
Descrever as fases e propriedades da farmacocinética ocular,
Apresentações de formas farmacêuticas oculares e seu impacto clínico,
Nano farmacologia ocular.

RESUMO E OBJETIVO DA FORMAÇÃO

 
 

CONTEÚDO E PLANO FORMAÇÃO

Os medicamentos para uso oftálmico têm sido utilizados para o tratamento de muitas patologias tanto
nos segmentos anterior como posterior do olho. No entanto, para definir a interação dessas moléculas
com os tecidos oculares é importante reconhecer as fases (absorção, distribuição, bio-transformação e
eliminação) pelas quais devem passar para produzir um efeito ocular. Por isso é necessário conhecer os
aspetos gerais dos princípios da farmacologia ocular de forma a aplicar estes conceitos na abordagem
terapêutica. Este seminário discutirá os processos pelos quais um fármaco deve passar pelas estruturas
oculares.

HABILITAÇÕES E CURRÍCULO FORMADOR

Sandra Carolina Durán Cristiano é diplomado em pesquisa, redação de artigos científicos e atualização
em Imunologia. Mestrado em ciências biomédicas básicas com ênfase em imunologia - Universidad El
Bosque. 

Experiência em pesquisa básica no laboratório de virologia, onde adquiriu conhecimentos em biologia
molecular, imunologia, genética e bioinformática. Atualmente Professora na Universidad de la Salle
(Columbia) na Faculdade de Ciências da Saúde, programa de Optometria e mestrado em Ciências da
Visão. Coordenadora do diploma de Farmacologia Ocular e docente de cursos de curta duração em
imunologia ocular e exames especiais. 

Atualmente, desenvolve projetos de pesquisa relacionados à bioinformática, biologia molecular e celular
aplicada à saúde visual, nos temas olho seco e neuro-optometria. Entre os projetos que está envolvida,
destaca-se  as alterações da função visual e ocular como marcadores clínicos de neurotoxicidade por
pesticidas. Da mesma forma, tem se focado na padronização de testes em biologia molecular para a
busca de biomarcadores na lágrima e análises em biologia computacional. Desenvolve ainda um projeto
de biomarcadores de glaucoma através do filme lacrimal e a busca de extratos naturais como terapia
em glaucoma. Em trabalho de pesquisa com seus alunos, desenvolveu um protocolo para olho seco
utilizando o queratógrafo, a padronização do teste de Ferning. Lidera ainda trabalhos em bioinformática  
que visam a busca de biomarcadores de distúrbios oculares como no queratocone e conjuntivite
alérgica. 

Membro do CLIO (Conselho Latino-Americano de Pesquisa em Optometria), COLNE (Colégio
Colombiano de Neurociências) e VOSH-Colombia. Em 2021, recebeu o reconhecimento de Eye Health
Hero pelo IAPB, na área de inovação.
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PÚBLICO ALVO
Estudantes licenciatura em Optometria
Profissionais Optometristas

DURAÇÃO
Cerca de 60 minutos

 
 

 
DATA | HORA
11 Janeiro 2023 | 21h [UTC +0]

ACREDITAÇÃO APLO
1.0 CFCO

ACESSO
Gratuito membros Optovisionarium 2023
12€ NÃO membros


