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APRESENTAÇÃO 

 

Esta tese de doutorado, conforme regimento do Programa de Pós-

Graduação em Epidemiologia, da Universidade Federal de Pelotas, é composta 

de quatro partes principais: 

 

Seção I. PROJETO DE PESQUISA: Foi defendido no dia 29 de junho de 2010 

e contou com a revisão do professor Luiz Augusto Facchini e do professor 

Aluísio Jardim Dornellas de Barros. Esta versão incorpora as modificações 

sugeridas. 

 

Seção II. RELATÓRIO DO TRABALHO DE CAMPO: Descrição das atividades 

realizadas pelo doutorando, no decorrer do trabalho de campo, abrangendo os 

meses de abril a dezembro de 2012. Inclui o planejamento e execução do 

estudo. 

 

Seção III. ARTIGOS: Intitulados “Hyperopia: a meta-analisys of prevalence and 

a review of associated factors among school-aged children”, “Amplitude of 

accommodation in schoolchildren” e “Moderate hyperopia prevalence and 

associated factors in elementary school students”. 

 

Seção IV. ANEXOS: Páginas com informações de suporte relacionadas ao 

projeto.
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DEFINIÇÃO DE TERMOS 

 

Acomodação relativa 

Quantidade total de acomodação que pode ser exercida, enquanto a 

convergência dos olhos mantém-se fixa. (Sterner, 2004), (Morgan, 1944) 

 

Acomodação relativa negativa (NRA) 

Quantidade de acomodação que fica abaixo da necessária para a 

convergência. (Gettes, 1957) 

 

Acomodação relativa positiva (PRA)  

Quantidade de acomodação que excede a acomodação necessária para a 

convergência. (Gettes, 1957)  

 

 Acomodação residual 

Parte da acomodação que permanece após o uso de uma droga cicloplégica. 

(Egashira, 1993) 

 

Acuidade visual 

Inverso do ângulo visual (menor ângulo que permite a discriminação de dois 

pontos como separados) em minutos de arco (α). (Westheimer, 1979) 

 

Ambliopia 

Supressão ou diminuição da capacidade visual, de um ou ambos os olhos por 

falta de estímulo sensorial. 

 

Ametropia  

Nome genérico para a totalidade dos erros refrativos (olho não emétrope). 

 

Amplitude acomodativa 

É a quantidade de acomodação ocular que um olho é capaz de manifestar na 

tentativa de focar, de um ponto distante, a um ponto próximo. A sua reserva 
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independente do estado refrativo do olho. Sua fisiologia não é completamente 

explicada.  

 

Anisometropia 

Diferença de refração entre os dois olhos. 

 

Anisometropia cilíndrica 

Diferença no valor absoluto do astigmatismo entre os dois olhos, sem 

considerar o eixo do astigmatismo. 

 

Anisometropia esférica 

Diferença de refração entre os dois olhos, levando em conta o equivalente 

esférico (EQ). 

 

Astenopia 

Queixas e/ou desconfortos subjetivos relacionados à utilização dos olhos. 

(Sterner, 2004)  

 

Astigmatismo 

Imagem que não pode ser focalizada adequadamente no mesmo ponto da 

retina, devido a desigualdades na curvatura dos meridianos corneanos e/ou 

cristalinianos. Correção com lentes cilíndricas, conforme o grau e eixo do 

astigmatismo. (Alves, 1999) 

 

Cicloplegia 

Paralisação momentânea medicamentosa da musculatura ciliar, cuja finalidade 

é a de inativar a função acomodativa, para obter o grau real da ametropia. 

 

Círculo de menor confusão 

Ponto focal onde os raios luminosos astigmáticos, provenientes de diferentes 

meridianos, mantêm a maior proximidade entre si. 
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Dificuldade de estereopsia/visão de profundidade 

Dificuldade no reconhecimento e interpretação de estímulos visuais próximos, 

que ficam aquém e além do ponto de encontro focal dos eixos visuais. 

 

Disfunções acomodativas 

Alterações nos padrões normais das funções acomodativas. 

 

Disfunções binoculares 

Alterações nos padrões normais das funções binoculares. 

 

Emetropia 

Olho sem erro refrativo significativo. Os raios paralelos são focados sobre a 

região foveal da retina (ponto central da visão). 

 

Emetropização 

Tendência natural do olho humano em alterar suas características, para 

alcançar o melhor desempenho óptico possível até o primeiro ano de vida. 

(Mutti, 2002) 

 

Equivalente esférico (EQ) 

Soma do erro esférico acrescida de metade do erro cilíndrico. Maneira de 

padronizar e classificar os olhos, de acordo com seu erro refrativo principal. 

(Alves, 1999) (Negrel, 2000) 

 

Estereopsia/visão de profundidade 

Interpretação cerebral da noção de tridimensionalidade dos objetos, de acordo 

com as diferentes distâncias focais da imagem que chega à retina. (Ciner, 

1991)  

 

Estrabismo 

Desvio aparente ou fixo de um ou de ambos os olhos, devido ao desequilíbrio 

da musculatura extraocular.  
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Excesso de acomodação 

Acomodação maior do que a requerida pelo estímulo visual, através da 

contração intermitente e involuntária da musculatura ciliar.  

 

Excesso de convergência 

Condição sensória e neuromuscular caracterizada pela tendência de utilizar a 

convergência binocular, de maneira exagerada, em atividades para perto. 

 

Exoforia básica 

Tendência ao desvio lateral dos eixos visuais, de maneira exagerada, ao 

observar um estímulo visual longe ou perto. 

 

Flexibilidade acomodativa 

Velocidade de mudança na acomodação, quando o olho foca objetos a 

diferentes distâncias. 

 

Foria  

Posição de giro do olho em visão binocular, no instante em que é induzida a 

ruptura de fusão das imagens.  

 

Foróptero  

Equipamento refrativo, composto por diferentes tipos de lentes, para a 

avaliação das funções oculares, que é aproximado do rosto do examinado e 

utilizado em conjunto com tabelas de acuidade visual para longe e para perto. 

 

Função acomodativa 

Reflexo autônomo da musculatura do corpo ciliar, que tem por função alterar a 

conformação anatômica do cristalino, para que os objetos situados perto ou 

longe consigam ser adequadamente focados sobre a região foveal da retina, 

evitando, assim, as distorções de imagem. 
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Função binocular 

Responsável pela capacitação de apreender estímulos visuais com os dois 

olhos (percepção simultânea, fusão binocular e estereopsia). (Ciner, 1991)  

 

Heteroforia 

Desvio relativo dos eixos visuais, quando os olhos são dissociados. 

 

Hipermetropia 

Imagem focalizada atrás da retina, resultado de um diâmetro ântero-posterior 

demasiadamente curto ou de insuficiente poder de refração da córnea ou do 

cristalino. Correção com lentes positivas. (Alves, 1999) 

 

Insuficiência de acomodação 

Amplitude acomodativa, continuamente abaixo dos limites inferiores para a 

faixa etária. (Daum, 1983, Sterner, 2004) 

 

Insuficiência de flexibilidade acomodativa 

Condição em que a habilidade de mudar rapidamente a acomodação ocular de 

um estímulo visual distante para outro perto, e vice-versa, é diminuída, ou em 

que uma rápida mudança na acomodação ocular induz a sintomas de 

astenopia e dor de cabeça. (Hennessey, 1984) 

 

Insuficiência de convergência 

Condição sensória e neuromuscular caracterizada pela escassez na utilização 

da convergência binocular em atividades para perto. 

