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A OPTOLOGIA 
 

Visão atual, a quinta obra de Optologia, aborda as 

modificações na atualidade, impostas pelas alterações de 

hábitos e costumes visuais. 

A abordagem dos malefícios da exposição contínua e 

exagerada a luz azul, são avaliados sob duas vertentes: as 

consequências nas crianças no período educacional e de 

neurodesenvolvimento, bem como as consequências gerais que 

acarretam a insônia e patologias oculares.  

A astenopia visual se torna o principal foco desse 

trabalho, do mesmo modo que os testes avaliativos da saúde 

visual e ocular.  

 

 

Prof. Rodrigo Sonoda   
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DISTURBIOS NEUROVISUAIS CAUSADAS POR 

LUZ AZUL 

Rodrigo Trentin Sonoda & Alessandro Araújo 

 

O uso exorbitante de tecnologias na atualidade, 

pode provocar alterações consideráveis no sistema 

neurovisual.  

A apresentação de luz excessiva nas telas de 

smartphones ou monitores, atestam – se nocivas à saúde 

visual e ocular, sucedendo irritabilidade, alterações no 

desenvolvimento, alta incidência de sono e dificuldades no 

relacionamento interpessoal. Atribui – se as alterações 

oculares e sistêmicas, a exposição a luz azul emitida por 

equipamentos que possuem LED (Diodo Emissores de Luz) 

como: monitores, telas, de celulares e lâmpadas.  

Estudos apontam a mudanças comportamentais 

similares a transtorno do espectro autista, resultante a 

exposição a tecnologias entre 1 e 3 anos de idade. O resto 

eu excluo. 

As alterações causadas pelas tecnologias são alvos 

de estudos recentes, principalmente na área da saúde 
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neurovisual. A exposição exacerbada a luz azul e telas, 

estão correlacionadas a diversas alterações e distúrbios 

nos organismos, essencialmente no que diz respeito ao 

autismo virtual, ritmo circadiano, astenopia e distúrbios do 

sono. Apesar de não existir uma sólida produção científica 

para a confirmação de tais fenômenos, muitos estudos 

indicam o aumento do autismo virtual em crianças na faixa 

etária de zero a três anos de idade, após serem expostas a 

tela durante algum tempo.  

 A luz azul é o espectro de luz visível que apresenta 

um comprimento de onda que varia entre 380 – 500 nm. 

Já a luz azul violeta, considerada a mais nociva, tem 

aproximadamente entre 380 – 450 nm de comprimento de 

onda. Essa gama de luz possui muita energia e a exposição 

contínua e por longos períodos sem pausas, podem causar 

sérios danos, tanto a saúde dos olhos do indivíduo, quanto 

do corpo. Muitos estudo empíricos foram realizados para 

chegar o mais próximo do resultado de problemas, 

ocasionados pela excessiva exposição a luz azul.   

Alguns desses ensinamentos mostram o 

crescimento significativo de patologias, como por exemplo 

o câncer de mama em mulheres que trabalham 

principalmente em turnos noturnos. Outras pesquisas 

identificaram um acréscimo de sintomas relacionado ao 
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transtorno do espectro autista, em crianças entre 0 a 3 

anos de idade. Esse sintomas surgiram pela exposição 

excessiva a telas de aparelhos eletrônicos durante os 

primeiros anos de vida.  

A astenopia ou fadiga visual, decorre devido ao uso 

prolongado dos aparelhos tecnológicos, no qual vem 

destacando problemas visuais acomodativos, visto que 

atualmente as pessoas ficam em média de 9 horas por dia 

na internet. Com a pandemia o uso desses equipamentos 

elevou significativamente e, dificilmente o mundo 

retornará a ser como era antes. Precisamos nos adequar a 

esse novo estilo de vida e para isso, é preciso tomas 

medidas que possam ajudar a prevenir e minimizar esses 

tipos de problemas.  

As patologias oculares, o mal funcionamento do 

ritmo circadiano, os distúrbios do sono, as doenças 

tumorais, problemas cardiovasculares, obesidade, diabetes 

e depressão, podem estar relacionadas com o uso abusivo 

desses aparelhos e a exposição a luz azul.  

 

AUTISMO VIRTUAL 
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O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é descrito 

com um distúrbio do neurodesenvolvimento, ou um 

aumento atípico, podendo apresentar alterações de 

anormalidade comportamental, deficiência em interação 

social, incluindo dificuldade na manutenção de padrões 

comportamentais repetitivos. Pessoas com autismo 

podem apresentar algumas características específicas, 

como por exemplo: uma dificuldade de manter o contato 

visual, expressar ideias e sentimentos, além de apresentar 

alterações na fala, principalmente na pronúncia, 

ocasionando um desconforto em ambientes que existam 

interações sociais. ( KANNER, 1943) 

Nos Estados Unidos no ano de 1975, a cada cinco 

mil crianças apenas uma era diagnosticada com TEA. Em 

2005, de cada quinhentas crianças, uma era diagnosticada. 

Por volta de 2014, segundo os últimos dados do Centro de 

controle de prevenção de doenças (CDC), a cada sessenta 

e oito crianças, uma era diagnosticada. 

A National Survey of Children’s Health – NSCH/US 

(Instituto Nacional de Pesquisa de Saúde de Crianças – 

EUA), demonstrou em estudos divulgados recentemente 

que a cada quarenta e cinco crianças nascidas nos Estados 

Unido, uma é autista. (ASO,2018).   
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Diversas pesquisas indicam que o uso exagerado 

das telas, um fenômeno denominado autismo virtual, vem 

crescendo nas últimas décadas, justamente pela exposição 

exacerbada a telas de tv, celular, tablet, entre outros 

equipamentos. Essas crianças ao serem analisadas, 

apresentaram sintomas compatíveis do TEA. Por essa 

razão, segundo recomendação da Academia Americana de 

Pediatria, crianças com idade inferior a dois anos, não 

devem ser expostas a esses equipamentos. (ZAMFIR,2018).  

           Nota – se na literatura, que o uso excessivo de um 

ambiente virtual para crianças de zero a três anos de idade, 

pode causar comportamentos e sintomas semelhantes a 

crianças com diagnóstico de TEA. Essa forma de autismo 

foi definida como autismo virtual, nos quais privam as 

crianças de desfrutar os relacionamentos humanos. 

(ZAMFIR, 2018).  

A primeira infância, é um momento de rápido 

desenvolvimento cerebral, em que a criança precisa de 

atividades lúdicas, como o brincar, dormir, aprender a lidar 

com as emoções e construir relacionamentos. Nesse 

sentido, os pais ou responsáveis, precisam se preocupar 

com a mediação e os cuidados da criança, pois o lado 
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afetivo e relacional é muito importante para o 

desenvolvimento. (OESTREICHER, 2015) 

Entre 2011 e 2014, foi realizado um estudo no 

Japão, que incluiu crianças nascidas de mulheres 

recrutadas. Os dados desse estudo conduzido pelo Japan 

Environment and Childrens Study Group, foram analisados 

somente em 2020. Foram cerca de oitenta e quatro mil 

mães e filhos, dentre as quais todas as crianças eram 

saudáveis, tanto na parte física, quanto mental. 

A princípio os pesquisadores coletaram dados de 

mães de crianças que continham até hum ano de idade, 

sobre o tempo e a frequência de uso de écrans eletrônicos. 

Em seguida, realizou novas coletas de dados, utilizando as 

mesmas crianças, agora apresentando três anos de idade.   

Do total de crianças analisadas, trezentas e trinta 

(ou 0,4) foram diagnosticadas com autismo aos três anos 

de idade. Dessas duzentas e cinquenta e uma eram 

meninos e setenta e nove eram meninas, com isso notou – 

se que o tempo de uso das telas era similar entre os dois 

sexos. Observa – se na pesquisa que 90% dessas crianças 

foram expostas ao uso da tela antes do primeiro ano de 

idade. O uso de écrans é reprovado pela Organização 
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Mundial da Saúde (OMS) e a Academia Americana de 

Pediatria (AAP). 

Além dos fatores genéticos, o papel das causas 

ambientais tem sido observado no TEA. Os campos 

eletromagnéticos têm sido citados como razão ambiental 

relacionado a saúde e a exposição a telas. A estimulação 

elétrica de baixa e alta frequencia, a irradiação de micro-

ondas e estimulação luminosa de receptores, estão 

associados a sintomas semelhantes do autismo. Em 

particular, na infância, quando o neurodesenvolvimento 

esta ativo, fatores ambientais como estimulação elétrica 

por meio de telas e luminosa da visão, podem afetar o 

desenvolvimento. (KUSHIMA, 2022). 

O uso excessivo dos meios digitais vem 

comprometendo a cognição e a conduta das crianças, 

gerando uma distorção dos objetos e deflagrando uma 

incapacidade de responder às exigências sociais 

(AZEVEDO, 2017).  

 

LUZ AZUL NATURAL E ARTIFICIAL 
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A luz azul tem um comprimento de onda curto (380-

500 nm ) e pode ser observada pelo olho humano, possui 

grande energia. É classificada por dois tipos: azul – 

turquesa (aproximadamente 450-500 nm) e azul – violeta 

(aproximadamente 380 – 450 nm). A primeira é emitida 

pelos raios solares, no qual é considerada benéfica. A luz 

azul – violeta pode ser natural, mas diferentemente da 

turquesa, ela é emitida de forma artificial. As fontes mais 

conhecidas de emissão a luz azul no geral são o sol, as 

lâmpadas e as telas.  

A luz azul natural ajuda a regular o ciclo circadiano, 

mais conhecido por relógio biológico, que é um 

mecanismo em que o organismo regula a acuidade visual 

entre o dia e a noite. A partir dela, os processos fisiológicos 

são comandados para que o corpo consiga acordar, sentir 

fome, ficar ativo durante o período diurno e sentir sono 

durante a noite. Além disso, é responsável pelo aumento 

da atividade cerebral, o humor, desempenho mental, ajuda 

a elevar o estado de alerta e a sensação de bem-estar. 

(VANDEWALLE, 2009) 

A luz azul artificial, diferente da luz natural, é uma 

luz que pode ser nociva a saúde dos olhos. A alta exposição 

a esse tipo de luz, pode causar danos a retina e aumentar 
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o risco de patologias como: degeneração macular, 

catarata, melanoma, ceratite e alterações palpebrais 

(BACKER, 2019). 

Estudos mostram que a luz azul é de 50 a 80 vezes 

mais eficaz em gerar danos aos fotorreceptores, em 

comparação às luzes verde (Roberts, 2016). 

A exposição contínua e por longos períodos da luz 

azul, sendo ela natural ou artificial, pode causar danos 

fotoquímicos, desencadeando a formação de radicais 

livres, provocando assim danos oxidativos na retina 

(BEHAR – COHEN, 2011). 

CICLO CIRCADIANO EM RELAÇÃO A LUZ AZUL 

 

 Durante muitos anos especulou-se que a interação 

social era a responsável na redefinição do relógio interno 

dos humanos, ignorando totalmente a influência da luz.  

Mas descobertas científicas das últimas duas 

décadas, mudaram esse conceito.   

Vários estudos feitos com animais, como também 

em seres humanos, mostraram que na ausência de sinais 

normais de amanhecer e anoitecer, o ritmo circadiano 

corre livremente (CZEISLER, 1986).  
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Um ritmo circadiano fora de fase, é um perigo para 

a saúde. Mante– lo sincronizado se torna muito importante 

para o bem-estar do ser humano (KUNZ, 1999).   

Um crescente corpo de evidências, sugere que uma 

dessincronização do ritmo circadiano pode desempenhar 

um papel em várias doenças, como: tumorais, diabetes, 

obesidade e depressão (KUNZ,2007).  

Nesse sentido, de acordo com a Organização 

Mundial da Saúde, o trabalho noturno torna – se uma das 

prováveis causas de câncer, devido a ruptura do ritmo 

circadiano (OMS, 2007).  

O relógio biológico possui uma ordem natural, que 

quando ignorada faz com que o sistema ative o eixo de 

stress, que é a maneira do corpo reagir em situação de luta 

e fuga. Esse alerta em níveis contínuos de stress, pode levar 

a doenças cardiovasculares ou distúrbios metabólicos, da 

mesma forma suprimir o sistema imunológico, o que 

provavelmente é a origem de maior incidência de casos de 

câncer de mama.  

  

A MELANOPSINA 
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Um marco importante veio com a descoberta das 

células ganglionares da retina, que contém melanopsina, 

um novo tipo de fotorreceptor no globo ocular. Essas 

células fornecem os sinais para o núcleo supra 

quiasmático, considerado o relógio mestre do cérebro. Eles 

também se projetam para muitas outras regiões do 

cérebro, influenciando inúmeros aspectos fisiológicos do 

ser humano. Esse fotorreceptor é imensamente sensível a 

luz azul. (PROVÊNCIO, 1998).  

Essa descoberta permitiu entender porque os cegos 

que são incapazes de ver a luz, consegue ajustar seu 

relógio biológico. A luz é a energia que gera impulsos 

elétricos em uma frequência que faz com que esse relógio 

biológico funcione perfeitamente. Não se sabia, porém 

qual dispositivo era responsável por ativar essa energia, até 

que ficou comprovado que a melanopsia realiza essa 

função. 

A melanopsina pode fazer com que as células 

nervosas voltem a perceber a luz. Sempre acreditou que o 

olho humano, continha apenas dois sistemas sensíveis a 

luz: os cones e os bastonetes. Porém nos últimos anos se 

tornou mais aceitável a ideia de um terceiro sistema, que 

usa a melanopsina. Uma das doenças que poderão se 
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beneficiar com a descoberta do terceiro sistema sensível a 

luz é a cegueira, causada pela retinite pigmentosa 

(REVISTA NATURE, 2005). 

  

A LUZ AZUL NOS OLHOS 

 

A luz azul natural faz – se essencial para a visão, do 

mesmo modo que desempenha um papel importante na 

foto recepção não visual, incluindo benefícios como o 

estabelecimento e a sincronização do ritmo circadiano, o 

que auxilia nas funções cognitivas tal como a atenção, 

memória, emoção, assim como no estado de vigília e sono 

(DALEY, 2015). 

Quando a luz atinge os fotorreceptores, eles 

comunicam ao cérebro, que é necessário interromper a 

produção de melatonina, ou seja, é hora de acordar. 

Pesquisas empíricas na área de Cronobiologia, 

demonstraram a influência da luz no comportamento e nas 

respostas fisiológicas das pessoas, baseadas 

principalmente na iluminância da retina e não mais em 

medições da iluminação do ambiente (ARIES, 2002).  
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Os meios refringentes e translúcidos oculares 

principais, são: lágrima, córnea, cristalino e retina. Toda 

aluz que penetra os olhos e atinge o centro da mácula, 

região denominada umbu ou fóvea centralis. Em 

percentuais diversos e com o comprimento de ondas 

distintos as estruturas, parte da luz recebida é absorvida. A 

córnea e o cristalino estão mais propensos a radiação UV, 

ao passo que os comprimentos menores, são absorvidos 

pelo humor vítreo e aquoso.  

