloração, presença de inflamação secundária proeminente, fica-
mos frente a suspeita de melanoma de conjuntiva, apesar da baixa incidência na infância. Diante 
desta suspeita optamos por exérese total da lesão pela técnica “no touch” com margem de 4 mm 
de segurança, associada a crioterapia nas margens e reconstrução em mesmo tempo cirúrgico 
com retalho de conjuntiva rotacional. O material foi enviada para análise histopatológica, só as-
sim sendo possível firmar o diagnóstico de nevo melanocítico composto de conjuntiva.

P16
CRIPTOFTALMO E SÍNDROME DE FRASER
MARIA DE FATIMA SAINZ UGARTE, PATRICIA MOITINHO FERREIRA, IVELISE THERESA ARAUJO BALBY, 
VICTOR HENRIQUE TAVARES NASCIMENTO
Introdução: O criptoftalmo é malformação rara na qual as pálpebras são substituídas por pele 
que se estende da fronte à maxila, sobrepassando um olho com graus variáveis de malformação.  
A forma incompleta consiste no envolvimento isolado da região nasal da órbita, sendo a pálpebra 
superior substituída por uma prega de epiderme que se adere ao terço superior da córnea en-
quanto a pálpebra inferior é normal. Na forma completa há ausência total de pálpebras. O criptof-
talmo pode apresentar-se isolado, com herança autossômica dominante, ou associado a outras 
malformações e compondo a Síndrome (Sd.) de Fraser, de herança autossômica recessiva. Esta 
consiste na associação com malformações da laringe, urogenitais, musculoesqueléticas, fenda 
orofacial, retardo mental e sindactilia.
Relato do caso: ASB, masculino, 04 meses de idade, natural e procedente de Iuiú (BA), nascido a 
termo, parto normal, sem complicações (apgar 1º minuto 8, e 5º minuto 9), com peso ao nascer de 
3200g. Vem à consulta oftalmológica para investigação. Ao exame apresenta criptoftalmo comple-
to à direita, base nasal achatada e larga, baixa implantação das orelhas e epispadia.  Para maiores 
investigações foram solicitadas ultrassonografias (USG) de órbita e de rins e vias urinárias. A USG 
de órbita evidenciou formação cística dismórfica ocupando a cavidade orbitária direita, de pare-
des irregulares e bem definidas, com conteúdo anecoide e finas septações de permeio,  medindo 
2,7x2,1 cm, sem fluxo anômalo ao doppler colorido. Observaram-se também estruturas afiladas, 
compatíveis com musculatura ocular extrínseca atrófica/rudimentar. A USG de rins e vias urinárias 
evidenciou rim direito normal e, agenesia renal à esquerda.
Conclusão: A Sd. de Fraser tem como fator predisponente a consanguinidade dos pais, sendo 
comum a ocorrência de irmãos afetados na mesma família No caso em questão, os tataravós da 
mãe são os trisavós do pai, porém não há outros casos conhecidos de criptoftalmo na família e 
esta foi a primeira gestação do jovem casal. Além da investigação dos fatores de risco, o diagnósti-
co da Sd. é baseado na associação de critérios diagnósticos estabelecidos por Thomas et al.: 2 cri-
térios maiores e 1 critério menor ou 1 critério maior e 4 critérios menores. Observa-se que o caso 
em estudo enquadra-se na definição da Sd. Quanto às possíveis anormalidades do globo ocular, a 
maioria está confinada à câmara anterior, porém também podem envolver a câmara posterior e o 
nervo óptico. Dentre estas malformações citam-se: catarata, coloboma ocular, dermoide cornea-
no/orbital, hipoplasia/atrofia do nervo óptico. No caso do criptoftalmo completo, posteriormente 
pode ser realizada a enucleação do conteúdo orbitário com implante de prótese artificial para fins 
cosméticos.O oftalmologista deve estar atento à associação do criptoftalmo com malformações 
sitêmicas, de forma que possa ser feito um diagnóstico preciso e um acompanhamento multidis-
ciplinar da criança com Sd. de Fraser.

P17
DESAFIOS NA RESSECÇÃO SUPRAMÁXIMA EM BLEFAROPTOSE CONGÊNITA: SÉRIE DE 3 CASOS
FABIANA BATISTA CAETANO, RAFAELA DUARTE BURGOS, GISELLE DE ÁVILA MACHADO, VICTOR MAR-
QUES DE ALENCAR
Introdução: A ressecção supramáxima do músculo levantador da pálpebra superior (RSMLPS) é 
uma das possíveis técnicas de correção cirúrgica da blefaroptose congênita. Descrita por Berke, 
ela preconiza a incisão do ligamento de Whitnall para acesso à porção orbitária do elevador 
permitindo uma ressecção ampla deste músculo. No presente trabalho, demonstramos compli-
cações pós-operatórias de três pacientes submetidos a RSMLPS, com objetivo de discutir suas 
possíveis causas.
Relato do caso: CASO 1) masculino, 31 anos, blefaroptose congênita bilateral e histórico de in-
sucesso em cirurgia de suspensão frontal com silicone bilateral. Apresentava MRD1 de 1mm em 
olho direito (OD) e 0,5mm em olho esquerdo (OE); função do músculo elevador (FE) de 06mm 
e fenômeno de Bell normal com supraversão em ambos olhos (AO). Após a cirurgia, o paciente 

apresentou lagoftalmo, bell inverso e hipocorreção em OE. CASO 2) feminina, 03 anos e 5 meses, 
blefaroptose congênita direita e histórico de ressecção do elevador em OD. Apresentava MRD1 de 
0mm com posição de cabeça (elevação do mento) e FE de 5mm em OD. A paciente evoluiu com 
lagoftalmo e inversão do tarso com ceratite. CASO 3) masculino, 04 anos, blefaroptose congênita 
esquerda e histórico de suspensão frontal com silicone em OE. Apresentava MRD1 de 0,5mm, FE 
de 4mm em OE e ortotropia. No pós operatório apresentou lagoftalmo, rotação inferior do globo 
ocular, retração palpebral e prolapso de conjuntiva.
Conclusão: O lagoftalmo ocorreu nos 3 casos apresentados e deve-se às alterações elásticas pal-
pebrais resultantes de grandes ressecções. No primeiro caso, a hipocorreção foi provavelmente 
causada pela escassez de elevador, uma vez que havia quase completa substituição do músculo 
por tecido gorduroso. Entre as hipóteses para ocorrência do Bell inverso está a lesão do nervo 
oculomotor no reto superior (RS) durante a dissecção, a formação de conexões aberrantes no 
núcleo trigeminooculomotor e o edema de tecidos moles no fórnice superior. No segundo caso, 
a inversão do tarso causou um entrópio com desepitelizacao corneana grave. Possivelmente, a 
instabilidade tarsal foi causada pela alta tensão na porção do tarso fixada ao elevador sem a con-
traposição de uma lamela anterior frouxa. O terceiro paciente evoluiu com retração resultante 
do não posicionamento logo acima do limbo, como proposto por Berke. O prolapso de fórnice 
e o deslocamento inferior do globo ocular foram provavelmente uma consequência da lesão de 
estruturas ligamentares importantes entre o elevador e o RS. O cuidado em se manter o plano 
abaixo do elevador e a tração do RS para verificar transmissão de força podem evitar esse evento. 
Mesmo em mãos experientes, a RSMLPS pode apresentar diversas complicações. Por isso, além 
de um acompanhamento rigoroso no pós operatório inicial, cuidados com a lubrificação e a oclu-
são palpebral são essenciais para garantir a proteção ocular.
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DOENÇA DE BEHÇET E SUAS COMPLICAÇÕES - RELATO DE CASO
DEBORA AMORIM DE BRITO, MARIA PAULA BESSA DE FREITAS, JHEFFERSON EINSTEIN RODRIGUES 
REZENDE, LEONARDO MARIANO REIS
Pontifícia Universidade Católica de Goiás - Goiania  - Goias - Brasil
Introdução: A Doença de Behçet (DB) é uma vasculite inflamatória, multissistêmica, que se mani-
festa clinicamente por úlceras orais e genitais recorrentes, lesões oculares e cutâneas. Apesar de 
sua etiologia desconhecida, acredita-se em uma suscetibilidade genética, associada ao HLA-B51, 
relacionada a interações ambientais desencadeantes ou consequente a uma infecção. É discreta-
mente mais prevalente no sexo masculino, mais comum entre a 2ª e 4ª década de vida e marcada 
por ataques recorrentes de inflamação aguda e hipercoagulabilidade. O acometimento ocular 
acontece de 30-70% dos pacientes, sendo a uveíte uma das principais manifestações que promo-
ve a busca ao atendimento médico.
Relato do caso: G.S.B, homem, 24 anos, com histórico de toxoplasmose em olho esquerdo (OE) 
há 5 anos, relata embaçamento visual de olho direito (OD) há 5 meses. Ao exame oftalmológico, 
acuidade visual (AV) 20/40 em OD e movimento de mãos (MM) em OE. À biomicroscopia(BMO), 
câmara anterior formada (CAF), córnea clara, ausência de precipitados ceráticos e sem reação 
de câmara anterior (RCA), em OD. À fundoscopia (FO), vasculite retiniana, hemorragia vítrea (HV), 
hemorragia temporal macular, vasos fantasmas superiores, retina aplicada em OD, e palidez de 
nervo óptico (NO), atrofia peridiscal e sequela de oclusão em OE. Foram solicitadas sorologias, 
pesquisa de HLA-B51, prescrito Prednisona 5 compridos (cp) por dia e Azatioprina 2 cp de 12 em 
12 horas e encaminhamento ao reumatologista. Paciente seguiu em acompanhamento periódi-
co no serviço oftalmológico com constante adequação das doses medicamentosas e avaliação 
da progressão das lesões, fazendo-se necessário panfotocoagulações (PFC) a laser e injeção de 
Triancinolona conforme melhora ou piora dos sintomas visuais. Cursou com episódio de Herpes 
Zoster em OD. Devido a não contenção da HV no OD, foi realizado Vitrectomia Via Pars Plana, sen-
do posteriormente diagnosticado, pelo reumatologista, com DB, apesar da pesquisa negativa de 
HLA-B51. Apresentou episódio de conjuntivite pseudomembranosa, sendo devidamente tratada. 
Em posterior seguimento ambulatorial, solicitou-se Tomografia de Coerência Óptica, que revelou 
edema macular em OD e atrofia macular em OE. Evoluiu com oscilações da pressão intraocular 
entre 12-28mmHg, necessitando de rigoroso controle com medicamentos. Em última consulta 
ambulatorial, constatou-se catarata subcapsular em OD 2+/4+ à BMO, com indicação de Faco-
emulsificação. Paciente segue em acompanhamento.
Conclusão: O diagnóstico de DB é difícil, basicamente clínico e envolve uma equipe multidiscipli-
nar. O caráter periódico da doença e sua multiplicidade clínica favorecem a demora diagnóstica e 
comprometem a efetividade do tratamento na redução da frequência e gravidade das crises. Com-
plicações oculares fazem-se comuns com a progressão da doença, dentre elas a catarata, o glau-
coma e afecções vitreorretinianas, tornando, portanto, o tratamento particularizado a cada caso.
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DRENAGEM PERCUTÂNEA DE ABSCESSO DE SACO LACRIMAL EM DACRIOCISTITE AGUDA COM-
PLICADA: RELATO DE DOIS CASOS
JESSICA MARIA FIGUEIREDO DE REZENDE, RODRIGO OTÁVIO ESPÍRITO SANTO, TACIANA BRETAS GUERRA
Instituto de Olhos Ciências Médicas - Belo Horizonte - Minas Gerais - Brasil
Introdução: As dacriocistites agudas são infecções decorrentes da obstrução da via lacrimal baixa 
caracterizadas pelo sintoma inicial de dor e tumefação na região do saco lacrimal (SL) acompa-
nhada de sinais inflamatórios.O quadro se instala em portadores de dacriocistite crônica. Quando 
a inflamação é muito intensa, pode estender-se para a região próxima ao saco (pericistite), para 
as pálpebras (celulite pré septal) ou para a órbita (celulite orbitária).Alguns casos complicam com 
abscesso do SL e podem evoluir com fístulização cutânea (FC), com drenagem espontânea do SL.  
O tratamento na formação do abscesso do SL inclui o uso de antibióticos sistêmicos, drenagem 
percutânea do abscesso e dacriocistorrinostomia (DCR). O objetivo desse trabalho é relatar dois ca-
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sos de dacriocistite aguda em que optou-se por realizar a drenagem de urgência do abscesso em 
topografia do SL, apesar do procedimento controverso na literatura. Sendo que no primeiro caso, 
não evoluiu com complicações e no segundo evoluiu para FC.
Relato do caso: Caso 1: Trata-se de paciente M.F.S, 70 anos, branca, sexo feminino, apresentando 
quadros recorrentes de dacriocistite aguda. Retorna ao serviço, com novo episódio de tumoração 
dolorosa, com edema e rubor abaixo do ligamento palpebral medial no olho esquerdo. Ao exame 
notava-se consistência endurecida do SL e flutuação no centro,  sugestivo de abscesso. Ausência 
de proptose e movimentação extraoculares preservadas. Optado por realização de drenagem de 
urgência do abscesso em topografia do SL e iniciado Cefalexina. No primeiro pós operatório, no-
tava-se melhora significativa do edema e da dor local, não evoluindo com complicações até o 
momento. Aguarda cirurgia de DCR. Caso 2: Trata-se de paciente D.A.P, 66 anos, sexo feminino, 
branca, com quadro de edema, rubor e tumoração dolorosa com flutuação sugestiva de abscesso 
ao exame em topografia do SL no olho direito há 5 dias.  Iniciado cefalexina, porém sem respos-
ta após 36 horas de uso de antibioticoterapia. Realizada a drenagem de urgência do abscesso e 
prescrito Clavulin BD. Após duas semanas, discreta hiperemia e fibrose local. No entanto, paciente 
evoluiu com FC que foi abordada no intraoperatório da DCR. Procedimento sem intercorrências.
Conclusão: Embora alguns cirurgiões acreditem que a drenagem percutânea do abscesso do SL 
deve ser evitada,  esta consiste em um método efetivo para liberar material para cultura e acelerar 
a cicatrização. Quando há ponto de flutuação e o paciente tem muita dor, a drenagem cirúrgica 
pode ser indicada. No entanto, há risco de formação de FC, porém é rara e pode ser extirpada 
mais tarde, se necessário, no momento da DCR. A excisão cirúrgica da FC pode ser difícil, com 
risco de danificar o SL e causar cicatrizes na pele e até mesmo induzir ectrópio cicatricial. Obri-
gatoriamente, indica-se a DCR após regressão da inflamação aguda, uma vez que outros quadros 
agudos podem ocorrer.

P20
ECTRÓPIO PALPEBRAL SUPERIOR E INFERIOR BILATERAL EM PACIENTE COM SÍNDROME DE 
DOWN: UM RELATO DE CASO
FLAVIA ROSSANA MOREIRA STIVAL, RODRIGO MACIOCA MORATO
Instituto De Olhos De Goiânia - Goiânia - Goias - Brasil
Introdução: Relata-se o caso de paciente com síndrome de Down, portador de importante ec-
trópio congênito recidivado da pálpebra superior e inferior, associado à alterações corneanas em 
ambos os olhos.
Relato do caso: M.C.N., 1 ano e 8 meses, feminino, síndrome de Down. Pais relatam ausência de 
fechamento ocular completo desde o nascimento, com úlceras corneanas recorrentes e mancha 
branca nos olhos impedindo a visão. Referem criança irritada, com sintomas de dor e de baixa 
acuidade visual. Em uso de Besivance colírio contínuo. Encaminhada por oftalmologista espe-
cialista em córnea para avaliação palpebral, a fim de ser submetida à cirurgia de transplante de 
córnea em ambos olhos. Paciente apresenta antecedente de cirurgia de ectrópio aos nove meses 
de idade em ambos os olhos, em outro serviço. À ectoscopia apresentava cicatriz longitudinal em 
pele de cantos palpebrais laterais, desinserção do tendão cantal lateral, lagoftalmo e ectrópio por 
encurtamento da lamela anterior em pálpebra superior e inferior de ambos olhos. À biomicros-
copia, eversão dos cílios, exposição da conjuntiva tarsal inferior, hiperemia conjuntival, leucoma 
corneano paracentral inferior, associados a úlceras de córnea em ambos olhos. Avaliação do fe-
nômeno de Bell com fraca elevação do globo ocular na tentativa de oclusão bilateral. A primeira  
correção cirúrgica não foi adequada e satisfatória. Foi submetida à nova cirurgia em duas etapas, 
primeiro em olho direito e após 2 meses em olho esquerdo. Feita correção do ectrópio em pál-
pebra inferior e superior utilizando-se a técnica de “tarsal strip” para reposicionamento do canto 
lateral, associado a enxerto de pele como expansor em pálpebra superior e inferior, retiradas de 
pele retro e pré-auricular ipsilateral. Após cinco meses da cirurgia do olho direito e três meses da 
cirurgia do olho esquerdo, a paciente apresentou boa mobilidade e oclusão palpebral, olho cal-
mo, sem hiperemia conjuntival ou sinais oculares de exposição corneana, com bom resultado fun-
cional. Persistência do leucoma corneano, porém com ausência de úlceras de córnea em ambos 
olhos. Pais relatam criança mais calma e feliz. Após, paciente retornou ao especialista em córnea, 
fora submetida à cirurgia de transplante de córnea em olho esquerdo com sucesso, e aguarda o 
transplante também em olho direito, para posterior avaliação e desenvolvimento visual.
Conclusão: A síndrome de Down é o defeito genético mais prevalente no mundo. O ectrópio con-
gênito é uma patologia rara, porém têm uma maior incidência nessa população. Se não tratado, 
pode levar a sérias complicações corneanas e visuais, atrasando ainda mais o desenvolvimen-
to cognitivo, que já é restrito neste grupo. Por isso, é essencial o reconhecimento e tratamento 
precoce das patologias oculares em pacientes com síndrome de Down, a fim de evitar sequelas 
permanentes e obter boa qualidade de vida dos mesmos.

