Programa Conferência
Visão Binocular & Terapia Visual
24 Setembro 2022 | 13:30h - 22:00h

Apoio:

OPTOVISIONARIUM.ORG

Apesentação
Temos o prazer de apresentar um dos maiores eventos
formativos realizados online e em Português sobre visão
binocular e terapia visual.
Este evento destaca-se pela qualidade e variedade dos
tópicos apresentados, assim como pelo currículo
e
experiência profissional dos palestrantes oriundos de distintos
países como a Austrália, Hong-Kong, Israel, Quénia, Brasil,
Estados Unidos da América, para além de Portugal, Espanha e
Reino unido.
Durante a conferência serão apresentados vários materiais e
software de apoio à terapia visual.
A equipa Optovisionarium agradece a todos os seus membros
por contribuírem para a realização deste evento formativo.
Sem o seu apoio, não seria possível organizar esta conferencia
internacional com 14 palestras.
Agradecemos ainda a todos os oradores deste evento que
prontamente se disponibilizaram para oferecer o seu
conhecimento e experiência profissional, disponibilizando o seu
precioso tempo e dedicação à promoção dos cuidados
primários da visão.
A equipa Optovisionarium continua empenhada em tornar
esta conferência num evento formativo memorável!
Evento Optovisionarium a não perder!
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Horário palestras e respetivo idioma
13:30
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MODELOS DE OPTOMETRIA INTERNACIONAL E USO TERAPIAS VISUAIS

PT

14:00
14:30

AVALIAÇÃO E TREINO DA VISÃO BINOCULAR EM ATLETAS

PT

14:30
15:00

AVALIAÇÃO EM VISÃO PEDIÁTRICA

EN

15:00
15:30

MANUSEAMENTO OPTOMÉTRICO EM EXOTROPIA INTERMITENTE BASEADO EM EVIDÊNCIAS

EN

15:30
16:00

PROTOCOLO DE AMBLIOPIA

ES

16:00
16:15

INTERVALO

16:15
16:30

APRESENTAÇÕES SOFTWARE: VISIONARY TOLL

ES

16:30
17:00

AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DIGITAL DE ALTERAÇÕES BINOCULARES NÃO ESTRÁBICAS

ES

17:00
17:30

O USO DE PRISMAS NA CONSULTA DE OPTOMETRIA

ES

17:30
18:00

FORIAS – O QUÊ, ONDE, QUANDO E COMO?

EN

18:00
18:30

O MUNDO DA TERAPIA VISUAL: AJUDAR PACIENTES COM CORREÇÃO ÓPTICA NÃO É SUFICIENTE

EN

18:30
19:00

COMO A OPTOMETRIA PODE AJUDAR O LEITOR COM DIFICULDADES NA LEITURA EM PORTUGUÊS

EN

19:00
20:00

INTERVALO

20:00
21:00

DISTÚRBIOS DA VISÃO BINOCULAR NA LEITURA

PT

21:00
21:30

NOVAS TECNOLOGIAS NA TERAPIA VISUAL

PT

21:30
22:00

CASOS CLÍNICOS DE PRESCRIÇÃO DE PRISMAS

PT

HORA LISBOA

IDIOMA PALESTRA: EN - INGLÊS; ES - ESPANHOL; PT - PORTUGUÊS

Modelos de Optometria Internacional e
uso Terapias Visuais
Fabrício Paes
Austrália
13:30-14:00h [Hora Lisboa]

Português

Infelizmente a maioria dos exames oculares de rotina avaliam apenas poucas partes da
fisiologia ocular. Sendo a primeira barreira contra a cegueira evitável a Optometria
deve ser protagonista dessas categorias de problemas de visão - principalmente
aqueles relacionados à desenvolvimento e performance do sistema ocular e seus erros
refrativos. No entanto, em vários países muitos Optometristas têm se comprometido e
especializado em áreas mais complexas, tentando atenuar os problemas no acesso a
cuidados visuais no Sistema de Saúde Público.
A Implementação de terapia visual como propõe a Optometria Comportamental, pode
oferecer exames para avaliar problemas de visão funcional e problemas de visão em
baixa performance que podem afetar a aprendizagem de muitos indivíduos. Afinal, a
visão é um processo complexo que envolve não apenas os olhos, mas também o
cérebro. Nesta apresentação será abordado a saúde ocular e problemas de refração,
(INPUT damage), Problemas de visão funcional (INPUT damage), e problemas de visão
percetiva (OUTPUT damage).