Então apenas a luz visível e dentro dessa gama de 

comprimentos de onda, a luz azul alcança a retina, mais 

precisamente a região da mácula lútea, onde esta 

localizada a maior concentração de fotorreceptores 

responsáveis pela visão central e alta resolução visual 

(BEHAR-COHEN, 2011).  

Nas crianças, a luz azul é transmitida mais de 80% 

para a retina. Conforme vai crescendo, a lente fica mais 

amarelada e passa a absorver uma parte dessa luz, porém 

uma quantia considerável, ainda é transmitida para a 

retina. 

Atualmente, com o aumento do uso de celulares, 

computadores e tablets, as pessoas estão cada vez mais 

expostas a luz azul artificial. Estudos mostram que essa luz 
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além de causar danos irreversíveis, pode diminuir a 

performance visual, prejudicando a sensibilidade ao 

contraste e o alcance da visão, além disso a recuperação 

após foto estresse.  

A agência Sanitária Francesa (ANSES), publicou em 

2010 um relatório manifestando sua preocupação, sobre 

os efeitos que a luz azul poderia provocar na acuidade 

visual. Dentre eles, o risco de brilho excessivo aos olhos e 

os problemas relacionados a radiação na mácula, assim 

como a DMRI (degeneração macular relacionada a idade). 

 

A IMPORTÂNCIA DO SONO 

 

O hormônio mais importante para uma noite 

satisfatória de sono, é denominado melatonina. Trata – se 

do hormônio da noite, que em seres de hábitos diurnos, 

atua para o funcionamento das funções noturnas, 

diminuindo o batimento cardíaco e a pressão arterial, 

reduzindo a temperatura corporal e o stress, 

proporcionando o tão desejado sono.  

Dormir é tão importante, quando a boa nutrição e a 

atividade física, principalmente para as crianças. Existem 
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hormônios, que só são produzidos durante o período do 

sono, como por exemplo o GH, que é o hormônio essencial 

para o crescimento e desenvolvimento das crianças. 

Existem outros hormônios de suma importância, conforme 

a leptina (hormônio da saciedade), o cortisol, ( que ajuda a 

manter a estabilidade emocional, controlando inflamações 

e alergias) e o TSH (estimulador  da tireoide). 

Usar aparelhos eletrônicos a noite, pode suprimir a 

melatonina, prejudicando o sono e consecutivamente as 

atividades hormonais. Os receptores de melanopsina, são 

particularmente sensíveis durante a noite, por essa razão 

muitos dos distúrbios do sono, estão relacionados à noite 

ou a luz noturna. Um experimento com indivíduos 

saudáveis, expostos a 30 minutos de luz azul policromática 

de 500 lux, uma hora antes de dormir em seu ambiente 

doméstico natural, resultou em atraso do início do sono, 

com movimento rápido dos olhos em 30 minutos 

(KUNZ,2009).  

De acordo com o Centro Nacional de Pesquisa de 

Distúrbios do Sono, os problemas relacionados ao sono 

afetam 50 a 70 milhões de homens e mulheres norte-

americanos de todas as idades. 
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ASTENOPIA TECNOLÓGICA 

 

A estenopia, também definida como sensação e 

fadiga visual, fraqueza ou tensão ocular, porém nem 

sempre está relacionada a erros de refração. Uma pessoa 

pode ser emetrope ou estar corrigida e mesmo assim sentir 

cansaço visual ou desconforto, devido a fraqueza ou 

tensão. (BEZERRA,2018).  

A era da informática trouxe muitos benefícios para 

a humanidade, porém com as facilidades e a comodidade, 

vieram os problemas relacionados ao uso desenfreado de 

produtos tecnológicos. Estudos indicam que no Brasil, uma 

pessoa passa em média nove horas e vinte minutos 

conectado a internet. Isso significa que o brasileiro fica 145 

dias no ano exposto diretamente a luz azul, através dos 

equipamentos como tablet, celular e notebook.  

Além dos problemas relacionados a distúrbios 

oculares, desequílibrio no ritmo circadiano e problemas do 

sono, o uso excessivo desses equipamentos, pode causar 

astenopia e problemas de acomodação. Isso ocorre por um 

esforço maior da visão para perto, acarretando um 

aumento de focagem para essa distância e maior atenção 

visual, reduzindo o piscar. Os resultados são olho seco e 
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ardência, fazendo com que os olhos trabalhem por maior 

tempo em convergência. Quando esse esforço é contínuo, 

causa exaustão dos músculos oculares (intrínsecos e 

extrínsecos) e consequentemente a fadiga (astenopia). 

O aumento do ponto próximo de acomodação 

(PPA), insuficiência de convergência e exoforia, são 

alterações que parecem ser transitórias, mas podem ser 

indicadores de astenopia digital. 

          A iluminação também pode ser um fator relevante 

no agravo da astenopia. A falta de iluminação por exemplo, 

pode causar dilatação (midríase). Na prática, quando um 

adolescente usa o computador para jogar e fica em um 

quarto escuro apenas com a tela do monitor ligada, ocorre 

uma dilatação nas lentes naturais dos olhos, que acarreta 

um aumento de entrada da luz azul. Além disso, o excesso 

de iluminação ou má distribuição, pode acentuar o brilho 

das telas de led e causar maior fadiga ocular.  

 

 

 

LENTES BLOQUEADORAS DE LUZ AZUL 
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Atualmente as pessoas estão mais expostas a luz 

azul, seja naturalmente, ou por dispositivos eletrônicos. Em 

tentativa de desenfrear tal fato, a oferta de lentes coloridas 

ou com filtros de proteção UV, tem crescido entre os 

profissionais da área, como forma de proteção. Além 

dessas, as famosas lentes blue, são mais procuradas pelos 

usuários.  

No Brasil existe um órgão chamado ABNT, que 

regulamenta os parâmetros de avaliação e proteção para 

as lentes filtrantes NBR ISSO 12311-1, 2018 e NBR 

15111:2013 (SONODA, 2021).  

Apesar da norma regulamentadora estabelecer 

parâmetros com comprovação científica de eficácia, 

segundo uma avaliação baseada nas normas de 

transmitância de luz, relata que 52% dos óculos analisados, 

foram reprovados nos testes (MELO, 2014).   

As lentes filtrantes coloridas, visam diminuir as 

radiações luminosas que atingem os olhos, oferecendo 

conforto e proteção aos usuários. Tais lentes possuem 

também os objetivos de aumentar o contraste, reduzir o 

ofuscamento e melhorar a percepção das cores. (RAMOS< 

2003). 
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As lentes de filtro de luz azul, se tornam mais 

eficazes quando bloqueiam os comprimentos de ondas 

abaixo de 450 nm. Para preservar as funções fisiológicas 

que dependem da luz azul turquesa e da proteção do 

reflexo pupilar contra a superexposição a luz, tais lentes 

não devem filtrar comprimentos de ondas superior a 500 

nm. Em outras palavras, as lentes oftálmicas devem filtrar 

seletivamente a luz azul turquesa (GARCIA MUNÕZ, 2021). 

Os filtros CPF (Corning Photochromic Filter) ou 

lentes fotossensíveis, são consideradas uma das melhores 

opções, devido ao seu fator foto cromático, que de fato 

são ideias para combinar conforto e proteção (RAMOS, 

2003). 

As lentes podem ser ferramentas importantes para 

filtrar a luz azul, mas não são as únicas a desempenharem 

esse papel. Estudos mostram, que alguns tipos de 

vitaminas ingeridas pelo organismo, também agem como 

bloqueadores naturais.   

A luteína e a zeaxantina, por exemplo, são 

carotenoides, com pigmentos lipofílicos com função 

antioxidante e filtro de luz azul. Assim como os outros 

carotenoides, no qual não são sintetizados pelo corpo e 

sim obtidos exclusivamente a partir da dieta.  



 
 

25 
 

          A luteína pode ser encontrada em vegetais, que 

constitui de folhas verdes, ao qual possuem uma grande 

concentração da substância. Já os vegetais e frutas de 

coloração laranja e amarela, possuem zeaxantina, como 

por exemplo a gema do ovo, que é uma fonte rica dos dois 

(ROBERTS, 2009). 

            Soluções simples do cotidiano, uma vez que evitar 

a exposição solar entre 11 e 15 horas, usar chapéu, boné, 

viseira, guarda sol, passar protetor solar na pele periorbital 

e não usar aparelhos eletrônicos pelo menos 1 hora antes 

de dormir, são atitudes de baixa complexidade e fortes 

aliados na proteção, contra o excesso de luz azul nociva 

(SONODA, 2021).  
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INFLUÊNCIA DO FILTRO AZUL NA VISÃO DAS 

CRIANÇAS 

Edna Ferreira Silva 

 

A luz azul emitida por telas é muito prejudicial para 

os olhos das crianças, que ainda são vulneráveis. Isso tem 

um impacto direto na saúde e causa vários distúrbios, 

incluindo sintomas como as dores de cabeça. A luz azul, 

também responsável pela fadiga visual e distúrbios do 

sono. Isso aumenta as chances de uma criança se tornar 

astigmática, míope ou hipermetrope na idade adulta. As 

crianças nem sempre usam óculos, muito menos utilizando 

lentes que filtram a luz solar ou lentes de contato (HARLEY, 

2015).  

De acordo com a Ordre des Optométristes du 

Québec, “apenas um terço das crianças é examinada por 

um optometrista antes de iniciar na escola” e, “61% dos 

pais canadenses pensam erroneamente, que podem 

detectar os problemas oculares de seus filhos”. (MILLAN, 

2012).  

As lentes cristalinas de uma criança, dificilmente 

filtram os raios ultravioleta e não filtram a parte azul do 
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espectro de luz. Portanto, é importante um exame 

oftalmológico, para que uma criança possa receber um par 

de óculos projetado especificamente para bloquear os 

efeitos nocivos da luz azul (NICHOLS, 2018). 

Estão disponíveis para crianças, óculos que 

protegem contra a luz azul, feitas com um revestimento 

especial, criado para refletir e bloquear a penetração da luz 

azul. Com esse revestimento, a parte prejudicial da luz azul 

não atinge os olhos ao impedir sua entrada, melhorando 

os seus contrastes e a cintilação, reduzindo assim a fadiga 

visual. (HARLEY, 2015).  

Para a luz do dia e ao ar livre, existem óculos escuros 

coloridos ou polarizados que são especialmente 

projetados para absorver a luz azul. Além disso, as lentes 

de transição oferecem excelente proteção contra a luz azul 

(NICHOLS, 2018). 

A luz visível passa através da mídia do olho para a 

retina, onde os fotorreceptores transformam em um sinal 

eletroquímico. Os humanos dependem disso no processo 

de formação de imagem e regulação do cotidiano e ciclos 

de sono vigília.  

A luz comumente encontrada, tanto emitida pelo 

sol, quanto pelos dispositivos eletrônicos pessoais, contém 

quantidades significativas de luz azul de alta energia e 
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curto comprimento de onda. A luz ultravioleta (UV), 

abrange mais energia do que a luz azul, sendo absorvida 

pela córnea e a lente cristalina, limitando a exposição da 

retina (MILLIAN, 2012).   

 

INFLUÊNCIA DO FILTRO AZUL NA VISÃO DAS 

CRIANÇAS 

 

O comprimento de onda da luz entre 300 e 400 

nm, tem potencial de penetrar na córnea do olho humano 

e ser absorvida pela íris ou pupila. A penetração direta de 

cristais de luz azul na retina, pode causar danos 

fotoquímicos irreversíveis na retina (BI, SUN, 2014).  

De um nível básico de desconforto ocular, a luz 

azul com curto comprimento de onda, pode causar piora 

da fadiga, iopia e efeitos mentais, como a diplopia (ZHAO, 

et.al, 2018). 

As moléculas que dão cor a substâncias a 

hemoglobina, que tem coloração vermelha e, o índigo, 

corante natural azul extraído da planta Indigofera tinctoria, 

a mauveína, primeiro corante artificial, sintetizado em 

1856, que confere coloração púrpura a tecidos.  
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Figura 1- Estrutura das moléculas de hemoglobina – (a) 

moléculas de hemoglobina, (b) índigo, (c) mauveína 

 

                      Fonte: Retirado de Scarinci, Marineli (2014) 

 

O espectro visivel do sol, constitui em 50% do 

espectro da luz e dele, ao qual a luz azul é a única 

detectável pelo olho humano. Além da presença no meio 

ambiente, tem sido levado para dentro das residências, 

com diversos aparelhos eletrônicos digitais.   

Esse aumento da exposição a luz azul nas 

proximidades, tem muitos riscos para a saúde das crianças 

e adultos. Isso ocorre porque o olho humano não possui 

um globo ocular idealmente projetado para bloquear e 

desviar a luz azul. Ele o absorve na retina, onde os 
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fotorreceptores o transforma em um sinal eletroquímico 

(American Optometric Association). Essa absorção 

contribui para um estresse térmico na retina, onde certos 

fotorreceptores se tornam oxidantes. (BI, SUN, 2014).  

A partir de um certo comprimento de onda, a luz 

azul é especialmente nociva segundo Zhao, et al, 2018) e 

de acordo com a Figura 2 a seguir: 

 
Figura 2- Impacto negativo da exposição excessiva à luz azul-

violeta 

Fonte: Zhao, et al, 2018). 

 

A luz azul violeta pertence a um comprimento de 

onda entre 415nm e 455 nm. É importante reduzir a 

exposição a luz azul, mas manter a função essencial do 

relógio circadiano, que regula o sono. Por isso, a luz azul 
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deve ser evitada até cerca de 455 nm, mas não ser filtrada 

além dos 465 nm, de forma a manter o equilíbrio do 

organismo. Enquanto a luz azul turquesa, afeta sobretudo 

a forma como o relógio biológico humano funciona (é 

necessária nas horas em que devemos dormir), a luz azul 

violeta pertence a um comprimento de onda (415-155 nm), 

considerado altamente prejudicial a saúde. Pertencem as 

duas, a categoria de luz visível de alta energia (ZHAO, et.al, 

2018).  

O aumento da exposição à luz azul também foi 

encontrado como a causa da morte de fotorreceptores, em 

pesquisas com modelos de roedores e primatas.  

Consequentemente, a exposição à luz azul pode aumentar 

a duração sob a luz fornecida por eletrônicos digitais ou 

menos a luz solar natural, no qual pode ser fatalmente 

prejudicial de muitas maneiras sublinhadas (HARLEY,2015).  

O matiz, segundo Xinli (2020), é a cor predominante 

produzida pela combinação dos comprimentos de onda, 

emitidos por um objeto ou reemitidos, no caso de objetos 

não luminosos. Além do matiz, para especificar a 

percepção completa de um determinado feixe luminoso, 

são necessárias a saturação e a luminosidade. A figura 3 

mostra diferentes combinações de comprimentos de onda, 

que produzem a mesma sensação visual da cor roxa. A cor 
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final do feixe luminoso, se relaciona a um atributo de cor, 

denominado matiz.  