P21
ENTRÓPIO CONGÊNITO PRIMÁRIO: UM RELATO DE CASO
RAPHAEL MACHADO CARNEIRO, SARAH GONÇALVES DA CRUZ, MATHEUS CARNEIRO PARANHOPS, 
JOSÉ EDUARDO SIMARRO RIOS
Introdução: O entrópio congênito primário é uma patologia caracterizada pela disfunção das 
fixações anteriores e posteriores da fáscia capsulo palpebral, devido à uma malformação da prega 
cutânea da pálpebra, em que apresentam a margem palpebral permanentemente deformada e 
invertida, com os cílios em contato constante com a superfície ocular. Uma doença extremamente 
rara, com incidência de 13 casos descritos por diversos autores entre 1970 e 2007. O objetivo do 
presente estudo é descrever um caso de entrópio congênito primário da pálpebra superior desde 
a admissão no hospital até o pós-operatório tardio.
Relato do caso: TGS, 1 mês foi levado pelos pais ao consultório oftalmológico privado para consulta 
de rotina e prevenção de glaucoma por histórico prévio familiar. Na anamnese, os pais relataram que 

perceberam os olhos entreabertos durante o sono e constante lacrimejamento. No exame oftalmoló-
gico, médico percebeu entrópio da pálpebra com os cílios em contato com a superfície ocular superior 
em ambos os olhos, irritação da córnea e epífora frequente. A pele da pálpebra apresentava-se de as-
pecto normal e a região pré-tarsal um pouco espessada, levando à hipótese de hipertrofia do músculo 
orbicular superior.  Apresentava, ainda, epicanto e pseudoestrabismo. Não foi identificado alterações 
das pálpebras inferiores. Foi encaminhado para procedimento cirúrgico imediato. No processo cirúrgi-
co, foi utilizada a técnica de tarsoplastia e suturas de eversão. Realizou-se uma incisão nas pálpebras 
superiores na altura da prega palpebral. Nessa incisão, o objetivo foi dissecar o músculo orbicular do 
olho e a aponeurose do músculo corrugador do supercílio, para então fazer uma sutura evertida a fim 
de posicionar a pálpebra na posição normal. As suturas evertidas foram feitas nas duas bordas do tarso 
superior, passando pela pele e, assim, fixando-as. Na primeira consulta do pós-operatório (pós-opera-
tório imediato) foi observado as pregas bem posicionadas, simétricas, oclusão normal e sem entrópio. 
Havia, ainda, uma leve irritação. Contudo, foi evidenciado uma significativa melhora desde a primeira 
consulta. Já no pós-operatório tardio (35 meses), foi constatado mantimento das características já ob-
servadas no pós-operatório imediato, porém já não havia mais sinais de irritação ocular. 
Conclusão: É possível, então, concluir que haja, pela parte do médico, um diagnóstico diferencial 
e preciso para a identificação do entrópio congênito, necessitando diferenciar as suas subdivi-
sões, tais como, primário e secundário para a identificação do melhor procedimento cirúrgico 
para o caso e se obter um bom prognóstico para o paciente.

P22
ENUCLEAÇÃO DE GLOBO OCULAR DEFORMADO PÓS TRAUMA: RELATO DE CASO
CAROLINA DE ANDRADE PAES FERNANDES, RODRIGO OTÁVIO DO ESPIRITO SANTO, ANA CLAUDIA 
SAD MOURA E SILVA, TACIANA BRETAS GUERRA
Instituto de Olhos Ciências Médicas - Belo Horizonte - Minas Gerais - Brasil
Introdução: A enucleação é a técnica de remoção completa do globo ocular após a desinserção 
dos músculos extra-oculares e secção do nervo óptico. Sua principal indicação é na suspeita de 
tumores intra -oculares malignos e na oftalmia simpática.  Já a evisceração é a retirada completa 
do conteúdo ocular mantendo-se a esclera, músculos extra-oculares e o nervo óptico. O presente 
trabalho tem como objetivo relatar caso de paciente com deformidade do olho esquerdo pós 
trauma e a escolha da técnica de remoção ocular.
Relato do caso: Paciente V.R.A, sexo feminino, 25 anos com relato de trauma em olho esquerdo 
(OE) na infância com amaurose desde então. Negava dor, porém queixava de desconforto estético 
importante com piora da qualidade de vida. Ao exame, acuidade visual olho direito (OD): 20/20, 
OE: nega percepção luminosa. Ausência de alterações em OD. Em OE: Afinamento escleral perilim-
bar superior com protrusão de conteúdo violáceo, opacidade corneana, exoftalmia significativa, 
estiramento e frouxidão da pálpebra superior. Solicitado tomografia computadorizada que mos-
trou aumento do conteúdo ocular. A ecografia modo B não sugeriu presença de massa tumoral, 
porém não descartou a possibilidade de neoplasia. Discutido e acordado com a paciente sobre 
a perda de visão definitiva deste olho e da possibilidade de cirurgia de retirada do mesmo com 
posterior colocação de prótese. Optou-se por enucleação do globo ocular com implante primário 
de esfera de Mules revestido com esclera doadora. A correção de deformidade palpebral será feito 
em um segundo momento após a adaptação da prótese. O material retirado foi enviado para 
anatomopatológico que concluiu se tratar de hemorragia pós trauma.
Conclusão: A indicação de enucleação ao invés de evisceração em trauma ocular é controver-
sa. Alguns cirurgiões defendem que a limpeza perfeita da esclera evita o surgimento de oftalmia 
simpática em pacientes eviscerados. No caso da paciente, o trauma ocular foi apenas um dos 
fatores da escolha da técnica de enucleação. O fato da fundoscopia do OE ser inviável devido 
a opacidade de meios e os exames de imagem não descartarem completamente a possibilida-
de de neoplasia foi preponderante. Além disso a deformidade da esclera era significativa. Com 
o uso de esclera doadora foi possível implantar uma esfera de tamanho 18. O implante usado 
substituiu adequadamente o volume e forma da cavidade orbitária e a inserção adequada dos 
músculos oculares garantiu certa movimentação ocular. A paciente ainda aguarda a adaptação 
de prótese e futura avaliação da deformidade palpebral, mas já diz estar extremamente satisfeita 
com a melhora estética. As deformidades do globo ocular são causas importante de complexo e 
instabilidade emocional. Neste caso a cirurgia não só descartou doenças severas como também 
permitiu a paciente melhor integração social.

P23
EXENTERAÇÃO ORBITÁRIA E RECONSTRUÇÃO COM ENXERTO LIVRE DE FACE INTERNA DE BRAÇO
GILSON LIMA BENTES
Hospital Universitário Getúlio Vargas-UFAM ( Univ.Fed. do Amazonas) - Manaus - Amazonas - Brasil
Introdução: No tumor orbitário invasivo e proliferativo está sempre indicado a técnica de exen-
teração total  do conteúdo orbitário em virtude da agressividade neoplásica. A reconstrução da 
área extirpada pode ser feita por granulação espontânea ou por enxerto livre de pele .Em tumores  
mais agressivos faz-se necessário ampliar área de  margem cirúrgica para assim propiciar mais 
segurança e melhorar prognóstico do paciente. Áreas amplas de ressecção  já nos obriga em pen-
sar em recobrimento com enxerto livre pelos riscos de infecção secundária no pós operatório.   A 
reconstrução da órbita com enxerto livre no ato cirúrgico depende de um cuidado importante em 
preparar o curativo compressivo de Brown para manter o enxerto bem aderido ao leito receptor e 
mantê-lo por tempo mínimo de 10 dias para o bom êxito da enxertia. 
Relato do caso: Homem, 56 anos, branco, natural de Santarém- PA e procedente da mesma ci-
dade, foi atendido pela primeira vez em 22/06/15 pelo Serviço de Oftalmologia do Hosp. Univer-
sitário Getúlio Vargas (UFAM-Universidade Federal do Amazonas) , apresentando lesão tumoral 
em franca proptose avançada e crescimento agressivo em pálpebras superior e inferior de  olho 
direito (fig.1) há 1 ano e com piora em últimos 6 meses.Relata em junho de 2014 ter realizado 
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exérese de pterígio em OD a alega desde então ter ocorrido recidiva de lesão e piora progressiva. 
Na TC de Órbita se evidencia em corte axial( fig. 2) e corte coronal (fig. 3) comprometimento de 
estruturas intra e extraconal evidenciando-se ainda comprometimento de assoalho orbitário .Em 
17/08/16 foi submetido a cirurgia e Histopatologia confirmou diagnóstico de Carcinoma espino-
celular moderadamente diferenciado com margens livres . 
Conclusão: A conduta de realizar exenteração em um tumor orbitário invasivo é sempre uma 
difícil decisão para o cirurgião em Oculoplástica. Os tumores invasivos comprometendo órbita 
não deixam outra alternativa senão extirpar por completo a lesão neoplásica e ampliar a ressec-
ção. No caso aqui apresentado, foi necessário ampliar as margens cirúrgicas e com isso removido 
também supercílio direito em razão da perigosa proximidade do tumor. O bom êxito do enxerto se 
deve indubitavelmente ao curativo compressivo de Brown bem distribuído na cavidade orbitária. 
Nas primeiras 2 semanas a coloração do tecido de enxerto  apresentava   sofrimento tecidual tran-
sitório (fig. 4)  As cicatrizes provocadas pela retirada do enxerto da face interna do braço (fig. 5) são 
na imagem ainda recentes e hoje com aparência de menor fibrose  . Entretanto o bom resultado 
cirúrgico minimizou as sequelas e o  paciente está satisfeito, dentro das limitações que a cirurgia 
disponibiliza oferecer (fig. 6). 

P24
FIBROHISTIOCITOMA DE SACO LACRIMAL
LARA EL ANDERE, HENRIQUE SOUZA DEUS, FRANCINE ALVES FERRARIO, DAVI ARAF
Introdução: Fibrohistiocitoma é um termo aplicado a um grupo de tumores mesenquimais que 
envolvem principalmente músculos esqueléticos, fáscias e tecidos adiposos das extremidades e 
do retroperitônio, sendo o envolvimento ocular infrequente e limitado principalmente à órbita 
( 1% das massas orbitárias). A porção superonasal é a mais acometida, sendo que a extensão 
para seios paranasais ocorre em 6% dos casos. Há também raros relatos envolvendo a região 
perilimbal e conjuntival, sendo estes após trauma e radiação em imunossuprimidos. De acordo 
com os achados histológicos, são classificados em benignos, localmente agressivos e malignos, 
os últimos constituem, aproximadamente, 11% do total. A média de idade dos paciente acometi-
dos é de 43 anos de idade, variando de 4 a 85 anos e, aparentemente, não há predileção por sexo. 
As manifestações clínicas, radiológicas e histológicas são variáveis e o diagnóstico pode ser difícil, 
na maioria das vezes dependendo do estudo imunohistoquímico para ser concluído. A excisão 
cirúrgica completa é a abordagem usual com radioterapia reservada para tumores invasivos. 
Relato do caso: Paciente, F.A.N., 43 anos, sexo feminino, natural e procedente de São Paulo, com 
queixa de lacrimejamento em olho direito há 2 anos e diagnóstico prévio de Fibrohistiocitoma 
benigno celular. Nega desordem sistêmica, trauma ou lesões cutâneas. Ao exame oftalmológico 
apresentou epífora, irrigação positiva com refluxo e hard stop em canalículo superior e soft stop 
em canalículo inferior. À dacriocistografia apresentou obstrução de via lacrimal e abaulamento 
do saco lacrimal. As tomografias computadorizadas de órbita mostraram massa expansiva em 
topografia de saco lacrimal com extensão para seio etmoidal e fossa nasal direita sem compro-
metimento do espaço intraconal. Ao exame otorrinolaringológico apresentou obstrução nasal e à 
nasofibroscopia abaulamento entre corneto inferior e médio.  Optou-se por uma intervenção em 
conjunto com a equipe de otorrino, onde foi realizado a exérese do tumor de saco lacrimal, fossa 
nasal e corneto inferior à direita por via endonasal e externa.No anatomopatológico evidenciou-
-se Neoplasia mesenquimal de padrão fusocelular de baixo grau histológico infiltrado em mucosa 
de padrão respiratório. A imunohistoquímica mostrou neoplasia de baixo grau histológico e histo-
gênese indeterminada. Houve recorrência do tumor após 6 meses, sendo realizada nova aborda-
gem por via endonasal, intubação da via lacrimal com sonda de Crawford e solicitado avaliação 
oncológica, na qual foi indicada radioterapia. 
Conclusão: O objetivo deste presente trabalho foi relatar um caso de fibrohistiocitoma de saco 
lacrimal, um tumor raro e com características pouco específicas do ponto de vista clínico, mos-
trando as características radiológicas e a importância da imunohistoquímica para o correto diag-
nóstico e subtipo tumoral.

P25
FLUORESCEIN TRANSIT TIME AFTER LASER TRANSCANALICULAR AND EXTERNAL DACRYO-
CYSTORHINOSTOMY
EDUARDO DAMOUS FONTENELE FEIJO, ROBERTO MURILLO LIMONGI, SUZANA MATAYOSHI

Centro de Referência em Oftalmologia da Universidade de Goiás - Goiânia - Goias - Brasil, Faculda-

de de Medicina da Universidade de São Paulo - São Paulo - Sao Paulo - Brasil, Hospital Oftalmoló-

gico de Anápolis - Anápolis - Goias - Brasil

Objetivo: Dacryocystorhinostomy (DCR) is the gold standard surgical treatment for nasolacrimal 

duct obstruction. External DCR is the traditional approach (EXT-DCR); however, the advent of mi-

nimally invasive surgeries and the development of optic fiber and laser technologies have made 

it possible to perform laser transcanalicular DCR (T-DCR), a minimally invasive procedure. This 

study measured the fluorescein transit time (FTT) after EXT-DCR or T-DCR in order to evaluate the 

lacrimal drainage and lacrimal pump function after these two types of DCR.

Material e Método: A cross-sectional study of 50 patients who underwent EXT-DCR (EXT-DCR 

Group) or T-DCR (T-DCR Group), who were anatomically patent upon irrigation, with a minimum 6 

months of follow up. The patients’ FTT was measured; it was defined as the time from the instilla-

tion of the dye into conjunctival sac to its free flow from the rhinostomy site. This evaluation was 

performed through nasal endoscopy performed intranasally with a blue filter that enabled the 

faster detection of fluorescein from the ostium site. The mean FTTs of the two groups were com-

pared using the two- sided Student’s unpaired t-test. Other variables such as sex, age, previous 

lacrimal sac size, and the site and shape of the rhinostomy were evaluated to determine their 

possible relationships with FTT.

Resultado: The EXT-DCR group (n = 25) had 80% female patients at a mean age of 58 years. The 

T- DCR group (n = 25) also had the same percentage of female patients (80%) and a mean age of 

56 years. The mean FTT group was 47.48 sec in the EXT-DCR and 33.04 sec in the T-DCR group (p = 

0.024). Functional success was 88% in both groups.

Conclusão: FTT in the DCR-T Group was significantly lower than in the EXT-DCR Group. No other 

variables exhibited a statistically significant correlation with FTT. Lacrimal drainage was found to 

be better after T-DCR than after EXT-DCR, results which show that this procedure could prevent 

lacrimal pump damage.

P26
HIDROCISTOMA GIGANTE COMO COMPLICAÇÃO ATÍPICA DA SÍNDROME DE STEVEN 
JOHNSON
DIEGO DEL BIANCO DIAS NETTO, CINTHIA  MITIE ARAKI SANTOS, RODRIGO  VUONO  BRITO, DAVI  ARAF

Introdução: A Síndrome de Steven-Johnson (SSJ) é uma desordem imunomediada extrema-

mente rara que atinge pele e mucosas.Pode ocorrer por uma reação idiossincrática ou medicação 

sistêmica e menos comumente por vírus ou infecção por Mycoplasma pneumoniae.SSJ e sua for-

ma mais severa, a Necrólise Epidérmica Tóxica (NET) inicialmente se apresenta como uma doença 

febril seguida por descamação e necrose de mucosa em diferentes intensidades.Em sua variação 

com grave envolvimento ocular pode ter uma grande extensão acometida levando a danos per-

manentes na superfície ocular e pálpebras.Apresentamos um caso raro de hidrocistoma gigante 

palpebral superior em ambos os olhos como consequência de síndrome de Stevens-Johnson 

ocasionada por uso de lamotrigina. acometendo todo o volume palpebral e com distensão de 

todas as estruturas, e planos anatômicos, desinserção dos tendões levantadores da pálpebra.

