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Laudo Oftalmológico
1 - Identificação 
Alteração da conta de e-mail
2 - Acuidade Visual
Pela Escala de Snellen
Pela Escala de Wecker
3 - Informar as Ametropias existentes para cada Olho (em Dioptrias)
4 - Fundo de Olho
7 - Biomicroscopia (em separado para cada olho)
8 - Tonometria para cada olho
11 - Há quanto tempo o paciente apresenta tal(is) afecção(ões)
Local: __________________________________ Data: __________
Assinatura
Obs: É indispensável o carimbo do médico declarante com o número do CRM e favor usar letra legível em todos os campos.
- Ressaltamos que os dados e informações pessoais contidas neste documento somente poderão ser utilizadas para as estritas finalidades aqui dispostas, sendo devolvidos ou descartados após seu cumprimento, exceto se houver instrução em sentido diverso, em contrato ou lei ou regulação vigente, nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Federal n. 13.709/2018).
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