Fabricio Paes: Bacharel em Optometria pela UNC Canoinhas, Bacharel em Direito pela
Universidade Católica de Santos. Especialista em Optometria Comportamental pelo
Instituto Thea em convénio com Instituto Skeffington de Madrid em Espanha e Sanet
Seminars na Florida, EUA. Mestrando em Public Health pela Torrens University em Sydney,
Austrália.
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Avaliação e treino da visão binocular em
atletas
Patrícia Rodrigues
Portugal
14:00-14:30h [Hora Lisboa]

Português

Esta palestra pretende atribuir conhecimentos gerais para adequar a avaliação e
análise da visão binocular em atletas, por Optometristas em contexto desportivo.
O plano de formação inclui avaliação das capacidades binoculares em contexto
desportivo, associar alterações da visão binocular a défices no rendimento desportivo e
como aplicar treinos visuais específicos para potenciar a visão binocular associada ao
rendimento desportivo dos atletas.

Patrícia Rodrigues: Licenciatura em Optometria e Ciências da Visão pela Universidade
do Minho, com especialização em Terapia Visual pela Facultat d'Òptica i Optometria de
Terrassa (Espanha). Diplomada pela FIFA para Football Medicine, e certificado de
competências por FC Barcelona Innovation Hub. Formação em Neuro-ciência e Treino
Cognitivo nas entidades Deporte Mental e Neurar (Argentina). Especialização em Treino
Visual Desportivo com Andrea Cagno (Itália), SVTA (Espanha) e SVVT (Chile, Equador e
Perú). Master em Síndrome Deficiência Postural, com formações em Posturologia Clínica,
Optopostura; e prescrição de Prismas Gémeos, Prismas Ativos e Micro-Prismas.
Preletora convidada no Ensino Superior: Universidade de Coimbra, Instituto Politécnico
de Leiria (IPL), ISCE DOURO e FIEP (Brasil). Trabalho de treino individualizado com atletas
profissionais e assessoria a treinadores para treino específico. Colaboração com
departamentos médicos e técnicos de clubes como o SC Braga, SL Benfica, Al Hilal,
Casa Pia, Vitória Guimarães e Estoril Praia.
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Avaliação em visão pediátrica

Zahra Aly Rashid
Quénia
14:30-15:00h [Hora Lisboa]

Inglês

Esta apresentação tem como objetivo abordar a avaliação da visão em crianças,
tendo em conta a visão binocular e o erro refrativo.
O plano de formação inclui:
1. Anatomia dos músculos extra-oculares, sua inervação e funções.
2. Desenvolvimento da visão monocular binocular.
3. Pérolas clínicas na avaliação de crianças.
4. Avaliação da visão pediátrica.
5. Procedimentos de investigação ortóptica, por exemplo. teste de cobertura, Bagolini,
teste de quatro luzes, teste de cobertura de prisma, estereopsia, ponto próximo de
convergência, motilidade.
6. Medição de desvios.
7. Associação entre erro refrativo e visão binocular.