 

 

Figura 3- Metamerismo e os seis aspectos de emissão 

em mesma sensação visual 

Fonte: Scarinci, Marineli (2014) 

 

A exposição intensa a luz azul entre os 400 e 500 

nm, em especial na faixa de 441 nm, promove danos ao 

ácido desoxirribonucleico (DNA) das células que formam o 

epitélio pigmentar da retina, resultando em processos 

inflamatórios nos vasos e na coróide , promovendo o 
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surgimento de neo vasos no endotélio retiniano. “São 

notados outros danos observáveis a nível celular na região 

da córnea e conjuntiva, como os processos inflamatórios 

por hiper estimulação do sistema imune”(XINLI,2020, p. 2) 

A exposição a essa luz, apresenta um risco maior 

de danos à retina, mais em crianças do que em adultos. 

Isso ocorre, porque a lente do olho imaturo, absorve 

menos luz de comprimento de onda curto, do que uma 

lente madura. Com isso, a luz que vai direto para retina se 

torna um potencial de desenvolvimento de catarata, 

câncer de pálpebra, pterígio e drusas moles em crianças 

(ZHAO, et. al, 2018). 

No caso de dispositivos eletrônicos digitais, a luz 

por si só não é forte o suficiente para danificar a retina 

humana, mas é capaz de estimular as células 

fotorreceptoras sensíveis a luz azul, podendo provocar 

ritmos circadianos irregulares. O uso desses aparelhos, 

como: tablets, telefones, laptops etc., antes de dormir, é 

altamente imprudente para as crianças, pois causa 

sintomas de olhos secos, visão turva e dores de cabeça. 

Para neutralizar, lentes de óculos com filtros de cor âmbar, 

podem ser usadas afim de reduzir os efeitos causados por 

essa luz. (ROSALES, SONODA, 2021). 



 
 

36 
 

A hipótese de que a exposição a luz solar, é um 

fator de risco para o desenvolvimento de degeneração 

macular, relacionada a idade. Estudos epidemiológicos em 

grande escala, investigam essa associação em indivíduos 

adultos, produziram resultados mistos, com alguns 

apoiando a hipótese e outros discordando (HARLEY,2015).  

A luz azul contribui para o cansaço visual digital ou 

síndrome da visão do computador, em que o diagnóstico 

é feito quando há diversos sintomas relacionados ao olho 

ou a acuidade visual, associados ao uso exagerado das 

telas. Embora um estudo epidemiológico sugira que a 

exposição a luz solar ao longo da vida, não é um fator de 

risco para o desenvolvimento de DMRI, as consequências 

a longo prazo a luz azul em crianças não são ideais 

(GUERRERO, 2017).  

A luz emitida por essas telas, pode causar fadiga 

ocular, que é uma condição conhecida como síndrome da 

visão computacional. Além disso, podemos incluir a 

vermelhidão nos olhos, irritação, dificuldade de foco, visão 

turva e dores de cabeça (ROSALES, SONODA, 2011). 

Quando as telas emitem a luz, penetra nos olhos e 

se espalha, aumentando o esforço necessário dos olhos 

para manter o foco. Esse esforço elevado, pode contribuir 

para a fadiga ocular e eventualmente o cansaço visual. 
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Longos períodos de exposição a esses aparelhos, também 

reduzem a taxa de intermitência, o que leva a uma redução 

na produção e um aumento na evaporação das lágrimas, 

podendo resultar em olhos secos. (SANTANA, SONODA, 

2021) 

Algumas maneiras de utilizar esses dispositivos, é o 

tempo de tela, que pode afetar os olhos das crianças, 

podendo causar a fadiga ocular, chamada de astenopia, 

caracterizada pelo desconforto ocular. A astenopia pode 

ser causada pelo uso excessivo do globo ocular, por 

exemplo durante um período de foco prolongado em uma 

tela. Qualquer clarão produzido na direção dos olhos, pode 

forçar ainda mais a acuidade visual, provocando o cansaço 

e consequentemente perder o interesse de realizarem 

tarefas escolares, como desempenhar uma simples leitura 

(PERALTA, 2021).  

Os olhos segundo Gomes (2021), podem ficar secos 

e irritados durante longos períodos de uso da tela. Estudos 

mostram, que pessoas de todas as idades piscam com 

menos frequência, quando se concentram em uma tela, 

reduzindo assim as lágrimas, favorecendo que os olhos 

sequem. Um filme lacrimal claro e estável na superfície do 

olho, se torna essencial para uma acuidade visual nítida. 



 
 

38 
 

Esse problema pode ser pior para as crianças, que precisam 

olhar para uma tela, posicionada para um adulto.   

A perda da flexibilidade de foco, segundo Santana 

(2021) pela exposição excessiva da luz azul, ocorre quando 

os olhos das crianças ficam focadas próximas aos 

aparelhos, por longos períodos. Elas podem apresentar 

dificuldades em ajustar o foco da visão a distância no 

decorrer dos anos. Geralmente esse é um problema de 

curto prazo, pois os olhos conseguem se ajustar a sua 

flexibilidade normal.  

As crianças que passam mais tempo em ambientes 

fechados, tem maior probabilidade de desenvolver miopia. 

O processo exato ainda esta sendo estudado, mas 

pesquisadores como Peralta (2020), acreditam que a luz 

ultra violeta (desde que os olhos estejam protegidos da luz 

solar intensa), desempenha um papel importante no 

desenvolvimento de olhos saudáveis. A taxa de miopia em 

crianças nos últimos tempos elevou drasticamente nos 

últimos 30 anos.   

Os benefícios de limitar a exposição à luz solar com 

óculos de filtro UV, estão bem estabelecidos. Esses 

dispositivos reduzem a exposição dos olhos aos raios 

ultravioleta e a luz azul visível, retardando o 

desenvolvimento da catarata, câncer de pálpebra, pterígio 
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e drusas moles, o que se torna um fator de risco para o 

desenvolvimento de DMRI exsudativa (VEBERANDO, 

2013). 

Quaisquer benefícios de segurança dos 

revestimentos antirreflexos de bloqueio azul, não estão 

bem elucidados. Portanto, esses produtos não são uma 

substituição adequada para as lentes dos óculos de sol. A 

superexposição a essa luz, especialmente no período 

noturno, confunde o cérebro, confundindo – o e 

atrapalhando o nosso relógio biológico natural (HARLEY, 

2015).  

À medida que reduz a luz natural no período da 

noite, o cérebro é estimulado para produzir o hormônio 

denominado melatonina, para preparar as pessoas com 

finalidade de adormecer e permanecer dormindo durante 

a noite. Infelizmente, a exposição e elevados níveis dessa 

potente luz azul, provenientes de fontes artificiais durante 

a noite, suprime a produção desse hormônio e envia um 

sinal para o cérebro para ficar acordado, ou seja, em estado 

de alerta (VEBERANDO, 2013).  

A maior parte do contato com a luz azul, ocorre pela 

emissão de LEDs e smartphones. Em vista disso, é 

necessário que os pais e responsáveis, determinem o 

tempo em que as crianças possam ficar expostas a esses 
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dispositivos e diversas formas de uso. A pessoa que se 

expõe ao ar livre, segundo Vaz (2018), no período de uma 

hora em um dia nublado, se torna prejudicial trinta vezes 

maior a luz azul em relação a utilização de uma hora de 

computador sem filtro.  

  

As crianças são especialmente sensíveis, aos efeitos 

supressores de melatonina dessa luz. Segundo análises, os 

níveis de melatonina em crianças foram suprimidos duas 

vezes mais, do que os hormônios dos adultos, quando 

expostos ao mesmo nível de luz. Crianças pré – púberes, 

também são sensíveis a redução de melatonina, quando 

comparadas as crianças mais velhas (ROCHA, 2011). 

Alguns estudos mostraram que a taxa de 

sobrevivência de células epiteliais da córnea, após a 

irradiação a Blu – ray diminui, enquanto a luz azul mostrou 

elevar a produção de espécies reativas de oxigênio (ROS) 

em células epiteliais da córnea, ativando o domínio de 

ligação de nucleotídeos ROS, a leucina – rica contendo 

família, pirina – domínio contendo – 3 (NLRP3), interleucina 

(IL) - 1β, via de sinalização e de desencadear inflamação de 

células epiteliais da córnea humana (HCECs), induzida por 

pressão hiper osmótica de NLRP3 e regulação positiva da 

secreção de IL – 1 beta (HARLEY, 2015).  
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Assim, o dano oxidativo mediado e a apoptose das 

células levam a mais inflação ocular e formação de 

xeroftalmia. Além disso, o dano oxidativo causado pela luz 

azul, foi mostrado para ser reduzido, pela eliminação de 

radicais livres associados ao extrato oxidante eficaz, 

melhorando assim os sintomas clínicos da superfície ocular 

de um modelo de rato, apresentando olho seco. 

Posteriormente, confirmou que a luz azul está associada a 

formação do olho seco (MILLIAN, 2012).   

Portanto, a aplicação tópica de antioxidantes, pode 

ser usada como uma opção de droga para os olhos secos, 

induzidos pela luz azul. A foto toxicidade da luz azul em 

células epiteliais da córnea, usando como experimento de 

cultura de células in vitro. Os resultados mostram que a luz 

azul na região ultravioleta mais próxima, pode afetar a fase 

mitótica das células epiteliais da córnea, de uma maneira 

dependente da dose e do tempo (MAIA, 2018).  

As microvilosidades da camada epitelial no epitélio 

corneano, perdem o suporte e a estabilidade do filme 

lacrimal, levando a formação de olhos secos. No entanto, 

os efeitos dessa luz na córnea, não se limitam as células 

epiteliais locais (NICHOLS, 2018). 

A degeneração macular, também conhecida como 

degeneração macular, esta relacionada a idade e ocorre 
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quando as células em uma pequena porção degeneram na 

região da mácula, localizada na parte central da retina, 

decorrendo geralmente em idosos. Isso, por sua vez, causa 

deterioração da acuidade visual, podendo levar a cegueira. 

A exposição excessiva e prologada a luz azul, pode 

danificar as células sensíveis a luz, no local da mácula 

(NICHOLS, 2018). 

A irradicação com a luz azul, também tem efeito 

inibidor significativo na atividade das células estromais, 

localizadas na córnea, ao qual dependem da dose e do 

tempo. Estudos vem demonstrando, que os efeitos 

inibitórios, podem estar relacionados a influência dessa 

luz, na autofagia das células do estroma. Ao mesmo 

tempo, a irradiação emitida pelo Blu – ray, também é usada 

como tratamento da ceratite bacteriana (HARLEY,2015).  

A luz azul com comprimento de onda de 440 nm, 

combinada com a riboflavina de reticulação da córnea, 

para a ceratite bacteriana, demonstra que essa luz pode 

controlar eficazmente a úlcera da córnea, decorrente a 

uma infecção por Staphylococcus aureus e deve ser um 

tratamento para úlceras de córnea refratárias no futuro. A 

segurança e eficácia a longo prazo, precisam se mais 

estudadas (NICHOLS, 2018). 



 
 

43 
 

A retina é o local inicial da formação da acuidade 

visual, como também pode ser o local de lesões, podendo 

levar a várias doenças oculares que causam cegueira. Ele 

desempenha um papel muito importante na prevenção da 

cegueira.  

A luz azul pode penetrar através das lentes até a 

retina e causar danos fotoquímicos na retina. Atualmente 

existem muitos estudos da luz azul e seus efeitos na retina, 

mas ainda estão sendo debatidos (OLIVEIRA, DANTAS< 

2011).  

Os princípios gerais da luz, afetam a produção de 

melatonina e o sono, que se aplicam tanto em crianças, 

quanto em adultos. No entanto, as crianças poder ser 

ainda mais prejudicadas, por serem mais sensíveis a luz. A 

medida que envelhecemos, as estruturas dos olhos tornam 

– se gradualmente menos sensíveis a luz.   

Os potenciais e efeitos a longo prazo para a saúde 

ocular a exposição a luz azul, são mais desconhecidos. 

Porém, alguns estudos iniciais indicam alguma correlação 

com o avanço da degeneração macular.  

Embora a luz azul violeta tenha menos energia do 

que a luz ultravioleta, é quase inteiramente não filtrada ao 

passar pelas estruturas oculares até chegar a retina.  
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A idade e o estágio de desenvolvimento de uma 

criança, podem determinar o impacto, pois a exposição 

excessiva a luz azul no período noturno, suprime a 

melatonina duas vez mais em crianças do que em adultos.  
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GRADE DE AMSLER 

Marcos Danilo Lima Holanda Taino 

 

A grade de Amsler, desenvolvida pelo 

oftalmologista Marc Amsler desde 1945, é utilizada para 

monitorar o campo visual central, por meio de uma grade 

com linhas verticai e horizontais, auxiliando na detecção de 

distúrbios visuais, causados por alterações presentes na 

retina e degeneração macular.  

           O teste realizado por meio da grade Amsler, 

consiste ao individuo olhar com cada olho de forma 

separada ao pequeno ponto, localizado no centro da 

grade. Pacientes dignosticados com doença macular, ao 

realizar o teste com a grade podem visualizar linhas 

ausentes ou onduladas. 

As grades de Amsler são frequentemente usadas 

para testar a visão em casa. Pacientes com degeneração 

macular, são instruidos a monitorar sua visão diariamente, 

utilizndo a grade. Isso ocorre, porque se sua condição 

começar a piorar, o tratamento de ser iniciado 

imediatamente. Os tratamentos para a degeneração 

macular, como Lucentis ou Avastin, são mais eficazes, se 

forem iniciados logo após a progressão da doença.  
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As grades originais, continham linhas brancas com 

fundo preto, mas atualmente elas geralemten tem linhas 

pretas em um fundo branco. Essa grade é padronizada, que 

se assemelha a um tabuleiro de xadrez. O paciente cobre 

um olho e encara um ponto preto no centro da grade. Ao 

olhar para o ponto, o paciente pode notar, que as linhas 

retas no padrão, parecem onduladas.  

O campo visual central, deve ser examinado 

regularmente em pacientes com maculopatia relacionada 

à idade e naqueles que estão tomando certos 

medicamentos, como hidroxicloroquina, que estão 

associados a maculopatia ocasional. 

As folhas de registro, podem ser usadas para 

monitoramento doméstico, embora a conformidade tenha 

se mostrado pobre, sendo provável que os gráficos Amsler 

branco sobre preto, sejam mais sensíveis às mudanças 

maculares do que o preto sobre folhas de registro.                                     