 

Miopia 

Imagem focalizada na frente da retina, resultado de um diâmetro ântero-

posterior aumentado ou de um poder de refração excessivo. Correção com 

lentes negativas. (Alves, 1999) 
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Optotipo 

Figura que deve ser identificada nas tabelas de acuidade visual. 

 

Ponto próximo de convergência (PPC) 

Ponto de intersecção das linhas da visão, quando a convergência máxima dos 

olhos é utilizada. 

 

Presbiopia 

Redução fisiológica da amplitude de acomodação, de modo que o ponto 

próximo se afasta do olho, lenta e gradativamente. (Alves, 1999) 

 

Vergência 

Movimento dos dois olhos, no qual os eixos visuais deixam de estar paralelos, 

podendo aproximar-se (convergência) ou afastar-se (divergência). 
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1. Justificativa 
 

 

No olho humano, a percepção visual depende da organização entre 

diferentes funções visuais, tais como: acuidade visual/erros refrativos, funções 

acomodativas e binoculares, visão de cores, sensibilidade ao contraste e 

iluminação, campo visual, oculomotricidade, dentre outros (Bouska, 1991, 

Goldstand, 2005, Toglia, 1989, Warren, 1993) (Kulp, 1996). 

A percepção visual adequada é fundamental durante todo o processo de 

aprendizagem dos conteúdos que fazem parte do ensino formal, principalmente 

nas séries iniciais, quando as crianças começam a desenvolver as habilidades 

de leitura e escrita. Portanto, a avaliação das funções visuais é de extrema 

relevância nessa faixa etária.  

Nos escolares, os testes clínicos de função visual são direcionados em 

especial para a avaliação de perda visual significativa, em um ou ambos os 

olhos, causada, principalmente, pelas altas ametropias (hipermetropia, miopia, 

astigmatismo) ou pelos desvios oculares acentuados (estrabismo), visto que 

levam à supressão ou diminuição da capacidade visual, por falta de estímulo 

sensorial (ambliopia). Menor ênfase é dada a outros parâmetros visuais, como 

as funções acomodativas (amplitude acomodativa, flexibilidade acomodativa, 

acomodação residual) e binoculares (estudo das vergências, estereopsia, 

convergência acomodativa).  

A negligência na avaliação das funções refrativas, acomodativas e 

binoculares ocorre apesar da ênfase que a literatura científica denota, ao 

evidenciar que as alterações nestas funções têm um efeito negativo sobre o 

desempenho escolar geral, desempenho na leitura e conforto visual (Jimenez, 

2003) (Grisham, 1993, Shin, 2009). Disfunções acomodativas e binoculares 

podem levar a criança a experienciar frustrações desnecessárias (Chrousos, 

1988, Motsch, 2000, Sterner, 2004, Sterner, 2006) e a desistir das atividades 

que necessitem de boa visão para perto, contribuindo para uma baixa 

autoestima (Castanes, 2003) (Garzia, 1994). Além disso, há evidências de que 

as disfunções acomodativas e binoculares são alterações bastante prevalentes 

na população de estudantes (Marran, 2006) (Scheiman, 1996) (Borsting, 2003).  

18 

 



 19 

Os estudos na área oftalmológica frequentemente envolvem amostras 

pequenas e/ou populações específicas, como as ambulatoriais ou com queixas, 

além de usar pontos de corte distintos para classificar as diferentes disfunções 

visuais, dificultando o estabelecimento do perfil de função visual em escolares. 

E, mesmo entre os estudos que se assemelham em sua metodologia, existe 

grande variabilidade entre as prevalências de perda visual e entre as 

prevalências dos diferentes erros refrativos, indicando a necessidade de mais 

estudos, para melhor descrever as funções visuais nas diferentes populações. 

No Brasil, destaca-se somente o estudo de Salomão sobre a prevalência das 

principais ametropias entre estudantes, mas sem identificar a ocorrência de 

disfunções acomodativas e/ou binoculares. (Salomão, 2008) 

Tratando-se de fatores demográficos e socioeconômicos, a idade tem 

uma relação direta com o aparecimento ou progressão da miopia e de algumas 

disfunções acomodativas e binoculares (Czepita, 2007, Goh, 2005, Hashemi, 

2004, He, 2004, Khader, 2006, Mantyjarvi, 1983, Maul, 2000, Murthy, 2002, 

Naidoo, 2003, Robinson, 1999, Scheiman, 1996, Twelker, 2009, Zhao, 2000). 

As meninas apresentam mais ametropias do que os meninos (Alam, 2008, He, 

2004, Maul, 2000, Murthy, 2002, Zhao, 2000), embora não haja evidências de 

base populacional de que o sexo feminino possa desenvolver mais disfunções 

acomodativas e binoculares. Somente em um estudo, que utilizou população 

específica, é que se constatou que meninas apresentam maior chance de 

excesso de acomodação e convergência do que meninos (Scheiman, 1996). 

Não existe consenso sobre o papel da cor da pele na prevalência dos erros 

refrativos, mas, com relação à etnia, existem evidências de que a população 

asiática (oriental) apresenta uma frequência aumentada de miopia, com relação 

à população ocidental (Goh, 2005, He, 2004, He, 2008, Zhao, 2000). Também 

existem diferenças significativas na prevalência de erros refrativos entre afro-

americanos e hispânicos (Kleinstein, 2003, MEPEDS). O impacto do nível 

socioeconômico e da escolaridade dos pais sobre a função visual é pouco 

conhecido na literatura científica. A aquisição de correção ocular para melhorar 

a acuidade visual e proporcionar um desenvolvimento adequado da via visual é 

um dos poucos fatores altamente influenciados pela renda familiar e que 

impacta positivamente no tratamento da ambliopia em crianças, principalmente, 

pré-escolares ou aquelas matriculadas nas séries iniciais. Outro fator 
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relacionado ao nível socioeconômico é o acesso geral às consultas 

oftalmológicas e ao tratamento cirúrgico de pequenos ou grandes desvios 

oculares, provocados pelo desequilíbrio da musculatura extraocular 

(estrabismo). Estudos apontam para um aumento da miopia nas crianças de 

nível econômico mais alto, que pode estar relacionado à exposição a 

ambientes miopiogênicos, como o maior acesso a livros e eletrônicos 

(Dandona, 1999, Saad, 2007).  

 Alguns estudos sobre fatores específicos do ambiente escolar e familiar 

(trabalhos em sala de aula, hábito de leitura, uso de computador, horários 

específicos de estudo etc.) dentre outras atividades que requerem um esforço 

contínuo dos olhos para focar perto, evidenciaram associações com miopia, 

enquanto em outros esta associação não aparece (Dandona, 1999, Ip, 2008, 

Khader, 2006, Lithander, 1999, Murthy, 2002, Naidoo, 2003, Robaei, 2005). 

Além disso, não existem estudos sobre os determinantes de disfunções 

acomodativas e binoculares. 

O impacto das funções visuais sobre o desempenho escolar do 

estudante no ensino fundamental, representado pela nota, repetência, 

adequação série/idade e desempenho na leitura, não é conhecido em âmbito 

nacional.  Além disso, não existe consenso sobre o ponto de corte, a partir do 

qual o estudante necessita usar correção ocular (óculos), para compensar uma 

ou mais funções visuais deficientes, como é o caso da hipermetropia leve, da 

insuficiência acomodativa ou do excesso de convergência (Cotter, 2007, 

Palomo-Alvarez, 2008, Palomo-Alvarez, 2010, Rosner, 1997). 