Zahra Aly Rashid: Licenciatura em Optometria pela Universidade de Cardiff - UK (2000),
Diploma em baixa visão pela Association of British Dispensing Opticians (2006), Mestrado
em Optometria Clínica pela Universidade de Cardiff - UK (2015), Candidata a
Doutoramento pela Universidade Kwazulu-Natal, Durban na África do Sul.
Atualmente labora no hospital Gertrudes Children Hospital – Nairobi, Quénia desde 2008.
Anteriormente desempenhou várias funções nomeadamente: coordenadora em Clínica
de Baixa Visão, Unidade de Olhos Kikuyu – Quénia; Optometrista sénior em Eye World Kenya; Desenvolvimento dos patrões internacionais para reabilitação da visão Organização Mundial da Saúde Posição OMS, Presidente para a África. Facilitadora,
consultora e organização de vários workshops na área da baixa visão, erro refrativo e
visão pediátrica.
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Manuseamento Optométrico em exotropia
intermitente baseado em evidências
Wong Ho Yin (Horace):
Hong-Kong (China)
15:00-15:30h [Hora Lisboa]

Inglês

A exotropia intermitente (Intermittent exotropia: IXT) é o subtipo mais comum de
estrabismo. Sem deteção e gerenciamento oportunos, pode levar à ambliopia,
supressão e ter um impacto prejudicial nas habilidades de eficiência visual,
processamento de informações visuais, desenvolvimento académico e psicossocial.
Intervenções cirúrgicas e não cirúrgicas são os dois principais tipos de opções de
manuseamento. No entanto, as intervenções cirúrgicas podem estar associadas a
complicações consideráveis. Manuseamento optométricos não cirúrgicos, como
correção de erros refrativos, oclusão (patching), terapia com lentes mais negativas
(overminus), treino de visão e terapia com prisma, têm sido amplamente discutidos e
aplicados no campo optométrico.
No entanto, a maioria dos estudos sobre o manuseamento optométrico não cirúrgico
são muito antigos, retrospetivos, de pequena escala e sem grupo controle. Até
recentemente, mais e mais ensaios clínicos randomizados multicêntricos prospectivos
bem projetados, revisão sistemática e metanálise, estão disponíveis para fornecer um
quadro abrangente, permitindo que os profissionais tenham um melhor entendimento
sobre o manuseamento optométrico baseado em evidências para exotropia
intermitente.
Nesta apresentação, será discutido a classificação da exotropia intermitente, sua
apresentação clínica, escala de controle, história natural e as intervenções
optométricas não cirúrgicas baseadas em evidências

Wong Ho Yin (Horace): Optometrista Licenciado pelo Hong Kong Polytechnic University
em 2013, Mestrado em Optometria Clínica pela Universidade de Melbourne em 2021.
Optometrista, mentor e líder da equipa de visão pediátrica, especializado em visão
binocular, perceção e eletrofisiologia na Hong Kong Polytechnic University desde 2013.
Publicou diversos trabalhos na área das ciências da visão e Optometria, coautor do livro
“Merging the Professional with the Layperson: Optometric Services for the Community”.
Membro da American Academy of Optometry e Councilor of The Hong Kong Society of
Professional Optometrists. Presidente do subgrupo de educação continua do HKSPO
desde 2021.
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Protocolo de Ambliopia

Pilar Vergara
Espanha
15:30-16:00h [Hora Lisboa]

Castelhano

Nos últimos anos, a investigação científica tem conseguido mostrar a verdadeira
natureza da ambliopia, mostrando que não é um problema monocular mas sim um
problema binocular. Propomos um protocolo de tratamento baseado nesta evidência
científica desenvolvido ao longo de 15 anos com resultados magníficos.
O plano de formação inclui:
1. Enquadramento ambliopia e evidência científica,
2. Protocolo tratamento.

