
RESUMO E OBJETIVO FORMAÇÃO

Fornecer conhecimentos sólidos aos participantes, de forma a poderem diferenciar adequadamente e
em segurança, quadros oculares patológicos de não patológicos ou suspeitos, tendo em conta a
etiologia, os fatores de risco, sinais e sintomas, diagnóstico diferencial, testes adequados, interpretação
de resultados e o respetivo manuseamento dos achados oculares mais comuns ao nível do segmento
anterior. Será ainda abordado a temática das cartas de referenciamento (como, quando e urgência).

Toda a informação providenciada será baseada em evidência científica, com o suporte dos guias de
manuseamento clínico usados em países como os EUA, UK e Austrália.

Paralelamente, será dado ênfase ao referenciamento adequado e em tempo útil, assim como a
comunicação para com os pacientes e com outros profissionais de saúde.

 

 
CONTEÚDO & PLANO FORMAÇÃO

Desordens das pálpebras 
Desordens da conjuntiva,
Desordens da córnea,
Desordens da orbita e sistema lacrimal,
Desordens da esclera e episclera,
Desordens da úvea,
Catarata,
Discussão casos clínicos & Referenciamento.

DETALHES FORMAÇÃO

Número participantes: 10-15,
7.5 Horas; 5 Sessões; 1h30min cada sessão,
Discussão de cenários clínicos [cerca de 1/4 curso],
Recurso a artigos científicos, critérios e sistemas de classificação,
Os participantes serão convidados a discutir casos clínicos e cartas de encaminhamento,
Acesso gratuito à palestra sobre "Lesões das Pálpebras" a 08 Maio 2023 [21h], com Raman Malhotra,
Formação síncrona e assíncrona [Participantes necessitam de estar presentes na maioria das sessões].

HABILITAÇÕES E CURRÍCULO FORMADOR

Valter Castelão: Licenciado em Optometria e Ciências Visão, com várias pós-graduações em Optometria
Clínica, incluindo independent prescribing Optometrist. Com cerca de 20 anos de experiência clínica na
área dos cuidados visuais  incluindo hospitais públicos, permitiu adquirir uma vasta e valiosa
experiência profissional.

Atualmente assume diversas funções como Optometrista e formador. É Optometrista independente 
 em diversas empresas do setor e é diretor de formação e-Learning do Optovisionarium.
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PÚBLICO ALVO
Estudantes licenciatura em Optometria
Profissionais Optometristas

DURAÇÃO
5 sessões de 1h:30

 

 
DATA | HORA
17 & 24 Abril; 01, 15 & 22 Maio 2023 | 21h [UTC +1] |

ACREDITAÇÃO APLO
7.5 CFCO (a aguardar)

ACESSO
60€ Membros Optovisionarium 2023
100€ para NÃO membros

P
C o m m i t t e d  t o  a w a k e  t h e  o p t o m e t r y

toVisionarium
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