O presente estudo tem grande relevância para a saúde pública, porque 

fará um exame em profundidade da função visual em uma amostra grande, 

permitindo o estabelecimento da ocorrência das diversas disfunções visuais e 

seus determinantes. Além disso, será investigado o impacto destas disfunções 

no desempenho escolar de estudantes do ensino fundamental, contribuindo 

para a avaliação dos critérios utilizados para a prescrição de óculos nesta faixa 

etária. Este estudo contribuirá para a criação da linha de pesquisa em 

Epidemiologia Oftalmológica, na Universidade Federal de Pelotas. 
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2. Revisão bibliográfica 

 

A presente revisão bibliográfica foi baseada na busca de arquivos 

eletrônicos dos bancos de dados Pubmed, Scielo, Bireme, Google Acadêmico, 

Sistema Nou-Rau: Biblioteca Digital da UNICAMP (SBU) e Biblioteca Digital de 

Teses e dissertações da USP. Dependendo dos recursos e abrangência de 

cada uma, empregaram-se diversas estratégias de pesquisa, limitando por 

descritores ou palavras do título ou resumo, de forma isolada ou combinada. 

Foram utilizados os seguintes descritores: low visual acuity, low vision, 

refractive errors, hyperopia, myopia, astigmatism, anisometropia, school 

children, accommodative functions, binocular functions, reading, reading 

problems crianças, acuidade visual, erros refrativos, visão, miopia, 

hipermetropia, astigmatismo, acomodação ocular, visão binocular, baixa visual, 

óculos, desempenho escolar e leitura. As buscas foram limitadas para a faixa 

etária de 0 a 18 anos. 

Foram localizadas 873 publicações (incluindo teses, artigos de periódico, 

livros, capítulos de livro e relatórios institucionais) relacionadas à prevalência 

de perda visual, erros refrativos, anisometropia e uso de óculos em escolares 

até 18 anos de idade.   

Foram excluídos: estudos sobre a relação dos erros refrativos com 

morbidades ou doenças oculares específicas (retinopatia da prematuridade, 

catarata infantil, glaucoma infantil, alterações corneanas, traumas oculares e 

alterações de campo visual); artigos específicos sobre ambliopia, estrabismo e 

visão subnormal e desempenho escolar; impacto das diferentes terapêuticas 

com lentes especiais de óculos em crianças (bifocais e uso de prismas para 

correção de heteroforias, além de lentes para visão subnormal); exames 

clínicos complementares e sua relação com os erros refrativos, como é o caso 

da pressão intraocular, da avaliação da topografia corneana, adaptação de 

lentes de contato e ortoceratologia; procedimentos invasivos como a cirurgia 

refrativa em crianças, ou implantes de lentes intraoculares, assim como 

transplantes de córnea pediátricos e escleroplastias; estudos sobre a relação 

dos erros refrativos com alterações congênitas ou doenças genéticas; artigos 
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sobre a relação das ametropias com as alterações neurológicas, como o 

retardo mental, nistagmo e dislexia; estudos com populações muito específicas, 

como as indígenas/aborígenes e outras sociedades geograficamente mais 

isoladas, como é o caso de estudos realizados em regiões remotas do Alaska, 

Canadá e Groenlândia (Boniuk, 1973, Clemmesen, 1973, Johnson, 1979, van 

Rens, 1991); artigos que avaliaram exclusivamente custo-benefício, programas 

políticos de saúde ocular geral e impacto da visão subnormal na economia; 

artigos que utilizaram em sua metodologia amostras pequenas e/ou 

apresentaram prevalências baseadas em populações específicas, 

encaminhadas para atendimento ambulatorial após triagem de acuidade visual; 

estudos que avaliaram as principais ametropias sem cicloplegia. 

Ao final da revisão bibliográfica, restaram 63 estudos relevantes. Destes, 

28 foram separados para comparação entre as prevalências, levando em conta 

os seguintes pontos de corte: perda visual ≥ 20/40 e erros refrativos 

(hipermetropia ≥ +2.00D, miopia ≥ -0,50D e astigmatismo ≥ 0,75D), 

anisometropia com diferença de 1.00D entre os olhos, utilização de correção 

ocular, tipo de população do estudo, faixa etária, país de origem do estudo e 

instrumento utilizado para medir a acuidade visual (Tabela 1). A tabela 2 

mostra os fatores associados à perda visual e às ametropias, assim como as 

características relevantes com relação ao uso de correção ocular, referente aos 

63 estudos (Tabela 2).  

Foram localizadas 269 publicações relacionadas às funções 

acomodativas, funções binoculares e astenopia em escolares até 18 anos de 

idade. Destas, foram excluídos: artigos relacionando as funções acomodativas 

e binoculares com tratamentos clínicos (óculos, lentes de contato ou filtros 

coloridos) e cirúrgicos (suturas ajustáveis, tipos especiais de ressecção da 

musculatura extraocular e implantes de lente intraocular) para estrabismo e 

ambliopia, assim como artigos associando essas funções oculares com 

alterações congênitas, especialmente síndromes específicas como Down, 

Duane, Meares-Irlen e albinismo; artigos sobre o diagnóstico das disfunções 

acomodativas e binoculares pós-natais e em crianças pré-termo e aqueles 

relacionados com alterações neurológicas, como o retardo mental, dislexia e 

nistagmo; alguns estudos relacionando funções acomodativas e binoculares 

com patologias oculares específicas, como ceratocone, retinopatia da 
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prematuridade, catarata e acromatopsia. Um artigo foi excluído por não 

apresentar tradução da língua russa. Foram acrescentados mais 07 artigos, 

após consulta de referências bibliográficas. Finalizou-se com 32 estudos que 

estimaram pontos de corte para as funções acomodativas e binoculares, 

verificaram as prevalências das principais disfunções e astenopia em 

populações específicas e sua repercussão no desempenho escolar, 

principalmente na leitura, sendo esta a alteração de aprendizado que foi 

avaliada com mais frequência nesses estudos (Tabela 3).  
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Tabela 1. Estudos comparando prevalências organizadas por ordem de idade mínima. 

País/autor/ano Idade População 
Instrumento de 

medida de AV 

AV  ≤ 20/40 

(%) 
Hipermetropia ≥ +2,00D (%) Miopia  ≥ -0,50D (%) 

Astigmatismo 

≥0,75D (%) 

Anisometropia 

(dif 1.00D) (%) 
Uso de óculos (%) 