Relato do caso: Paciente D.E.G, 65 anos, sexo feminino, procedente de São Paulo procurou nos-

so serviço há 2 meses com queixa de dor e edema palpebral em ambos os olhos.Como antece-

dentes patológicos: Doença de Alzheimer diagnosticada há 14 anos.Relata internação prévia em 

novembro de 2017 devido aparente conjuntivite após inicio do uso de Lamotrigina e foi diagnos-

ticada com SSJ.Ao exame oftalmológico a acuidade visual com a melhor correção era de 20/100 

em ambos os olhos.No exame ocular externo apresentou importante edema palpebral, flácido, 

doloroso a palpação, translucido a retro iluminação e de aparência cística.A biomicroscopia mos-

trou simbléfaro 360˙ e ceratite difusa.Foi realizada a exérese de lesões císticas via sulco palpebral 

superior.O tendão levantador da pálpebra superior precisou ser reinserido na margem tarsal su-

perior e confeccionado novo sulco palpebral devido sua desinserção causando ptose em ambos 

os olhos.O simbléfaro foi corrigido e os fórnices foram reconstruídos com enxertos de membrana 

amniótica criopreservada.O anatomopatológico resultou em Hidrocistoma em ambos os olhos.

Conclusão: O objetivo do trabalho foi relatar uma complicação atípica e tardia da SSJ.Recentes 

casos reportados sugerem que o transplante precoce de membrana amniótica criopreservada 

nos olhos e pálpebras na fase aguda da doença pode diminuir a lesão inflamatória e limitar o 

dano grave dos olhos, porem ainda é mínima a quantidade de informações disponíveis na lite-

ratura para ajudar a decidir quais pacientes deveriam receber o transplante.Em um recente tra-

balho publicado no Reino Unido foi observado um alto risco para SSJ de 45 casos/100.000 novos 

usuários de Lamotrigina. Mais da metade dos pacientes terão acometimento ocular, e desses, 

35-90% sofrerão com sequelas de longa data, sendo comprometimento da superfície corneana 

as principais, seguida por queratinização de conjuntivas, fibroses e formação de simbléfaro.No 

nosso caso relatamos um caso inédito na literatura de Hidrocistoma gigante associado à SSJ.

P27
HIDROCISTOMAS APÓCRINOS MÚLTIPLOS PALPEBRAIS - RELATO DE CASO
NASSER BAHJAT HAJJ, CARLOS ALBERTO PINTO, ALEXANDRE CHATER TALEB, MARLOS RODRIGUES 

LOPES E SILVA

Introdução: Hidrocistomas são lesões císticas, de caráter benigno da pele podendo ser écrinas 

ou apócrinas e são frequentemente encontradas no pescoço, axila e pênis. As lesões são translúci-

das, apresentando nódulos císticos e assintomáticos em forma de cúpula, solitárias ou raramente 

múltiplas, fazendo diagnóstico diferencial com tumores malignos e síndromes. O presente relato 

apresenta o caso de uma paciente atendida no Hospital de Olhos de Aparecida em 2017 com 

quadro de hidrocistomas palpebrais, apócrinos, múltiplos e bilaterais.

Relato do caso: MCR, sexo feminino, 63 anos, deu entrada no serviço de oftalmologia em setem-

bro de 2017 com quadro de lesão cística única de 1,00 x 1,00 mm, translúcida e não dolorosa em 

pálpebra inferior do olho direito. Refere que lesão surgiu há dois anos e apresentava  crescimento 

nos últimos meses. Inicialmente a conduta foi expectante, tendo a mesma retornado 6 meses 

após, com queixas de múltiplas lesões palpebrais em ambos os olhos. A lesão translúcida ini-

cial evoluiu para cor azulada e apresentou aumento significativo de tamanho (2,00 x 2,00 mm). 

Associado ao quadro evoluiu com epífora intensa e ectrópio mecânico nas pálpebras inferiores. 

Optou-se pela excisão cirúrgica de todos os cistos palpebrais preservando ao máximo a pele. A 

mesma foi fechada com fio inabsorvível nylon 6.0. O exame histopatológico revelou fragmentos 

de lesões císticas revestidas por epitélio pavimentoso com duas camadas, sem atipias e sinais de 

malignidade, sendo compatível com hidrocistoma apócrino.

Conclusão: Os hidrocistomas apócrinos são proliferações císticas adenomatosas benignas de 

glândulas apócrinas. São benignos, translúcidos, mas podem apresentar coloração azul-negra, 

o que se faz importante sua diferenciação de melanomas e carcinomas basocelulares. Múltiplos 

hidrocistomas podem marcar doenças hereditárias raras - a síndrome Schopf-Schulz-Passarge 
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e a síndrome de Gorlin-Goltz. A  primeira é uma forma autossômica recessiva rara de displasia 

ectodérmica e caracteriza-se por hipodontia, unhas hipoplásicas, hipotricose, queratodermia 

palmoplantar e múltiplos hidrocistomas perioculares. A segunda possui  caráter esporádico, com 

herança autossômica dominante, penetrância completa e maior acometimento em homens. Ca-

racteriza-se pelo seu amplo espectro de defeitos meso-ectodérmicos que estão associados com 

a pele, bem como os olhos, o sistema esquelético e os dentes. No caso apresentado, essas descri-

ções não foram observadas. Embora múltiplos hidrocistomas apócrinos sejam raros e geralmente 

assintomáticos, apresentam importância na avaliação de doenças palpebrais, pois são diagnósti-

cos diferenciais de lesões benignas (cistos de inclusão epidérmica, comedões e cistos mucoides) 

e de lesões malignas, como melanomas malignos e carcinomas basocelulares.

P28
INCÊNDIO EM CAMPO CIRÚRGICO - PREVENÇÃO
DANIELLA DE PAIVA ALMEIDA STUCHI, CAMILA CHEBLE FERREIRA, SUZANA MATAYOSHI

Pontifícia Universidade Católica de Campinas - Campinas - Sao Paulo - Brasil, Universidade de 

São Paulo - São Paulo - Sao Paulo - Brasil

Introdução: Os eventos adversos causados pelo uso de dispositivos em energia nas salas de ci-

rurgia de centro cirúrgico são uma ocorrência diária em todo o mundo.

Relato do caso: Paciente do sexo masculino de 68 anos, foi admitido para correção de ptose de 

supercílios e blefaroplastia superior. Como antecedente relevante apresentava apnéia do sono. A 

cirurgia ocorreu em centro cirúrgico geral, com sedação e anestesia local infiltrativa. Foi utilizado 

como antisséptico a iodopovidona 10% solução aquosa. Utilizou-se ainda máscara facial tipo tenda, 

sendo que estava coberta por um campo cirúrgico de pano.  Percebeu-se na cirurgia que a saturação 

de oxigênio estava baixa, assim, o anestesista optou por manter o fluxo de oxigênio(O2) na máscara 

de 7 litros por minuto. Durante a cirurgia, no momento de cauterizar a bolsa de gordura medial do 

olho esquerdo pinçada na Kelly (monopolar com potência de 10 W); uma faísca soltou no momento 

que o monopolar tocou a pinça de Kelly e queimou os pelos do supercílio esquerdo do paciente. A 

chama foi apagada com a mão do assistente, que sofreu queimadura local também.  Procedeu-se 

a limpeza imediata da região com Soro Fisiológico 0,9% estéril seguida de compressa fria e curativo 

com sulfadiazina de prata 1% que foi mantida 2x/dia por 15 dias. O paciente teve uma boa recupe-

ração sem sequelas maiores. 

Conclusão: Esse relato mostra uma das situações mais estressantes que podem ocorrer em uma 

cirurgia palpebral.  Embora rara, a queimadura intra-operatória é uma complicação que vez ou outra 

ocorre nos centros cirúrgicos, sendo que devemos sempre estar alertas em prevenção. No caso em 

questão, o oxigênio em alta concentração, a faísca do monopolar na gordura causou a chama quei-

mando o supercílio. Para promover uma cultura de segurança que propõe estratégias de redução 

de risco de fogo devemos atentar para alguns pontos. O  O2 deve ser interrompido por pelo menos 

um minuto antes do uso de uma fonte de ignição; uso de sistema aberto de entrega de O2 (máscara 

facial, cânula nasal) pode resultar em um ambiente enriquecido com O2, recomenda-se que o ar 

seja a primeira escolha para a entrega aberta, desde que o paciente não exija O2 suplementar; e, 

nos casos em que o paciente não consiga manter os níveis seguros de saturação de O2 e requer O2 

suplementar, a recomendação é garantir a via aérea com tubo endotraqueal ou máscara laríngea. 

Vale ressaltar que outros produtos inflamáveis podem estar presentes durante a cirurgia: cabelos, 

lençóis, curativos, pomadas, entre outros. Esses materiais devem ser isolados da fonte de ignição.  

No período que antecede a cirurgia, a equipe deve identificar riscos potenciais para um incêndio 

cirúrgico e implementar um plano com estratégias de redução de risco.  A prevenção de incêndios 

cirúrgicos requer a compreensão dos riscos e a comunicação efetiva entre cirurgiões, anestesistas 

e a equipe de enfermagem. 

P29
LIPOMA FRONTAL MIMETIZANDO MUCOCELE FRONTAL: RELATO DE CASO
RAYSSA MEDEIROS LEDA, EDUARDO DAMOUS FEIJO

Instituto e Hospital Oftalmológico de Anápolis - Anápolis - Goias - Brasil
Introdução: O lipoma é um tumor do tecido adiposo de caráter benigno, mais frequente no sexo 
feminino, hereditário, e incomum em crianças. Usualmente é indolor, porém pode gerar compres-
são de estruturas adjacentes, dependendo da sua localização. A mucocele consiste em uma lesão 
cística de caráter benigno, na região fronto-etmoidal, devido à obstrução crônica dos óstios dos 
seios paranasais e conseqüente processo inflamatório. O aumento do diâmetro da mucocele por 
inflamação muitas vezes causa degradação e reabsorção ósseas, o que pode elevar a pressão 
em estruturas adjacentes como órbita e base de crânio, causando intercorrências possivelmente 
graves.  O diagnóstico clínico é de uma massa palpável nas regiões superonasal e cantal medial da 
face, cuja extensão da lesão e região anatômica exata será melhor elucidada por meio de tomo-
grafia computadorizada. A ressonância magnética com contraste é útil no diagnóstico diferencial 
de neoplasias.  O tratamento das mucoceles é cirúrgico, variando de cirurgia endoscópica sinusal 
funcional (FESS) até exposição craniana pós-craniotomia. Apresentamos a seguir o relato de caso 
de um lipoma simulando mucocele frontal, com propedêutica cirúrgica. 

Relato do caso: Paciente DRS, feminino, 72 anos, apresentando há 4 anos tumoração em região 

frontal esquerda. O tumor era indolor e apresentou crescimento insidioso ao longo dos 4 anos, 

com grande dimensão quando a paciente foi atendida pela primeira vez no Hospital Oftalmoló-

gico de Anápolis. À palpação, o tumor apresentava consistência fibroelástica, grande mobilidade 

e aderido aos planos profundos em sua porção posterior. Apresentava acuidade visual normal, 

ausência de exoftalmia ou distopia ocular. Não tinha história prévia de sinusite crônica ou trauma 

na região. Ao exame clínico, chegou-se à hipótese diagnóstica de mucocele frontal. A paciente 

submeteu-se então ao exame de tomografia computadorizada de crânio e órbitas, que eviden-

ciou lesão expansiva, de contornos regulares e bem definidos, ovalada, com densidade de gordu-

ra, medindo aproximadamente 2,2x2,6x1,7cm, localizada no tecido celular subcutâneo da região 

fronto-órbito-nasal à esquerda. Não parecia haver invasão das estruturas adjacentes ao estudo 

tomográfico. A principal hipótese diagnóstica foi tumor de linhagem adiposa. O tratamento op-

tado para o caso foi a abordagem cirúrgica, com exérese da tumoração e biópsia. O exame ana-

tomopatológico evidenciou segmento nodular de tecido amarelado, macio, medindo 3,0x2,0x2,-

0cm, compatível com lipoma, sem sinais de malignidade. A paciente evoluiu sem intercorrências.

Conclusão: As patologias de seios paranasais devem ser lembradas no diagnóstico diferencial de 

desordens orbitais. As mucoceles fronto-orbitais são lesões benignas e potencialmente curáveis, 

porém o diagnóstico precoce e o tratamento são fundamentais na propedêutica desses casos.    

P30
MELANOMA CONJUNTIVAL EM PACIENTE COM XERODERMA PIGMENTOSO
VICTOR HENRIQUE TAVARES NASCIMENTO, IVELISE THERESA ARAÚJO BALBY, MARIA DE FÁTIMA SAINZ 

UGARTE, EDSON ZUZA OLIVEIRA FILHO

Intituto Hospital de Base do DF - Brasília - Distrito Federal - Brasil

Introdução: O xeroderma pigmentoso (XP) é uma doença genética autossômica recessiva (AR), 

com  frequência estimada de 1 caso a cada 250.000 pessoas, sem predileção por gênero, geral-

mente detectada nos primeiros dois anos de vida. Caracteriza-se por fotossensibilidade, alte-

rações da pigmentação cutânea, fotoenvelhecimento precoce e desenvolvimento de tumores. 

Seu quadro clínico decorre da incapacidade das células dos indivíduos portadores repararem os 

danos ao DNA causados pela radiação ultravioleta (UV). Menos de 40% dos pacientes sobrevi-

vem além dos 20 anos, sendo as principais causas de mortalidade o melanoma metastático e o 

carcinoma de células escamosas (CEC). As alterações oculares ocorrem em cerca de 80% dos pa-

cientes, inicialmente com conjuntivite e fotofobia. Lentigos solares palpebrais se desenvolvem na 

primeira década de vida, podendo evoluir para melanoma. Também comum nestes pacientes a 

formação de ectrópio, simbléfaro com ulceração, pterígio e epiteliomas de pálpebras, conjuntiva 

e córnea. Além disso, há maior propensão a neoplasias de superfície ocular.

Relato do caso: Paciente S.L.E.S., 18 anos, procedente da Bahia, buscou atendimento no pronto-

-socorro do Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (IHBDF), em abril de 2017, devido a lesão 

em olho esquerdo com dois anos de evolução. Ao exame, paciente apresentava acuidade visual sem 

correção de 20/30 em ambos os olhos, ausência de lesões em olho direito e lesão exofítica de pig-

mentação castanho-enegrecida, bem vascularizada, em topografia de conjuntiva bulbar temporal 

perilimbar com parte da lesão repousando sobre a córnea. Paciente sem alterações fundoscópicas 

em ambos os olhos. Ausência de adenomegalias nas cadeias pré-auriculares e submandibulares, 

ao exame físico. Além da presente queixa, observamos alterações na pele fotoexposta, apresentan-

do-se fotoenvelhecida e com lesões faciais sugestivas de carcinoma basocelular (CBC). Paciente in-

forma consanguinidade parental (primos de 1º grau). Perante a suspeita de xeroderma pigmentoso 

com lesões neoplásicas cutâneas e conjuntivais, paciente foi encaminhado para dermatologista, o 

qual corroborou a hipótese pré-estabelecida e realizou biópsia de lesão em asa de nariz, confir-

mando CBC. Paciente foi submetido a tomografia de órbitas, e observamos que lesão se limitava 

à superfície ocular. Realizada exérese de lesão conjuntival pela técnica no touch, em maio de 2017. 

Biópsia confirmatória de melanoma conjuntival com margens livres. Paciente acompanhado se-

mestralmente, com recomendações de evitar exposição solar e uso constante de fotoprotetores, 

não apresentando recidiva do quadro.

Conclusão: O XP é uma genodermatose AR rara, que cursa com acúmulo de danos ao DNA cau-

sados pela radiação UV e diversas neoplasias ainda na primeira década de vida. O acometimento 

ocular é frequente, incluindo alterações de alta mortalidade, tal como melanoma.