 

GRADES DE AMSLER 

 

A grade de Amsler é uma grade em forma de 

quadrado, usada para detectar ou monitorar 

metamorfopsia ou escotoma envolvendo o campo visual 

central, em vários distúrbios da mácula e da cabeça do 
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nervo óptico. Especificamente é usado como um 

dispositivo de monitoramento doméstico barato, para a 

detecção precoce de metamorfopsia, devido a 

degeneração macular relacionada a idade úmida. Além 

disso, pode ser usado com um teste de função macular 

antes da cirurgia de catarata (MARMOR,2000). 

Pacientes com diagnósticos de problemas no 

campo visual central, são incentivados a realizar o 

automonitoramento, muitas vezes usando uma grade de 

Amsler, ou estando em alertas a novos sintomas de 

metamorfopsia, escotoma de campo visual, visão turva ou 

micropsia. A grade de Amsler é considerada uma 

ferramenta confiável, para diagnosticar defeitos de campo 

em pacientes com DMRI (WALL, SADUN, 1986). 

Jacob Hermann Knapp (1832 -1911), descreveu 

escotoma e metamorfopsia, em traumático maculopatia 

com ruptura coroidal, usando linhas horizontais em 1869. 

Já Richard Forster (1825-1902), demonstrou 

metamorfopsia usando uma grade quadrada em 1874 

(MARMOR, 2000). 

A grade Amsler é uma importante ferramenta 

simples para detectar ou monitorar doenças maculares. 

A grade Amsler é uma importante ferramenta 

simples, para detectar ou monitorar doenças maculares.  
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Figura 1 – Grade de Amsler e o método de projeção retiniana. 

 

         

 
FONTE:(GROSVENOR, 2004) 

 

A perimetria padrão, mostrou ser mais sensível, 

específica, confiável e válida, para mudanças no campo 

visual central, do que os gráficos de Amsler. Os gráficos 

Amsler padrão, são de alto contraste e mesmo com as 

adaptações de limite do gráfico (usando filtros de 

polarização cruzada), são ruins na detecção de escotomas 

menores que seis (FLACH, 2011).  

Mais da metade da distorção relatada, ao utilizar as 

grades de Amsler, estava na área da retina, que 

correspondia a área do escotoma e não em uma área da 
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retina não escotoma. Os gráficos dependem fortemente da 

interpretação subjetiva, como também podem ser 

comprometidos pelo “fenômeno de conclusão”, que 

preenche perceptivamente pequenas lacunas nos 

estímulos de linha (WALL, SADUN, 1996).  

A metamorfopsia pode indicar edema macular. 

Embora isso possa ser vantajoso clinicamente, pois muito 

cuidado deve ao escolher a adequação de um paciente 

para monitoramento domiciliar com o teste, pois pode 

apontar problemas que de outra forma não seriam 

percebidos e que posteriormente incomodaria muito os 

pacientes. Para outros pacientes, a adesão pode ser pobre.   

A etapa do manual do gráfico de Amsler, sugere que 

o optometrista peça ao paciente que procure o movimento 

de linhas, brilho ou cores (fenômenos entópticos), sendo 

omitida, porque pode produzir muitos artefatos (FLACH, 

2011) 

Se a grade confirmar a presença de distorções, 

sendo que o manejo inclui refração, topografia da córnea 

(se houver suspeita de ceratocone) e exame detalhado 

com lâmpada de fenda dos segmentos anterior e posterior. 

As investigações podem incluir tomografia de coerência 

óptica ou angiografia por fluoresceína de fundo com 

doença.  
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As escotomas centrais e cecocentrais, são 

geralmente devido a lesões do nervo óptico ou da região 

da mácula. Uma lesão na junção do nervo óptico e do 

quiasma, produz escotoma ajuncional com o escotoma 

central ipsilateral, devido ao envolvimento do nervo óptico 

e um defeito do campo contralateral, decorrente a 

abrangência com o quiasma.  

A retinopatia serosa central, compete a uma 

condição, em que o líquido se acumula sob a retina, 

causando um deslocamento seroso (cheio de líquido) e 

perda da acuidade visual. 

A metamorfopsia, micropsia, macropsia e a 

síndrome da Alice no país das maravilhas, são mais comuns 

em crianças do que em adultos com enxaqueca. A 

síndrome está frequentemente associada a enxaqueca, 

mas também pode ser causada por epilepsia, drogas, 

medicamentos (topiramato), infecção por variela ou 

mononucleose infecciosa (LOSADA, et. al, 2011). 

          O Amsler Grid (am – SLUR) é um cartão de teste, 

sendo um gráfico de papel usado para a visão qualitativa, 

em que faz uma avaliação dos 20 graus centrais de visão 

(10 em cada lado da fixação)   

Assim como é útil para monitorar mudanças na 

acuidade visual, uma vez que tenham sido detectadas. 
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Com a grade de Amsler, cada olho é testado 

individualmente. Dessa forma, ajuda a reconhecer os 

sintomas visuais que ocorrem em apenas um olho (FLACH, 

2011). 

• Metamorfopsia, possui visão distorcida ao olhar na 

grade de Amsler de linhas retas horizontais e verticais, 

que ao visualizer aparecem onduladas. Além disso, 

partes da grade, podem aparecer em branco (LOSADA, 

et. al, 2011). 

          A grade de Amsler é válida nos seguintes cenários 

de acordo com Marmor (2016): 

• Degeneração macular relacionada a idade umida 

(WAMD). A membrana neovacular coroidal (CNVM), 

causa metamorfopsia e novo escotoma; 

• O coriorretinopatia serosa central (CSCR), causa um 

escotoma central, que pode ser redondo ou oval, 

dependendo da forma do deslocamento de retina 

neurosensorial; 

• Membrana epirretiniana e outras doenças da interface 

vitreorretiniana, que causam metamorfopsia; 

• Neuroretinopatia macular aguda, mostra o escotoma 

semelhante a uma pétala de flor, em que é visto 

correspondendo a lesões de fundo que se tornam mais 

proeminentes em imagens de infravermelho próximo 
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(NIR) ou multicoloridas; 

• Edema macular cistóide é a distância entre os 

fotorreceptores, que aumenta devido ao edema 

macular, no qual as coisas parecem menores 

(micropsia). O edema macular cistóide pode resultar de 

maculopatia diabética, oclusão de veia retiniana, uveíte 

intermediária, NCVM e outras doenças.  

• Neuropatia óptica isquêmica anterior não arterítica, 

com tumor hipofisário, em que a grade Amsler pode ser 

usada para demonstrar a hemianopsia bitemporal; 

• A retinopatia por hidroxicloroquina pode causar 

escotoma central. No entanto, a grade de Amsler 

atualmente não é recomendada como ferramenta de 

triagem, para retinopatia por hidroxicloroquina.  

 

Figura 2 – Metamorfopsia anotada pelo paciente 

demonstrando o escotoma central associado a 

alterações nas linhas. Comparada a campimetria, 

demontra alta confiabilidade. Metamorfopsias 

identificáveis em buraco macular. 
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FONTE: (DONIZ,2005) (LEITMAN,2021) 
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A identificação de escotoma e metamorfopsia 

delinear, pode ser realizada por meio de sete tipos da 

grade de Amsler.  

A grade 1 é considerada a mais comum dentre as 

demais. 

A grade 2, de acordo com Wall e Sadun (1996), 

possui quatro linhas diagonais sobrepostas com o 

objetivo de verificar um escotoma central, ou seja, um 

campo cego localizado no meio do campo visual. 

 

 
FONTE: KANSKI (2012) 

 

Na grade 3, possui um fundo preto, como a grade 

1, mas com a presença de um ponto preto e linhas 

vermelhas, para a identificação de dessaturação 
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vermelha, como por exemplo, a presença de neuropatia 

tóxica, tumor hipofisário que causa a cegueira parcial e 

maculopatia tóxica (FLACH, 2011).  

 

 
FONTE: KANSKI (2012) 

 

Na grade 4, segundo Wall e Sadun (1996), é 

utilizada para a diferenciação presente entre distorções e 

pontos cegos, sendo empregue por meio de uma grade de 

fundo preto e um ponto grande branco no centro da 

grade, incluindo pontos menores dispostora de forma 

aleatória por toda a sua extensão, sem a presença de 

linhas. 
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FONTE: KANSKI (2012) 

 

A grade 5 possui linhas brancas horizontais com a 

presença de um ponto branco ao centro da grade. Por 

meio das linhas horizontais brancas, é possível determinar 

as distorções presentes nas seções nas curvas de uma 

córnea, causando dificuldades de leitura.  
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FONTE: KANSKI (2012) 

 

A grade 6, semelhante com a grade de Amsler 5, 

possui linhas pretas e fundo branco com linhas mais 

próximas ao ponto preto ao centro da grade, para 

identificação de distorções finais próximas do campo 

visual do paciente (FLACH, 2011).  
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FONTE: KANSKI (2012) 

 

No caso da grade 7, possui um fundo preto, assim 

como a grade 1, com a presença de uma grade maior ao 

centro, para a indicar a degeneração macular ou a 

chamada doença em meio grau (WALl, SADUN, 1996). 
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FONTE: KANSKI (2012) 

 

A grade de Amsler segundo Bouwers, et. al. (2013), 

não é empregue para o diagnóstico de pontos cegos e 

fisiológicos, ou detecção de problemas no campo visual 

em estágio inicial, como aqueles relacionados ao 

glaucoma.  

Nos casos de doença macular, a metamorfopsina, 

torna – se um dos sintomas mais importantes para a 

avaliação das funções da acuidade visual. Os gráficos de 

Amsler, são amplamente aplicados para constatar 

metamorfopsia. No entanto, fica difícil avaliar 

quantitativamente o grau de metamorfopsia, usando os 

gráficos. Pesquisadores tentaram avaliar a quantificação de 

metamorfopsina, micropsia e macropsia (BOUWERS, et.al., 

2013).  
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O teste de Perímetro de Hiperacuidade Preferencial 

(PHP), pode averiguar o início recente, resultante de 

degeneração macular. Pode diferencia – lo de um estágio 

intermediário de degeneração macular relacionada a 

idade, com alta sensibilidade e especificidade. Esses dados 

sugerem que o monitoramento com PHP identifique a 

maioria dos casos de início recente, com poucos resultados 

falso, positivo em um estágio em que o tratamento 

geralmente seria benéfico. Assim, esse acompanhamento 

deve ser considerado no manejo do estágio intermediário 

da degeneração macular (FLACH, 2011). 

A Hiperacuidade de Discriminação de Forma (SDH), 

faz – se quantificado por meio eletrônico, para diagnosticar 

distorções visuais. O monitoramento da frequência da 

degeneração macular relacionada a idade (DMRI) e da 

retinopatia diabética (RD), torna – se crucial para uma 

intervenção oportuna. Como um aplicativo móvel, é 

intuitivo usar, facilmente acessível e sensível a gravidade 

da maculopatia e tem o potencial de fornecer aos 

pacientes com patologia, uma nova ferramenta para 

monitorar a acuidade visual (WALL, SADUN, 1996), 

Não há contra-indicação ao uso da grade de Amsler.  

Deve haver um nível visual razoável, para discemir 

as linhas da grade. No entanto, a sensibilidade para captar 
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as alterações WAMD, pode ser baixa e a grade de Amsler 

não substitui a necessidade de exame ocular. Como a 

grade avalia apenas 10 graus temporais a fixação, o ponto 

cego fisiológico, não é apropriado na grade.   

Defeitos de campo visual glaucomatoso, podem 

não ser notado na grade de Amsler, até que a doença 

esteja avançada e o defeito de campo chegue perto da 

fixação; 

O uso adequado da grade de Amsler, requer uma 

equipe multiprofissional. Os especialistas e optometristas 

envolvidos no cuidado do paciente, devem ser ensinados 

a manusear o instrumento de maneira adequada, sem 

qualquer dando. Além disso, os enfermeiros devem ajudar 

o clínico a dar instruções corretas ao paciente, para que o 

resultado não seja ambíguo. Frequentemente, os pacientes 

usam a grade em casa.  

Uma grade Amsler é uma ferramenta útil para 

monitorar seu campo visual central. É uma maneira 

importante de detectar mudanças visuais precoces e às 

vezes sutis, em uma variedade de doenças maculares como 

DMRI (degeneração macular relacionada à idade) e 

edemas. Também é útil monitorar mudanças na visão, uma 

vez que tenham sido detectadas. Com a grade de Amsler, 

necessita que cada olho seja testado separadamente. Isso 
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ajuda a reconhecer os sintomas visuais, que podem 

apresentar em apenas um olho. 
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TESTES COMPARATIVOS  PARA FORIA 

Edson Holanda Taino 

 

Durante uma avaliação cínica do sistema  visual, 

várias áreas exigem investigação e algumas diretrizes 

foram desenvolvidas  a fim de auxiliar na verificação de 

todas as áreas. Durante uma rotina de teste de diagnóstico, 

é importante avaliar e diagnosticar o motor ocular 

acomodativo e averiguar os problemas de visão binocular 

não estrábica.  

Uma das etapas na avalição dos distúrbios da visão 

binocular, consiste na mensuração da foria (ou eteroforia), 

tanto a distância (3 m), quanto próxima (40 m). A foria trata 

-se de um “desalinhamento na direção horizontal, vertical 

ou ciclo direção, que corrigido ou corrigível por 

disparidade de vergência” (ESCALANTE, 2018).  

Vários testes e procedimentos estão disponíveis, 

para a medição subjetiva de foria, conforme o teste de 

cobertura estimada, o teste de cobertura com prismas 

(subjetivo e objetivo), técnica de Howell e Torrington 

modificado (apresentação contínua e em flash) 

O teste Howell, usa a diplopia induzida por prisma 

de escala numerada, por meio de escalar direita e esquerda 

bem como a quantificação de força em escala de fundo 

azul e a direita amarela para identificar tal força (SILVA, 

SANTOS, PINTO, 2021).  
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O teste de Torrington, é realizado por meio de 

escalas em prismas, com quantificação de desvio e linha 

do filtro de Maddox, observado do ponto central zero 

(GOSS, 2010).  

Esses testes as vezes são aplicados com nomes 

diferentes, pois possuem algumas características comuns, 

mas diferem principalmente de uma forma ou de outra. 

Todos podem ser usados na prática clínica, no entanto, a 

utilidade de um teste, precisa ser determinada não 

subjetividade por especialistas, mas usando critérios 

objetivos científicos, bem como validade, repetibilidade, 

valores ou normas esperadas disponíveis e outros 

parâmetros de medição. 

 

TESTES COMPARATIVOS PARA FORIA 

 

No passado várias pesquisas e observações, 

levaram em consideração a confiabilidade, a repetibilidade 

e a concordância, entre diferentes testes de foria.  Em geral, 

foram feitas três comparações principais entre os testes, 

sessões e examinadores (ALMEIDA, 2013).  

A medição de foria é um teste de rotina em 

optometria, em que desempenha um papel fundamental 

no diagnóstico, através dos sintomas apresentados pelo 

paciente, como desfoque dor de cabeça, fadiga ocular ou 
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diplopia e na gestão da vergência de acomodação de 

distúrbios (BREITMAN, ANIDO, 2006). 