Índia (Dandona, 1999) até 15  crianças x x x 4.4 6,93 x x 

Austrália (Junghans, 2003) 4 a 12 escolares x x x 6,5 x x x 

Nepal (Pokharel, 2000) 5 a 15 crianças Tabela Log Mar 2,9 1,4 1,2 7,8 9 0,19 

China (Zhao, 2000) 5 a 15 crianças Tabela Log Mar 12,8 2,6 14,9 9,5 5 2,7 

Chile (Maul, 2000) 5 a 15 crianças Tabela Log Mar 15,8 19,3 7,3 27,2 6,5 4,5 

A. do Sul (Naidoo, 2003) 5 a 15 crianças Tabela Log Mar 1,4 1,8 4 9,6 7,3 2,7 

China (He, 2004) 5 a 15 crianças Tabela Log Mar 22,3 4,6 38,1 42,7 1,9 18,4 

China (He, 2008) 5 a 15 crianças x x 5,8 35,1 42,8     

 Índia (Murthy, 2002) 5 a 15 crianças Tabela Log Mar 6,4 7,7 7,4 9,8 4,4 2,7 

Irã (Hashemi, 2005) 5 a 15 crianças x x x 9,3 x x x 

USA (Kleinstein, 2003) 5 a 17 crianças x x 12,8 9,2 28,4     

Canadá (Robinson, 1999) 6 escolares x x x 6 x x x 

Austrália (Robaei, 2005) 6 escolares Tabela Log Mar 4,1 9,8 1,4 x x 4,4 

Irã (Fotouhi, 2007) 6 a 15 escolares x x 16,6 3,4 x x x 

Austrália (Ip, 2008) 6 e 12 escolares x x 13,2 (6 anos); 5 (12 anos) x x x x 

Marrocos (Anera, 2009) 6 a 16 escolares x x 18,3 6,1 x x x 

Polônia (Czepita, 2007) 6 a 18 escolares x x x 13 x x x 

Malásia (Grosvenor, 1988) 6 a 19 crianças x x 0,25 2,9 x x x 

Malásia (Goh, 2005) 7 a 15 crianças Tabela Log Mar 17,1 15,7 41,5 21 2 9,6 

Finlândia (Mantyjarvi, 1983) 7 a 15 escolares x x x 2,6 x x x 

Irã (Yekta, 2010) 7 a 15 escolares Tabela de Snellen 6,43 5,04 4,35 11,27 2,58 x 

Nepal (Sapkota, 2008) 10 a 15 
escolares 
de classe 
média alta 

Tabela Log Mar 18,6 0,74 19 x x 14,4 

Nepal (Niroula, 2009) 10 a 19 escolares x x x 4,05 x x x 

Brasil (Salomao, 2008) 11 a 14 escolares Tabela Log Mar 4,82 2 7 4,84 1,02 5,9 

Austrália (Ip, 2008) 11 a 15 escolares x x 3,5 11,9 x x x 

Austrália (Ip, 2008) 12 escolares  x x x 6,9 (subúrbio); 17,8 (centro) x x x 

Austrália (Robaei, 2006) 12 escolares Tabela Log Mar 11,4 5 12,8 x x 19 

Jordânia (Khader, 2006) 12 a 17 escolares x x x 17,6 x x x 

 

2
4
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Tabela 2. Principais artigos sobre perda visual, erros refrativos, anisometropia, uso de óculos e fatores associados organizados por ano de        

publicação. 

Autor País/ ano Título  Periódico Tipo de estudo Amostra Principais resultados 

Krause, U. 

Krause, K. 

Rantakallio, P. 

Finlândia 

1982 

Sex 

differences in 

refraction 

errors up to 

the age of 15 

Acta Ophthalmol 

(Copenh) 

Estudo 

transversal 

 

Crianças de 14 

anos de idade 

12000 USO DE ÓCULOS: 34% das meninas e 18% dos meninos. 

SEXO: Hipermetropia e miopia foram menos comuns entre meninos quando 

comparado com meninas. Prevalência de miopia entre os que usavam óculos 

estratificados por sexo: 71% meninas e 66% meninos. 

DESEMPENHO ESCOLAR: Os míopes tiveram melhor desempenho do que os 
não míopes ou emétropes. 

ANTROPOMETRIA: As crianças mais altas e com peso maior apresentaram uma 

prevalência mais alta de miopia. 

Mantyjarvi, M. Finlândia 

1983 

Incidence of 

myopia in a 

population of 

Finnish school 

children 

Acta Ophthalmol 

(Copenh) 

Escolares de 7 

a 15 anos de 

idade 

9635  IDADE: A incidência de miopia aumenta com a idade e possivelmente mais cedo 

nas meninas do que nos meninos. A incidência foi maior nos grupos de 11 a 13 

anos de idade. 

Grosvenor, T. USA, 

1988 

Mas com 
população 

Maláia 

Myopia in 

Melanesian 

school 

children in 

Vanuatu 

Acta Ophthalmol 

Suppl 

Estudo 

transversal com 

crianças de 6 a 

19 anos de 

idade 

788 AMBIENTE: Os autores interpretam a baixa prevalência de ametropias devido a 

fatores genéticos e ambientais que não foram medidos no estudo. Embora as 

crianças fossem à escola o hábito da leitura era prejudicado pela falta de luz 

elétrica na ilha. Por esse fato também não havia televisão e as crianças da ilha 

eram intensamente engajadas em atividades agrícolas. 
 

Dandona, R. 

Dandona, L. 

Naduvilath, T. J. 

Srinivas, M. 

McCarty, C. A. 

Rao, G. N. 

 

Índia, 

1999 

Refractive 

errors in an 

urban 

population in 

Southern 

India: the 

Andhra  

Pradesh Eye 

Disease Study 

 

Invest 

Ophthalmol Vis 

Sci 

 

Transversal de 

base 

populacional 

com crianças 

até  15 anos de 

idade. 

 

2.321 

(Destes, 663 

tinham 15 

anos ou 

menos). 

As prevalênciaa dos erros refrativos foram controladas para idade e sexo. 

SEXO: Mulheres apresentaram risco maior de desenvolverem hipermetropia 

OR=1.86 (IC95% 1.33-2.61) quando comparadas com os homens. 

IDADE: Aqueles com 30 anos ou mais apresentaram maior chance de desenvolver 

hipermetropia OR=37.2 (IC95% 11.84-117.19), quando comparados com pessoas 

de 16 a 29 anos. 

O astigmatismo foi mais alto em pessoas com 40 anos ou mais OR=3.00; (IC95% 

2.23- 4.03). 

ESCOLARIDADE: A miopia é mais comum entre pessoas com maior 

escolaridade OR=1.80 (IC 95% 1.18-2.74).  

O astigmatismo é mais comum entre pessoas com maior escolaridade OR=1.73 
(IC95%1.07-2.81). 

NÍVEL ECONÔMICO: A hipermetropia esteve relacionada com pessoas da 

classe média alta em comparação ao nível econômico inferior OR=2.10 (IC95% 

1.09-4.03).  
 

2
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Lithander, J. Omã, 

1999 

Prevalence of 

myopia in 

school 

children in the 

Sultanate of 

Oman: a 

nation-wide 

study of 6292 

randomly 

selected 

children 

Acta Ophthalmol 

Scand 

Estudo 

transversal  

 

Crianças de 6 e 

12 anos de 

idade 

6292 IDADE: Prevalência de miopia (≥ - 1.00D) naqueles com acuidade visual menor 

do que 20/40 em um ou ambos os olhos aos 6 anos de idade e com 12 anos de 

idade: 0,56% e 5,16% respectivamente. 

ÁREA DE RESIDÊNCIA: no grupo de 12 anos de idade, a prevalência de miopia 

foi maior na área urbana quando comparada à área rural.   

Robinson, B. E. Canadá, 

1999 

Factors 

associated 

with the 

prevalence of 

myopia in 6-

year-olds 

Optom Vis Sci Estudo de caso-

controle 

 

Crianças com 6 

anos de idade 

10.616 IDADE: Miopia apresentou uma relação direta com a idade. 

SEXO: Não houve diferença estatisticamente significativa entre meninos e 

meninas. 

PESO AO NASCER: A prevalência de miopia foi maior nas crianças com história 

de baixo peso ao nascer (<2500g). 

HEREDITARIEDADE: Crianças com mães que iniciaram a usar óculos cedo (na 

vida) têm mais chance de serem míopes. 

