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Introdução e objetivos: A área inovadora, Fisioterapia Oftálmica, atua em
disfunções sensoriais ou motoras, tais como Insuficiência de Convergência.
No estrabismo, cujos olhos estão desalinhados, pode ser desencadeado visão
borrada, cansaço visual nas leituras, troca de linhas, cefaléia, irritação e/ou
hiperemia na conjuntiva interferindo em seu dia a dia. O objetivo desse
estudo foi avaliar a influência da Fisioterapia Oftálmica em pessoas com
Insuficiência de Convergência, encaminhados por clínicas oftalmológicas.

Métodos: Pesquisa exploratória descritiva, desenvolvida após aprovação
ética. Participaram seis pessoas com Insuficiência de Convergência. Estas,
previamente avaliadas com anamnese e testes oculomotores, tiveram
intervenção de dez sessões de 40 minutos, duas vezes por semana com
ênfase em exercícios oculomotores, fusão, percepção simultânea e
esteropsia, da seguinte forma: Fase inicial com uso de cartela de bola, letra
e seta. Na fase intermediária uso de vareta de bolas, cartela de visão
binocular, percepção simultânea e fusão; e na fase avançada, exercícios com
cartela de visão binocular – 3D, ilusão de ótica e queiroscópio. Orientados a
exercícios domiciliares. Após 10 sessões, foram reavaliados.

Resultado: "Ao analisar os dados, pré e pós intervenção, destacam-se no
Cover test, 3 participantes, que tinham de 4∆ à 8∆ e evoluíram para 2∆ de
dioptrias. No teste do Ponto Próximo de Convergência, 3 participantes
obtiveram 85% da melhora do movimento de convergência e fortalecimento
muscular ocular. No teste de Amplitude Fusional, 2 que apresentavam AF de
14∆ e 10∆, conseguiram atingir 45∆ e 35∆, respectivamente. No Stereo Test,
3 participantes melhoraram de 32"", 63"", 40"" para 20"", obtendo uma
perfeita esteropsia. Os sintomas relatados na anamnese inicial foram
desaparecendo durante a realização dos exercícios, destacando-se os
resultados de 3 participantes."

Discussão e conclusão: A literatura afirma que quando é realizado
tratamento correto da patologia em estudo, observa-se a melhora
satisfatória das astenopias, como neste caso. Destacam-se os resultados do
teste do Ponto Próximo de Convergência, cujo resultado satisfatório depende



da força muscular ocular, otimizando o movimento de convergência. Conclui-
se que a Fisioterapia obteve resultados positivos neste estudo, enfatizando
que o tratamento individualizado e direcionado influenciam na melhora dos
sintomas.
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