A medição realizada clinicamente, necessita ser 

repetível foria, sendo fundamental para diagnosticar e 

gerenciar tais condições, métodos usados clinicamente 

para medir uma foria.   

Os testes com fundamentos nesses métodos, são 

denominados de teste de cobertura, o método de von 

Graefe, o teste de haste Maddox, o Thorington método, 

um teste de Thorington modificado, estereoscópios e o 

método do cartão Howell phoria (ALMEIDA, 2013). 

 

Figura 1 - Teste de Maddox- A asa estriada no olho direito 

para verificação de presença de forias e classificação. 

Quando a linha vermelha está no mesmo lado do filtro 

nota-se esoforia, quando oposta exoforia, quando há 

alinhamento ortoforia. Pode ser aplicado a qualquer 

ditância entre 15cm e 6 m. 

 
Fonte: (SILVA, SANTOS, PINTO, 2021) 
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A maioria dos métodos de foria, possuem medição 

subjetivas. A variabilidade, confiabilidade e repetibilidade 

dos testes de foria, foram publicados na magnitude das 

dioptrias do prisma por cada método (KENNETH, 1996). 

 

Figura 2 – Teste de Torrington. Possui uma 

fonte luminosa central. Aplicado  em conjunto a 

asa de maddox no olho direito, este método 

qualifica e quantifica a foria de perto (40cm). 

 
Fonte: Goss (2010) 
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A pontuação revela, se o paciente tem 

alinhamento normal ou diferente do normal, visto que o 

cartão ajuda a diagnosticar a diplopia cruzada ou não 

cruzada e PhypoP, LhyperP, RhyperP e LhypoP. Cada 

optótipo representa uma dioptria do prisma. Determina a 

posição natural de repouso dos olhos. É usado com um 

transiluminador e uma haste Maddox. O gráfico inclui uma 

linha horizontal e vertical de letras (MACONACHE, et. al, 

2013).  

A variabilidade nos resultados dos testes de foria, 

deve ser atribuído ao possível examinador e variações da 

técnica de teste, acomodação inadequada ou controle e 

habilidade de resposta do sujeito (SOUZA. JUNIO, 2006) 

O teste ideal deve ter boa confiabilidade, validade 

e simples de administrar. A disparidade de fixção é um 

pequeno desalinhamento ocular, que ocorre em um dos 

olhos ou de ambos, quando osodis olhos estão fixando em 

um objeto, durante a visão binocular normal. A quantidade 

de prisma, necessária para reduzir a disparidade de fixação 

a zero, foi chamda de “foria associada” ( MACONACHIE, et. 

al., 2013)  

No teste de Krimsky, o prisma é inserido na frente 

do olho que possui o desvio, justamente para corrigir esse 

desvio do reflexo de luz na região córnea. A medição do 

estrabismo é igual a quantidade de prisma.  
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Figura 3- Teste de Krimsky 

 

 
Fonte: https://www.aao.org/image/krimsky-test-4 

 

Uma reflexão da córnea descentrada no olho 

esquerdo (A), é gradualmente centralizada colocando 

prismas progressivamente mais fortes na frente do olho 

direito de fixação (B,C) (ESKRIDGE, PERRIGIN, 1988).  

Alguns grupos de estudos levaram em 

consideração a confiabilidade interexaminadores, 

mostrando que o teste de Thorington (MT) modificado e o 

o teste de Thorington (TH), apresentam a maior correlação 
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entre os examinadores e os menores limites de 

concordância (LoA), quando comparado com o Von Graefe 

(VG) e teste de Cobertura. MT apresenta uma dioptria 

acima de VG (ESCALANTE, 2018).  

Além disso, a repetibilidade da medida de foria era 

geralmente superior  0,90 (coeficiente de correlação), para 

avaliação teste – reteste. Por outro lado, a relação entre os 

diferentes testes não foi tão alta, com uma grande variação 

entre os estudos, quando diferentes procedimentos foram 

usados (SOUZA DIAS, et. al., 2011). 

No que diz respeito a concordância entre as 

medidas, as técnicas de Thorington e o modificado (MT), 

foram os testes com menores diferenças e o teste de Von 

Graefe (VG), produziu mais exo – valores e altas variações, 

em comparação a outros testes, para o controle deficiente 

da acomodação e a metodologia específica de 

administração (MACONACHIE, et. al., 2013). 

Pórem, a fim de realizar uma comparação e obter 

um valor estável de foria, diversos estudos quebram a 

binocularidade por longos períodos de tempo. 

Frequentemente, um período de 5 minutos de oclusão 

monocular, foi usado para permitir a dissipação da 

vergência da disparidade.  

Esse procedimento parece atraente, mas a 

relevância clinica de medição da foria foi comprometida, 

porque o período de tempo em que a visão binocular foi 
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interrompida, afeta diretamente a medição. Esse método 

foi útil com objetivo de pesquisa, excluindo adaptação de 

vergência, mas não fornece resultados válidos com 

finalidades clínicas, porque essa condição não é fisiológica 

(SOUZA DIAS, et.al., 2011).   

Diferentes testes de foria, fornecem resultados 

diversos para controle acomodativo especifico, utilizando 

procedimentos e métodos de dissociação. 

Coerentementer, cada método deve exigir normas 

específicas, mas poucas normas estão disponíveis. As 

normas bem estabelecidas , exigem que a refração melhor 

corrigida, seja usada. Na verdade, alguns estudos citados, 

têm utilizado a correção habitual, que não permite que os 

resultados sejam generalizados como normativos 

(MACONACHIE, et.al., 2013).  

O controle de acomodação sob a refração melhor 

corrigida, se faz necessário para o teste da visão binocular, 

a fim de definir os dados normativos. 

Em alguns estudos foram mencionados, para fins 

experimentais e melhorar a confiabilidade, sendo cada 

medição feita normalmente três vezes. 

A chamada triagem de foria, demonstrado ao lado 

esquerdo da tela, juntamente com nove linhas numeradas, 

ao passo que do lado direito apresenta um círculo 

vermelho no centro da tela, conforme a figura 4.  
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Figura 4 – Teste de foria, com uma metade da tela 

sendo exibida para o olho esquerdo e a outra metade 

para o olho direito 

 

Fonte: Goss (2010) 

 

O teste de foria, tem por finalidade mostrar algum 

desvio ocular, realizado por meio de linhas verticais e 

horizontais. 

  

Deve – se questionar se essa medição é importante 

cotidianamente no trabalho, devido as condições 

encontradas na clínica. Coerentemente, com essa 

observação, a principal questão que deseja – se responder 

nesse estudo é: “Torna -se necessário medir a foria em 

momentos diferentes, durante um exame clínico de 

rotina”. Isso pode ser referido como “repetibilidade dentro 
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da sessão”.  Posto isso, se torna diferente da repetibilidade 

do teste e reteste clássica, entre as sessões (GOSS, 2010). 

A repetibilidade dentro da sessão, tem sua 

importância, porque representa a primeira fonte de 

variabilidade de medição, sem quaisquer alterações e 

também fornece a linha de base para esse estudo. A 

repetibilidade dentro da sessão nunca foi levada em 

consideração na medição de foria (MACONACHIE, et.al., 

2013) 

Com a visão normal, os dois olhos visam o mesmo 

local. O cérebro combina as duas imagens de nossos olhos, 

em uma única imagem tridimensional (3-D). Quando um 

olho esta desalinhado, duas imagens diferentes são 

enviadas ao cérebro. Em uma criança, o cérebro aprende a 

ignorar a imagem do olho desalinhado (KANSKI, 2003). 

Foria faz -se uma condição, em que os dois olhos 

não olhem para o mesmo lugar ao mesmo tempo, isso 

geralmente é desenvolvida em bebês e crianças pequenas. 

A condição, no entanto, pode se desenvolver em adultos e 

crianças mais velhas (DOME, 1999).  

A ambliopia é tratada com a colocação de um 

adesivo sobre o melhor olho, para treinar o cérebro a usar 

o olho mais fraco, essa técnica é denominada pleópticas 

ou tampão. Se os olhos ainda não funcionarem 

corretamente, pode ser necessária uma cirurgia para 

corrigir os músculos oculares (GROSVENOR, 2004). 
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Entretando, tal condição é discutida com técnicas 

atuais de terapia visual neuro sensoriais, que apresentam 

melhora com a reprogramação da vias visuais e institutos 

naturais, sem a necessidade de cirurgia. 

A foria caracteriza – se pela perda do alinhamento 

ocular, sob o coverteste alternante. Os problemas de 

alinhamento dos olhos, podem variar de vesgos, 

desalinhados ou de parede (MACHONACHIE, et.al.) 

Os adultos que desenvolvem a foria, após a 

infância, costumam ter visão dupla. Isso ocorre, porque 

seus cerebros já aprenderam a receber imagens de ambos 

os olhos e não podem ignorar a imagem do olho desviado, 

então eles veem duas imagens.  

Um teste de cobertura é uma das habilidades 

aprendidas durantes o primeiro ano de optometria, pois 

uma parte importante de um exame visual é abrangente. 

Esse teste é utilizado para avaliar e quantificar os desvios 

oculares que podem estar presentes, denominados de 

tropias e forias (MACONACHIE, et. al., 2013).  

Uma tropia torna -se um desalinhamento físico, em 

um ou ambos os olhos, podendo também ser chamado de 

estrabismo. Por outro lado, uma foria é um desvio, que só 

pode estar presente, quando os olhos não estão olhando 

fixamente para o mesmo objeto.  

          Para testar os diferentes tipos de desvios e 

quantificar sua magnitude, o teste de cobertura fica 
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dividido em duas partes principais, sendo uma o teste 

unilateral ou cobertura descoberta e a outra o teste de 

cobertura alternativa. Ambas as partes da avaliação são 

realizadas a uma certa distância e de perto (GOSS, 2010). 

              O teste de cobertura descoberta faz se primeiro 

para determinar se o paciente tem foria ou tropia. O teste 

de cobertura alternada, por outro lado, consiste para medir 

a magnetude e a direção de um desvio, independente se 

for uma foria ou tropia (DOME, 1999).   

             Para pacientes com microtopia ou ortotropia, 

induz um teste por prisma, usado como alternativa para 

avaliar a preferência de fixação. A técnica mais comumente 

usada, envolve a indução de estrabismo vertical, utilizando 

um prisma de pelo menos 10 D de base para baixo e 

aplicando o teste de cobertura para fixação de notas 

(SECIN, 2010).  

Em uma foria ocorre o desalinhamento dos olhos, 

que só aparece quando a visão binocular está quebrada e 

os dois olhos não estão olhando para o mesmo objeto. 

Esse desalinhamento inicia – se quando a pessoa esta 

cansada, portanto não esta presente o tempo todo. Ao ser 

diagnosticado a foria, realiza – se o teste de cobertura, 

cobertura.  

Um teste de foria no exame optométrico, 

desempenha um importante diagnóstico, através dos 

sintomas relatados pelos pacientes, como o desfoque, dor 
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de cabeça, fadiga ocular ou a diplopia. Em especial quando 

associado a técnicas como as luzes de Worf ou barras de 

supressão.       

          O tratamento mais favorável, para os casos de 

estrabismo (foria) de ângulo baixo e moderado, torna – se 

a terapia visual. Ela consiste em exercícios oculares ativos 

para possivelmente restaurar o alinhamento ocular e a 

visão binocular de um paciente, treinando e estimulando 

novamente o olho e o cérebro para trabalharem em 

conjunto.  
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FOTOSSENSIBILIDADE 



 
 

81 
 

Suselaine De Souza Miranda Paraiso 

 

                Como não se trata de anomalia, mas sim de uma 

intolerância a uma aversão a luz, ou um desconforto 

provocado pela luz nos olhos. A fotossensibilidade existe 

em diversos fatores, que podem ocasionar essa 

sensibilidade sendo de origem natural, através da luz solar, 

ou artificial proveniente da energia elétrica.                                 

Esse sintoma pode ocorrer em resultado de diversos 

distúrbios oculares, sendo os mais comuns as infecções, 

alergias e inflamações de grau mais severo ou mais 

brando. Varia bastante, de acordo com a anomalia ou 

estágio. Pessoas com os olhos com menos pigmentação, 

ou seja, de cor clara, podem apresentar mais sensibilidade 

a luz, decorrente as condições oculares, como sistêmicas. 

Essa intolerância, quando mais intensa, geralmente tem 

como origem, distúrbios interligados com o deslocamento 

da retina, enxaquecas, abrasão da córnea, conjuntivite, 

irritação causadas por lentes de contato, glaucoma, 

infecção ou doença ocular, ferida no olho, meningite, ou 

outra anomalia no sistema nervoso central, irite ou uveite 

aguda. Esta pode ser também desencadeada por vários 

fármacos.   
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FOTOSSENSIBILIDADE E SEUS DESCONFORTOS 

 

Em decorrência as mudanças de hábitos, que a 

população sofreu e sofre a alguns anos, nota – se um 

aumento gradativo de reclamações a sensibilidade a luz, 

ou fotossensibilidade. Esse incomodo, ocorre devido as 

células fotorreceptoras da retina, que não absorvem o 

excesso de luz, lhes causando incomodo.  

O excesso não absorvido de luz, pode gerar de 

forma natural como a luz solar, emissão de raios UVA e 

UVB, como também de origem artificial gerada por 

aparelhos eletrônicos. Outro fator, que pode vir ocasionar 

a sensibilidade a luz, são a cor dos olhos, portadores de 

pouca pigmentação ou olhos claros, possuem maior 

probabilidade de ter essa anomalia. Ter menos 

pigmentação nos olhos, se torna um fator determinante. 

Sendo assim, pessoas albinas sofrem mais por 

apresentarem essas condições, levando a dificuldade e 

deficiência de observação de cores, enxergando as vezes 

tons de cinza.  
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 AS ANOMALIAS QUE PODEM OCASIONAR A 

FOTOSSENSIBILIDADE 

 

A fotossensibilidade pode ser somente um 

desconforto, causado pelas condições dos olhos, como 

também uma consequência de alguma anomalia 

associada, podendo ser essas:  

 

• Blefarite de origem infecciosa, alérgica ou tóxica, ao 

qual pode estar ligada a alterações secundárias da 

superfície ocular externa. Em que apresenta – se de 

forma simétrica e bilateral, com uma inflamação na 

borda das pálpebras, gerando uma caspa na base 

das pestanas, causando ardor, vermelhidão e dores 

oculares.  

• Calázio é um inchaço ou caroço na região da 

pálpebra, medindo entre dois a oito mm, 

preenchido por líquido que forma um pequeno 

nódulo ou cisto.  

• Conjutivite é uma inflamação do tecido que reveste 

a conjuntiva, região interior das pálpebras, bulbo 

ocular e sobre a esclera, ao qual ocasiona os 

sintomas de prurido e vermelhidão.  
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• Úlcera de córnea é decorrente por um trauma ou 

secundária a uma condição inflamatória, que 

provoca sintomas aos olhos, como dor, sensação de 

areia ou corpo estranho dentro do olho e visão 

embaçada. É possível identificar uma pequena 

mancha esbranquiçada no olho e vermelhidão, 

podendo aparecer como resultado de outros 

distúrbios como artrite reumatoide e lúpus 

eritematoso.  