P31
MELANOMA CONJUNTIVAL EXTENSO COM INVASÃO ORBITÁRIA
MARINA BERQUO PELEJA, LUANNA DE HOLANDA LUZ, CELSO ALVES NETO, JULIANA LASNEAUX 
RIBEIRO
HBDF - Brasília - Distrito Federal - Brasil
Introdução: O melanoma de conjuntiva é lesão incomum, representando apenas 2% de todos os 
melanomas oculares e 1% de todos os tumores malignos do olho. Sua incidência varia de 0,2-0,8/
milhão na população caucasiana. Apresenta-se em ambos os sexos sem preferência, principal-
mente a partir da quinta década de vida em caucasianos, sendo raro em negros.  Pode surgir em 
regiões previamente não pigmentadas (aproximadamente 10% dos casos), de um nevo preexis-
tente (aproximadamente 20% dos casos), ou associado à melanose adquirida primária com atipia 
(60-70% dos casos).
Relato do caso: Paciente G.S., 84 anos, sexo masculino, caucasiano, cardiopata e fumante foi 
atendido no pronto socorro de Oftalmologia do Hospital de Base do Distrito Federal em 08/08/17 
com queixa de “tumor em olho direito”. Relatou que há 10 meses notou pequena mancha ene-
grecida em olho direito com crescimento progressivo, porém não obteve sucesso na procura por 
atendimento em sua cidade natal. Ao exame, apresentou-se sem percepção luminosa em olho 
direito e acuidade visual sem correção de 20/80 em olho esquerdo. À biomicroscopia, observou-
-se tumoração hiperpigmentada, exofítica, ocupando toda a cavidade orbitária direita, ultrapas-
sando seus limites e impossibilitando avaliação do globo ocular. Olho esquerdo sem alterações. O 
tumor inviabilizou a realização de fundoscopia e tonometria. Tomografia de órbitas evidenciou le-
são expansiva em órbita direita, aderida à pálpebra superior, heterogênea, sem plano de clivagem 
com globo ocular. Acompanhado pela equipe de oculoplástica/órbita, devido à grande suspeita 
de lesão maligna, o paciente foi submetido à exenteração do olho direito. Análise histopatológica 
do material evidenciou melanoma de conjuntiva bulbar, medindo 4,5x3,5x2,5 cm, com invasão de 



XXVI Congresso Internacional  de Oculoplástica (CIOP)

28 a 30 de Abril 2018, Goiânia - GO.28 www.sbcpocongressos.com.br

PÔ
ST

ER
ES

corion da conjuntiva e pálpebra, porém com margens livres e ausência de invasão angiolinfáfica, 
grau histológico GX e estadiamento pT3 pNx. O paciente atualmente está em acompanhamento 
conjunto com a oncologia para pesquisa de metástases.
Conclusão: O melanoma de conjuntiva, apesar da raridade, deve ser prontamente diagnosticado 
para reduzir sua morbimortalidade. A taxa de mortalidade desse tumor é de 12% em 05 anos e 
25% em 10 anos. A taxa de recorrência é de 26% em 5 anos e 51% em 10 anos. Há risco de disse-
minação via vasos linfáticos e circulação sanguínea, ou por extensão direta para o globo ocular e 
órbita. Metástases locais são as mais frequentes, em linfonodos pré-auriculáres e submandibula-
res, em seguidas de cérebro, figado e pulmão. O tratamento do melanoma conjuntival é cirúrgico, 
com excisão completa, se possível. Tratamento adjunto reduz recorrência, utilizando crioterapia, 
mitomicina C ou braquiterapia. A exanteração é reservada para doença disseminada e agressiva, 
juntamente com quimioterapia sistêmica. Conclui-se que a suspeita precoce, avaliação médica 
multidisciplinar e exames de imagem são determinantes na decisão da conduta e consequente 
melhor prognóstico.

P32
MELANOMA DE CORÓIDE FUSIFORME- RELATO DE CASO
FERNANDA YUMI KONNO, IVANA LOPES ROMERO-KUBASARA, JOSE VITAL FILHO, GUSTAVO CAIADO
Introdução: Melanoma de coróide é o tumor primário intra-ocular mais frequente e ambos os 
sexos são igualmente afetados. Histologicamente, os melanomas podem ter três apresentações: 
fusiforme, clinicamente menos agressivo e de bom prognóstico; epitelióides, clinicamente mais 
agressivo e prognóstico desfavorável e celularidade mista de prognóstico intermediário. Os sin-
tomas oftalmológicos dependem da localização da lesão, sendo que a queixa de baixa acuidade 
visual está presente naqueles que comprometem o polo posterior.  O diagnóstico é feito por meio 
da história clínica do paciente, exame oftalmológico e exames complementares como ultrassono-
grafia modos A e B, angiografia fluorescente ou com indocianina verde, tomografia computadori-
zada e ressonância magnética. O diagnostico precoce é fundamental para melhorar o prognóstico 
visual e de vida do paciente.  A escolha do tratamento dependerá de fatores como idade do pa-
ciente, tamanho da lesão, localização, estado do olho contralateral, comorbidades, entre outros. 
Algumas opções terapêuticas estão indicadas para diferentes situações: observação, fotocoagula-
ção a laser, termoterapia transpupilar, radioterapia, braquiterapia, ressecção cirúrgica localizada, 
enucleação, exenteração, quimioterapia ou a combinação de alguns tratamentos.  
Relato do caso: Paciente de 39 anos, sexo feminino procurou serviço de oftalmologia da Santa 
Casa de São Paulo com queixa de baixa acuidade visual progressiva do olho direito há 4 meses. 
Ao exame oftalmológico apresentava acuidade visual com correção no olho direito de 20/40 e 
olho esquerdo 20/20. Ao exame fundoscópico observou-se descolamento exsudativo da retina. 
Foi solicitado exame de ecografia ocular, evidenciando membrana hiperrefletiva homogênea do 
equador até a periferia, lesão sólida sobrelevada, com refletividade interna heterogênea média/
baixa refletividade, com medidas antera-posterior (AP)13,89mm, altura 5,2mm e latero-lateral (LL) 
11,2mm. Doppler do bulbo ocular e órbita apresentando lesão sobrelevada de coróide com exten-
são para polo posterior de alta refletividade, com dimensões AP: 13mm, altura no modo B: 3,7mm, 
modo A: 3,8mm, LL: 11,2mm. Realizada a enucleação como medida propedêutica e terapêutica. 
O anatomopatológico confirmou a suspeita de melanoma de coróide de células fusiformes me-
dindo: 10mm x 9mm. Ausência de comprometimento do nervo óptico e extensão extra-ocular. 
Paciente encontra-se em acompanhamento e rastreamento sistêmico.
Conclusão: O melanoma maligno de coróide com comprometimento do polo posterior e con-
sequentemente, redução da acuidade visual, pode ser diagnosticado precocemente como no 
caso apresentado. O tipo histológico fusiforme está presente em 58,5% dos casos.  A ecografia e 
doppler permitem obtenção das medidas da lesão, além de auxiliarem no diagnóstico diferencial 
e planejamento terapêutico.

P33
MENINGIOMA DE ASA DE ESFENÓIDE COMO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE EXOFTALMO-
PATIA TIREOIDIANA
LUCAS BASTOS ARANHA ALVES, BRUNA FARIAS DANTAS MORAES, JOSÉ EDUARDO RIOS SIMARRO, 
RODRIGO SALUM XIMENES ÁLVARES
Introdução: O Meningioma é o tumor primário mais comum que acomete o Sistema Nervoso 

Central de aspecto mesenquimal fibroblástico e provoca erosão óssea e compressão do tecido 

cerebral. A prevalência dos meningiomas de base de crânio variam (Asa do Esfenóide – 10% do 

total dos casos) e maior tendência dos tumores primários no sexo feminino e com avançar da 

idade. O meningioma de asa de esfenoide pode crescer em diversas direções. Quando cresce me-

dialmente pode envolver o seio cavernoso e a órbita, provocando os chamados meningiomas 

esfeno-orbitais. Dos nervos acometidos no seio cavernoso, o abducente tende a ser o primeiro 

a ser comprometido e provoca uma exoftalmia. Já nos que afetam a órbita, sintomas visuais e 

unilaterais podem se apresentar como perda de visão, alteração na percepção de cores, e com 

o avançar, amaurose e atrofia óptica. Um dos Diagnósticos Diferenciais possíveis é a Doença de 

Graves, relacionada ao Hipertireoidismo, que apresenta sinais e sintomas característicos como Hi-

peremia conjutival e palpebral, quemose, retração palpebral e exoftalmia (proptose). Necessitan-

do, então, de Tomografia Computadorizada ou Ressonância Magnética das órbitas para exclusão 

da causa. Logo, o estudo tem o intuito de relatar um caso para destacar elementos diagnósticos 

e conduta para o meningioma de asa de esfenoide, além de contribuir para a literatura desse 

crescente problema.
Relato do caso: L.H.G.S., sexo feminino, 54 anos, foi encaminhada pela endocrinologista para 
avaliação de acometimento orbitário. Refere que o globo ocular esquerdo apresenta um tamanho 
maior. Paciente com história pregressa de Blefaroplastia e diagnosticada há 18 anos com doença 

autoimune tireoidiana, com características de Hipotireoidismo por Tireoidite de Hashimoto, em 
uso de Levotiroxina Sódica. À ectoscopia, havia proptose no globo ocular esquerdo com assime-
tria de órbitas. Diante do Quadro, foi levantado como diagnóstico diferencial a Exoftalmopatia de 
Graves e solicitado uma Ressonância Magnética (RNM) de órbitas. Na RNM de crânio demonstrou-
-se uma lesão extra-axial com espessamento meníngeo fronto-temporal à esquerda, espessura de 
0,8 cm, se estendendo para a parede lateral da órbita, determinando exostose frontal, temporal 
e esfenoidal ipsilateral. Logo, foi diagnosticada com meningioma de asa de esfenoide esquerda. 
Tratamento instituído foi radioterapia, em esquema de fracionamento convencional com dose 
total de 5400cGy, no qual apresentou sequelas agudas, Grau I apenas. Foi realizada uma nova 
RNM de crânio, 60 dias após o Tratamento, no qual demonstrou controle pós tratamento, com 
redução da espessura para até 0,6cm.
Conclusão: O Meningioma de Asa de Esfenóide apresenta a Doença de Graves, como importante 
diagnóstico diferencial. Assim, é de extrema importância um diagnóstico precoce com a finalida-
de de obter uma terapêutica eficaz e evitar que ocorram quadros como do paciente referido ou 
até mesmo de perda visual.

P34
NECROSE RETINIANA AGUDA POR HERPES ZOSTER 
MARIA PAULA BESSA DE FREITAS, LARISSA MARTINS VIEIRA DE ANDRADE, CRISTIANO DE SOUZA 
SOARES, LEONARDO MARIANO REIS
Pontifícia Universidade Católica de Goiás - Goiânia - Goias - Brasil
Introdução: A Necrose Retiniana Aguda(NRA) é uma síndrome rara de mau prognóstico oriunda 
da vasculite oclusiva severa das artérias retinianas e coroidianas, associada a significativa reação 
de câmera anterior e vitreíte. É causada pelo Vírus Herpes Simples(HSV) tipo 1 ou 2, ou pelo Ví-
rus Varicela Zoster(VZV). Incidência é maior entre a 5ª e 7ªdécadas de vida e acomete geralmente 
imunocompetentes. Dor, hiperemia ocular e redução da acuidade visual(AV) progressiva são as 
principais queixas. As lesões necróticas progridem rapidamente quando não tratadas afetando 
um ou ambos os olhos.

Relato do caso: J.S.C, homem, 46 anos, apresenta irritação, edema e dor em olho direito(OD) há 4 

dias e baixa acuidade visual, de início há 4 meses. AV em OD com contagem de dedos(CD) próximos 

e olho esquerdo(OE) 20/400. À biomicroscopia(BM), OD com hiperemia conjuntival bulbar, córnea 

clara, precipitados ceráticos granulomatosos, flare e câmera anterior formada(CAF) com reação de 

câmara anterior(RCA) 1+/4+ e OE calmo. Fundoscopia(FO) não foi possível no momento. Ultrasso-

nografia de OD mostrou retina aplicada e membrana hialoide posterior aderida ao nervo óptico(-

NO). FO foi então realizada, com presença de vitreíte 3+/4+, NO pálido, lesão exsudativa, placóide 

e esbranquiçada em região macular entre arcadas de grande extensão, em OD, e vitreíte 1+/4+, NO 

corado e lesão exsudativa, placóide e esbranquiçada em região temporal superior de OE. Pesquisa 

de FAN, FR e sorologias para sífilis, HIV e HSV negativos, RX de tórax normal e sorologias para toxo-

plasmose, citomegalovírus e VZV positivas para IgG. Elucidada a NRA por VZV, foi prescrito Predfort, 

Atropina, Valtrax 2g 8/8 horas, e paciente encaminhado ao Hospital de Doenças Tropicais(HDT) para 

tratamento. No D8 do tratamento, iniciou Prednisona 60mg/dia e diminuiu a dose do Predfort. No 

D15 do tratamento, nova BM revelou olho calmo, córnea clara e pigmentos irianos no cristalino em 

ambos os olhos(AO). À FO, lesões em cicatrização em AO. Realizado uma panfotocoagulação(PFC) a 

laser. Um dia após o procedimento, AV de CD a 1metro em OD e 20/70 em OE. À FO, lesões com bom 

aspecto. A dose de Prednisona foi ajustada e iniciou Aciclovir 800mg profilático por 14 semanas. Em 

retorno já sem uso de medicamentos, paciente refere visão em AO. AV era de CD próximos em OD 

e 20/50 em OE. Em nova FO, cicatriz em mácula com fibrose e marca de laser em OD, área atrófica 

interrogada com marca de laser ao redor e área foveal com alteração de brilho em OE. Solicitado 

tomografia de coerência óptica macular para avaliação.
Conclusão: Mesmo identificando a causa, o diagnóstico da NRA é baseado em critérios clínicos, 
sendo anamnese e exames complementares de grande importância. O tratamento inicial rápido, 
PFC e posterior profilaxia, visam sanar os sintomas inflamatórios, prevenir descolamento de reti-
na e evitar acometimento de AO. No caso, J.S.C, teve AO lesados, mas sua visão foi preservada e 
lesões cicatrizaram em bom aspecto.

P35
NON-SPECIFIC ORBITAL TUMOR IN A CHILD, A CASE STORY
JESSICA MONTSERRAT ARCE DE BORDON, JORGE EZEQUIEL AVILA, DANIEL WEIL
Introdução: We present a case of a child of 1 year and 5 months old who consult for proptosis of 
4 months ago. Personal history denied. It is noted an unpain proptosis, with EOM conserved, with 
no alterations on slit lamp and with normal fundus exam.  Orbital CT reveals a difuse infiltration of 
the intra and extraconal fat, without precise limits. The MRI did not reveal any extra information.  
We decide to program an incisional biopsy.
Relato do caso: We start the biopsy entering to the orbit through the palpebral sulcus and take 
samples of the injury. Pathology informs a tumor with numerous vessels of thin walls and flats 
endothelium. Inmunohistochemical reveals GLUT-1 negative, CD-34 positive and ALFA ACTINE OF 
SMOOTH MUSCLE positive, which confirm venous malformation. They are slow-growing benign 
lesions , characterized by thin-walled sinusoids containing blood or hematic collections without 
apparent venous flow. They present from birth but there are visible weeks or months later. the 
incidence is 1.5 % , 2/3 are venous. This malformations have low flow.
Conclusão: Vascular malformations have varied presentations. The study of pathology as well 
immunohistochemical are fundamental to classify these diseases for proper treatment and mo-
nitoring them. At this moment, several treatments are known, like corticosteroids, propranolol, 
interferon, vincristine or timolol, being the orbital presentation very responders to therapy with 
corticosteroids.
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NOVO ALGORITMO PARA CORREÇÃO DE PTOSE ATRAVÉS DA TÉCNICA DE FASANELLA-SERVAT
DAVI ARAF, CINTHIA MITIE ARAKI DOS SANTOS, DIEGO DEL BIANCO DIAS NETTO, RODRIGO VUONO 
DE BRITO
Hospital Cema - São Paulo - Sao Paulo - Brasil
Objetivo: Determinar a previsibilidade de um novo algoritmo com o objetivo preconizar o quanto 
de ressecção necessária para correção de ptose através da Técnica de Fasanella-Servat.
Material e Método: Encontra-se em andamento um estudo retrospectivo ainda não finalizado 
com coleta de dados de pacientes entre janeiro de 2010 e dezembro de 2017. Porém neste traba-
lho serão apresentados os casos de dois intervalos: janeiro a dezembro de 2010 e janeiro de 2016 
a dezembro de 2017. Foram selecionados 12 pacientes e 14 olhos com ptoses mínimas e modera-
das. Entre estes pacientes 10 eram mulheres e 2 eram homens. O novo algoritmo busca fornecer 
uma harmonização e melhorar a simetrização entre as pálpebras através da técnica clássica de 
Fasanella-Servat. Os pacientes tiveram seguimento no 1º pós-operatório, 14º dia, 30º dia e 4º mês.  
O normograma idealizado neste trabalho preconiza uma ressecção de 2 mm de tarso para cada 1 
mm de ptose que se deseja corrigir e uma adição de 0,5 mm para as situações as quais denomina-
mos de agravantes da ptose que incluem a ptose ser congênita, reoperações e testes da fenilefrina 
pouco responsivos. Foram realizadas as medidas da Distância margem-reflexo pupilar pré-ope-
ratórias antes e depois do teste de Fenilefrina, Distância margem-reflexo pupilar pós-operatória, 
a função do músculo levantador da pálpebra superior, além da avaliação de irregularidades de 
contorno da pálpebra e a satisfação do paciente. As medidas da Distância Margem-reflexo pupilar 
pré-operatórias foram maiores ou iguais a 1,5mm e menores ou iguais a 3,5mm. Todos os proce-
dimentos foram realizados pelo mesmo cirurgião, além das aferições de distância margem-reflexo 
pupilar pré e pós-operatórias.
Resultado: Os resultados foram classificados em ruim, satisfatório ou muito bom. 98% classifi-
caram como muito bom e 2% como satisfatório. As medidas da Distância margem reflexo pupilar 
pós-operatórias resultara em maiores ou iguais a 3mm e menores ou iguais a 5mm. Não houve 
irregularidades de contorno da pálpebra superior, queixas de olho seco, e hipercorreções.
Conclusão: O procedimento de Fasanella-Servat além de rápido e quase tão previsível quanto 
à ressecção conjuntival do músculo de Müller, tem ótimos resultados. O novo normograma traz 
resultados satisfatórios tanto para o cirurgião quanto para o paciente e leva em conta situações 
especiais como o fato da ptose ser congênita, reoperações e testes fenilefrina pouco responsivos.