 

Matsumura, H. 

Hirai, H. 

Japão, 

1999 

Prevalence of 

myopia and 

refractive 

changes in 

students from 
3 to 17 years 

of age 

Surv Ophthalmol Estdo 

longitudinal 

 

Estudantes de 

3-17 anos de 
idade 

 IDADE: No grupo de crianças com 10 anos de idade ou mais, a prevalência de 

miopia foi maior, quando comparado com o grupo de crianças com menos de 10 

anos de idade. Essa diferença foi estatisticamente significativa. 

SEXO: A média de aumento na dioptria dos erros refrativos em 6 anos de 

seguimento foi diferente entre meninos e meninas. -1,41 +/- -1,25D para os 
meninos e -1,03 +/- 1,07D para as meninas (teste-t de Student para dados não 

pareados p<0,0001). 

 

 

Zhao, J. 

Pan, X. 

Sui, R. 

Munoz, S. R. 

Sperduto, R. D. 

Ellwein, L. B. 

 

China, 

2000 

Refractive 

Error Study in 

Children: 

results from 

Shunyi 

District, China 

 

Am J 

Ophthalmol 

 

Transversal de 

base 

populacional. 

Crianças em 

idade escolar 

(5-15 anos de 

idade). 

5.584 IDADE: Regressão logística: com o aumento da idade existe um decréscimo na 

prevalência de hipermetropia OR= 0.75 (95% CI, 0.71 to 0.79). O risco de miopia 

aumenta 50% a cada ano de idade adicional. Miopia tem uma relação direta com 

idade 1.51 (95% CI, 1.46 to 1.57). 

SEXO: Não houve diferença estatisticamente significativa entre baixa acuidade 

visual de sexo.  Meninas têm um maior risco de serem hipermétropes e míopes 

quando comparadas aos meninos. OR= 1.51 (95% CI, 1.08 to 2.13) p<0,005 e 

OR= 1.79 (95% CI, 1.49 to 2.15) respectivamente. 
ÓCULOS: Do total de crianças com baixa acuidde visual, somente 28,8% delas 

usavam óculos. 
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Maul, E. 

Barroso, S. 

Munoz, S. R. 

Sperduto, R. D. 

Ellwein, L. B. 

 

Chile, 

2000 

Refractive 

Error Study in 

Children: 

results from 

La Florida, 

Chile 

 

Am J 

Ophthalmol 

 

Transversal de 

base 

populacional. 

Crianças em 

idade escolar 

(5-15 anos de 

idade). 

5.303 IDADE: A idade em crianças tem uma relação inversa com a hipermetropia e 

direta com a miopia. O astigmatismo está associado com crianças de pouca idade. 

SEXO: Regressão logística: astigmatismo é mais prevalente em meninas, quando 

comparado aos meninos. Meninas tiveram um risco maior de hipermetropia do 

que meninos OR=1.21 (IC95% 1.03 – 1.43), mas as meninas não tiveram um risco 

maior de miopia em relação aos meninos OR= 1.10 (IR95% 0.87 – 1.38). 

 

 

Pokharel, G. P. 

Negrel, A. D. 

Munoz, S. R. 
Ellwein, L. B. 

 

Nepal, 

2000 

Refractive 

Error Study in 

Children: 
results from 

Mechi Zone, 

Nepal 

 

Am J 

Ophthalmol 

 

Transversal de 

base 

populacional. 
Crianças em 

idade escolar 

(5-15 anos de 

idade). 

5.067 SEXO: Não houve diferença estatisticamente significativa com relação à 

prevalência de baixa acuidade visual. 

Boa concordância (0,65) entre retinoscopia e autorrefração em crianças 
cicloplegiadas, sem diferenças entre OD e OE. 

Quando usado o método de autorrefração, ser mulher e jovem esteve associado 

com hipermetropia, enquanto ser mais velho esteve associado com mopia. 

Astigmatismo esteve associado com ser menina e com idade maior. 

 

 

Negrel, A. D. 

Maul, E. 

Pokharel, G. P. 

Zhao, J. 

Ellwein, L. B 

WHO, 

Suíça 

2000 

Refractive 

Error Study in 

Children: 

sampling and 

measurement 

methods for a 

multi-country 
survey 

Am J 

Ophthalmol 

 

 

 

 

 

Estudo 

descritivo para 

padronização 

de estudos 

populacionais 

sobre saúde 

ocular em 
crianças com 

idade entre 5 e 

15 anos. 

 3.740  Baixa acuidade visual de causa refrativa é aquela que consegue, após exame 

refrativo, melhorar até 20/32 ou mais. 

A tabela utilizada atualmente e com mais sensibilidade e especificidade é de 

logMAR. 

A criança que usa óculos é medida com e sem a correção. 

Definição de miopia: equivalentge esférico ≤-0,50. 

Definição de hipermetropia em pelo menos um olho: equivalente esférico ≥+2.00. 
Definição de emetropia: equivalente esférico que fica maior do que -0.50 e menor 

do que +2.00. 

Murthy, G. V. 

Gupta, S. K. 

Ellwein, L. B. 

Munoz, S. R. 

Pokharel, G. P. 

Sanga, L. 

Bachani, D. 

Índia, 

2002 

Refractive 

error in 

children in an 

urban 

population in 

New Delhi 

 

Invest 

Ophthalmol Vis 

Sci 

 

Transversal de 

base 

populacional. 

População 

urbana de 

crianças de 5 -

15 anos de 

idade. 

6.447 IDADE: O astigmatismo esteve associado com idade baixa. Miopia tem uma 

relação direta e hipermetropia uma relação inversa com idade. 

ESCOLARIDADE: Crianças de 08 a 10 anos, cujo pai tem alta escolaridade, têm 

mais chance de desenvolverem miopia OR=1.48 (IC95% 1.04–2.11)  e crianças de 

14 a 15 anos, cujo pai tem alta escolaridade, têm mais chance de desenvolverem 

miopia também OR= 1.49(IC95% 1.17–1.90). A escolaridade do pai não esteve 

associada com o desenvolvimento de hipermetropia. A escolaridade da criança 

não esteve associada com desenvolvimento de miopia. 

SEXO: Meninas de 11 a 13 anos de idade têm risco maior de serem hipermétropes 
quando comparadas a meninos OR=1.72 (IC95% 1.05-2.81). O astigmatismo 

esteve associado com o sexo feminino. Miopia não esteve associada com sexo. 
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Dandona, R. 

Dandona, L. 

Kovai, V. 

Giridhar, P. 

Prasad, M. N. 

Srinivas, M. 

 

Índia, 

2002 

Population-

based study of 

spectacles use 

in southern 

India 

 

Indian J 

Ophthalmol 

 

Transversal de 

base 

populacional. 

Pessoas com 15 

anos de idade 

ou mais. 

7.432 A prevalência de uso de óculos na população geral foi de 17%. 

2/3 da população não usa correção ocular, mesmo com dioptrias piores do que 

+3.00. 

EDUCAÇÃO: Análise ajustada indicou associação de uso de correção com 

aumento de educação OR=2.84 IR95%(2.43-3.31). 

NÍVEL ECONÔMICO: Análise ajustada indicou associação positiva com uso de 

correção OR=2.79 IR95%(1.98-3.94). 

SEXO: Meninas utilizam mais óculos que meninos OR=1.73 IC95%(1.51-1.98) 

IDADE: Aqueles com 50 anos ou mais utilizam mais óculos. Associação direta 

com idade. 