Pilar Vergara Giménez: Graduou-se pela Escola Universitária de Óptica e Optometria
da Universidade Complutense de Madrid em 1989 e pela Universidade de Granada em
1994. Mestre em Optometria e Terapia Visual pelo Centro Internacional de Optometria
(1993), onde deu aulas até 1996, em vários cursos de formação continuada em Terapia
Visual e Optometria comportamental. Trabalhou ao lado do Dr. Plou na visão desportiva
e com a equipa de tiro olímpico de Espanha.
Pilar tem uma vasta experiência de 30 anos, durante os quais realizou inúmeros cursos
de pós-graduação e práticas clínicas em entidades públicas e privadas, tendo formado
ao lado do prestigiado Dr. Robert Sanet.
Ministrou numerosos cursos e conferências a nível nacional e internacional (EUA, Itália,
França, Inglaterra, Brasil, Alemanha), e é co-professora juntamente com o Dr. Sanet de
cursos de formação tanto em Espanha como no Brasil.
Pioneira no tratamento de distúrbios visuais por trauma e sintónicos em Espanha,
desempenha um papel ativo nas mais prestigiadas instituições americanas em
Optometria Comportamental, como o College of Optometrists in Vision Development
(COVD), a Neuro-Optometric Rehabilitation Association (NORA) ou a Faculdade de
Optometria Sintónica. Primeira optometrista espanhola a obter o certificado de Fellow
como especialista em Terapia Visual e Optometria Comportamental em 2000 e a
primeira internacional a fazer parte da comissão examinadora internacional do COVD
Fellow durante o período 2002-2007, nos EUA. Primeira Optometrista a obter o Fellow of
Syntonics pela EASO e CSO, bem como o Fellow da BOAF.

OPTOVISIONARIUM.ORG

Apresentação Software:
Visionary Tool
Gala Garcia Fernández
Espanha
16:15-16:30h [Hora Lisboa]

Castelhano

Visionary foi elaborado com base em evidência cientifica. É aprovado pela marcação CE
e por mais de 12.000 pacientes.
Visionary permite prescrever tarefas para casa e, ao mesmo tempo, controlar a
progressão do paciente, através de gráficos de registo de atividade.
Através da plataforma, o profissional pode gerir diversas atividades desenhadas para
melhorar diferentes capacidades visuais:
Tratamento de disfunções vergênciais, como a insuficiência de convergência,
Tratamento da ambliopia,
Atenção central e periférica.
Aplicações:
VisionaryTool: Aplicação para windows que requer apenas a utilização de óculos anaglifo.
Com esta aplicação é possível trabalhar tanto em casa como em consulta. Atividades
desenhadas para melhorar a acuidade visual, estereopsia e vergencias.
VisionaryEye: Requer a utilização de um dispositivo de seguimento ocular (eye-tracker).
Atividades para melhorar o controlo dos movimentos oculares, atenção central e
perifrica.
VisionaryVR: Uma ferramenta de trabalho em consulta, que reúne as vantagens do
sinoptóforo convencional em conjunto com a possibilidade de realizar atividades
gamificadas num ambiente de realidade virtual. Com a recente integração do
seguimento ocular (eye-tracker) é possível avaliar forias, tropias e dominância ocular.

Gala García Fernández: diretora comercial da Visionary. Licenciada em Administração e
Gestão de Empresas pela Universidade de Oviedo e Licenciada em Economia pela
Universidade de Oviedo e pela Universidade de Rennes. Mestre em administração e
gestão de empresas pela Universidade de Alcalá. Durante 12 anos trabalhou no Banco
Santander. Em 2021, juntou-se à equipa Visionary para liderar o departamento comercial
e sua expansão internacional.
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Avaliação e tratamento digital de
alterações binoculares não estrábicas
Teresa Matilla & Guillermo Bueno
Reino Unido
16:30-17:00h [Hora Lisboa]