• É presente em portadores de conjuntivite sicca e 

distúrbios lacrimais.  

• Uveíte é uma inflamação que ocorre na úvea, 

composta pela íris, coróide e corpo ciliar, localizada 

entre a retina e fornecimento do fluxo sanguíneo, 

para as camadas mais profundas da retina.  

Esclerite, uma inflamação que ocorre na região da 

esclera, no qual tem a função de proteger o globo 

ocular. Sendo composta por três camadas: a 

estroma, episcleral e a lâmina fusca. A esclerite é 

uma anomalia ocular considerada grave, em que 

resulta em várias complicações, tornando -se uma 

das mais graves inflamaçoes. Essa doença é 

relativamente comum e benigna.  
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• Ceratite também podemos referir se como 

ceratomalácia ou queratite, expondo se por uma 

lesão ou infecção na região da córnea, ocasionada 

por um parasita, fungos, vírus ou bactérias. Assim, 

os sintomas relatados pelos pacientes são de visão 

turva, vermelhidão, sensibilidade a luz e ardor, 

podendo ser manos intenso ou moderado. 

• Glaucoma afeta as células ganglionares do nervo 

óptico, o qual conduz a imagem da retina para a 

região do cérebro. Esse sofre destruição ou 

rompimento, decorrente ao efeito secundário do 

aumento da pressão intraocular, podendo ser por 

tendência genética e outros distúrbios patológicos 

sistêmicos. É uma situação considerada grave e 

pode levar a perda da acuidade visual  

• Descolamento da retina, ocorre porque há um 

deslocamento posterior do humor vítreo, no qual 

traciona a retina e ocasiona a rotura, permitindo o 

humor vítreo entrar no espaço sub – retiniano. O 

deslocamento pode transcorrer por lesões, traumas 

na região do globo ocular e na cabeça, podendo ser 

um problema grave causando buracos ou 

rasgaduras. Inicialmente, essa movimentação pode 

ser amplo ou localizado, mas se a cirurgia não for 
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efetuada rapidamente, levará o descolamento de 

toda a retina, podendo resultar a cegueira.  

• Doenças congênitas da retina, da mesma forma 

pode estar relacionada as anomalias, elas não estão 

ligadas aos olhos, podendo ser ocasionada por 

distúrbios neurológicos, ou outras, uma dessas 

disfunções não afeta os olhos, mas pode alterar a 

fotossensibilidade. 

• Catarata, refere -se a perda gradativa da 

transparência do cristalino, tornando – o opaco com 

o passar dos anos, esse fator vai progressivamente 

afetando a acuidade visual, por razão da idade do 

paciente. A mais comum é a catarata do 

envelhecimento, que possui vários fatores que 

contribui. Já a catarata congênita ou conhecida por 

catarata infantil, pode aparecer logo após o 

nascimento ou nos primeiros meses de vida. Os 

sintomas dessa patologia é ter visão turva, 

diminuição da visão no período noturno, 

sensibilidade a luz, principalmente no decorrer do 

tempo, em que podem iniciar mais leve e depois se 

agravando gradativamente. 
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OUTROS FATORES QUE PODEM GERAR 

FOTOSSENSIBILIDADE 

 

• Meningite se sucede por uma contaminação, 

originada por vírus ou bactéria, afetando a região 

da medula espinhal, no qual membranas que 

envolvem o cérebro são afetadas, comprometendo-

as com a inflamação das meninges.  

• Renites são inflamações que podem ser alérgicas ou 

não, a ponto de afetar a região da mucosa que 

cobre a parede nasal e inflama, gerando obstrução 

nasal e provocando secreções, espirros e coceiras. 

• Sinusite considerada aparentemente inofensiva, se 

não tratada de forma correta, tem potencial de 

provocar problemas na acuidade visual e levar a 

perda da visão. Os sintomas geram dores de cabeça, 

coriza, sensação de peso na face e obstrução nasal. 

A sinusite surge habitualmente após um resfriado 

ou da renite não tratada, com a alteração na função 

da defesa nasal, permite que acumulem secreção na 

área do seio da face.  

• O uso excessivo ou inadequado de lentes de 

contato, se torna um fator bastante contribuinte a 

sensibilidade ocular. Os usuários dessas lentes 
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podem usar de forma inapropriada, utilizando – a 

de forma excessiva, por muito mais tempo. Muito 

dessas lentes podem estar danificadas ou até 

mesmo com o prazo de validade vencido, além da 

má higienização. Esses fatores favorecem a causa da 

fotossensibilidade. 

• Astigmatismo faz se com mais frequência em 

pessoas que possuem mais sensibilidade a luz. O 

astigmatismo sucede uma irregularidade na 

estrutura da córnea, gerando um erro refrativo. 

Portanto, devido a essas alterações na córnea, a 

refração ocorre de forma errônea, projetando por 

mais de um ponto uma imagem na retina distorcida. 

A imagem ao chegar no cérebro de aspecto 

distorcida ou desfocada, acarretando assim visão 

embaçada e turva. Os sintomas dos pacientes que 

possuem astigmatismo, observam os objetos 

distorcidos tanto de perto, quanto de longe, 

ademais uma fadiga ocular, vista cansada e o mais 

frequente são as dores de cabeça.  

• Enxaqueca ocular advém de um conjunto de 

alterações visuais, podendo ser binoculares ou 

monoculares. A enxaqueca, faz – se de causa 

neurológica que inicia com aura, seguida de fortes 
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dores na região cefálica, desencadeando mal-estar, 

enjoos, sensibilidade a sons e luz. Há possibilidade 

de perda temporária do campo visual ou 

visualização de pontos brilhantes, distorção de 

imagens e escurecimento na visão. Outro fator que 

gera a enxaqueca, são: consequência de cansaço, 

esforço ou alguma anomalia.  

• Os fármacos passam a ser um dos grandes 

causadores da fotossensibilidade. Os 

medicamentos têm um efeito secundário como as 

anfetaminas, antidepressivos, anti-inflamatórios, 

antibióticos, entre outros.  

• As lesões cerebrais atingindo as áreas vasculares, 

com ou sem fator externo. As lesões cerebrais 

traumáticas transcorrem quando uma força externa 

causa o trauma, sendo as lesões na cabeça quando 

recebe um grande impacto, podendo ocasionar 

fraturas no crânio e alterações na consciência. A 

lesão cerebral, é possível ser por um derrame, por 

as artérias cerebrais serem obstruídas, com 

consequência a uma trombose cerebral. Além 

desses tipos de lesões, temos hipóxia cerebral, ao 

qual produz uma lesão no cérebro, por falta de 

oxigênio nessa região, sendo capaz de originar uma 
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parada cardíaca. Os tumores cerebrais produzem 

lesões na massa de tecido mole que desenvolve no 

local do cérebro. A encefalite, causada pelo vírus do 

herpes, afeta o cérebro, na região dos lobos frontais 

e temporais, no qual estabelecem alterações 

emocionais, cognitivas e comportamentais.  

 

CONDUTA EM FOTOSSENSIBILIDADE. 

 

A fotossensibilidade não é uma anomalia, mas sim 

um sintoma, que pode indicar uma série de distúrbios as 

quais nem sempre passa a ser de origem ocular. Devido a 

isso, não possui cura, mas sim tratamentos que possam 

devolver o conforto ao paciente.   

Uma avaliação ampla e multidisciplinar se faz 

necessária para casos mais complexos de 

fotossensibilidade. Identificado o fator causador, será 

possível definir a alternativa terapêutica adequada a ser 

aplicada, para amenizar esse desconforto relacionado a 

luz. Quando for diagnosticado, no qual a causa seja alguma 

anomalia, decorrente a uma razão ocular ou não, 

encaminhar o paciente para o tratamento com especialista 

específico, no sentido de ser avaliado e propiciar o 

tratamento propício.  
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Se caso for diagnosticado alguma patologia como a 

conjuntivite, glaucoma, uveíte, esclerite, blefarite, chálazio, 

meningite, renite, sinusite etc., será tratado com 

medicamentos apropriados. Algumas patologias precisam 

de intervenções cirúrgicas, como por exemplo a catarata, 

no qual o único tratamento é a cirurgia. O procedimento 

ocorre através de um micro aspirador com uma ponteira 

ultrassônica, em que é realizado a micro fragmentação do 

cristalino. Dentro do saco capsular faz se uma implantação 

de uma lente intraocular, após a retirada do córtex e 

cristalino. No caso de deslocamento da retina, o 

procedimento de cirurgia, deverá ser feito com urgência. 

Quando a rasgadura é identificada, antes do descolamento 

da retina, o tratamento se faz através da aplicação de laser 

no local. Já se o caso ocorrer o deslocamento depois a 

retina, é realizado a Vitrectomia Posterior, em que são 

efetuadas pequenas incisões na parede anterior do globo 

ocular, sendo introduzidos instrumentos internamente 

nessa estrutura, removendo o humor vítreo de dentro, com 

o aparelho que o corta e o aspira ao mesmo tempo.  

Para a úlcera de córnea, o primeiro tratamento faz 

se o uso de antibióticos ou antifúngicos, com a finalidade 

de tratar uma possível infecção, gerada por bactérias ou 

fungos. Muitos antibióticos são encontrados em forma de 
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colírios ou pomadas oftálmicas. Caso os medicamentos 

não sejam eficazes, será necessário a intervenção cirúrgica, 

que normalmente substitui a região da córnea doente por 

uma sadia, ou seja, nesse procedimento é realizado o 

transplante de córnea. Esse método é feito em pessoas que 

mesmo após o tratamento cabível, ficam com cicatriz que 

impede de enxergar nitidamente.  

A enxaqueca ocular acaba sendo uma série de 

alterações visuais, podendo ser binoculares ou 

monoculares, conhecidos como enxaqueca com aura, de 

origem neurológica, que logo vem com fortes dores de 

cabeça.  

Pesquisas realizadas, indicam que a enxaqueca 

ocular afeta um a cada duzentos pacientes que obteram 

esse sintoma. Um ponto importante é que a enxaqueca 

ocular, ocasionada por problemas de origens visuais, 

estabelecem pontos cegos, ou seja, falha no campo visual, 

podendo ser até mesmo uma falta de visão temporária, 

sendo capaz de afetar apenas um olho no período de 

poucos minutos, no máximo 30 minutos. Caso seja 

relatado, que o campo visual, ou a falta de visão, obtendo 

pontos cegos em ambos os olhos, isso indica que não se 

trata de enxaqueca ocular, mas sim de outros problemas 

na acuidade visual, ou pior, pode ser outra patologia mais 
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grave. Quando o examinado sentir dificuldade de indicar 

se tem a mesma dificuldade em um olho ou em ambos, o 

examinador deve obstruir um dos olhos, avaliando – os 

individualmente, para observar se os sintomas ou as 

alterações persistem em um dos olhos ou em um.  Em 

média, cerca de 3% a 5 % dos pacientes que sofrem de 

enxaqueca, sentem essa aura visual. Orienta – se que faça 

algumas mudanças no estilo de vida, principalmente um 

tratamento preventivo para amenizar as crises de 

enxaqueca e se comprovado que possui alterações desse 

tônus vascular sistêmico, aconselhar que o sono precisa 

estar regulado e em dia, controla os picos de estresse e o 

exercício físico auxilia e diminui a intensidade dos 

sintomas. Outro passo muito importante, se faz conseguir 

identificar e retirar da dieta, alimentos que resultam em 

crises, uma vez que os embutidos, frituras, chocolate, café, 

álcool e enlatados devem ser evitados, pois são 

conhecidos como possíveis substâncias estimuladoras de 

enxaqueca. O tratamento tem que ser acompanhado por 

um especialista, para evitar desencadear outras anomalias 

mais sérias.  

           Quando a sensibilidade a luz for um dos sintomas 

do diagnóstico do astigmatismo, será compensado com 

óculos ou lentes de contato, mas pode persistir certo grau 
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de sensibilidade. A causa mais frequente de 

fotossensibilidade, se deve por alteração ocular, por conta 

do astigmatismo. De acordo com as pesquisas, o 

astigmatismo é mais comum do que se pensa e atinge 

aproximadamente 60% dos brasileiros. Ele apresenta um 

formato irregular da córnea, que normalmente é redonda, 

porém se torna ovalada. Desse modo, as imagens são 

projetadas não na retina, mas à frente dela, como também 

posteriormente, ou simultaneamente nos dois planos, 

tanto anterior, quanto posterior a retina. Como 

consequência de quem possui astigmatismo, ver tudo 

distorcido, além de apresentar dificuldades para 

diferenciar simples detalhes, como os números e as letras 

mais parecidas, por exemplo o M do N, ou o 0 e 8. As lentes 

de formas cilíndricas dos óculos, farão a compensação para 

que os raios de luz se concentrem em um único ponto, já 

as lentes de contato compensem com as lentes tóricas.  

A fotossensibilidade pode ser resultante das 

cicatrizes localizadas na região da córnea, ou por doenças 

inflamatórias, aos quais podem estar relacionadas ao 

reumatismo, toxoplasmose, herpes e outros distúrbios 

infecciosos. Ademais podem estar interligados com 

distúrbios psiquiátricos, neurológicos, psicológicos, por 

alergias crônicas e canceres oculares. No momento em que 
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existem cicatrizes na estrutura da córnea, essa região 

necessita de uma avaliação detalhada, para uma 

possibilidade de transplante dessa estrutura.  

Geralmente os bebês que nasceram com essa 

sensibilidade, pode ser proveniente de um glaucoma 

congênito ou conjuntivite, ao qual necessitam de um 

tratamento específico e imediato. Outro fator que 

contribui a ter micro lesões na região da córnea, são o de 

mulheres que entram no estágio da menopausa, em torno 

dos cinquenta anos de idade, por justamente nesse 

período haver redução na produção de hormônios e 

consequentemente diminuição no volume das lágrimas, 

efetuando que suas pálpebras grudem, provocando dores 

nos olhos e intolerância a luz.   

Na ocasião que se identificar a fotossensibilidade, 

sendo ela desencadeada por fármacos, deverá ser avaliado 

se esse medicamento poderá ser substituído por outro, ou 

se for o caso, terá que suspender essa medicação. De 

acordo com algumas análises, a quantidade e o tipo de 

fármacos acarretaram muitos efeitos colaterais e um deles 

é a fotossensibilidade.   

