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TEMA

Cefaleias

ORADOR(ES)

Rosa Berghal

DATA/HORA

12/02/2022, das 20:30h às 23h (UTC +0)

ACREDITAÇÃO

A aguardar 2.0 CFCO APLO

PUBLICO ALVO

Profissionais Optometristas

PLATAFORMA

Zoom

ACESSO

15€
GRATUITO MEMBROS OPTOVISIONARIUM 2022

Conteúdos/ Plano da Formação:
12345-

A dor
Relatos históricos das cefaleias
A anamnese nas cefaleias
Diferenciação das cefaleias primárias e secundárias
Cefaleias primárias:
a. Enxaqueca
i. Enxaqueca com aura
ii. Enxaqueca sem aura
iii. Enxaqueca retiniana
iv. Enxaqueca oftalmoplégica
b. Cefaleia do tipo tensão
i. Cefaleia do tipo tensão episódica infrequente
ii. Cefaleia do tipo tensão episódica infrequente associada a dor
pericraniano
iii. Cefaleia do tipo tensão crónica
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c. Cefaleias trigeminoautonómicas
i. Cefaleia em salva episódicas
ii. Cefaleia sem salvas crónica
iii. Cefaleia Hemicraniana paroxística
d. Outras cefaleias primárias
i. Cefaleia hipínica
ii. Cefaleia primária do exercício
iii. Cefaleia primária associada à atividade sexual
6- Cefaleias secundárias:
i. Cefaleia e o olho – visão oftalmológica
ii. Cefaleia e o sistema visual – visão optométrica

Resumo e Objetivo da Formação:
Abordar alguns tipos de cefaleias de acordo com os critérios de classificação da Sociedade Internacional
das Cefaleias - The International Classification of Headache Disorders – 3rd ed. (2018), entre outros
assuntos pertinentes ao tema e associados à visão.

Breve currículo(s) do(s) Formador(s):
Rosa Berzghal: Graduação em Tecnologia em Óptica e Optometria pela Universidade Brás Cubas, com
especialização em: Optometria avançada pela mesma Universidade, Psicologia do desporto pelo centro
universitário internacional UNIMTER; Ortóptica e ciências da visão pelo centro Universitário Celso Lisboa;
Optometria comportamental e terapia visual pelo centro Sanet-Vergara. Atualmente, mestranda em
Interdisciplinar em Ciências da Saúde, na universidade Brás Cubas.

NOTAS
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Optovisionarium apela ao seu donativo para dar continuidade aos seus projetos.
Para inscrições envie o nº da APLO e nome completo.
Membros Optovisionarium tem lugar garantido e não necessitam de inscrição.
Profissionais (não APLO) p. f. envie comprovativo formação por email.
A informação relativa à entrada no webinar será enviada um dia antes do evento.
Existe a remota possibilidade deste evento ser cancelado.

Caso esteja interessado/a em colaborar na elaboração destes
webinars, por favor envie a sua proposta para

optovisionariumsite@gmail.com
CONSULTE AS VANTAGENS DE SER MEMBRO OPTOVISIONARIUM EM 2022

Optovisionarium.org/membros
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