Castelhano

Nesta palestra será abordado as inovações e melhorias que a digitalização traz para a
exploração das alterações binoculares não estrábicas, bem como o seu tratamento
através de exercícios de terapia visual, tanto na clínica como à distância.
Guillermo Bueno del Romo: formou-se em Óptica e Optometria pela Universidade
Complutense de Madrid, tem mestrado em Optometria e Doutoramento em visão
binocular e patologia ocular pela Universidade de Bradford, Inglaterra.
Laborou oito anos como professor titular de Optometria Clínica na Universidade
Complutense de Madrid. Paralelamente, ministrou um grande número de cursos de
formação contínua em visão binocular em toda a Espanha. Em 2001 lecionou
Optometria e visão binocular na Universidade Chilena de Valparaíso. Desde de 2003,
dedica-se à formação continua de Optometristas e ao desenvolvimento de testes
visuais em colaboração com Teresa Matilla. Dirige a Optonet Ltd, continuando o seu
trabalho de formação, investigação, desenvolvimento e inovação em Optometria e
Ciências da Visão, com especial atenção à digitalização do exame visual. Atualmente
está envolvido num projeto para avaliar a visão dos pacientes durante as teleconsultas
em parceria com o Serviço Nacional de Saúde Escocês.
Teresa Matilla Rodríguez: formada em Ciências Biológicas e em Óptica e Optometria
pela Universidade Complutense de Madrid, mestrado em Optometria, com
especialização em visão binocular e patologia ocular. Traduziu para Castelhano o livro
“Visão Binocular não estrábica” de David Pickwell e laborou 5 anos como coordenadora
e professora de Optometria Clínica na Universidade Europeia de Madrid.
Paralelamente ao ensino na universidade e ao trabalho clínico em Inglaterra, Teresa
ministrou um grande número de cursos de formação contínua em visão binocular em
Espanha. Desde 2004, dedica-se à formação contínua de Optometristas e ao
desenvolvimento de testes visuais em colaboração com Guillermo Bueno. Dirige a
Optonet Ltd, continuando o seu trabalho de formação, investigação, desenvolvimento e
inovação em Optometria e Ciências da Visão, com especial atenção à digitalização do
exame visual. Atualmente está envolvido num projeto para avaliar a visão dos pacientes
durante as teleconsultas em parceria com o Serviço Nacional de Saúde Escocês.
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O uso de prismas
Optometria

na

consulta

de

Elisa Aribau Montón
Espanha
17:00-17:30h [Hora Lisboa]

Castelhano

Esta palestra pretende relembrar as aplicações dos prismas, sua utilização e
prescrição em contexto de consulta de optometria.
O plano de formação inclui:
1. Conhecer os prismas gémeos.
2. Conhecer as principais síndromes relacionados com a postura e respetivo
tratamento.
3. Conexões entre a Optometria e a Posturologia. O modelo de visão comportamental e
o papel dos prismas,
4. Conhecer como atuam os prismas e quando devem ser prescritos.
5. Tipos de prismas e em que casos está indicado a sua prescrição.

Elisa Aribau: licenciada em Óptica e Optometria pela Escola Universitària d'Óptica i
Optometria de Terrassa, especializando-se em Optometria Comportamental e
Desenvolvimento após ter concluído cursos e estágio nos Estados Unidos.
É membro da Sociedade Espanhola de Optometria desde 1986, da American Optometric
Association desde 1993 e da Sociedade Internacional de Optometria do
Desenvolvimento e Comportamento (SIODEC) desde a sua fundação em 2008.
Presidência do SIODEC. Foi diretora executiva do I, II, III, IV e V Congresso de Optometria
Comportamental e Desenvolvimento do SIODEC (novembro de 2008, maio de 2010,
maio de 2012, maio de 2015 e maio de 2017).
Atualmente dirige a Sala de Formação Elisa Aribau, que organiza periodicamente cursos
presenciais e online.
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Forias – o quê, onde, quando e como?

Irfaan Adamally
Reino Unido
17:30-18:00h [Hora Lisboa]

Inglês

As heteroforias são medidas tiradas rotineiramente na prática clínica, mas o que elas
realmente nos dizem sobre o/a paciente? É apenas função muscular ou há mais do que
isso? A forma como medimos a foria influencia os nossos resultados e quais são as
aplicações práticas de visualizar os resultados usando uma abordagem de
desenvolvimento neurológico? Estas questões serão abordadas ao longo desta
apresentação.
O plano de formação inclui:
1. Entender as definições clássicas de heteroforia.
2. Compreender a gama de abordagens disponíveis para medir a heteroforia.
3. Identificar fatores que podem influenciar a medição da heteroforia.
4. Como as medidas de heteroforia fazem parte da função visual de um paciente.
5. Entender porque a postura pode influenciar na heteroforia.