LOCAL DE MORADIA: Aqueles que vivem na área urbana têm mais chance de 
utilizarem óculos do que os que vivem na zona rural. 

 

 

Lopes, G J A 

Casella, A Marcelo 

B C, Cristiane A 

 

Brasil, 

2002 

Prevalênia de 

acuidade 

visual 

reduzida, nos 

alunos da 

primeira série 

do ensino 

fundamental, 

das redes 
pública 

estadual e 

privada de 

Londrina-PR, 

no ano de 

2000. 

 

Arq. bras. 

oftalmol 

 

Transversal  

 

Alunos da 1ª 

série do ensino 

fundamental de 

escolas 

estaduais e 

particulares 

2.299  Prevalência de baixa acuidade visual (<0,7): 

 - Escola estadual: 17,1%. 

 - Escola particular: 19,8%. 

Não houve diferença estatísticamente significativa entre as prevalências de baixa 

acuidade visual entre os alunos de escolas públicas e particulares: (p=0.154). 

Foi utilizada a tabela de Snellen. 

A prevalência de erro refracional foi de 37,6% na rede estadual e de 44,0% na 

rede privada. O autor não comenta se essa diferença foi estatísticamente 

significativa. 
Prevalência do uso de óculos entre alunos do estado: 2,4%. 

Prevalência do uso de óculos entre alunos particulares: 3,6%. 

Ayed, T. 

Sokkah, M. 

Charfi, O. 

El Matri, L. 

Tunísia, 

2002 

Epidemiologic 

study of 

refractive 

errors in 

schoolchildren 
in 

socioeconomi

cally deprived 

regions in 

Tunisia 

J Fr Ophtalmol Estudo 

Transversal 

 

Estudantes de 

6-20 anos de 
idade de 

escolas 

públicas  

708 IDADE: Relação direta com miopia (sendo maior nas crianças com 14 anos de 

idade) e inversa com hipermetropia (sendo maior no grupo de 8 a 11 anos de idade 

p=0,0004). 

SEXO: Não houve diferenças significativas entre sexo e erros refrativos. 

DESEMPENHO ESCOLAR: Houve associação entre os diferentes erros 
refrativos e o mau desempenho na escola OR=2.13 (miopia OR=2.87; 

hipermetropia OR=2.69; astigmatismo OR=2.73). 
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Tong, L. 

Saw, S. M. 

Carkeet, A. 

Chan, W. Y. 

Wu, H. M. 

Tan, D. 

Singapura 
2002 

Prevalence 

rates and 

epidemiologic

al risk factors 

for 

astigmatism in 

Singapore 

school 

children 

Optom Vis Sci Estudo 

Transversal 

 

Estudantes  de 

7 a 9 anos de 

idade 

1028 FATORES ASSOCIADOS: Não apresentou diferenças estatísticamente 

significativas entre sexo, idade e etnia (p>0,05). A presença de astigmatismo ≥ 

1,00D não esteve associado com nenhuma variável correspondente a trabalhos que 

exigissem foco para perto. 

 
 

Naidoo, K. S. 

Raghunandan, A. 
Mashige, K. P. 

Govender, P. 

Holden, B. A. 

Pokharel, G. P. 

Ellwein, L. B. 

África do 

Sul, 2003 
 

 

 

 

 

Refractive 

error and 
visual 

impairment in 

African 

children in 

South Africa 

Invest 

Ophthalmol Vis 
Sci 

Transversal de 

base 
populacional. 

Crianças em 

idade escolar 

(5-15 anos de 

idade). 

4.890 IDADE: Miopia e astigmatismo relacionaram-se diretamente (OR, 1.11; 95% CI, 

1.04–1.19) e (OR, 1.03; 95% CI, 1.00–1.06), respectivamente. Hipermetropia não 
apresentou relação estatisticamente significativa. 

SEXO: Nenhum erro refrativo associou-se significativamente. 

ESCOLARIDADE DOS PAIS: Miopia relacionou-se diretamente (OR, 1.62; 95% 

CI, 1.01–2.59). Hipermetropia e astigmatismo não apresentaram associação 

estatisticamente significativa. 

Czepita, D. 

Goslawski, W. 
Mojsa, A. 

Polônia 

2003 

Occurrence of 

myopia 
among Polish 

students aged 

6 to 18 years 

old 

Klin Oczna Estudo 

Transversal 
 

Estudantes  de 

6 a 18 anos de 

idade 

 

5023 IDADE: Existe uma relação direta entre miopia e idade. 

Junghans, B. M. 

Crewther, S. G. 

Austrália 

2003 

Prevalence of 

myopia 

among 

primary 

school 

children in 

eastern 
Sydney 

Clin Exp Optom Estudo 

transversal  

 

Escolares do 

ensino 

fundamentalde 

4 a 12 anos de 
idade, de 

escolas da 

periferia de 

Sydney. 

 

2535 Prevalência de miopia (> - 0,50D): cresceu de 1% entre as crianças com 4 anos de 

idade para 8,3% entre crianças de 12 anos de idade (p<0,001). 

 

SEXO: Não houve diferenças estatisticamente significativas de erros refrativos 

entre meninos e meninas. 
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Kleinstein, R. N. 

Jones, L. A. 

Hullett, S. 

Kwon, S. 

Lee, R. J. 

Friedman, N. E. 

Manny, R. E. 

Mutti, D. O. 

Yu, J. A. 

Zadnik, K. 

USA, 

2003 

 

 

Refractive 

error and 

ethnicity in 

children 

Arch 

Ophthalmol 

Estudo 

longitudinal 

 

Crianças de 5 a 

17 anos de 

idade 

2523 SEXO: Meninas têm mais chance de serem míopes do que meninos (p<0,001). 

ETNIA: prevalência de miopia: asiáticos (18,5%); hispânicos (13,2%); 

caucasianos (4,4%); afro-americanos (6,6%). 

Prevalência de hipermetropia: caucasianos (19,3%); hispânicos (12,7%); asiáticos 

(6,3%) e afro-americanos (6,4%). Prevalência de astigmatismo: asiáticos (33,6%); 

hispanicos (36,9%); não se diferenciaram estatisticamente (p=0,17) afro-

americanos (20,0%) e caucasianos (26,4%).  

Todas as análises foram controladas para idade e sexo. 

 

 

 
 

He, M. 

Zeng, J. 

Liu, Y. 

Xu, J. 

Pokharel, G. P. 

Ellwein, L. B. 

China, 

2004 

Refractive 

error and 

visual 

impairment in 

urban children 

in southern 

china 

Invest 

Ophthalmol Vis 

SC 

Transversal de 

base 

populacional. 

Crinças de 5 a 

15 anos de 

idade. 

4.364 Miopia esteve associada com o aumento da idade OR=1.52 IC95% (1.48-1.56); 

com sexo feminino OR=1.29 IC95% (1.11-1.51) e com escolaridade aumentada 

dos pais OR=1.22 IC95% (1.05-1.42). 

Hipermetropia teve uma associação inversa com o aumento da idade OR=0,77 

IC95% (0.73-0,81) e uma associação inversa com a escolaridade dos pais 

OR=0.81 IC95% (0.66-0.98); não houve associação significativa com sexo 

(p=0,233). 

Astigmatismo esteve associado com menor idade OR=0.96 IC95% (0.94-0.98) e 

com sexo feminino OR=1.16 IC95% (1.03-1.29). 

 

 
 

 

Gianini, R. J. 

Masi, E. 

