
Entender a importância de uma história e sintomas completos,
Aprender como fazer 2 a 3 perguntas fechadas sobre sintomas ilícitos que são sinónimos de
papiledema,
Conhecer a apresentação do fenótipo clássico para hipertensão Intracraniana Idiopática,
Entender as características específicas das dores de cabeça que são experimentadas por pacientes
com tumores cerebrais,
Aprender sobre os sinais externos, bem como os sinais internos a serem observados, o que pode
ajudar a solicitar técnicas adicionais de investigação.
Conhecer as principais diferenças anatómicas entre os discos ópticos de papiledema e os discos
ópticos de pseudopapiledema.

RESUMO E OBJETIVO DA FORMAÇÃO

Durante este evento formativo, os participantes terão a oportunidade de: 

 
CONTEÚDO E PLANO FORMAÇÃO

Apesar de serem considerados raros, os tumores cerebrais são responsáveis por mais mortes de
crianças e jovens do que qualquer outro tipo de câncer. Aproximadamente 30% das pessoas com
tumores cerebrais relatam distúrbios visuais. 

Esses distúrbios visuais podem ser visão enevoada, visão dupla ou outras alterações na aparência
ocular, ptose ou anisocoria. Algumas pessoas apresentarão sintomas, e ocasionalmente pode haver um
achado assintomático. 

A incidência de tumores cerebrais está a aumentar, mas infelizmente o desenvolvimento no tratamento
não está avançando no mesmo nível. Portanto, a deteção precoce é a chave para um diagnóstico
precoce e um resultado mais favorável. 

Este webinar discutirá os 10 principais sinais e sintomas de um tumor cerebral que se podem
manifestar numa consulta de Optometria. Serão discutidos os distúrbios visuais relatados por pacientes
com tumor cerebral, juntamente com os sinais externos e sinais internos.

HABILITAÇÕES E CURRÍCULO FORMADOR

Lorcan Butler é Optometrista com certificado profissional em Paed Eye Care, controlo miopia & olho
seco. Labora para a The Brain Tumor Charity. Lorcan é um apresentador experiente com inúmeras
apresentações em conferências regionais, nacionais e internacionais para diferentes profissionais. 
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https://www.thebraintumourcharity.org/
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PÚBLICO ALVO
Estudantes licenciatura em Optometria
Profissionais Optometristas

DURAÇÃO
Cerca de 50 minutos
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