Irfaan Adamally: Optometrista Licenciado no Reino Unido, com uma vasta experiência
em pediatria, adaptação complexa de lentes de contato e 'optometria médica', tendo
trabalhado em hospitais na primeira metade de sua carreira. Com pós-graduação em
glaucoma, é licenciado terapeuticamente para prescrever medicamentos oftálmicos e
tem interesse no tratamento de olho seco.
A segunda metade de sua carreira foi em consultório particular e nos últimos dez anos,
estudou extensivamente sobre o desenvolvimento visual e neurologia no Reino Unido,
EUA e outros países.
Atualmente é presidente e membro credenciado da Associação Britânica de
Optometristas Comportamentais e lecionou sobre a aplicação da Optometria
Comportamental à prática clínica. As suas principais áreas de interesse são o neuro
desenvolvimento e a neuro reabilitação.
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O Mundo Terapia Visual: Ajudar pacientes
com correção óptica não é suficiente
Thomas Headline
Estados Unidos da América
18:00-18:30h [Hora Lisboa]

Inglês

Esta palestra apresentará a especialização optométrica da terapia visual, incluindo
seus antecedentes, finalidade e população de pacientes que podem beneficiar do
tratamento com terapia visual.
O plano de formação inclui:
1. Promover a consciencialização sobre a terapia da visão como um protocolo de
tratamento viável.
2. Estimular a discussão sobre a terapia da visão globalmente.
3. Ajudar os pacientes que possam beneficiar da terapia visual a encontrar
fornecedores locais que ofereçam este serviço.

Thomas Headline: Licenciado em Administração de negócios em 1990 e certificado em
Optometric vision Therapist desde 2005 pelo College of Optometrists in vision development.
Providenciou vários eventos formativos sobre visão binocular e terapia visual nos
Estados Unidos da América e noutros países ao longo dos últimos anos. Coautor de
manuais sobre terapia visual e desenvolvimento visual.
Atualmente é presidente da empresa Headline Vision Enterprises desde 2004, Terapeuta
visual desde 2008 no Optometric Center for Family Vision Care and Vision Therapy, San
Carlos, e no Benjamin Popilsky & Associates, Aptos, USA.
Membro do College of Optometrists in Vision Development.
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Como a Optometria pode ajudar o leitor
com dificuldades na leitura em Português
Robert Lederman
Israel
18:30-19:00h [Hora Lisboa]

Inglês

Nesta palestra, os participantes obterão conhecimentos que os ajudarão a apreciar e
identificar com confiança quando o/a paciente está lutando para atender às
demandas visuais da leitura em Português.
O plano de formação inclui:
1. Compreender a ideia de opacidade e transparência no que se refere às ortografias.
2. Explorar a transparência do Português.
3. Compreender a prescrição apropriada de lentes e/ou melhoria da eficiência e
perceção visual e, como esta pode trazer uma melhora muito significativa e rápida para
a criança com dificuldades para ler Português.
4. Revisão de técnicas simples de triagem para identificar o paciente que está com
dificuldades para atender às demandas visuais da leitura.