P37
OFTALMIA SIMPÁTICA APÓS TRAUMA PERFURANTE DE OLHO
JULIANA DE LIMA JACOMO, AMANDA GALVÃO DE BARROS, LARA NASCIMENTO MACHADO, LEONARDO 
MARIANO REIS
Introdução: A Oftalmia Simpática (OS) é uma uveíte não infecciosa, inflamatória, granulomatosa 
e bilateral, em que o olho excitante é o lesado e o simpatizante é o contralateral, afetado poste-
riormente. É um quadro raro, surgindo majoritariamente pós-trauma penetrante em um olho e 
o restante pós-cirurgia intra-ocular. Representa 1-2% das uveítes, sem predominância de gêne-
ro, idade ou raça. Acredita-se que após o trauma são liberados antígenos uveais na circulação, 
desencadeantes de resposta auto-imune mediada por linfócitos T contra proteínas da retina, 
causando a uveíte.
Relato do caso: R.N.J., masculino, 64 anos, procurou a Fundação Banco de Olhos de Goiás em 
fevereiro/2016 por trauma penetrante com prego em olho direito (OD) e queixa de dor e baixa 
acuidade visual (BAV). À biomicroscopia: reação de câmara anterior (CA) intensa, hifema total, 
laceração de 6 mm da córnea, perda vítrea e impossibilidade de avaliar a CA. Internado com indi-
cação de facoemulsifição com implante de lente intraocular e vitrectomia via pars plana (VVPP). 
Aguardou vaga para o procedimento. Retornou após 4 meses com BAV, dor e hiperemia em olho 
esquerdo (OE) há 8 dias. Ao exame, OD com sutura de córnea e CA desorganizada; OE com córnea 
clara, catarata nuclear (2+/4+), acuidade visual sem correção (AV S/C) 20/200, uveíte e papilite em 
fundo de olho. Prescreveu-se prednisona 60mg/dia, mydriacil 3x/dia, predfort de 4/4 horas, e o 
encaminhou ao departamento de uveíte. Retornou em 4 dias com melhora da dor e manutenção 
da BAV. Ao exame, OD em phtisis bulbi e OE com córnea clara, sinéquias posteriores, uveíte e 
edema macular, permitindo hipótese diagnóstica de oftalmia simpática. Suspendeu-se indicação 
de VVPP em OD, aumentou-se a dose de prednisona para 80mg/dia e solicitou-se retinografia, 
angiografia e tomografia de coerência óptica, resultando em opacidade de meios em OE e OD 
inviável. Paciente evoluiu com melhora da dor e da inflamação, e AV S/C 20/150. Solicitou-se 
imunossupressão ao reumatologista e exames de investigação reumatológica, que descartaram 
tuberculose e sarcoidose, com HLAB27 negativo. Não foi orientada imunossupressão pois o único 
reumatismo evidenciado foi osteoartrite generalizada, tratada com diacereína 50mg/dia. Mante-
ve-se a conduta e o paciente continuou em acompanhamento oftalmológico e reumatológico.
Conclusão: Neste caso, a evolução foi parcialmente favorável, sendo fundamental manter imu-
nossupressão prolongada. Associar imunomoduladores, principalmente se falha terapêutica da 
monoterapia com corticoesteroides, é parte do tratamento, embora o único ato preventivo seja a 
enucleação do olho traumatizado antes de envolver o olho simpatizante. Após desenvolver OS, a 
enucleação permanece controversa por ser um olho amaurótico sem viabilidade, mas é indicada 
para minimizar a sensibilização auto-imune. O quadro clínico depende da gravidade, e o diagnós-
tico se baseia na clínica e no exame objetivo, com história de pré-traumatismo ocular perfurante.

P38
OLHO VERMELHO CRÔNICO E UNILATERAL: DESAFIO AO OFTALMOLOGISTA
CAMILA CRISTINA ATIHE, FREDERICO CASTELO MOURA, IAVANA CARDOSO PEREIRA
UNICAMP - CAMPINAS - São Paulo - Brasil
Introdução: O objetivo deste trabalho foi relatar a evolução de um caso de olho vermelho crônico 
unilateral de difícil diagnóstico. 

Relato do caso: Paciente sexo masculino, 65 anos de idade, atendido no Pronto Socorro de Oftalmo-
logia com queixa de irritação ocular à esquerda há quatro meses sem diagnóstico definitivo. Referia 
uso de antibiótico e corticoide no período sem melhora do quadro. Paciente possuía tomografia de 
crânio e órbita com evidência de sinusopatia de seio maxilar esquerdo, sem outras alterações. Negava 
uso de medicação crônica, comorbidades ou traumas oculares e/ou cranianos. Referia baixa visão a 
esquerda anterior ao quadro (ambliopia).  O exame oftalmológico revelou acuidade visual corrigida 
20/30 olho direito (OD) e 20/60 olho esquerdo (OE). Pressão intra-ocular 10 e 12 mmHg respectivamen-
te. Biomicroscopia OD: sem alterações. OE: hiperemia conjuntival moderada com vasos dilatados e es-
piralados epibulbares, sem outras alterações (foto1). Fundoscopia OD: sínquise cintilante. OE: sínquise 
cintilante e vasos ingurgitados, sem outras alterações. Exame clínico: ausência de sopros temporais ou 
carotídeos. Foi solicitada Ressonância Nuclear Magnética de crânio e órbitas que evidenciou: discreta 
proptose à esquerda associada a edema de gordura intra conal, espessamento e hiper realce pelo 
contraste de musculatura extrínseca. Tênue realce liso da bainha dural do nervo óptico e leve ectasia 
dos vasos orbitários superiores além de tênue hiper realce pelo contraste da topografia da fissura or-
bitária superior a esquerda (foto 2). Diante dos sinais inflamatórios radiológicos descritos, sugeriu-se a 
hipótese de pseudotumor inflamatório.  Considerada a história de uso de corticoide previamente sem 
melhora do quadro, a apresentação clínica do paciente e as alterações radiológicas, encaminhamos 
o paciente para arteriografia. A arteriografia evidenciou Fístula Carótido - cavernosa (FCC) indireta à 
esquerda, nutrida por ramos meníngeos do tronco meningo- hipofisário e a drenagem feita através 
das veias corticais temporais do lado contralateral (foto3).  Após o procedimento paciente evoluiu com 
melhora das queixas e normalização do aspecto dos vasos epibulbares à esquerda. (foto 4). Prova-
velmente houve trombose espontânea da fístula que ocorre em 5 a 10% dos casos de fístula indireta. 
Conclusão:  O diagnóstico da FCC indireta pode ser desafiador. A combinação de história clínica, 
achados de exame físico e exames de imagem direciona a investigação.  A angiografia é capaz de 
confirmar o diagnóstico e tratar a patologia. 

P39
ORBITAL LYMPHANGIOMA AND PREGNANCY: A CASE REPORT AND A BRIEF REVIEW OF 
LITERATURE
ANA DRUMOND CASSIMIRO, TÁBATA PASSOS FERREIRA, DANIELLE PIMENTA VIANA TRINDADE, ANA 
ROSA PIMENTEL
Hospital São Geraldo - Belo Horizonte - Minas Gerais - Brasil
Introdução: Orbital lymphangiomas, also called orbital lymphaticovenous malformations and 
orbital venous malformations, are congenital slow-flow vascular lesions caracterised by benign 
histology but locally aggressive nature. It is the second most common orbital tumor of vascular 
origin in childhood with up to 90% presenting until the second decade of life. It has a mild female 
predilection, but there is no difference in recurrence rates between females and males. In a 30-year 
retrospective single-center study including 1264 orbital lesions, Shields et al reported that orbital 
lymphangiomas accounted for 25% of orbital vascular lesions and 4% of all orbital lesions. There 
are few reports describing orbital lymphangioma presenting in adults. Our survey of English lite-
rature did not produce any report of this orbital neoplasia in pregnant women, but curiously there 
are 5 cases up to date of diagnosed abdominal and axillar lymphangioma during pregnancy with 
a fast growing speed exactly in the beginning of the third trimester of gestation.
Relato do caso: A 22 -year-old, gravida 1, para 0, otherwise healthy woman presented with proptosis, 
swollen eyelids, vision loss and pain at her left eye of acute onset five days ahead of admission. The 
course of pregnancy was uneventful until the 27th week, when she was referred to our service. She was 
initially treated with IV hydrocortisone and ceftriaxone in a secondary care hospital; however, without 
any response. She reported intermitent and mild left inferior eyelid swelling during efforts in the past 
six months. No history of trauma nor systemic symptoms. She stated good vision in both eyes in the 
past. Visual acuity was no light perception in the left mydriatic eye. External exam revealed an elevated, 
non-pulsatile, compressible eyelids swelling causing upper and lateral displacement of the globe. Left 
eye was frozen in primary gaze. Herthel exophtalmometry was 16 mm X 32 mm/ 111 mm. Fundoscopie 
showed swollen optic nerve and pale retina with cherry red-spot in the left eye. Orbital MRI presented 
a medial mass T2 hyperintense, and predominantly T1 hypointense, with heterogeneous multikystic 
lesions filling the left orbit in an infiltrating fashion, displacing the optic nerve laterally and generating 
marked proptosis. A drainage surgery by a superomedial orbital approach was perfomed with goals of 
reduction of pressure on the optic nerve and relief of left orbital pain.
Conclusão: Our report hopes to assist in the management of lymphangioma by providing case 
experience and possible effective treatment options, such as anti-VEGF agents, considering its 
growing levels during gestation. This diagnosis should arise in doctor´s mind facing cases of fast 
growing orbital tumors during gestational period as much as female patients already diagnosed 
with lymphangioma should receive special attention during the third trimester of an eventual 
pregnancy.

P40
OSTEOMAS ORBITÁRIOS: RELATO DE CASOS
DEBORAH DE OLIVEIRA VERAS, JOSÉ VITAL FILHO, GUSTAVO COELHO CAIADO, RODRIGO OTÁVIO 
DO ESPÍRITO SANTO
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo - São Paulo - Sao Paulo - Brasil
Introdução: Osteomas são tumores benignos e de crescimento lento, que podem ocorrer em 
qualquer osso. Correspondem a 4% dos tumores primários maxilofaciais benignos. A etiologia 
é multifatorial. São geralmente assintomáticos, mas podem causar dor, diplopia, metamorfop-
sia, distopia ocular, epífora, dacriocistite, celulite orbitária, perda de visão, cefaléia, assimetrias 
e dor facial. São diagnosticados quando sintomáticos, aparentes na inspeção ou por achados 
acidentais em tomografias computadorizadas (TC). A conduta envolve observação ou abordagem 
cirúrgica em casos específicos. 
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Relato do caso: Caso 1: Paciente A.L.M.S, 50 anos, história de edema de pálpebras superior e 
inferior do olho esquerdo (OE) há 3 anos, com crescimento progressivo, associado a dor ocular e 
congestão nasal ipsilateral. A TC de órbita evidenciou lesão expansiva heterogênea com neofor-
mação óssea e componente insuflativo em etmóide e parede mediana de órbita esquerda. Acui-
dade visual (AV) 20/20 em ambos os olhos (AO). À biomicroscopia apresentou edema de pálpebra 
superior e inferior à esquerda. Caso 2: Paciente E.C.S.S, 43 anos, história de lesão nodular em 
supercílio do OE há 4 anos, com crescimento lento, associado a dor ocular. AV de 20/20 em AO. 
À biomicroscopia apresentou lesão sólida em rebordo orbitário superior de OE. Ultrassonografia 
de OE evidenciou lesão no rebordo orbitário superior apresentando superfície convexa e com hi-
perecogenicidade, observou-se sombra acústica após os ecos iniciais sugerindo calcificação. TC 
de crânio evidenciou lesão de densidade óssea em mesma topografia. Caso 3: Paciente J.M.R, 18 
anos, história de lesão sólida em olho esquerdo há dois anos associado a dor ocular. AV no olho 
direito (OD) de 20/20 e OE de 20/200. TC de seios de face evidenciou desvio do septo nasal para 
direita, espessamento com esclerose do osso frontal esquerdo podendo corresponder à displasia 
fibrosa. Caso 4: Paciente M.F.M.F, 70 anos, com história de osteoma em região frontal a direita, 
diagnosticado há 30 anos. AV de 20/20 em AO. Ectoscopia apresentando elevação discreta em 
topografia de rebordo orbitário superior à direita. Realizado TC de órbita apresentando lesão ex-
pansiva com neoformação óssea em rebordo orbitário superior à direita. Caso 5: Paciente R.N.S, 
53 anos, história de lesão endurecida em região de supercílio direito há 3 anos com crescimento 
progressivo associado a cefaléia. AV de 20/20 AO. TC de órbita evidenciou lesão expansiva hete-
rogênea com neoformação óssea. Em todos os casos foi realizada a exérese da lesão e o exame 
anatomopatológico com diagnóstico de osteoma.
Conclusão: Esses tumores devem ser diferenciados de outras doenças ósseas e podem ser tra-
tados cirurgicamente com uma equipe multidisciplinar quando sintomáticos ou na presença 
de alterações funcionais ou estéticas. Ressecções parciais podem ser uma alternativa quando 
os riscos excedem os benefícios. Osteomas pequenos e assintomáticos podem ser observados 
periodicamente.

P41
PARAGANGLIOMA INTRAOCULAR: UM DIAGNÓSTICO RARO 
JULIANA LASNEAUX RIBEIRO, IVELISE THERESA BALBY, IGOR MOREIRA TORTURELLA, CELSO ALVES NETO
Introdução: O paraganglioma na órbita foi descrito em 1952, tendo aproximadamente 50 ca-
sos em todo o mundo. Já o intraocular foi primeiramente descrito em 1994 por Sandboe et al. 
Segundo novos estudos de genética molecular, estima-se que até 1/3 dos feocromocitomas e 
paragangliomas sejam hereditários. Foram identificadas 6 mutações predisponentes, sendo 3 re-
lacionadas com o gene da succinil desidrogenase (SDH), um complexo enzimático mitocondrial.   
Relato do caso: Paciente WBM, 41 anos, com quadro de perda progressiva da visão (há 8 meses) 
em olho esquerdo. Atendido pela oftalmologia do HBDF em abril de 2017 apresentando amau-
rose em OE e, à biomicroscopia, tumoração amelanótica e vascularizada em todo o quadrante 
temporal superior da câmara anterior, com corectopia ínferonasal. À RNM: formação expansiva 
de globo ocular associada a descolamento de retina, sugestivos de melanoma de coroide. Re-
alizada a cirurgia de enucleação com reconstrução da cavidade orbitária. Biópsia com diagnós-
tico de melanoma de coroide, com dimensões de 1,5 x 1,4 x 1,0 cm, tipo histológico fusiforme e 
margens livres. Paciente encaminhado para avaliação pelo setor de oncologia clínica. Em TC de 
abdome identificou-se lesão cística e bem delimitada em mediastino posterior. Em intervenção 
cirúrgica para biópsia feita pela equipe de cirurgia torácica, em agosto/2017, identificou-se lesão 
nodular suspeita, enegrecida e endurecida em segmento lateral de lobo médio (biópsia excisio-
nal em cunha) e abaulamento em mediastino devido a massa subjacente (biópsia incisional). 
Realizado PET scan (04/09): lesões hipermetabólicas em mediastino e tireoide, com indicação 
de PAAF. Resultado da biópsia pulmonar: tumor carcinoide atípico com alto índice prolifera-
tivo. No dia 20/09, paciente submetido a lobectomia pulmonar à direita associada a ressecção 
da massa mediastinal. Os materiais ocular e mediastinal foram revisados em outro laboratório, 
com expansão do painel imunohistoquímico. Laudo da revisão: aspectos histológicos e imunofe-
nótipos semelhantes, padrão de crescimento na forma de ninho de células fusiformes rodeadas 
por células sustentaculares S100+ e espesso arcabouço de fibras reticulares, com negatividade 
para citoceratinas e reatividade para antígenos neuro-endócrinos. Realizado PAAF (27/10) com 
resultado citológico suspeito para malignidade (Bethesda V); programada nova aspiração para 
estudo imunocitoquímico.
Conclusão: A presença de dois focos de paraganglioma levanta a hipótese de metástase ou tu-
mor multifocal (mediastino e órbita são sítios descritos de paragangliomas primários). O caso foi 
referenciado para setor de genética para avaliação do complexo SDH. A identificação genética 
permite o diagnóstico precoce e orienta o seguimento, além do adequado manejo dos familiares. 