Coelho, E. C. 

Orefice, F. R. 

Moraes, R. A. 

 

Brasil, 

2004 

Prevalence of 

low visual 

acuity in 

public 

school's 

students from 

Brazil 

Rev Saude 

Pública 

 

Transversal  

Crianças da 1ª 

e 4ª séries das 

escolas 

públicas da 

cidade de 

Sorocaba. 

9.640 Prevalência de acuidade visual reduzida de 0,8 – 20/25 no melhor olho: 13,1% 

(IC95% 12.5-13.8). Utilizada a Tabela de Snellen. 

Prevalência de uso de óculos: 3,6%.  

SEXO: Prevalência estatisticamente menor em meninos (11,5%) quando 

comparada a meninas (14,9%) – (PR=0,77).  

ESCOLARIDADE: A prevalência de BV foi estatisticamente mais alta entre 

estudantes da 1ª série (14,1%) quando comparados aos da 4ª série (11,5%) – 

(PR=1,22). 

ÓCULOS: A baixa visual foi menos prevalente entre os que não usavam correção 

(12,1%), quando comparada com aqueles que usavam correção (42%) – 
(PR=0,29).  
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Kemper, A. R. 

Bruckman, D. 

Freed, G. L. 

 

 

USA, 

2004 

Prevalence 

and 

distribution of 

corrective 

lenses among 

school-age 

children 

Optom Vis Sci 

 

Transversal de 

base 

populacional. 

Crianças de 6 a 

18 anos de 

idade. 

5.141 25.4% (23.8 - 27.0% IC95%) dos 52.6 milhões de crianças entre 6-18 anos de 

idade usavam correção ocular.  

Resultados de análise utilizando regressão logística: após análise ajustada para 

todas as variáveis do modelo, meninas tiveram um ODDS 41% maior do que o 

dos meninos, com relação a utilizar correção ocular. P<0.001. OR=1.41 IC95% 

(1.21-6.25).  

Aqueles que estão abaixo dos 200%, da linha de pobreza dos EUA, e que têm 

acima de 12 anos de idade, têm mais chance de usar óculos, quando comparados 

aos de 6-11 anos de idade (p<0,005). O mesmo efeito ocorre com aqueles que 

estão situados acima dos 200% da linha de pobreza americana. (p<0,005). 

Negros ou hispânicos, que têm plano público ou privado, têm maior chance de 
usarem óculos quando comparados àqueles que não possuem seguro-saúde de 

nenhum tipo. (p<0.005). 

Aqueles que não possuem seguro-saúde e não são negros ou hispânicos têm uma 

chance maior de usarem óculos quando comparados aos negros e/ou hispânicos 

sem seguro-saúde OR=2.29 IC95% (1.35 – 3.89). 

 

Czepita, D. 

Goslawski, W. 

Mojsa, A. 

Polônia 

2004 

Astigmatism 

among 

students 

ranging from 

6 to 18 years 

of age 

Klin Oczna Estudo 

transversal  

 

Crianças de 6 a 

18 anos de 

idade 
 

5023 SEXO: Prevalência é mais comum entre meninos quando comaparados a meninas 

Hashemi, H. 

Fotouhi, A. 

Mohammad, K. 

Irã, 2004 The age- and 

gender-

specific 

prevalences of 

refractive 

errors in 

Tehran: the 

Tehran Eye 

Study 

Ophthalmic 

Epidemiol 

Estudo 

trasversal de 

base 

populacional 

com pessoas de 

5 anos ou mais 

de idade. 

1020 

pessoas de 

5-15 ano sde 

idade 

IDADE: Relação direta com miopia (p<0,001) mesmo após controle para sexo. A 

hipermetropia é mais comum nos extremos de idade (abaixo dos 15 anos e acima 

dos 45 anos de idade). 

SEXO: A hipermetropia é mais prevalente em homens do que mulheres (p<0,001) 

mesmo após o controle para idade (p=0,025) (na população geral, não somente 

nos de idade escolar). A miopia foi estatisticamente mais prevalente nas mulheres 

do que nos homens em todos os subgrupos etários. 

Khandekar, R. B. 

Abdu-Helmi, S. 

Oman, 

2004 

Magnitude 

and 

determinants 
of refractive 

error in 

Omani school 

children 

Saudi Med J Estudo 

trasversal  

25733 SEXO: A prevalência de miopia foi maior entre as meninas do que entre os 

meninos OR=1.69 IC95% (1.64-1.74). 
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Tong, L. 

Saw, S. M. 

Chia, K. S. 

Tan, D. 

Singapura 
2004 

Anisometropi

a in Singapore 

school 

children 

Am J 

Ophthalmol 

Estudo 

transversal de 

base 

populacional. 

Crianças de 7 a 

9 anos de 

idade. 

1979 Prevalência de miopia (EQ ≤ -0,50): 36,4%. 

Prevalência de anisometropia de no mínimo 1.5D e 2.0D foi de 1,57%IC95% (1.1-

2.2) e 1.01% IC95% (0.6-1.6) respectivamente.  
 

Robaei, D. 

Rose, K. 

Kifley, A. Mitchell, 

Paul 
 

 

 

 

Austrália 

2006 

Refractive 

Error and 

patterns of 

spectacle use 
in 12-Year-

Old 

Australian 

Children 

Ophthalmology Transversal de 

base 

populacional. 

Crianças de 12 
anos de idade.   

2.353 Escolas foram estratificadas por nível socioeconomico (públicas e privadas). 

USO DE ÓCULOS: Meninas tiveram maior frequência de uso de correção (22.4% 

e p=0,002) do que os meninos (15.7% e p=0,002). 

 
 

Robaei, D. 

Rose, K. 

Ojaimi, E. 

Kifley, A. 

Huynh, S. 

Mitchell, P. 

Autrália, 

2005 

Visual acuity 

and the causes 

of visual loss 

in a 

population-

based sample 

of 6-year-old 

Australian 

children 

Ophthalmology Transversal de 

base 

populacional. 

Crianças de 06 

anos de idade.   

 

1.741 Escolas foram estratificadas por nível socioeconomico (públicas e privadas) 

Prevalência de perda visual (≤ 20/40 no melhor olho): 4,1%. 

Prevalência de hipermetropia leve (+2.00D e < +3.00D): 7,3%. 

Prevalência de hipermetropia alta: (≥ +3.00D): 2,5%. 

Prevalência de miopia (≥ -0,50D):1,4%. 

Prevalência de uso de correção: 4,4%.  

 

 

 

Robaei, D. 
Rose, K. 

Kifley, A. 

Mitchell, P. 

Austrália 
2005 

Patterns of 
spectacle use 

in young 

Australian 

school 

children: 

findings from 

a population-

based study 

 

J Aapos 
 

Transversal de 
base 

populacional 

em crianças 

com 6 anos de 

idade. 

1.740 Prevalência de uso de óculos: 4,4%. 
SEXO: Prevalência de uso de correção entre meninas foi de 4.0 (IC95%2.5–6.1) 

enquanto que a de meninos foi de 6.2 (IC95% 4.7–8.3). 

COR DA PELE: Asiáticos tiveram prevalência de uso de óculos de 6.4 (IC95% 

3.6-11.3), enquanto a prevalência entre caucasianos foi de 5.0 (IC95% 3.8-11.3). 

EDUCAÇÃO: Crianças de pais com grau universitário completo tiveram uma 

prevalência de uso de óculos de 4.6 (IC95% 3.4-6.2). 