Robert Lederman: líder reconhecido no campo da Optometria comportamental.
Licenciado em Optometria e Ciências Visão pela City University, Londres (1987). Em 2001,
tornou-se o primeiro optometrista de Israel a obter o status de Fellowship do College of
Optometrists in Vision Development. Juntamente com sua equipa de terapeutas, tratou
milhares de pessoas que não encontraram soluções para os seus distúrbios visuais. A
sua população de pacientes inclui crianças e adultos com dificuldades de leitura,
transtorno de deficit de atenção e hiperatividade (Attention deficit hyperactivity disorder
(ADHD)), pessoas com espectro autista e com síndrome de Down.
Robert passou grande parte de sua carreira profissional esclarecendo como as
exigências visuais de leitura variam de língua para língua. Palestrou mais de 300 vezes
sobre visão ao longo dos últimos 25 anos, tanto em Israel como internacionalmente para
públicos variados, incluindo professores, neurologistas, oftalmologistas, terapeutas
ocupacionais e psicólogos.
É professor visitante no programa de mestrado do Safra Brain Research Center para o
estudo de dificuldades de aprendizagem, Universidade de Haifa. Orador na Faculdade
de Educação em Ciência e Tecnologia do Technion. Em 2019 palestrou na Dyslexia
Conference em Istambul, Turquia. Recebeu o prémio COVD Making Vision Therapy Visible
2020. Os seus artigos foram citados mais de 40 vezes.
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Distúrbios da visão binocular na leitura

Eliane Nogueira
Brasil
20:00-21:00h [Hora Lisboa]

Português

Esta palestra irá abordar o cenário da dificuldade de leitura frente aos distúrbios da
visão binocular, identificar alterações nos movimentos oculares responsáveis pela
eficiência do sistema visual durante a leitura e discutir as terapias visuais ortópticas de
acordo com os objetivos funcionais a serem alcançados.

Eliane Nogueira: Graduação em Ortóptica (IBMR/Laureate, 2007). Especialista em
Neurologia e Neurofisiologia Aplicada à Reabilitação, pela mesma Instituição (2009). Pósgraduação (lato sensu), em Neurociência Aplicada à Aprendizagem, PUB / UFRJ (2011).
Fez parte do projeto internacional "10.000 Women", por meio da Fundação Dom Cabral
RJ (2012) cujos estudos foram direcionados ao empreendedorismo no ramo de
Acessibilidade Visual. Membro da Sociedade Brasileira de Neurovisão e do Conselho
Brasileiro de Ortóptica, onde atuou com vice-presidente (2015/2017).
Fundadora e Diretora Clínica da ReVeR - Reabilitação Visual, onde atua como
Ortoptista e Screener na Síndrome de Irlen. Foi docente do curso de graduação em
Ortóptica na Uni IBMR/ RJ; Docente no curso de Pós-Graduação - Ortóptica e Ciências
da Visão UCL-RJ. Diretora Clínica Regional/RJ da Special Olympics Brasil.
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Novas tecnologias na terapia visual

Ana Rita Martins
Portugal
21:00-21:30h [Hora Lisboa]

Português

Esta palestra tem como objetivo abordar as vantagens das novas tecnologias face à
terapia visual tradicional, abordando casos reais de ambliopia, disfunções binoculares
estrábicas e não estrábicas. Serão apresentados alguns exemplos de aplicações para
tablet e softwares de terapia visual, os quais, para além de permitirem diversificar o
material utilizado, contribuem ainda para tornar o treino mais apelativo e cativante
para o paciente, sendo uma ferramenta indispensável na prática diária para quem
realiza terapia visual.
O plano de formação inclui:
1. Terapia tradicional vs novas tecnologias,
2. Conhecer a vantagens das novas tecnologias,
3. Conhecer algumas aplicações para tablet/ softwares de terapia visual,
4. Conhecer os novos paradigmas no tratamento da ambliopia, com recurso às novas
Tecnologias.