P42
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES CIRÚRGICOS ATENDIDOS NO AMBULATÓRIO DE 
PLÁSTICA OCULAR DO HOSPITAL REGIONAL DA ASA NORTE - DF 
CAMILA LOPES GUIMARÃES BORGES, EDUARDO FILGUEIRAS GIOVANNINI, GISELE MACIOCA MORATO
Hospital Regional da Asa Norte - Brasília - Distrito Federal - Brasil
Objetivo: Conhecer o perfil epidemiológico dos pacientes cirúrgicos atendidos no ambulatório 
de Plástica Ocular do Hospital Regional da Asa Norte, identificando assim a idade, sexo, a altera-
ção oculopalpebral mais corrigida cirurgicamente e o número de procedimentos cirúrgicos reali-
zados no mesmo paciente para a correção da patologia.
Material e Método: O estudo observacional retrospectivo foi realizado através de análise de 
prontuário eletrônico de pacientes cirúrgicos atendidos no ambulatório de Plástica Ocular do 
Hospital Regional da Asa Norte, durante o período de seis meses, entre janeiro a junho de 2017, 
avaliando-se a idade, sexo, diagnóstico principal e o número de cirurgias realizadas no mesmo 

paciente, identificando-se assim a alteração oculopalpebral mais corrigida cirurgicamente no ser-
viço, a faixa etária e o sexo mais prevalente de atendimento. A faixa etária foi dividida por décadas 
de vida até os 70 anos e maior que 70 anos. Os diagnósticos foram separados em blocos: derma-
tocálase, tumor palpebral (benigno e maligno), tumor orbitário (benigno e maligno), alteração 
de posição palpebral (ectrópio, entrópio ou triquíase), alteração de conjuntiva (pterígio, tumor 
ou NIC), ptose, obstrução de vias lacrimais e olho cego (phthisis bulbi ou cavidade anoftálmica).
Resultado: No período estudado, foram operados 115 pacientes.  Destes, 22,6 % apresentavam 
idade entre 51 a 60 anos, seguido de pacientes entre a faixa etária maior que 70 anos (21,7 %) e 
entre 61 a 70 anos (20,8 %).  O sexo feminino foi o mais prevalente (65,2 %). A correção de dermato-
cálase foi a cirurgia mais realizada (33,9 %), seguido de alteração de conjuntiva (20,8 %), alteração 
de posição palpebral (14,7 %) e tumor palpebral (11,3 %). 68,6 % dos pacientes realizaram um único 
procedimento cirúrgico. Os pacientes que realizaram mais de um procedimento cirúrgico foram de-
vido a recorrência da lesão, bilateralidade, necessidade de reconstrução palpebral após retirada da 
lesão em um segundo tempo cirúrgico visando melhor estética ao paciente ou forniceplastia após 
evisceração para melhorar a adaptação da prótese ocular externa. Dentre os pacientes operados de 
dermatocálase, a idade prevalente era entre 51 a 60 anos (30,7 %), seguido de 61 a 70 anos (28,2 %) 
e maior de 70 anos (28,2 %), gerando um prejuízo no campo visual devido ptose mecânica, sendo 
assim a queixa mais frequente de atendimento no ambulatório.
Conclusão: O conhecimento da frequência das alterações oculopalpebrais é importante para a adoção 
de medidas preventivas, terapêuticas e reabilitadoras, proporcionando uma melhor qualidade de vida 
ao paciente e treinamento da equipe especializada em diagnosticar e tratar as patologias encontradas.

P43
QUEIMADURA EM FACE POR FOGO ACIDENTAL PER-OPERATÓRIO NA BLEFAROPLASTIA SU-
PERIOR
TACIANA BRETAS GUERRA, ÉRICA NUNES MARINHO, ANA CLÁUDIA SAD MOURA W SILVA, CAROLINA DE 
ANDRADE PAES FERNANDES
Objetivo: Chama de fogo durante as cirurgias plásticas oculares são eventos raros, porém quan-
do ocorrem são catastróficos, principalmente por envolver procedimentos estéticos na face. Os 
principais fatores de risco incluem sedação endovenosa monitorizada, uso de cautério monopo-
lar e uso de oxigenioterapia por catéter nasal. Este trabalho tem como objetivo descrever um caso 
de queimadura em face devido a chama de fogo durante uma blefaroplastia superior, bem como 
discutir as formas de prevenção dessa complicação.
Material e Método: RPP, 64 anos, sexo feminino, apresentava dermatocálase superior grau IV e foi 
submetida a blefaroplastia superior sob anestesia local e sedação. A paciente foi monitorizada con-
tinuamente durante a cirurgia, recebeu oxigênio por catéter nasal a 2L/min e foi utilizado cautério 
monopolar para hemostasia. Durante a excisão e cauterização da bolsa de gordura medial do olho 
esquerdo, houve formação súbita de chama de fogo próxima ao nariz, que foi prontamente abafada 
após remoção da fonte de O2. Houve queimadura de segundo grau da região nasal e labial superior, 
que recebeu lavagem com soro fisiológico 0,9% logo após o incidente. Não houve acometimento das 
pálpebras ou dos olhos pelo fogo e a cirurgia foi finalizada normalmente, sem outras intercorrências. A 
paciente manteve-se clinicamente estável e com boa saturação em ar ambiente após o procedimento, 
logo, foi liberada para casa, mas com acompanhamento diário no departamento. Foi prescrito poma-
da de neomicina tópica para uso nas áreas de queimadura e soro fisiológico intranasal. 
Resultado: No terceiro dia de pós-operatório (PO) notou-se formação de algumas crostas na re-
gião acometida. No sétimo dia PO, as suturas de pálpebra foram removidas conforme a rotina 
do serviço e com 15 dias após a cirurgia já havia melhora significativa da queimadura, restando 
apenas leve hiperemia local. Após 2 meses, já não havia mais cicatrizes ou marcas na região da 
queimadura, estando a paciente sem queixas e satisfeita com o resultado estético palpebral.
Conclusão: O evento descrito, apesar de extremamente desagradável para a paciente e os ci-
rurgiões envolvidos, trouxe reflexão e maior cautela na rotina do centro cirúrgico do serviço. Op-
tou-se, a partir de então, por desligar a fonte de O2 sempre que possível durante a cauterização. 
Passou-se a preferir os cautérios bipolares em relação aos monopolares e, além disso, a atenção 
foi redobrada para não haver formação de bolsão de oxigênio pelo campo cirúrgico. A experiên-
cia traumatizante para a paciente foi abordada com muito diálogo e disponibilidade por parte 
da equipe médica. Trata-se de uma complicação extremamente indesejável, porém passível de 
prevenção. Por isso, deve-se ter cautela para evitar esses eventos potencialmente devastadores.

P44
RECONSTRUÇÃO DE PÁLPEBRA INFERIOR APÓS EXÉRESE DE CARCINOMA BASOCELULAR: 
RELATO DE CASO
GISELE MACIOCA MORATO, CAMILA LOPES GUIMARÃES, EDUARDO FILGUEIRAS GIOVANNINI

Hospital Regional Asa Norte - Brasilia - Distrito Federal - Brasil

Introdução: As neoplasias malignas da pele transformaram-se em uma verdadeira epidemia nos 

últimos anos e no Brasil.  A face, em especial a pálpebra inferior, é o local mais frequentemente aco-

metido pelos carcinomas basocelulares e carcinomas espinocelulares. No relato a seguir, os autores 

mostram uma técnica alternativa eficiente, com resultado funcional e estético aceitável.

Relato do caso: MSB,64 anos, sexo masculino, caucasiano, veio ao ambulatório de plástica ocular 

do Hospital Regional da Asa Norte, em Brasília (DF), no dia 13/11/16 com a queixa de tumor palpe-

bral. Paciente queixava-se de lesão em pálpebra inferior esquerda (PIE) há 5 anos, com crescimento 

progressivo. Ao exame oftalmológico apresentava: Acuidade visual sem correção de olho direito 

20/25 e de olho esquerdo 20/30. Na biomicroscopia: tumoração palpebral inferior esquerda exten-

sa acometendo região central e canto medial, elevada, de aspecto peroláceo, com telangectasias 

perilesional e ulceração central. Pinguécula nasal. Conjuntiva sem hiperemia. Córnea transparente, 

não cora com a fluoresceína. CA ampla. Catarata incipiente. Reflexos pupilares preservados AO. No 
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dia 23/02/17, foi submetido à exérese de lesão com auxílio da biopsia de congelação, onde foi ave-

riguado margem lateral comprometida e expandido excisão. Durante o procedimento, foi realizado 

para reconstrução palpebral inferior esquerda: retirada de pele e músculo da pálpebra superior ipsi-

lateral para rotação de retalho via canto medial para repor lamela anterior e retirada de placa tarsal 

superior para reconstrução da lamela posterior. O subcutâneo foi suturado com vicryl6.0 e a sutura 

cutânea foi realizado com nylon 5.0. Paciente evoluiu bem durante pós operatório, sendo feito em 

segundo tempo, no dia 26/05/17, a reconstrução do canto medial.

Conclusão: No caso apresentado, por se tratar de uma lesão extensa na pálpebra inferior e 

com acometimento de via lacrimal inferior, optou-se por rotação de retalho via canto medial, 

poupando canalículo superior. Após reconstrução de canto medial em um segundo tempo, ob-

teve-se um bom resultado estético e funcional.

P45
RINOSPORIDIOSE OCULAR
CINTHIA MITIE ARAKI DOS SANTOS, DIEGO DEL BIANCO DIAS NETTO, RODRIGO VUONO DE BRITO, 
DAVI ARAF
Hospital Cema - São Paulo - Sao Paulo - Brasil
Introdução: A Rinosporidiose é uma infecção fúngica crônica rara, que atinge a membrana 
mucosa, causada pelo agente etiológico Rhinosporidium seeberi. Em sua epidemiologia áreas 
tropicais e subtropicais são consideradas endêmicas. O maior número de casos é encontrado 
na India e Sri Lanka (88%), seguidos da América do Sul e países africanos.  A transmissão se dá 
provavelmente por penetração transepitelial. É mais frequente na mucosa da cavidade nasal e 
menos frequente no olho, portanto especialmente mais raro. Os locais mais comuns de acometi-
mento ocular em ordem são a conjuntiva, saco lacrimal, esclera e pálpebra. O diagnóstico clínico 
geralmente é difícil, e ainda menos provável se o médico não estiver familiarizado com a doença. 
O diagnóstico diferencial das lesões polipóides da conjuntiva, inclui além da rinosporidiose, o 
granuloma piogênico, epiteliomas, papilomas, angiomas, angiofibromas e inflamações. Geral-
mente afeta os mais jovens que frequentam banhos de rios e lagoas. O exame histopatológico 
mostra múltiplos esporângios na área subepitelial. A Rinosporidiose possui altas taxas de recor-
rência, mas podem ser muito baixas se for realizada uma excisão meticulosa completa associada 
à cauterização da base sangrante da lesão. Existem outras alternativas recomendadas por alguns 
autores, como a dapsona e aplicação de iodo-povidine na base da lesão, mas a excisão da lesão 
seguida de cauterização ainda é o melhor tratamento.
Relato do caso: V.S.R., 26 anos, sexo masculino, profissional de tecnologia da informação, proce-
dente de Minas Gerais, residente em São Paulo há 11 anos. Trabalhava e morava em uma fazenda 
em Minas Gerais onde tinha o hábito de se banhar em rios e a última vez que se banhou foi em 
2016 em São Paulo. Procurou nosso serviço com queixa de dor à eversão de pálpebra superior 
direita com exposição de lesão carnosa há 3 meses. Ao exame de biomicroscopia apresentava 
massa localizada em conjuntiva tarsal superior de olho direito medindo 1,3x0,3x0,8cm, vascula-
rizada, elevada, pedunculada, amolecida, elástica, dolorosa à manipulação e de aspecto papi-
lomatoso. A acuidade visual com melhor correção era de 20/20 em ambos os olhos e não havia 
outras alterações à biomicroscopia. Foi submetido à exérese total da lesão e sua cauterização 
em base e enviado material para exame anatomopatológico. Foi constatado Rinosporidiose no 
resultado do anatomopatológico, pois mostrou esporângios na camada subepitelial. Os exames 
sorológicos de HIV foram todos negativos. Na avaliação otorrinolaringológica não foi constatada 
lesão em mucosa nasal. A tomografia computadorizada de seios da face e a nasofibroscopia não 
apresentaram alterações.
Conclusão: A Rinosporidiose é uma doença rara e ainda mais rara quando acomete o olho. O relato 
tem a finalidade de alertar e orientar os médicos para a possibilidade de tal diagnóstico. Apesar da 
baixa incidência, a rinosporidiose ocular deve sempre constar no diagnóstico diferencial das lesões 
polipóides da conjuntiva.

P46
SARCOIDOSE ORBITARIA: MANIFESTAÇÃO PRIMÁRIA DA DOENÇA
JULIA ROCHA DIAS, MARINA BERNARDES LEAO, DANIELLE PIMENTA VIANA TRINDADE, ANA ROSA 
PIMENTEL FIGUEIREDO

Introdução: A sarcoidose é uma doença granulomatosa sistêmica, de etiologia desconhecida e 

caracterizada pela presença de granulomas não caseosos em diferentes órgãos, sobretudo em 

pulmões, linfonodos, pele e olhos. A incidência de sarcoidose estimada no Brasil é de 10 casos 

para cada 100.000 habitantes.    Manifestações oculares ocorrem em até 80% dos pacientes com 

sarcoidose, sendo a uveíte a mais comum. O acometimento da órbita e/ou das glândulas lacri-

mais ocorre em cerca de 20% dos pacientes com manifestações oculares. As queixas oculares 

podem coexistir com a doença sistêmica assintomática, ou até mesmo precedê-la. 
Relato do caso: Paciente feminina, 77 anos, foi referenciada ao Setor de Plástica Ocular do Hospital 
São Geraldo devido a tumoração orbitária à esquerda. Queixava-se, há 4 meses, de lacrimejamento 
contínuo em olho esquerdo. Negava sintomas sistêmicos. À admissão: reflexos pupilares presentes 
e simétricos, sem defeito pupilar aferente; acuidade visual corrigida em OD de 20/100 e em OE de 
20/60; movimentação ocular normal em OD e com restrições à infralevoversão (-2) e infraversão (-1) de 
OE; exotropia e hipertropia esquerda; ausência de diplopia; proptose à esquerda (Hertel 17x20/102); 
palpação de lesões em regiões  ao superomedial (endurecida, circunscrita, não aderida ao rebordo 
orbitário, indolor) e inferomedial da órbita (endurecida, limites precisos, aderida ao rebordo orbitário, 
indolor), aparentemente não confluentes; biomicroscopia com opacidade de cápsula posterior em AO; 
fundoscopia de OD: disco óptico róseo e área de atrofia do EPR em mácula e de OE, disco óptico pálido, 
mácula com área de atrofia do EPR, afilamento vascular e espículas ósseas em periferia. Tomografia 
computadorizada (TC) de órbitas mostrava lesão expansiva orbitária à esquerda causando efeito de 

massa sobre o globo ocular, realçada po por contraste e contígua aos músculos reto medial e oblíquo 
superior, osso etmoidal e canal lacrimal. Realizada biópsia em região superomedial da órbita e mi-
croscopia evidenciou inflamação crônica granulomatosa, não caseificante e com padrão sarcoídico, 
pesquisas de BAAR e fungo foram negativas. A paciente também apresenta alterações pulmonares a 
TC assintomáticas compatíveis com sarcoidose. Foi prescrito prednisona oral 1 mg/kg/ 15 dias esca-
lonada.Após 3 meses de seguimento, a paciente refere melhora importante da visão e do lacrimeja-
mento. Foram observados a melhora da acuidade visual corrigida em OD para 20/20 e em OE para 
20/40; normalização da movimentação ocular; Hertel 18x20/102; ausência de alterações à palpação 
do rebordo orbitário.
Conclusão: O acometimento ocular pela sarcoidose foi a manifestação primária do paciente 
entre 20 a 30% dos casos registrados. Deve se atentar o oftalmologista para a importância do 
diagnóstico e tratamento da sarcoidose, que, como outras doenças sistêmicas, pode se apresen-
tar com o quadro ocular .

P47
SARCOMA DIFERENCIADO DA BAINHA DO NERVO PERIFÉRICO NA ÓRBITA - RELATO DE 
CASO
MILENA COMPAGNOLI VASCONCELLOS, CAROLINA ANDO MATSUNO, NATASHA FERREIRA SANTOS 
CRUZ, JOSÉ VITAL FILHO
Introdução: Sarcomas são tumores infrequentes e correspondem a menos de 5% dos tumores 
malignos do adulto e menos de 10% em crianças. Histologicamente, os tumores mesenquimais 
podem se diferenciar de tecidos ósseo, cartilaginoso, vascular, gorduroso, muscular e do tecido 
conectivo. A transformação celular ocorre pelo defeito no genoma e/ou por alterações em diver-
sas fases de diferenciação celular.  Na órbita, o sarcoma primário corresponde a 3-4% dos tumo-
res, sendo mais comuns o rabdomiossarcoma, osteoma e tumor fibrohistiocítico. Outros como 
Ewing, liposarcoma, sarcoma da bainha do nervo periférico e sarcoma alveolar de tecido mole 
são responsáveis por 1-2% dos tumores.
Relato do caso: Paciente do sexo feminino, 69 anos, refere lesão em órbita direita há 3 meses, as-
sociada a dor ocular e edema palpebral inferior. Há 1 ano eviscerou olho direito devido lesão seme-
lhante e ausência de visão ipsilateral por descolamento de retina. Ao exame oftalmológico apresen-
ta quemose intensa em toda extensão, bem aderida à esclera superior e inferior. Motricidade ocular 
de difícil avaliação devido restrição mecânica. Anátomo patológico (AP) da cirurgia prévia revela 
epitélio sem atipia, edema, congestão vascular e infiltrado inflamatório crônico linfoplasmocitário. 
Ausência de neoplasia.  Tomografia de órbita atual: formação expansiva de contornos lobulados e 
focos de calcificação, realce heterogêneo pelo meio de contraste. Origem no remanescente do globo 
ocular direito e extensão para gordura intraconal, medindo 3,3x2,0x3,0cm, provocando abaulamen-
to da região palpebral inferior ipsilateral. Há invasão do nervo óptico e contato da lesão com ventre 
do músculo reto inferior e da inserção do reto lateral. Não há erosão óssea.  Devido hipótese diag-
nóstica de lesão expansiva orbital a esclarecer, foi realizada cirurgia de esvaziamento da cavidade 
orbitária direita. O AP resultou em sarcoma diferenciado da bainha de nervo periférico, sendo então 
realizadas sessões de radioterapia com dose total de 6000 cGy (fracionamento 30x200). Paciente 
aguarda adaptação de prótese para reabilitação social.
Conclusão: Sarcoma da bainha do nervo periférico é uma neoplasia de origem mesenquimal que 
representa uma causa incomum de tumor na órbita. Devido sua malignidade, o tratamento cirúrgi-
co é a escolha e deve ser realizada com margens livres de tumor, embora a margem de segurança 
neste local seja dificil obter. Neste caso, a paciente foi submetida à excisão completa da lesão com 
margens amplas e associação com radioterapia de feixe externo. A imunohistoquimica revelou ex-
pressão de CD56, KI76 positivos e proteína S100 e desmina negativos. Mantém o acompanhamento 
com a oftalmologia com previsão para adaptação de prótese ocular e com a oncologia para controle 
de recidivas.

