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Conferências Controlo Miopia 2021 – Optovisionarium   

26 SET 2021 | ONLINE | 09h00 AM [UTC +1] 

 

Introdução 

As conferências sobre controlo de Miopia 2021, compreende a apresentação de 6 palestras (30 

minutos cada: 25 minutos + 5 minutos perguntas/respostas, de 6 distintos oradores com 

experiência e conhecimento distinto sobre este assunto.  

 

PALESTRA 01 

Importância do controlo da miopia  

José Rosado, MSc [PALESTRA em PORTUGUÊS] 

 

PALESTRA 02 

Atropina no manuseamento da miopia  

Emma McConnell, PhD [PALESTRA em INGLÊS] 

 

PALESTRA 03 

O processo de comunicação na gestão da miopia 

 Vera Santos, M. Psych. [PALESTRA em PORTUGUÊS] 

 

PALESTRA 04 

Controlo da miopia com MiSight® 1 day – resultados de 6 anos de estudo clínico 

José Pinho, BSc [PALESTRA em PORTUGUÊS] 

 

PALESTRA 05 

Personalize a gestão da progressão da miopia com SwissLens Relax  

Pierre Brémont, BSc [PALESTRA em INGLÊS] 

 

PALESTRA 06  

MYLO, lente contato SiH projetada especificamente para o tratamento miopia 

Mireia Lario, BSc [PALESTRA em CASTELHANO] 
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Resumo & objetivos 

 

PALESTRA 01 - Importância do controlo da miopia  

Objetivo: Esta palestra tem como objetivo proporcionar aos optometristas a importância de se 

fazer o controlo da miopia. 

Conteúdo: A palestra irá abordar as razões da necessidade de controlar o aumento da miopia, 

com os consequentes benefícios para a população míope. Estes benefícios são múltiplos, desde 

a menor dependência funcional do usa da graduação, melhoria da qualidade de visa, bem como 

da melhor probabilidade de desenvolver doenças associadas à alta miopia, como sejam: 

maculopatia miópica, cataratas, descolamento de retina e glaucoma. São apresentados dados 

que permitem perceber, em que medida 1 Dioptria de controlo da miopia, permite obter menor 

probabilidade de desenvolver tais patologias. 

 

PALESTRA 02 - Atropina no manuseamento da miopia  

Objetivo: 1) Desenvolver uma compreensão das evidências atuais para o uso de atropina no 

tratamento da miopia infantil. 2) Compreender o modo de ação e os potenciais efeitos colaterais 

da atropina com baixa concentração. 3) Compreender as limitações e eficácia da atropina no 

tratamento da miopia. 

Conteúdo: Esta palestra irá discutir as mais recentes evidências científicas para o uso de atropina 

de baixa concentração no tratamento da miopia em crianças. 

 

PALESTRA 03 - O processo de comunicação na gestão da miopia 

Objetivo:  Explorar os processos comunicacionais em casos de gestão da miopia, em particular 
a comunicação entre pacientes, pais e profissionais; identificar e evidenciar estratégias práticas 
de atuação clínica no sentido de fomentar a eficácia da comunicação. 
 
Conteúdo: No que respeita á gestão da miopia e ao acompanhamento de casos clínicos neste 
âmbito de atuação, uma comunicação eficaz é imprescindível para uma compreensão ajustada 
do processo/condição e tratamento, por parte do paciente. Sendo o processo de comunicação 
algo complexo e dependente de inúmeras variáveis, entre elas: características individuais (do 
paciente, seja ele criança ou adulto, dos pais - no caso de pacientes menores de idade, e dos 
profissionais envolvidos), da relação terapêutica que é construída, entre outras, torna-se 
fundamental conhecer estratégias para melhor comunicar.  
No que diz respeito a casos de gestão da miopia em crianças, é fundamental incluir a criança 
enquanto agente ativo do processo, implementando estratégias que permitam uma 
compreensão da miopia e tratamento, que seja ajustada a cada faixa etária e, ainda, encontrar 
a chave para fomentar uma comunicação eficaz e colaborativa com os pais, na medida em que 
este processo pode tornar-se desafiante, sobretudo, com pais que rejeitam a correção de 
miopia. A necessidade de ajustamento à individualidade de cada paciente é premissa constante, 
seja em pacientes menores ou em adultos.  
A comunicação com outros profissionais (oftalmologistas, entre outros profissionais de saúde) 

é também uma temática a salientar, na medida em que se torna imprescindível que os 
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profissionais utilizem uma comunicação coerente e flexível, de modo a colaborarem na 

prossecução do plano de tratamento mais ajustado a cada caso. 

