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PORTUGUÊS

Permite a avaliação da cooperação entre os dois olhos em formar uma única imagem a partir das 
duas imagens que cada um dos dois olhos fornece ao cérebro.
Pode ser usado em crianças a partir de um ano de idade e nos adultos.
Método e modo de uso:
O teste é constituído de um cartão que mostra 4 figuras:
uma bola, um peixe, uma estrêla e uma árvore.
Foram escolhidas imagens comuns que podem ser reconhecidas e chamadas pelo nome seja pelo 
adulto que pela criança.
Ao paciente submetido ao teste é pedido de indicar o que vê no cartão observando os seus movi-
mentos oculares.
A bola é o único elemento visível só com um ôlho, os outros (cada um destes encontra-se em níveis 
diferentes de profundidade) podem ser vistos só por quem possui visão binocular e tem um visus 
superior a 2-3/10. Nos testes que envolvem crianças que cooperam e adultos, o cartão é apresen-
tado a 30-40 cm de distância e è pedido de indicar as figuras: se o paciente vê só a bola, o teste 
indica uma patologia.
O teste é normal se o paciente vê e identifica todas as figuras.
Resumindo:
Resultado positivo:
todas as figuras são reconhecidas e chamadas com o nome certo.
Resultado incerto:
Só uma das figuras é reconhecida.
Resultado negativo:
Nenhum dos objetos tridimensionais é reconhecido.
Indicações para a avaliação do teste:
suspeito de strabismo, de ambliopia, de redução visiva em um ou em ambos os olhos, ou como 
teste de screening para a visão estereoscópica.
È possível submeter as crianças que não cooperam ao teste apresentando o cartão e observando 
o comportamento. Se a criança tenta pegar um dos objetos representados além da bola (o peixe, a 
estrêla ou a árvore), significa que o teste é normal.
Se isto não acontece o teste não pode ser considerado certamente patológico e poderá ser repitido 
depois de algum tempo.
Importante: em caso de resultado negativo ou incerto, é aconselhável submeter o paciente a um
exame oculistico completo.
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