P48
SÍNDROME EEC - RELATO DE CASO
MARLOS RODRIGUES LOPES E SILVA, CARLOS ALBERTO PINTO, ALEXANDRE CHATER TALEB, NASSER 
BAHJAT HAJJ
Hospital de Olhos de Aparecida - Goiânia - Goias - Brasil
Introdução: A Síndrome de Ectrodactilia, Displasia Ectodérmica e Fenda Lábio-Palatina (EEC) é 
uma doença rara, com cerca de 200 casos relatados na literatura. Decorre de mutação no gene 
p63, relacionada ao ectoderma e mesoderma e anomalias do sistema de drenagem lacrimal es-
tão presentes em 85% dos casos. O presente relato apresenta o caso de uma paciente atendida 
no Hospital de Olhos Aparecida em 2016, diagnosticada com EEC. 
Relato do caso: M.F.L.G., 8 anos, sexo feminino, veio com queixa de epífora, hiperemia ocular recor-
rente em AO associada a secreção. Na biomicroscopia, havia secreção purulenta em cílios e margem 
palpebral, córnea transparente, cílios bem posicionados e ausência de pontos lacrimais. Foi prescrito 
colírio antibiótico associado com corticóide e higiene dos cílios, com melhora completa do quadro. 
Posteriormente, foi indicada intervenção cirúrgica com o objetivo de reconstrução das vias lacrimais. 
O planejamento cirúrgico seria uma tentativa de encontrar canais lacrimais rudimentares, e caso ne-
gativo, o uso do tubo de Lester-Jones, afim de estabelecer a perviedade das vias lacrimais excretoras.
Conclusão: A EEC é marcada por diversas manifestações clínicas muito variáveis, sendo elas: age-
nesia de pontos e ductos lacrimais, alterações anatômicas ou funcionais das glândulas sudoríparas, 
cabelos finos e claros, distrofia ungueal, hipo ou anodontia, fenda lábio-palatina, hipoplasia facial, 
ectrodactilia com ou sem sindactilia e clinodactilia, alterações otológicas, baixa estatura, malforma-
ções genitourinárias, perda auditiva e retardo mental. As anomalias oftalmológicas variam desde 
ausência ou atresia do ponto lacrimal até o desenvolvimento incompleto ou ausência dos cana-
lículos, saco lacrimal ou ductos nasolacrimais. É comum observar fotofobia, telecantus, blefarites, 
conjuntivites, microftalmia e anoftalmia, triquíase, entrópio, escassez de supercílios e cílios, além de 
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hipofunção das glândulas de Meibomius, quando presentes. A base patológica para a ceratopatia 
em pacientes com EEC é multifatorial, podendo ser devido à ausência de glândulas meibomianas 
e à redução das células caliciformes, resultando em instabilidade do filme lacrimal. O tratamento 
oftalmológico consiste em restaurar a integridade ou perviedades das vias lacrimais excretoras e 
tratar possíveis complicações decorrentes da má formação ocular. A integração com equipe multi-
disciplinar é indispensável pela presença de manifestações sistêmicas associadas.

P49
SÍNDROME OCULOGLANDULAR DE PARINAUD ASSOCIADA À ESPOROTRICOSE
INGRID ALVES SYLOS, LEONARDO CARNEIRO TEIXEIRA LINS, NICKOLAS ALVES SYLOS, ANA CLAUDIA 
SANTOS QUEIROZ
Introdução: A Síndrome Oculoglandular de Parinaud (SOP) é uma condição clínica rara que consiste:-
conjuntivite granulomatosa unilateral, acompanhada de adenopatia pré-auricular ou submandibular. 
As causas mais comuns:doença da arranhadura do gato e tularemia. Infecções por fungos também 
foram encontradas,especialmente a esporotricose(S.schenckii),blastomicose e coccidioidomicose. A 
esporotricose é uma infecção subaguda ou crônica que ocorre em humanos e animais.As formas da 
doença são cutânea e extracutânea,sendo a cutânea mais comum (80% dos casos). O acometimento 
mucoso é raro,mas acomete preferencialmente a conjuntiva ocular. A infecção quase sempre ocorre 
por inoculação traumática de solo,plantas e matéria orgânica contaminada com fungos. Pode ser lo-
calizada na conjuntiva como infecção primária ou secundária envolvendo a pálpebra e face.Nódulos 
granulomatosos desenvolvem-se na conjuntiva tarsal ou bulbar. Menos comumente,adenopatia dolo-
rosa,dacriocistite. Padrão ouro para diagnóstico:cultura. Tratamento:Itraconazol oral.
Relato do caso: H.C.P.M, feminino, 24 anos, branca, natural do RJ. Procurou atendimento rela-
tando pressão em olho esquerdo(OE), lesão nodular em região cervical esquerda,embaçamento 
visual,secreção ocular,lesão em região nasal externa esquerda e edema de hemiface esquerda 
há 01 mês. Procurou vários atendimentos,interrogado conjuntivite bacteriana:tratamento com 
antibiótico,sem melhora;parotidite viral:resultado negativo.Melhora do edema de hemiface. Per-
maneceu com dor em pressão e procurou nosso serviço.Acuidade visual com correção:20/20 para 
longe. Observado adenopatia cervical anterior,submandibular,pré-auricular esquerda e lesão 
pustular nasal externa esquerda. Biomicroscopia:granuloma em conjuntiva tarsal superior e infe-
rior de OE.Tonometria:15/18mmHg.Mapeamento de retina e Retinografia simples normais.Sorolo-
gias:B. henselae,Tularemia,Sífilis,CMV,VEB,Chlamydia,PPD e RXtórax.Tratamento:Doxiciclina oral, 
colírio antibiótico.Dias depois,relatou lesões hiperemiadas e dolorosas em membros inferiores.
Negou contato com gato. Feito biópsia incisional da lesão em conjuntiva.Sorologias:negativas. 
Cultura,meio Sabouraud 2%:crescimento de S. schenckii.Iniciado Itraconazol 400mg/dia. Após 25 
dias,lacrimejamento e diminuição dos granulomas. 36 dias depois: melhora parcial do eritema 
nodoso e adenopatia. 45 dias depois: secreção à digitopressão de saco lacrimal OE. Antibióti-
co tópico.80 dias depois:fibrose dos granulomas porém: secreção em ponto lacrimal.Dilatação 
e sondagem:positivo. Manteve sintoma. Solicitado Dacriocistografia.Suspendido tratamento de 
Itraconazol após 2 meses.Por apresentar dilatação do saco lacrimal e obstrução proximal em lado 
esquerdo foi indicado Dacriocistorrinostomia.
Conclusão: A SOP é uma doença ocular rara causada por diferentes agentes etiológicos: bacté-
rias,vírus e fungos. Caracteriza-se por:conjuntivite granulomatosa,acompanhada de adenopatia 
pré-auricular e pode trazer consequências se não tratada imediatamente. 

P50
SÍNDROME PHACE - RELATO DE UM CASO
IVANA LOPES ROMERO-KUSABARA, FERNANDA YUMI KONNO, TACIANA TODA, DÉBORA OLIVEIRA VERAS
SANTA CASA DE SÃO PAULO - SÃO PAULO - Sao Paulo - Brasil
Introdução: A síndrome PHACE é um acrônimo em inglês de malformações da fossa Posterior 
cerebral, Hemangioma grande na face, anomalias Arteriais, anomalias Cardíacas e anormalidades 
oculares (“Eyes”). É necessária apenas a presença do hemangioma cérvico-facial e de alguma das 
malformações para fechar o diagnóstico. A ultrassonografia com Doppler, a RNM, TC e angiografia 
podem ser utilizados para avaliar a extensão do acometimento, diagnóstico diferencial e para o 
acompanhamento da resposta ao tratamento. O tratamento medicamentoso utiliza drogas de uso 
local (tópico ou intralesional) ou sistêmico (oral ou injetável). Os medicamentos mais utilizados são 
os corticosteroides e alfa-interferon. Os betabloqueadores (propranolol) tem se mostrado uma boa 
alternativa recentemente. A prednisona é administrada na dose de 1 a 3 mg/kg/dia. Nos casos sem 
resposta efetiva ao corticoesteroide, o alfa-interferon 2b pode ser administrado por via subcutânea, 
na dose de 3 milhões de UI/m2. Estudos recentes demonstraram boa efetividade dos betabloquea-
dores, com redução significativa do hemangioma e resultados estáveis após o término do tratamen-
to, com dose usual de 2 a 3 mg/kg/dia, via oral. O tratamento cirúrgico remove a lesão em áreas de 
crescimento com potencial desfigurante ou comprometimento funcional e estético.
Relato do caso: Criança do sexo feminino, 1 mês de vida, compareceu ao serviço de oftalmologia da 
Santa Casa de São Paulo devido ao aparecimento de mancha violácea e edema na região orbitária es-
querda com 15 dias de vida. Paciente nasceu a termo, pequena para a idade gestacional, de parto cesáreo 
de urgência por eclampsia materna. Ao exame oftalmológico, o olho direito não apresentava alteração 
e o olho esquerdo, hemangioma na região palpebral superior, causando ptose discreta. Biomicroscopia 
e fundoscopia sem alterações. No exame de angio RNM, foi evidenciado um conjunto de achados com-
patíveis com síndrome PHACE, como tortuosidade e ectasia dos vasos cranianos à esquerda e da artéria 
comunicante posterior ipsilateral e estenose focal da artéria torácica. Iniciou-se o tratamento com propra-
nolol 0,3 mg/kg/dia em duas tomadas por dia, após decisão conjunta da dermatologia, cardiopediatria, 
neuropediatria e oftalmologia. Foi observada melhora importante do hemangioma com regressão da 
lesão quase completa, durante o tratamento, com a dose atual de 2 mg/kg/dia.
Conclusão: A Síndrome PHACE é uma doença rara que pode estar associada a complicações gra-
ves e, por isso, é recomendado acompanhamento multidisciplinar. A maior parte dos casos de 

hemangioma tem evolução favorável e conduta conservadora, porém, para os casos em que há 
indicação de tratamento medicamentoso, os betabloqueadores têm ganhado importância, com 
boa resposta clínica, como observado nesse caso.

P51
TOXOCARÍASE OCULAR: UM RELATO DE CASO
LUIZA BERTAZZI, RENAN CARNEIRO NOGUEIRA BERTAZZI, RICARDO SOUZA TAVARES
Introdução: A toxocaríase é uma doença parasitária causada pelas larvas do nematoide Toxoca-
ra spp, parasita comum de cães e gatos que podem suscitar manifestações clínicas severas, caso 
infecte humanos. Dentre estas, a toxocaríase ocular (TO) é considerada uma das mais graves. O 
contato com o parasito dá-se, especialmente em crianças, via ingestão de ovos dispersos pelo 
solo, água e alimentos contaminados. As suas larvas atravessam a parede intestinal migrando 
para o fígado, pulmões, entre outras estruturas. São descritas duas formas: a visceral, na qual o 
parasita migra para diferentes tecidos; e a ocular, em que o verme transita via vasos ciliares ou 
vasos centrais da retina para a coroide e vítreo.  A TO é normalmente unilateral, e pode cursar 
com uveíte, vitrite, papilite e retinocoroidite, que cronicamente podem evoluir com endoftalmite, 
descolamento de retina, perda de acuidade visual (AV), granuloma periférico e de polo posterior.
Relato do caso: Paciente de 2 anos, feminino, moradora de zona rural, acompanhada por res-
ponsável que relatou quadro de olho direito (OD) “torto” (sic) intermitente, há 4 meses. Tem con-
tato com animais domésticos. Sem outras queixas oculares. Ao exame oftalmológico: Teste de 
Hirschberg: desvio de 15D. Teste Cover-Uncover: Exotropia. Fundoscopia: maculopatia em “olho 
de boi”, proliferação vítrea com lesões esbranquiçadas e leucocoria. AV: 20/200 OD e 20/40 OE. A 
retinoscopia foi inviável ao OD. Foi solicitado sorologia anti-toxocara canis com resultado rea-
gente. Ao hemograma, eosinofilia de 16,5%. Para tratamento, foi prescrito Albendazol 400mg por 
60 dias e prednisona 1mg/kg em esquema regressivo. Paciente evoluiu com granuloma em polo 
posterior (visto em ultrassonografia) de OD e lesões cicatrizadas.
Conclusão: O granuloma de polo posterior, surge em 25% a 50% dos casos de TO e causa perda 
de AV por envolvimento direto da mácula e/ou disco óptico, desenvolvimento secundário de pre-
gas retinianas, membranas epiretinianas ou, mais raramente, pelo desenvolvimento de neovas-
cularização coroidea. O diagnóstico é dado pela clínica, já que o definitivo exige a observação da 
larva no olho humano. Assim, são utilizados testes complementares como o ELISA para anticorpo 
anti-toxocara no soro ou no humor aquoso, ou a ultrassonografia ocular. No caso apresentado, 
de TO na forma de granuloma do polo posterior, a presença de estrabismo, as lesões referidas na 
fundoscopia e a eosinofilia justificaram a observação médica. O diagnóstico foi clínico, apoiado 
no resultado do teste ELISA positivo. O tratamento da TO deve ser orientado em função da lesão 
ocular, e inclui o uso de corticoide tópico, periocular, intraocular ou sistêmico, a depender da 
localização e severidade da inflamação; uso de anti-helmínticos, ainda não consensual; e a opção 
cirúrgica, nos casos de maior agravo da função visual.

P52
TUMOR DE CÉLULAS GIGANTES EM MAXILA ESQUERDA COM PARALISIA FACIAL E LAGOFTALMO 
IPSILATERAIS - RELATO DE CASO
SARAH FUMIAN MILWARD DE AZEVEDO, PATRÍCIA MOITINHO FERREIRA, IVELISE THERESA ARAÚJO 
BALBY, BÁRBARA MÍRIAN SILVA MENDES
Hospital Oftalmológico de Brasília - Brasília - Goias - Brasil
Introdução: O tumor de células gigantes (TCG) apresenta-se predominantemente de forma be-
nigna, tem discreta preferência pelo sexo feminino e por acometimento da porção distal de ossos 
longos, localizando-se principalmente na região dos joelhos. A faixa etária mais acometida com-
preende entre a décima e quinta décadas de vida. Dor local é o sintoma mais frequente seguido 
de aumento de volume na região afetada. Lesão lítica costuma ser o aspecto inicial nos exames 
de imagem que permite maior suspeição diagnóstica. Campanacci et al. desenvolveu um sistema 
de classificação baseado no aspecto radiográfico da lesão que vai de grau I a III, e a partir deste, 
estabelece-se a extensão da lesão e seu tratamento. O objetivo deste trabalho é relatar um caso 
de TCG na maxila, doença rara nesta topografia e com repercussão oftalmológica.
Relato do caso: C.B.C., masculino, 53 anos, procedente do Distrito Federal, em tratamento há 01 
mês de TCG em maxila esquerda (ME). Refere há 03 anos inicio de quadro de cefaleia de inten-
sidade moderada a intensa e perda auditiva progressiva à esquerda. Após 18 meses do início 
dos sintomas evoluiu com tumoração em região de ME sendo encaminhado para cirurgião de 
cabeça e pescoço, quando foi realizada biópsia e diagnóstico definitivo histopatológico da lesão.  
Apresentou-se em consulta oftalmológica queixando ardência em olho esquerdo (OE) a despeito 
do uso eventual de adaptis gel®. Exame físico evidencia grande tumoração de aproximadamen-
te 8 cm de diâmetro, endurecida, aderida a planos profundos e dolorososa à palpação, ocupa 
região temporal e de ME e com volumoso edema perilesional, lesão desloca pavilhão auricular. 
Evidencia-se ainda paralisia facial total ipsilateral à lesão, exposição de esclera inferior à oclusão 
palpebral forçada e desvio de rima labial à esquerda. Ao exame oftalmológico apresentou acuida-
de visual sem correção de 20/20 em ambos os olhos (AO). Exame de biomicroscopia do OE com 
conjuntiva bulbar inferior corando com colírio de fluoresceína, pressão intraocular de 6 mmHg. 
Mapeamento de retina e exame de campo visual sem alterações em AO. Paciente permanece em 
acompanhamento mensal com quadro de paralisia facial, olho seco e lagoftalmo à esquerda com 
uso de lubrificantes e oclusão palpebral à noite.
Conclusão: Quanto menor o tempo entre o início dos sintomas e o diagnóstico e tratamento da 
doença maior a chance deste se dar de forma menos invasiva. Este tipo de lesão apresenta-se 
em sua forma benigna em 95% dos casos e as lesões em região de cabeça e pescoço podem 
evoluir com perda dentária, sialorréia, dor, tumoração local, deformidades, déficits neurológicos 
e fraturas patológicas. Observa-se recidiva da lesão em 25% dos casos em até três anos após o 
tratamento e o prognóstico dependerá principalmente do tempo entre o surgimento da doença e 
seu tratamento e da qualidade deste.
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VÍDEOS
V01
CORREÇÃO DE RETRAÇÃO PALPEBRAL INFERIOR: ENXERTO DE CARTILAGEM AURICULAR E DERME
MARIANA PEREIRA LEITE DIAS GUMIERO, ALLAN CHRISTIAN PIERONI GONÇALVES, IVANA CARDOSO PE-
REIRA, SUZANA MATAYOSHI
HC/FMUSP - SP - Sao Paulo - Brasil

Resumo: O vídeo apresentado faz parte de um projeto de pesquisa, onde estamos estudando 

pacientes dos setores de Órbita e Plástica Ocular do ambulatório de Oftalmologia do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. São pacientes portadores de re-

tração palpebral inferior estável por pelo menos 6 meses, com indicação cirúrgica para correção.   No 

presente vídeo, serão apresentados dois espaçadores: a cartilagem auricular e a derme. A cartilagem 

auricular autógena é considerada um bom espaçador. Esta cartilagem é rígida e proporciona exce-

lente suporte para as pálpebras, entretanto, não se adapta facilmente ao globo. A experiência com 

a derme autógena ainda é limitada; tem a vantagem de ser facilmente colhida, com grandes quanti-

dades disponíveis. Nesse caso, retirada do quadrante abdominal inferior direito. A abordagem foi via 

transconjuntival:  a pálpebra inferior foi evertida e a incisão feita na conjuntiva, logo abaixo da mar-

gem inferior do tarso por todo o seu comprimento. A conjuntiva e os retratores foram seccionados. 

