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COORDENADOR E PALESTRANTE:
Dr. Francisco J.  Castro

Hotel Jupiter
Av. da República 46

PALESTRANTE:
Prof. Dr.ª Filomena Ribeiro



*Recomenda-se a utilização de computador portátil para a realização da 
componente prática, moderada pelos palestrantes, para que os participantes 
possam calcular as LIO tóricas nos seus próprios computadores.

Será servido um cocktail no final do curso.

Introdução. Aspectos básicos do astigmatismo e fundamentos das LIO 
tóricas.

Estudo pré-operatório específico. Biometria. Generalidades.
    Olhos longos
    Olhos curtos

Cálculo da potência da lente:
    Esfera
    Cilindro
    Calculadoras online

Sistemas de marcação. Optimização da planificação cirúrgica.

Avaliação pós-operatória.

Casos clínicos e exemplos práticos.

Perguntas - Colóquio

 

Oftalmologistas interessados na abordagem ao astigmatismo 

pré-operatório na cirurgia do cristalino, mediante a incorporação de 

lentes intraoculares tóricas na sua prática cirúrgica habitual, e 

também para aqueles especialistas que desejem aperfeiçoar e 

actualizar os seus conhecimentos.

As Reuniões Sectoriais de astigmatismo constituem um programa 

de formação para oftalmologistas que pretendem estabelecer os 

conhecimentos básicos, teóricos e práticos, para a abordagem 

cirúrgica do astigmatismo na cirurgia do cristalino, mediante o 

implante de lente intraocular tórica.

O objetivo passa por dar uma visão específica das novidades 

tecnológicas e dos conhecimentos mais atualizados sobre esta 

técnica refrativa, com especial ênfase no cálculo da potência da 

lente, e ainda expor de uma forma sensível e prática a mecânica do 

processo de cirurgia do cristalino, mediante facoemulsificação com 

implante de LIO tórica.

A QUEM ESTÁ DIRIGIDO PROGRAMA

OBJETIVO ESTABELECIDO PELO COORDENADOR

curso de atualização de IMPLANTAÇÃO
de lente Intraocular Tórica 

Dr. Francisco J.  Castro
Prof. Dr.ª Filomena Ribeiro

Palestrantes