Caso não seja diagnosticada nenhuma anomalia, o 

tratamento mais apropriado, é regular as quantidades de 

luz que penetram nos olhos, mesmo com o uso de óculos 
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com filtros escuros, em lugares externos e internos com 

luzes artificiais. Usar lentes com proteção adequada e que 

controla a intensidade da luz, torna -se de suma 

importância que essas lentes sejam de boa qualidade, 

tanto na sua fabricação, quanto na matéria prima. Uma 

lente de boa qualidade, tem que possuir um padrão de 

superfície bem surfaçada, com proteção contra a radiação 

UVA e UVB, aos quais são lentes ideais. As lentes que não 

têm essa proteção, são extremamente prejudiciais, pois 

elas dilatam ainda mais a pupila e sem proteção os olhos 

recebem toda a radiação solar, prejudicando ainda mais a 

sensibilidades ocular. As mais recomendadas pela 

academia Americana de Oftalmologia, são que os óculos 

não transmitam mais do que 1% de radiação UVA e UVB, 

para isso precisa filtrar 99% da radiação solar. Se a lente 

não tem essa proteção contra os raios UV, essa radiação 

vai penetrar com mais intensidade. Nesses casos que as 

pessoas possuem maior sensibilidade a luz, vão ter maior 

predisposição a degeneração da retina e a catarata. Outro 

ponto essencial para a qualidade das lentes, é que as 

mesmas não podem ser onduladas, pois podem gerar o 

astigmatismo. Um bom tratamento, são utilizadas as lentes 

fotocromáticas, para amenizar a fotossensibilidade, elas 

possuem uma película com três sais de prata, cloreto, 
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brometo e iodeto de prata. Esse tipo de prata, torna – se 

opaca, quando exposta a luz intensa, a lente fica escura. 

No momento em que reduz a luz, a prata metálica volta a 

se combinar com os outros elementos, recuperando os sais 

e voltando novamente a ficar incolor.  

Pesquisas mostram que quase três milhões de 

pessoas por ano, vem sofrendo pela perda da acuidade 

visual e uma das maiores incidências tem sido a radiação 

UV, que afeta os olhos tal como as fotoconjutivites e as 

cataratas.  

Existem outros sinais e sintomas que podem estar 

associados a fotossensibilidade, que nem a vermelhidão 

frequente nos olhos, na qual os resultados são da dilatação 

dos vasos sanguíneos da região da conjuntiva, podendo 

ser decorrente a uma inflamação, por consequência a 

alguma irritação ou infecção. A fotossensibilidade, torna -

se uma decorrência por déficit lacrimal, traumatismos, 

agentes químicos, corpos estranhos, astigmatismo e 

pessoas que possuem olhos claros. Algumas anomalias, 

uma vez que a catarata, descolamento de retina, 

conjuntivite, glaucoma, uveíte, esclerite, blefarite, chalázio, 

meningite, rinite, sinusite etc., na maioria dos casos, a 

inflamação provocada pelos olhos avermelhados, pode ser 

gerada na conjuntiva, na região da membrana que recobre 
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a esclera e as pálpebras internamente. Os sintomas da 

fotossensibilidade, faz se uma visão turva e embaçada, 

desfocada e distorcida, ao qual relata uma diminuição da 

acuidade visual, além da falta de nitidez, que resulta na 

incapacidade de visualizar detalhes finos, podemos incluir 

a ardência nos olhos e uma sensibilidade maior a luz, tanto 

natural, como artificial, sendo um dos principais sintomas 

oculares.   

As lesões oculares ou traumas, podem gerar uma 

sensibilidade maior nos olhos, como o uso de fármacos e 

drogas ilícitas. O tratamento e prevenção dessa 

sensibilidade (lembrando que não é uma anomalia), mas 

sim um sintoma, no qual deverá ser tratado de acordo com 

o que cada distúrbio afeta e traz para o paciente. 

Geralmente quando ocorre dor nos olhos, a intercorrência 

pode ser causada pelo cansaço, pelo uso inadequado ou a 

falta de adaptação dos óculos ou das lentes de contato. 

Nesse caso, quando existe o cansaço, nã a dor aguda, mas 

sim uma sensação de olhos doloridos, gerando um 

desconforto. Finalizando, existem algumas dicas que 

amenizam os sintomas de fotossensibilidade, como utilizar 

as lentes fotocromáticas, que se adaptam a luminosidade 

do ambiente.  
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Os óculos escuros nos ambientes luminosos, devem 

conter proteção UVA e UVB, para impedir os danos 

oculares. Dar preferência para os óculos de grau, que 

tenham lentes polarizadas, oferecendo uma proteção 

maior contra os reflexos das luzes, ocasionadas por 

superfícies refletoras como a água. Outra dica fundamental 

é usar chapéus com abas largas e dar preferência de ser 

proteger sob o guarda sol em ambientes ensolarados.  
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DISFUNÇÃO BINOCULAR COM ÊNFASE EM 

INSUFICIÊNCIA DE CONVERGÊNCIA 

 

José Pedro De Lima Luz Panise 

 

A visão binocular e plena vem utilizando em conjunto 

os dois olhos de forma simultânea, por isso tem suma 

importância a avaliação do indivíduo, lhe permitindo uma 

percepção visual ampla e tridimensional, além de ter noção 

de profundidade onde o cérebro realiza um amplo 

trabalho de captar e fundir informações que os olhos 

captam em uma única imagem, quando depara -se a uma 

disfunção binocular, comprometendo esse processo.  

A importância dos músculos oculares e seus 

movimentos realizados pelo bulbo ocular, são relevantes 

para que assim haja uma execução das variáveis 

mobilidades dos olhos, onde em conjunto há alguns 

músculos tensionados e outros relaxados.  

No mundo contemporâneo, nota – se um aumento 

de esforços fusionais da acuidade visual, devido a era 

tecnológica, acarretando o mundo elevadas disfunções e 

ametropias oculares, apresentando sintomas como 

cefaleia, diplopia, visão turva e dificuldade de 

compreensão ou concentração ao ler, tem se mostrado 

mais presente, decorrente a esse grande aumento. De tal 
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forma, disfunções acomodativas e insuficiência de 

convergência, estão cada vez mais presente.  

           Observa -se que portadores de disfunção binocular, 

podem apresentar alteração fisiológica, como a 

insuficiência de convergência. Relata – se na literatura essa 

dificuldade de leitura prolongada, consequentemente 

seguida de astenopia, psicopatologias, provocadas pelos 

transtornos de ansiedade, justamente pela execução de 

trabalhos longos. As duas ciências nas áreas de optometria 

e ortóptica, buscam identificar as disfunções através de 

testes, auxiliando a reabilitação por exercícios e terapias.  

 

VISÃO BINOCULAR 

 

A visão binocular, possui a capacidade humana de 

unir o que é visualizado pelos dois olhos, formando uma 

única imagem com exatidão e poder enxergar tudo o que 

está ao redor em alta definição, com noção, profundidade 

e espaço, de forma tridimensional.   

            Relatos de pacientes, descrevendo a falta de 

atenção, dificuldade na leitura, dores de cabeça, enjoos e 

vertigens, estão relacionados a visão binocular, em que se 

tem grande dificuldade de focar os olhos para um mesmo 

ponto, isso é chamado de dificuldade de convergência. 
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Casos que há excesso de convergência, faz se 

necessário realizar testes, para determinar a causa desse 

excesso, no qual pode ser sanado com treino visual ou 

óculos. Deve – se acompanhar as mudanças físicas, postura 

e treinar, realizando tarefas e utilizando a visão “próxima”, 

para perto.  

Se for uma insuficiência convergência, deve 

exercitar a musculatura ocular, para desenvolver os olhos, 

focando os em um mesmo ponto.  

Deve se atentar nas crianças em fase de 

crescimento, ou no período escolar a falta de coordenação, 

baixo rendimento, visão nublada e fadiga visual, que são 

alguns dos sintomas. É notório a relação entre a evolução 

da modernidade, com o grau de anomalias da visão.   

Tem suma importância inibir ou evitar o uso abusivo 

de computadores, jogos, celular, além de se atentar na 

luminosidade da casa, pois através dessas, podem 

aparecer disfunções binoculares. Essa visão binocular se 

torna muito importante, para o desenvolvimento do 

sistema humano psicomotor, uma vez que há ausência ou 

deficiência do mesmo, sofre alterações nesse sistema. Um 

simples fato de engatinhar, arrastar – se pelo chão, etc, são 

etapas da vida que não se deve deixar uma criança pular, 
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pois se faz primordial no desenvolvimento da saúde visual 

e sua ausência, pode desencadear problemas futuros.  

Essa normalidade da visão binocular, pode ser 

comprometida por anisometropia, aniseicomia, ambliopia, 

estrabismos, dificuldade de acomodação e insuficiência de 

convergência.  

 

DISFUNÇÃO BINOCULAR 

 

Trata – se de disfunção binocular, quando não 

possui equilíbrio no sistema visual, de maneira conjunta, 

precisa e ordenada. Em todos os movimentos binoculares, 

o estímulo nervoso, em que se transmite é simultâneo para 

o músculo de ambos os olhos.  

O foco em um objeto num determinado espaço, 

normalmente se torna promovido pelos dois olhos, de 

maneira similar, em que o objetivo faz formar a imagem na 

fóvea.  

A binocularidade, transcorre ao observar as imagens 

separadas e serem enviadas ao cérebro, na região do 

córtex visual, sendo responsável por realizar a fusão das 

imagens, sendo assim o resultado em uma visão perfeita e 

com estereopsia (tridimensionalidade).  
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Para garantir eficácia no ajuste dos movimentos 

oculares e total percepção aos objetivos de focar em um 

objeto, no espaço com a máxima descriminação visual, 

além de existir um mecanismo suplementar que contribui 

a fim de regular o posicionamento dos olhos, denominado 

fusão binocular. Esse depende do bom funcionamento 

sensorial visual, cujas informações o sistema oculomotor 

se alimenta.  

No entanto, se ambos os olhos não estão 

perfeitamente coordenados, o córtex visual vai receber 

duas imagens diferentes. Podendo resultar em 

desconforto, diplopias, dificuldades de acomodação e 

insuficiência de convergência.  
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Figura 1 – Diagrama esquematizando a relação do sistema 

visual binocular e oculomotor. Disponível em: 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0

004-27492003000500026 

 

Atribuindo ênfase na convergência, parte super 

relevante no processo visual do ser humano atualmente. A 

parte motora, envolvendo nervos e músculos para a 

realização precisa dos movimentos, é essencial.  

           A motricidade torna – se essencial na qualidade 

visual, onde os músculos inervados, atuam de uma maneira 

que garante a convergência. O estrabismo também 

presente, pode ser um distúrbio visual que afeta a 

correlação entre os olhos, no qual de forma nítida, percebe 

que os olhos se direcionam para diferentes posições 

causando desconforto. Os movimentos podem ser 

categorizados em quatro posições divergentes, sendo a 

esotropia ou endotropia, contudo o deslocamento se 

direciona para o lado temporal, em divergente, sendo 

classificado como exotropia, logo que um ou ambos os 

olhos se movimentam para fora, conduzindo no sentido da 

região temporal na vertical, sendo hiper ou hipo quando 

as mobilidades dos olhos vão para cima ou para baixo. O 

estrabismo pode ser percebido tanto em um dos olhos, 

como em ambos.  

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-27492003000500026
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-27492003000500026
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Os desvios oculares ocorrentes, podem ser 

constantes, ocorrendo sempre no mesmo olho de forma 

monocular, ou de forma alternada. Esses movimentos 

podem decorrer de forma intermitente e ocasionalmente 

de tempo em tempo, ou latentes, denominados de foria. 

Quando a perda do alinhamento, só poderá ser visível sob 

certas condições e isso geralmente dever ser realizado por 

um optometrista, exercendo testes específicos. 

O movimento dos olhos, realizados por músculos 

inervados, tem sob seu controle os pares cranianos, dentre 

eles responsáveis por essas mobilidades. A parte muscular 

são composta por seis pares de músculos comandados por 

três dos doze nervos cranianos, que por sua vez estão 

conectados ao sistema nervoso central. Esses músculos 

precisam conduzir e movimentar de forma equilibrada, em 

perfeita sincronia, para que os olhos permaneçam 

alinhados.  

 

NERVOS, MUSCULOS E SUAS AÇÕES 

 

A inervação faz se integrada por esses pares de 

nervos cranianos, entre eles três acionam os músculos 

oculares, responsáveis por seus movimentos. O terceiro 

par craniano, denominado oculomotor inerva os músculos 
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retos medial, inferior, superior, oblíquo inferior, o 

levantador da pálpebra superior, ciliar e da íris. O quarto 

par craniano, chamado de troclear, tem a responsabilidade 

de movimentar o músculo oblíquo superior e o sexto par, 

o abducente inerva o músculo reto lateral.                                                       

 As ações desses músculos oculares externos são 

complexas, em que alguns atuam de forma contraída, os 

demais com aspecto de relaxamento em uma perfeita 

sincronia, em que intitulamos de agonista e antagonista. A 

paralisia motora desses músculos pode alterar a percepção 

visual.  

Nas mobilidades oculares horizontais, os 

responsáveis por essa função, são os músculos reto medial 

e lateral. O movimento dos músculos retos superior e 

inferior, são os principais responsáveis pelas cinesias 

verticais.  

Outro músculo que tem relevância no processo 

visual, é o esfíncter da pupila tornando se essencial para a 

entrada de luz, em que é consequente pela miose e 

midríase, em conjunto ao músculo ciliar se tornam 

incumbidos pela acomodação.  

Dessa forma, a insuficiência de convergência tem 

uma relação com a acomodação, pois apresenta as 

mesmas respostas fisiológicas, denominada tríade da 



 
 

109 
 

acomodação, em que a pupila contrai, realizando a 

convergência dos olhos para o objeto próximo, decorrente 

a uma resposta acomodativa, para se obter o foco.  

Quando focamos em algum objeto, a imagem 

atravessa as estruturas da córnea e íris, que regula a 

quantidade de luz, recebida por meio de uma abertura 

chamada pupila. Quanto maior a pupila, mas a luz penetra 

no globo ocular e o músculo que controla o movimento de 

abrir e fechar a pupila, chamamos de músculo esfíncter da 

pupila, no qual atua em momento de reduzir o diâmetro 

pupilar, nomeado de miose, em contrapartida o músculo 

que realiza a dilatação da pupila causa o aumento dela, 

pretenso a midríase. Uma observação essencial para 

compreender esse conceito e seu funcionamento, é 

quando o individuo se encontra em um ambiente interno 

de pouca luz, a pupila faz a dilatação e no momento que a 

pessoa vai para um ambiente de excessiva iluminação, ele 

se contrai, reduzindo o diâmetro. O olho possui então, um 

mecanismo automático de controle da quantidade de luz, 

que entra por ele.  
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Figura 2 – Músculos do olho detalhando suas posições 

e seus respectivos pares cranianos. Disponível em 

https://opticanet.com.br/secao/noticia/ImprimirMateria.

aspx?matId=4881 

 

 

O conceito da binocularidade, requer um 

entendimento, em que os dois olhos estão abertos, o que 

são chamados de versões. Nesse entendimento, ao realizar 

o movimento em ambos os olhos, vão para a mesma 

direção e sentido e de forma harmoniosa. Se for para o 

lado direito, denominamos de dextroversão e se for para o 

lado esquerdo, intitulamos de levoversão e se 

movimentarmos para cima, chamamos de supraversão ou 

https://opticanet.com.br/secao/noticia/ImprimirMateria.aspx?matId=4881
https://opticanet.com.br/secao/noticia/ImprimirMateria.aspx?matId=4881
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elevação, se for para baixo ou inferior, nomeamos de 

infraversão ou depressão. A movimento ocular conjugado 

realizado na convergência é chamado de adução, com 

intuito de focar em um determinado ponto ou objeto 

próximo aos olhos.  