 

PALESTRA 04 - Controlo miopia com MiSight® 1 day, resultados 6 anos estudo clínico 

Objetivo e conteúdo: Esta palestra tem como objetivo principal mostrar a eficácia e vantagens 

da utilização da lente MiSight® 1 day no controlo da progressão da miopia em crianças e jovens. 

A lente MiSight® 1 day oferece segurança e credibilidade a todos os Profissionais da Visão com 

a sua dupla certificação pela CE e FDA, assente nos resultados comprovados no controlo da 

progressão da miopia daquele que é o estudo mais longo alguma vez realizado sobre o tema 

com lentes de contacto hidrófilas. 

Na palestra irá ser abordada a importância do controlo da miopia, e não apenas a compensação 

do erro refrativo miópico, bem como da importância da intervenção precoce. Irão ser 

apresentados os resultados a 3 e 6 anos de estudo clínico com a lente MiSight® 1 day e principais 

considerações a aplicar na prática clínica diária, com as vantagens da utilização deste método 

no controlo da progressão da miopia. 

 

PALESTRA 05 - Personalize a gestão da progressão da miopia com SwissLens Relax  

Objetivo: Perante o crescente aumento da Progressão da miopia em jovens e adolescentes 

levou a SwissLens, há mais de 10 anos, a aperfeiçoar o sistema Relax. Vamos realizar uma breve 

introdução do que é e como podemos gerir da melhor forma, para ajudar os Profissionais da 

Visão no seguimento dos seus pacientes com este sistema. 

Conteúdo: Introdução “O que é a miopia” “Quem é a SwissLens”. Como podemos enquanto 

Profissionais ajudar nesta “epidemia”. O que é o Sistema Relax (Relax Esféricas, Relax Tóricas e 

Orto-k Relax). Como funciona. Quem está habilitado a fazê-lo. O que é necessário para Fazer 

controlo da Miopia com o sistema Relax. Perguntas e respostas. Duvidas. 

 

PALESTRA 06 - MYLO, lC SiH projetada especificamente para tratamento miopia 

Objetivo e conteúdo: MYLO é uma lente de contato de silicone hidrogel projetada 

especificamente para o tratamento da miopia. Ele foi projetado com a tecnologia patenteada 

Extended Depth of Focus (EDOF) do Brien Holden Vision Institute para desacelerar a progressão 

da miopia e obter um ajuste confortável à lente, melhorando a experiência geral de uso. MYLO 

é uma lente de contato descartável mensal que apresenta alto teor de água e baixo coeficiente 

de fricção que, combinados, melhoram o conforto ao longo do dia. Sua ampla gama de 

parâmetros e seu baixo módulo de elasticidade garantem um excelente ajuste e fácil manuseio, 

especialmente para os usuários mais jovens. Nesta apresentação, discutiremos o design MYLO 

e seus benefícios. 
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Habilitações e currículo(s) do(s) formador(es) 

 

José Luís Rosado é licenciado pela UMinho em 1995. Em 2001 conclui o seu curso de 

especialização em optometria comportamental na academia Baltimore for Behavioral 

Optometry - EUA. Em 2008 termina o seu mestrado em Optometria Clínica com a tese sobre 

refração periférica do olho na City University – Londres. Durante 5 anos, de 2001 a 2006, foi 

assistente convidado na área disciplinar de optometria da Universidade do Minho. 

Posteriormente, laborou na clínica Dr. Jorge Reis, Ergovisão e Opticlinic. Desde de 2013 realiza 

consultas no Centro Controle da Miopia na grande Lisboa. Apresentou diversos trabalhos na 

área da Optometria e ciência da visão desde 2006, incluindo publicações, posters e 

apresentações em conferências e congressos. Tem um especial interesse na área de lentes 

oftálmicas, controle de ametropias e optometria pediátrica. 