O enxerto foi selecionado de modo a coincidir com o comprimento horizontal da área receptora e a 

altura determinada na proporção de um cálculo de 2,0 vezes o tamanho do defeito (mm de retração 

- “scleral show”), sendo posicionado entre os retratores e o tarso inferior. A cantopexia foi realizada 

considerando a presença de flacidez horizontal, como no caso da paciente submetida ao enxerto 

dérmico.   Os tratamentos definitivos para a correção da retração da pálpebra inferior geralmente 

envolvem intervenção cirúrgica. Existe concordância na literatura que espaçador interposto entre 

os retratores e a borda inferior do tarso atua na correção do vetor vertical da pálpebra. Ainda não há 

um consenso sobre quais deles apresentam resultados mais satisfatórios e como eles evoluem com 

o tempo, o que corrobora a realização do nosso trabalho.
Link para download do vídeo: https://www.dropbox.com/s/f97b4vxf2nm2lzd/V%C3%8DDEO%20
CIOP%20FINALIZADO%202903~1.avi?dl=0

V02
DACRIOCISTORRINOSTOMIA ENDOSCÓPICA COM LASER DIODO
MARCO TULIO TAVARES DAIER, RODRIGO TAMIETTI DURÃES
Clinica Durães - Brasilia - Distrito Federal - Brasil

P53
TUMOR DE CÉLULAS GRANULARES EM ÓRBITA: UM RELATO DE CASO 
FREDERICO NOBRE MURTA, MARINA SOUZA SILVA VELLOSO, VITOR MARTINS NETO MANTEUFEL, 
RODRIGO OTÁVIO ESPÍRITO SANTO
Fudação Hilton Rocha - Belo Horizonte - Minas Gerais - Brasil
Introdução: O tumor de células granulares (TCG) ou Tumor de Abrikossoff é um tipo raro de tu-
mor, predominantemente benigno, de crescimento lento, com ligeira predominância feminina e 
pico de incidência entre 40 e 60 anos. Pode ocorrer em qualquer parte do corpo, entretanto predo-
mina na região da cabeça e pescoço, sendo raro o acometimento orbitário. Em aproximadamente 
85% destes casos, os pacientes apresentam-se com proptose progressiva e diplopia, resultante 
do envolvimento da musculatura extraocular. No presente trabalho, apresentamos o caso de um 
paciente portador de Tumor de Abrikossoff com acometimento orbitário, submetido a ressecção 
parcial da lesão. 
Relato do caso: Paciente 60 anos, sexo masculino, já submetido a biópsia de tumor de órbita 
esquerda há 19 anos. À época, queixava proptose indolor lentamente progressiva em olho es-
querdo, associado a diplopia à dextroversão. O exame anatomopatológico revelou células redon-
das com citoplasma granular eosinofílico, ausência de mitoses ou áreas de necrose. O estudo 
imunohistoquímico foi positivo para S–100, confirmando o diagnóstico de TUMOR DE CÉLULAS 
GRANULARES. Atualmente, ao exame apresenta exoftalmometria de 13 mm em OD e 15 mm em 
OE e restrição da adução do olho esquerdo. Acuidade visual de 20/20 parcial em ambos, olhos 
normotensos e escavação aumentada do disco óptico em ambos os olhos (E/D 0,7 e 0,9). Campo 
visual do olho esquerdo apresenta escotoma absoluto acometendo todo hemicampo inferior, 
alguns escotomas profundos e absolutos no hemicampo superior e região macular estava preser-
vada. A tomografia computadorizada de órbitas apresenta lesão ovóide, homogênea, com discreta 
captação de contraste e isodensa ao parênquima cerebral, no quadrante infero-medial da órbita, 
medindo 18 x 15 mm, adjacente ao músculo reto medial em toda a sua extensão, sem aparente 
plano de clivagem. Apesar da ressecção parcial do tumor, o paciente encontra-se relativamente 
assintomático, sem prejuízo da sua qualidade de vida apesar da diplopia. Optamos por conduta 
expectante apenas, uma vez que os achados radiológicos mostram-se inalterados há vários anos e 
a ressecção total da lesão apresenta grande potencial iatrogênico. 
Conclusão: O caso supracitado é considerado raro pois apenas 3% dos tumores de células granu-
lares com acometimento ocular tem como sítio primário a órbita. Trata-se de uma lesão benigna 
e a transformação maligna ocorre em apenas 1% a 3%, sugestivamente quando há crescimento 
rápido. Dentre os tumores orbitários que se apresentam radiologicamente como lesões bem cir-
cunscritas, retro-orbitárias e envolvendo a musculatura extrínseca ocular, apesar da baixa inci-
dência, o diagnóstico de Tumor de Células Granulares ou Tumor de Abrikossoff deve ser incluído 
no diagnóstico diferencial. O exame anatomopatológico e o estudo imunohistoquímico possibili-
tam a confirmação diagnóstica e a exclusão de malignidade da lesão.

Resumo: A dacriocistorrinostomia é uma técnica já consagrada para a reconstituição das vias lacri-

mais em pacientes com quadros de obstrução baixa. O uso da endoscopia associada ao laser diodo, 

possibilitou um procedimento minimamente invasivo sem cicatriz externa, com menor morbidade 

intra e pós operatória e com resultados similares à técnica tradicional. O vídeo inicia com a visuali-

zação dos equipamentos utilizados: o laser diodo - com comprimento de onda de 808nm, potência 

de 4 a 10 W e fibra flexível de 400 micras;  e o endoscópio e sua tela de visualização. Em seguida 

temos a visão da cavidade nasal através do endoscópio onde se observa a progressiva fotoablação 

dos tecidos pelo laser no sentido do saco lacrimal para a cavidade nasal, conseguida através da 

intubação da via lacrimal com a sonda do laser. Observa-se a rapidez, ausência de sangramento 

e a formação de um amplo túnel de drenagem. Ao final observamos a sondagem da via lacrimal e 

da passagem formada com a sonda de Bowman atestado a sua viabilidade e então a colocação da 

sonda de Crawford, que permanecera por volta de 3 meses para minimizar a chance de  fechamento 

por cicatrização e fibrose. As principais limitações a difusão da dacriocistorinostomia endoscópica a 

laser como técnica de escolha são o custo financeiro elevado e a dificuldade de conciliação da equi-

pe multidisciplinar com otorrinolaringologista e oftalmologista. No entanto, devido aos inegáveis 

benefícios ao paciente, acreditamos que vale a pena o investimento para superar essas dificuldades. 
Link para download do vídeo: https://www.dropbox.com/s/27rekgdoozjxh33/Dacrio%20GYN%20
final.wmv?dl=0

V03
EXÉRESE DE HEMANGIOMA CAVERNOSO - MINIMAMENTE INVASIVO
MARINA B SCHMIDT; DR ALLAN C. PIERONI GONÇALVES 
Hemangioma cavernoso de grande dimensão localizado no cone muscular da órbita. Paciente apre-
sentava compressão do nervo óptico e redução da acuidade visual neste olho.
Abordagem minimamente invasiva via transconjuntival inferior para acesso intraconal e exérese do 
tumor.
Link para download do vídeo: https://1drv.ms/v/s!AlzMnkiTDtaRilxsHUymp8whDHZr

V04
PUTTERMAN ANTERIOR
LUANA MIRANDA CAMPOS, BÁRBARA PACHECO LIMA, ROBERTO MURILLO LIMONGI
CEROF - Goiânia - Goias - Brasil

P54
TUMOR EPITELIAL MALIGNO PRIMÁRIO DE SACO LACRIMAL
RODRIGO MACIOCA MORATO, ANNA VICTORIA PORFIRIO RAMOS CAIADO, CAMILLA de MAGALHAES NAR-
DELLI SILVA, FLAVIA ROSSANA MOREIRA STIVAL

Introdução: Relato de raro caso de tumor maligno primário de saco lacrimal, de crescimento 
rápido, tendo como primeiros sinais epífora com sangue e epistaxe ipsilateral à lesão.

Relato do caso: J.L.M., 51 anos, feminino, branca. Queixa de lacrimejamento com secreção sangui-
nolenta em olho esquerdo, e sangramento nasal esporádico há duas semanas. Ao exame oftalmoló-
gico, olho direito sem alterações. Olho esquerdo, teste de desaparecimento da fluoresceína positivo 
3+/4+, refluxo de secreção purulenta com sangue à compressão de saco lacrimal, sondagem de 
canalículo inferior com acesso livre ao saco lacrimal e irrigação positiva em cavidade nasal, seguida 
de epistaxe exaustiva em narina esquerda. Foram solicitados exames complementares e prescrito 
tratamento oral e tópico com antibiótico por 15 dias. Após 3 meses da consulta inicial, mantinha 
o quadro clinico, porém agora com massa palpável em localização de saco lacrimal. Resultado de 
exames: avaliação endoscópica nasal sem alterações, hemograma e coagulograma normais, cultura 
sem crescimento de microorganismos e citologia oncótica negativa. À dacriocistografia distensão 
do saco lacrimal com distribuição irregular de contraste em seu interior e obstrução ao nível da 
válvula de Krause. Ressonância nuclear magnética de órbitas revelou lesão de comportamento ex-
pansivo em localização de saco lacrimal na transição com o ducto naso-lacrimal esquerdo, vasos 
sangüíneos com alto fluxo em seu interior, medindo 10x7x5 mm, impregnação intensa e homogênea 
de contraste, e labirinto ósseo etmoidal acometido. Paciente foi submetida à cirurgia de exerése de 
tumor localizado no interior do saco lacrimal, ambos retirados, juntamente com a porção superior 
do ducto naso-lacrimal. Tumor de consistência friável e de cor vermelho-púrpura. Material enviado 
para análise anatomopatológica e imunohistoquímica. A biópsia revelou proliferação neoplásica 
epitelial maligna com células pleomórficas, margens comprometidas, estudo imunohistoquímico 
compatível com neoplasia epitelial maligna complexa e consistente com carcinoma mucossecretor. 
Paciente encaminhada ao oncologista para estadiamento da neoplasia e ao cirurgião de cabeça e 
pescoço para reabordagem, com ampliação cirúrgica de partes moles e ósseas, resultado de biópsia 
negativa de malignidade, sem margens comprometidas. Está no momento, em acompanhamento 
oncológico e oftalmológico ambulatorial.
Conclusão: Tumores primários de saco lacrimal ou ducto naso-lacrimal são raros. A maioria de 
origem epitelial e malignos. Grande parte destes, podem evoluir para exanteração, seguido de 
alta taxa de mortalidade nos casos de infiltração para tecidos orbitários. O relato do caso mostra a 
importância de uma cuidadosa avaliação pré-operatória nos casos suspeitos de obstrução da via 
lacrimal, a fim de se diagnosticar precocemente lesões malignas muitas vezes não caraterísticas.
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Resumo: A ptose palpebral ou blefaroptose caracteriza-se pela disfunção, ou inabilidade do pa-
ciente em realizar a abertura da fenda palpebral de maneira normal. Geralmente é decorrente do 
acometimento do músculo levantador da pálpebra, possuindo diferentes etiologias, quais sejam, 
congênitas ou adquiridas e está diferenciação é importante, pois determina a técnica cirúrgica a ser 
empregada1. Existe maior elevação palpebral por milímetro de músculo levantador ressecado em 
ptoses adquiridas em relação às congênitas, pois na primeira o músculo encontra-se dentro da nor-
malidade. A classificação mais utilizada para efeitos de planejamento cirúrgico é a que considera a 
função do músculo levantador, como ptose leve, quando a margem palpebral superior encontra-se 
2 a 4 mm abaixo do limbo corneano, moderada, quando está 4 a 6 mm abaixo, e grave, quando está 
com posicionamento 6 mm ou mais abaixo do limbo corneano. Diversas técnicas foram descritas 
para o tratamento da ptose palpebral, podendo ser divididas em quatro grupos distintos, conforme 
a estrutura anatômica que o procedimento irá abordar, quais sejam: tarso-conjuntivo-Mullerecto-
mia e conjuntivo-Mullerectomia, cirurgia da aponeurose; ressecção do músculo levantador da pál-

pebra e suspensão frontal. Neste vídeo vamos demonstrar o manejo da Ptose Senil com a ressecção 
do músculo levantador usando o Grampo de Putterman que é comumente usado em conjuntivo-
mullerectomia. A pinça de ptose modifica a ressecção do músculo elevador, sangramento e inchaço 
tanto durante quanto após a cirurgia, foram reduzidos em comparação com as técnicas convencio-
nais de ressecção do músculo levantador. Isso pode estar relacionado à diminuição do tempo de 
dissecção do tecido e à extensão do trauma tecidual. Este método é diferente de controlar a altura 
da fissura da pálpebra, deixando um tecido aponeurótico central redundante de 1 mm. Isso permite 
que o cirurgião ajuste precisamente a altura durante a fixação do músculo elevador ao tarso. Assim 
sendo, uma aparência pós-operatória ideal poderia ser alcançada.  Essa técnica modificada de res-
secção do músculo elevador pode produzir uma aparência pós-operatória satisfatória em pacientes 
com ptose senil e é um complemento útil no arsenal de opções de tratamento.   
Link para download do vídeo: https://www.dropbox.com/sh/0juy2q1npnmv1ch/AACEtLG6L-
1-PhatlB_TcNSQAa?dl=0

INFORMAÇÕES GERAIS

SECRETARIA E EXPOSIÇÃO COMERCIAL
Dias 28 a 30 de abril, das 7h às 19h

SALAS DE AULA
Dias 28 a 30 de abril, das 8h às 19h
A Comissão Organizadora solicita a todos os colegas que participarão das atividades científicas 
que se atenham rigorosamente aos horários de início e fim das sessões.

CERTIFICADOS
Os certificados de participação serão disponibilizados somente em formato digital (PDF), 20 dias 
após o término do evento, no site www.sbcpocongressos.com.br

CRACHÁS 
O crachá é de uso pessoal e intransferível, sendo obrigatório para acesso a todas as atividades 
científicas, área de exposição técnico-comercial e uso do transporte oficial do evento. 

SALA DOS PALESTRANTES E MÍDIA DESK
Localizada em frente o Auditório Lago Azul.

TRANSPORTE ENTRE OS HOTÉIS OFICIAIS
O evento oferece transporte gratuito para os participantes entre os hotéis oficiais do evento. Para 
utilizar esse benefício, basta apresentar o crachá de participante. 

PÔSTERES
Localizado no Hall Exposição Técnica.

TRADUÇÃO SIMULTÂNEA
Durante o evento será oferecido aos participantes o recurso de tradução simultânea. Nos perío-
dos em que houver a participação de convidados estrangeiros que palestrarem em inglês, haverá 
tradução entre português e inglês, e vice-versa. Tudo isso está indicado nas páginas da Progra-
mação Científica.
Para utilizar o aparelho e fone de tradução, o participante deve apresentar um documento de 
identidade com foto, o qual ficará retido desde a retirada do equipamento, até a devolução. O 
ponto de retirada de equipamento de tradução estará visível no hall onde acontece a aula.
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PROGRAMAÇÃO SOCIAL

EXPOSIÇÃO TÉCNICA

COQUETEL DE ABERTURA E LANÇAMENTO DO
LIVRO ESTÉTICA PERIOCULAR
Dia 29 de abril, domingo, 18:00h
Local: Hall de Exposição Técnica 

FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO
Dia 29 de abril, domingo, 20:30h
Local: GARDENN PLACE, Av. T-15, 197 Setor Bueno - Goiânia - GO
Traje: Esporte Fino
Esse evento social visa a confraternização de todos os participantes. Cada congressista terá direito a 
um convite e acompanhantes serão por adesão. Entrega de convites e vendas no stand da SBCPO. 
O evento oferece transporte gratuito, saindo dos hotéis oficiais do evento para o Gardenn Place.