Ana Rita Martins: Ortoptista licenciada na Escola Superior de Tecnologia da Saúde de
Lisboa em 2013, mestre em Optometria e Ciências da Visão pela Universidade da Beira
Interior (Covilhã) em 2015, Formação em Últimos Avances en Terapia Visual pela
Universidade de Valência (Espanha) em 2019.
Realizou a primeira tese na área da visão binocular e terapia visual em crianças com
dificuldades de aprendizagem na leitura, integrada numa equipa multidisciplinar, e a
segunda tese sobre o sistema acomodativo e vergencial em crianças míopes, esta
última publicada na Gaceta Optométrica.
Trabalhou em clínica Oftalmologica de 2015 a 2019, da qual se despediu para se dedicar
à Ortóptica e Terapia Visual, a sua área de paixão.
Desde 2019 que trabalha na PsicoSet, em Setúbal, um gabinete multidisciplinar,
juntamente com profissionais de psicologia, terapia da fala e psicomotricidade, onde
realiza avaliações Ortópticas e Terapia Visual.
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Casos clínicos de prescrição de prismas

Francis Schneid
Brasil
21:30-22:00h [Hora Lisboa]

Português

Esta palestra pretende habilitar os Optometristas a identificar situações clínicas que
indiquem a necessidade da prescrição prismática como primeira opção na conduta
Optométrica. Reconhecer a necessidade das prescrições prismáticas como
ferramenta importante na clínica Optométrica. Identificar casos clínicos com indicação
prismática. Facilitar a medição dos desvios com os principais testes optométricos.
Prescrever prismas conciliando com a terapia visual.
O plano de formação inclui: Evidências científicas; Aplicações práticas; Casos clínicos e
considerações finais.

Francis Schneid: graduação em Optometria pela ULBRA - Universidade Luterana do
Brasil (2003). Foi monitor das disciplinas de Óptica Geométrica, Óptica Física e do
estágio Supervisionado da clínica de Optometria da ULBRA, durante sua graduação.
Possui formação técnica em Óptica, pelo Instituto Vianei em Lages, Santa Catariana. Foi
professor do Instituto Filadélfia durante 7 anos, ministrando as aulas de Lentes de
Contato, Técnicas Refrativas, Optometria Clínica e Anatomofisiologia Ocular.
Especialização em Optometria Comportamental pelo Instituto Théa, em Florianópolis,
tornando-se especialista em Optometria Comportamental. Realizou especialização em
Baixa Visão pela UCPEL - Universidade Católica de Pelotas, tornando-se especialista
também em Baixa Visão. Tem diversos cursos de aperfeiçoamento no estrangeiro,
incluindo: Observership training in Low Vision Rehabilitation pela Lighthouse em Nova York,
USA; Treino em baixa visão pela MULTILENS, Suécia; Formação em reabilitação visual,
Ofta Review, Cluf-Napoca, Roménia. Fellow em lentes de contato, pela IACLE - International
Association of Contact Lenses Education. Membro da Associação Latino-americana Multi
e Interdisciplinaria de Baja Visiõn ALMIBV.
Atualmente, trabalha no CRV - Centro de Reabilitação Visual Louis Braile, sendo
Optometrista responsável pela prescrição e adaptação dos recursos de baixa visão.
Atua em consultório próprio na prática privada. Professor de Optometria
Comportamental e Neuro Optometria no curso de pós-graduação em Optometria da
FIEP - Faculdade Internacional de Evolução Profissional.
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Conferência
Visão Binocular & Terapia Visual
24.09
SÁBADO

13:30H
50€

45€
ATÉ 31 AGO

APLO
ATÉ

7 CFCO

CERTICADO PARTICIPAÇÃO

OPTOVISIONARIUM
OPTOVISIONARIUM.ORG

Informações & Condições de Acesso

Membros Optovisionarium têm entrada gratuita.
O valor promocional de 45€ é válido até 31/08/22.
A Conferência será online através plataforma Zoom.
Este evento será gravado para posterior divulgação.
Para aceder à acreditação e/ou ao certificado de
participação de cada uma das palestras acreditadas,
necessita de responder ao questionário associado,
seguindo as instruções indicadas.
Este evento tem uma acreditação máxima de 7 CFCO
APLO. Todas as palestras estão acreditadas exceto a
palestra das 16:15h.
As entradas e saídas serão monitorizadas.
Existe a remota possibilidade de alguma(s) das
palestras ser(em) canceladas sem aviso prévio, assim
como perda temporária de ligação à Internet.
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