 

Emma McConnell, optometrista e investigadora na Ulster University, Queen’s University Belfast 

e no Belfast Health and Social Care Trust na Irlanda do Norte. Formação na Ulster University em 

2013 e concluiu seu PhD em Optometria e Ciências da Visão em 2020. Ela tem um interesse 

especial em visão pediátrica e atualmente está a trabalhar em dois ensaios clínicos de atropina 

de baixa concentração no Reino Unido (CHAMP financiado por Nevakar e CHAMP-UK financiado 

pelo NIHR). 

 

Vera Santos é Psicóloga clínica com mestrado integrado em Psicologia Clínica e da Saúde pela 

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto (FPCEUP). Pós-

graduação em Intervenção Clínica em Psicogerontologia, pelo INSPSIC. Certificação 

Internacional em Coaching, pela ALLCAN. Participação em diversos cursos e workshops no 

âmbito da avaliação e intervenção psicológica com crianças e adolescentes e na área do 

desenvolvimento pessoal. Palestrante e Formadora nos domínios da Psicologia, Coaching e 

Desenvolvimento Pessoal. Técnica Superior de Formação na CESPU (Cooperativa de Ensino 

Superior Politécnico e Universitário) - Gandra, Paredes. Prefaciadora do livro “Sentimento de 

Pertença: Um caminho a percorrer por mim e por ti”, do psicólogo Tiago Sá Balão (2015); autora 

do texto “Sexualidade na Terceira idade: uma realidade socialmente (des)construída” (2019), 

incluído na segunda edição da mesma obra. 

 

José Pinho é licenciado em Ortóptica pela ESTeSL e Pós-graduado em Gestão de Marketing pelo 

IPAM Lisboa. Palestrante CooperVision em diversos eventos da área da saúde visual sobre o 

controlo da miopia. 

 

Pierre Brémont, graduado em Optometria pela Universidade de Paris em 2012. Desde 2010, 

está envolvido intensamente em ortoqueratologia e no desenvolvimento destas lentes em 

França, incluindo ser usuário de orto-k por 10 anos. Orador em várias apresentações sobre 

ortoqueratologia. Membro da Associação de Optometria Francesa (AOF), e membro da 

Academia Europeia de Ortoqueratologia e Controlo de Miopia (EurOK). 
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Mireia Lario é atualmente diretora dos serviços profissionais e marketing local da Mark'ennovy. 

Diploma em Óptica e Optometria pela Universidade Politécnica da Catalunha, Mestre em Gestão 

de Negócios e Marketing pela UDIMA University. Gerente de média social. Especialista em lentes 

de contato e tem vasta experiência em ajustes irregulares na córnea, ortoqueratologia e todos 

os tipos de lentes de contato. Laborou durante 7 anos como chefe dos serviços profissionais da 

Menicon. Atualmente trabalha na Mark’ennovy coordenando o departamento e fornecendo 

formação. Desde 2007 dá palestras em Espanha, Portugal e América Latina.  

 

HORÁRIO PREVISTO 

08:55 AM – 09:00 AM APRESENTAÇÃO 

09:00 AM – 09:30 AM PALESTRA 1 

09:30 AM – 10:00 AM PALESTRA 2 

10:00 AM – 10:30 AM PALESTRA 3 

10:30 AM – 10:45 AM INTERVALO 

10:45 AM – 11:15 AM PALESTRA 4 

11:15 AM – 11:45 AM PALESTRA 5 

11:45 AM – 12:15 AM PALESTRA 6 

 

 

ACREDITAÇÃO APLO/OPTOVISIONARIUM 

3,0 CFCO APLO, com 3 perguntas de escolha múltipla por cada palestra. 

Certificado de Participação Optovisionarium 

 

PLATAFORMA 

ZOOM 

 

CONTRIBUTO 

Membros Optovisionarium: GRATUITO 

Não membros: 20€ 

Estudantes: 10€ 

 

INSCRIÇÕES:  AQUI ou optovisionariumsite@gmail.com 

 

NOTAS 
 

1) Optovisionarium apela ao seu donativo para dar continuidade aos seus projetos. 

2) Para inscrições envie o nº da APLO e nome completo. 

3) Para estudantes ou profissionais (não APLO) p. f. envie comprovativo por email. 

4) A informação relativa à entrada no webinar será enviada uns dias antes do evento. 

5) Existe a remota possibilidade deste evento ser cancelado ou algumas das palestras. 
 

 

https://optovisionarium.org/contact/