São seis, os movimentos cardinais do globo ocular, 

em que representa as mobilidades, músculos e nervos 

cranianos envolvidos no controle de cinesias, para perfeita 

harmonia e faz se necessário o bom funcionamento da 

motricidade ocular.  
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Figura 3- Movimento conjugado dos olhos, especificando 

músculos e os pares cranianos que atuam em cada movimento. 

Disponível em 

https://opticanet.com.br/secao/noticia/ImprimirMateria.aspx?m

atId=4881 

 

INSUFICIÊNCIA DE CONVERGÊNCIA 

  

A convergência faz se essencial para o ser humano 

ao realizar uma leitura, focar em algum objeto numa 

determinada distância mais próxima. Requer todo o 

sistema em perfeita harmonia fisiológica e motora.  

Os problemas binoculares não estrábicos são muito 

comum na atualidade e se agrava pelo excesso de horas 

ao visualizar objetos de perto, principalmente nos 

celulares, tablets e computadores. A insuficiência de 

convergência ocorre a má coordenação muscular, em que 

os olhos tendem a realizar uma exoforia maior que o 

normal, decorrente ao stress no músculo que tem por 

tentar mantes o objeto em foco principal. Isso ocorre de 

preferência durante a leitura ou outras atividades que 

necessitem da visão para perto, assim mesmo um dos 

olhos tende a desviar para a posição normal, causando 

desconforto e fadiga ocular. Dentre as disfunções 

binoculares, a insuficiência de convergência é umas das 
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disfunções comuns, que apresenta sintomas em que o 

rendimento do indivíduo é comprometido.   

Os sintomas da insuficiência está associado ao uso 

prolongado dos olhos para a visão de perto, mas podem 

ser variados indícios, alguns casos podem apresentar 

apenas um desconforto visual no final do dia, outros 

apresentam sintomas mais graves, incluindo fadiga ocular, 

cefaleias, visão turva, diplopia (visão dupla), sonolência, 

ardor, lacrimejamento, dificuldade de concentração e 

compreensão após períodos de leitura ou atividade 

envolvendo o campo de perto, os quais apresentam – se 

de modo mais intenso no final do dia, também estão entre 

os sintomas, confundir palavras ao realizar a leitura, além 

de ter a necessidade de acompanhar com o dedo  e possuir 

baixa compreensão do que está lendo.  

O estado de saúde em geral, principalmente a 

ansiedade, o uso de fármacos ou tratamentos de saúde, 

pode influenciar e a agravar a forma profunda a piora de 

convergência, que tem influenciado de forma direta na 

qualidade de vida, em praticamente toda a faixa de idade, 

as crianças em idade escolar por exemplo, tem em média 

de 5% as que sofrem pela insuficiência de convergência.  

A falta de atendimento humanizado, torna se uma 

consequência a falta de observação durante o exame 
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ocular, em que a maioria dos casos se faz somente a 

realização da refração e prescrição do óculos como órtese 

de auxilio para melhorar a acuidade visual, deixando de 

lado a parte motora, podendo ser sanada com terapia 

visual ou ortóptica.  

A insuficiência de convergência atualmente está 

comprometendo tanto indivíduos emétropes, quanto 

quem tem alguma ametropia. Incialmente ao observar um 

usuário de multifocal, que apresenta dificuldade de 

convergência com o óculos, deve – se analisar a confecção 

de lentes com altura reduzida, pois facilita na melhora da 

acuidade visual, proporcionando dessa forma um menor 

esforço para realizar a convergência.  

Outro ponto a se observar em alguns casos, é que 

não se torna indicado o uso dos óculos multifocais e, sem 

bifocais, por ter um salto de imagem com menor 

aberração, o usuário com isso terá maior desconforto ao 

realizar a leitura. O uso de óculos separados é o mais 

indicado, quando há insuficiência de convergência maior, 

por não acontecer uma adaptação com os óculos bifocais 

ou multifocais, indicando assim esses óculos.  

O profissional optometrista, deve se atentar a 

prescrição, pois em alguns casos são impostos para a 

insuficiência de convergência, incluindo óculos de leitura 
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com base de prisma. Os prismas prescritos e utilizados na 

confecção dos óculos, são lentes capazes de alterar o 

sentido em que a imagem como irá chegar a retina, 

auxiliando e melhorando a fusão dessa percepção de 

imagens.  

A distância naso pupilar (DNP), tem como relevância 

no caso da insuficiência de convergência, em que o 

individuo apresenta condição anatômica, como a distância 

pupilar ampliada, no qual torna – se difícil o movimento da 

convergência dos olhos até o ponto de leitura, sentindo 

desconforto.    

Para o diagnóstico ou percepção da insuficiência de 

convergência, testes simples como PPC, aproximação de 

vareta de Woff, ou cover test, utilizam se um oclusor em 

que se percebe ao ocluir um olho após o outro em 

velocidade moderada, um desequilíbrio do sistema visual, 

promovendo um desalinhamento no olho. Todos esses 

testes, são eficazes e auxiliam o examinador e a percepção 

de alguma disfunção.   

O examinado deve apresentar um ou mais sinais, 

como o ponto próximo de convergência, medido pelo 

optometrista, através da régua de PPC, em que observa se 

os resultados de convergência em relação a idade, ao qual 

são de certa forma comprometida ou diminuída. Além 
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disso, um simples teste com vareta de Woff, ao ser 

aproximada, já se torna suficiente para identificar o 

examinado e verificar se possui convergência 

comprometida, tendo em vista a dificuldade de manter 

completamente em atenção ao movimento, como também 

apresentar desvios de forma aleatória e sem estímulos.  

A utilização de prismas de base temporal no 

momento do exame, serve como teste para informar a 

capacidade de convergência que tem como reserva 

fusional, levando em conta que com o prisma induz ao 

examinado a exoforia, sendo os resultados que irão 

informar a capacidade ou a reserva do mesmo em 

permanecer em convergência,  
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Figura 4 – Régua de medição PPC (ponto 

próximo de convergência) Disponível em: 

https://www.martinato.com.br/produto/lm-

501m-regua-de-medicao/ 

 

ORTÓPTICA 

 

A ortóptica estuda a visão binocular, atua no 

diagnóstico e tratamento de distúrbios da motilidade 

ocular e anomalias associadas por meio de terapias, porém 

no Brasil é ainda pouco conhecida e praticada.  

Os exercícios ortópticos trabalham com intuito de 

fortalecer e habilitar o funcionamento motor da 

musculatura extrínseca ocular, utilizando estímulos e 

reorganizando o processo binocular, para que os olhos 

trabalhem com harmonia.  

Além disso,  a ortóptica auxilia na prevenção e 

detecção de patologias atuando em exames 

complementares de diagnósticos como: glaucoma, 

cataratas, retinopatia diabética, degeneração macular 

ligada a idade, alterações neurológicas da acuidade visual 

e seguimento de casos de baixa visão.  A ortóptica é muito 

utilizada em crianças, em casos de estrabismos, mas 

também pode ser aplicada em adultos.  
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Uma pessoa com visão embaralhada, dificuldade na 

leitura, cefaleia, enjoo, podendo achar que necessita de 

uso de óculos. Entretanto, se for realizada uma análise 

ampla e específica, esses impasses e sintomas 

apresentados, podem ter como causa o mal 

funcionamento da musculatura dos olhos e o problema 

dela em atuar em conjunto. O ortoptista irá trabalhar 

nessas intercorrências utilizando diferentes técnicas, 

realizando sessões de tratamento em média de 40 a 60 

minutos, em que são realizados diversos exercícios e 

terapias visuais. Esses exercícios podem caracterizar como 

uma fisioterapia para os olhos e incluir a função de 

estimular ambos os olhos em conjunto, além de trabalhar 

no fortalecimento dos músculos, realizando atividades 

como aproximação ou afastamento de objetos, com o uso 

de lentes prismáticas, filtros e luzes, com objetivo de 

melhor o foco, a convergência percepção e atenção, 

reduzindo os problemas que vem se tornando cada vez 

mais comum no nosso dia a dia e comprometendo todas 

as idades.  

 

TERAPIAS VISUAIS, EXERCÍCIOS E EQUIPAMENTOS 

ORTÓPTICOS 
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Os exercícios para as terapias visuais, são utilizados 

nos casos de insuficiência de convergência e tem se 

mostrado muito eficientes, além de serem realizados em 

conjunto no gabinete, como também no domicílio do 

cliente.   

A leitura realizada de forma monocular, justamente 

com o olho dominante ocluído, é um exercício que pode 

ser feito em domicílio, podendo ser realizado 

constantemente e em intervalos, sem a presença do 

profissional ortoptista. No início dessa terapia, torna se 

comum apresentar sintomas de cefaleia, dado ao esforço 

para a nova reabilitação muscular, que com o passar das 

sessões de terapia, os sintomas reduzem.  

No gabinete pode ser utilizado a vareta de Woff ou 

um simples lápis, sucedendo movimentos de aproximação, 

iniciando com uma distância de 40 cm (distância de perto), 

até o ponto mais próximo ao nariz, de modo que o 

examinado esteja fixado na ponta do objeto, ocorrendo 

uma constante convergência e exercitando toda a parte 

motora.  

O sinoptóforo empregue nos casos de reabilitação 

muscular e estímulo sensorial, consiste em um par de 

braços móveis, em que tem um sistema óptico com miras 

e um espelho em sua composição, fazendo com que seja 
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apresentado uma imagem em que cada olho do 

examinado, como se estivesse visto a uma certa distância. 

Esse instrumento tem como objetivo treinar as vergências 

fusionais, onde se o examinado for ortotrópico e os braços 

do instrumento estarem em posição zero, o mesmo cliente 

realiza os movimentos simultâneos dos braços, tendo que 

suceder um certo esforço para manter a fusão e move-los 

na direção indicada até um certo ponto, seja apresentado 

diplopia, ou mesma desapareça em ambas as imagens. No 

momento em que houver a diplopia, deve mover os braços 

dos instrumentos na direção oposta até que tenha a fusão 

novamente. Esse ciclo de terapia pode ser repetido 

quantas vezes forem necessárias.  

 
Figura 5 – Sinoptóforo   Disponível em: 

https://optometron.pt/produtos/l-2510hb/ 

https://optometron.pt/produtos/l-2510hb/
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A régua de abertura é um equipamento aplicado 

para exercitar a acomodação e convergência, sendo 

empregue geralmente nos períodos finais de terapia, pois 

trata se de uma técnica difícil de ser manipulada, que 

emprega saltos de vergência, ao qual possui capacidade 

em convergir ou divergir na acuidade visual, 

impossibilitando estímulos periféricos, estimulando 

apenas a visão de perto, com visão centrada.  

É um equipamento usado apenas para não 

estrábicos, esse funcionamento se dá através de uma base, 

em que sustenta uma régua de marcações, conforme é 

feito a abertura das placas, em que se inicia a terapia de 

convergência, onde obriga os eixos visuais a passarem pelo 

centro da abertura em observar a imagem, para estimular 

a convergência. Em alguns casos são utilizadas lentes 

negativas com intuito de estimular também a 

acomodação.  
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Figura 6 – Régua de abertura. Disponível em: 

https://www.martinato.com.br/produto/lm-

500-regua-de-abertura/ 

 

           Os tratamentos efetuados para a insuficiência de 

convergência têm eficácia, são feitas através de exercícios 

ortópticos por meio de gabinete ou domiciliar, em que 

podem ser benéficos. Um estudo feito em um examinado 

por 8 meses de terapia, obteve uma melhora em seu ponto 

próximo de convergência, no qual era de 16,6 cm e 

melhorou para 8,4 cm.  

No final da terapia, encontramos no teste de PPC 

(ponto próximo de convergência), relativamente normal, 

com amplitudes de convergências normais e o mais 

relevante, com a redução total dos sintomas, que nesse 

caso são primordiais para a qualidade de vida e da visão.  

https://www.martinato.com.br/produto/lm-500-regua-de-abertura/
https://www.martinato.com.br/produto/lm-500-regua-de-abertura/


 
 

123 
 

O objetivo dessas terapias visuais, não é 

diretamente desenvolver uma força muscular, mas mudar 

os mecanismos neurofisiológicos, que por meio de 

repetições e exercícios resultam em um estímulo visual. A 

ideia principal é estimular todo o conjunto de músculos e 

o cérebro, mas em particular os centros responsáveis pelas 

tarefas visuais.  

Considerando o modelo de vida atual, o aumento do 

esforço visual, inicia se desde a infância. Erros refrativos, 

disfunções e distúrbios visuais, estão cada vez mais 

presente no nosso cotidiano. A harmonia no 

funcionamento do sistema ocular, se torna de suma 

importância para a boa qualidade da acuidade visual, 

porém estamos vivendo um presente esforço ocular, que 

de certa forma afeta a parte motora da visão, resultando 

em insuficiências, em que a convergência se faz uma 

disfunção não estrábica que afeta a todas as idades, na 

maioria das vezes dificultando e impossibilitando o 

conforto visual no momento da leitura ou atividades 

envolvendo o campo visual mais próximo. Uma pessoa 

com visão embaralhada, dificuldade na leitura, cefaléia e 

enjoo, pode inicialmente achar que necessita de óculos. 

Entretanto, se for realizada uma análise mais ampla e 

específica, essas dificuldades e sintomas, podem ser 
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apresentados como uma causa ou mal funcionamento da 

musculatura dos olhos e o problema dela em atuarem em 

conjunto. O optometrista com conhecimento em ortóptica, 

desenvolve um atendimento humanizado, prezando 

sempre a qualidade da acuidade visual do examinado, 

seguindo um padrão de protocolo de atendimento 

exemplar, a fim de observar e diagnosticar possível 

insuficiência de convergência através dos equipamentos, 

aliados as diversas terapias visuais, tendo importante papel 

de promover ajuda e estímulos, tanto na parte muscular, 

quanto um reaprendizado para os estímulos cerebrais, que 

em conjunto possui uma função essencial para a visão 

binocular.  Deve ser levado em conta, que as terapias são 

efetuadas em conjunto tanto no gabinete, quanto 

domiciliar e não são consideradas invasivas, somente 

requerem do examinado, dedicação para apresentar um 

bom resultado, com o objetivo final é ter sempre uma 

acuidade visual com qualidade e boa estereopsia.  
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