Crianças cujos pais tinham 2º grau incompleto tiveram uma prevalência de uso de 

óculos de 4.0 (IC95% 1.5-10.7). 

STATUS SOCIAL DOS PAIS: Crianças com ambos os pais empregados 

apresentaram prevalência de uso de óculos de 4.8 (IC95% 3.6-6.4). Quando 

somente um pai estava empregado essa prevalência foi de 4.3(IC95% 2.8-6.4). 
Quando ambos estavam desempregados / aposentados/trabalho não remunerado, a 

prevalência de uso de óculos foi de 8.0 (IC95% 4.4-14.6). 

Daquelas que usavam óculos 46,5% tinham astigmatismo e 40,3% tinham 

hipermetropia e/ou astigmatismo. 
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Goh, P. P. 

Abqariyah, Y. 

Pokharel, G. P. 

Ellwein, L. B. 

 

Malaysia 

2005 

Refractive 

error and 

visual 

impairment in 

school-age 

children in 

Gombak 

District, 

Malaysia 

 

Ophthalmology 

 

Transversal de 

base 

populacional. 

População 

urbana de 

crianças de 7 -

15 anos de 

idade. 

4.634 SEXO: Miopia foi mais comum em meninas. 

IDADE: Miopia teve uma relação direta com faixa etária. Hipermetropia teve uma 

relação inversa com faixa etária. 

EDUCAÇÂO: Miopia teve uma relação direta com educação dos pais. 

ETNIA: Miopia foi mais comum entre os descendentes de chineses enquanto que 

a hipermetropia foi mais comum entre crianças de outras etnias. 

 

 

Czepita, D. 
Goslawski, W. 

Mojsa, A. 

Polônia 
2005 

Occurrence of 
anisometropia 

among 

students 

ranging from 

6 to 18 years 

of age 

Klin Oczna Estudo 
trasversal 

 

Estudantes de 

6-18 anos de 

idade 

5023 SEXO: Meninos têm mais chance de terem anisometropia do que meninas. 

Hashemi, H. 

Hatef, E. 

Fotouhi, A. 

Mohammad, K. 

Irã, 2005 Astigmatism 

and its 

determinants 

in the Tehran 

population: 

the Tehran 

eye study 

Ophthalmic 

Epidemiol 

Estudo 

trasversal de 

base 

populacional 

com pessoas de 

5 anos ou mais 

de idade. 

1020 

pessoas de 

5-15 anos de 

idade 

IDADE: Apresenta relação direta (p<0,001) mesmo após contole para outras 

variáveis (hipermetropia, miopia, nível de educação e agregação familiar). 

SEXO: Não houve diferenças estatisticamente significativas para o grupo de 5 a 

15 anos de idade. Não apresentou correlação com astigmatismo. 

He, M. 
Xu, J. 

Yin, Q. 

Ellwein, L. B. 

China, 
2005 

Need and 
challenges of 

refractive 

correction in 

urban Chinese 

school 

children 

Optom Vis Sci Estudo 
trasnversal de 

base 

populacional 

 

Crianças de 5-

15 anos de 

idade 

4359 ÓCULOS: 21,1% tinham indicação de uso de correção ocular (ponto de corte para 
perda visual foi 20/40 em ambos os olhos), com melhora de, pelo menos, duas 

linhas no melhor olho. Subcorreção de duas linhas, ou menos, no melhor olho que 

já usa óculos, foi encontrado em 30% das crianças. 

Metade das crianças necessitava usar pela primeira vez óculos ou melhorar suas 

correções. 

Khandekar, R. 

Al Harby, S. 

Mohammed, A. J. 

Oman, 

2005 

Determinants 

of myopia 

among Omani 

school 

children: a 
case-control 

study 

Ophthalmic 

Epidemiol 

Estudo de caso-

controle 

 

 Estudantes do 

10º e 7º anos  

1440 casos 

1413 

controles 

Miopia: Esteve associada diretamente com pais míopes OR=2.11 IC95%(1.8-

2.47) e irmãos com miopia OR=2.87 IC95%(2.45-3.35). 

SEXO: Meninas têm mais chance de desenvolver miopia do que meninos. 
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Ho, C. S. 

Ng, C. B. 

Chan, E. 

Ngeow, A. 

Wijaya, R. 

Ashok, V. 

Tang, W. 

Gazzard, G. 

Chua, W. H. 

Saw, S. M. 

 

Singapura 
2006 

Uncorrected 

refractive 

error in 

Singapore 

teenagers 

 

Br J Ophthalmol 

 

Crianças 

escolares de12-

16 anos de 

idade 

 

PSLE (Primary  

school leaving 

examination) 

628 Estudantes com erros refrativos não corrigidos (miopia de -1.00 dioptria ou mais, 

hipermetropia de +1.00 ou mais e astigmatismo de - 1.00 ou mais) têm mais 

chance de apresentarem desempenho acadêmico menor do que os estudantes que 

não necessitam ou têm seus erros refrativos corrigidos. OR=2.24 (IC95% 1.34-

3.73) 

Castanon Holguin, 

A. M. 

Congdon, N. 

Patel, N. 

Ratcliffe, A. 

Esteso, P. 

Toledo Flores, S. 

Gilbert, D. 

Pereyra Rito, M. A. 

Munoz, B. 

 

 

México 

2006 

Factors 

associated 

with 

spectacle-

wear 

compliance in 

school-aged 

Mexican 

children 

Invest 

Ophthalmol Vis 

Sci 

Estudo de 

coorte 

 

Crianças de 5 a 

18 anos de 

idade 

493 

(população 

que já usa 

óculos) 

Em modelo de regressão, o Odds de uso de correção foi significativamente maior 

entre os mais jovens OR=1.19 CI95% (1.05-1.33) por ano de idade; entre os que 

moram em área rural OR=10.6 IC95% (5.3-21.0) e entre aqueles com miopia ≤ 

-1,25 IC95% (1.98-7.94).  

A importância da aparência no uso de óculos foi mais frequente entre as crianças 

de mais idade e que vivem na área urbana. 

Fotouhi, A. 
Hashemi, H. 

Raissi, B. 

Mohammad, K. 

Irã, 2006 Uncorrected 
refractive 

errors and 

spectacle 

utilisation rate 

in Tehran: the 

unmet need 

Br J Ophthalmol Estudo 
transversal  

 

Pessoas com 5 

anos ou mais 

de idade 

4353 A prevalência de pessoas que necessitam de óculos mas não usam (AV≤ 20/40 no 
melhor olho) foi de 14,1% IC95% (12,8 a 15,4%). 

A regressão logística multivariada mostrou relação direta entre a sensação de não 

necessidade de uso de óculos entre os mais velhos, os com menor escolaridade e 

entre os míopes. 

 

 

 

 

Huynh, S. C. 

Kifley, A. 

Rose, K. A. 

Morgan, I. 
Heller, G. Z. 

Mitchell, P. 

Australia 

2006 

Astigmatism 

and its 

components in 

6-year-old 
children 

Invest 

Ophthalmol Vis 

Sci 

Estudo 

transversal com 

estudantes de 6 

anos de idade. 

1765 SEXO: O astigmatismo foi mais prevalente em meninas quando comparadas aos 

meninos. 

ETNIA: O astigmatismo foi mais prevalente em asiáticos do que em europeus 

caucasianos. 
 

 

 

 

3
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Khader, Y. S. 

Batayha, W. Q. 

Abdul-Aziz, S. M. 

Al-Shiekh-Khalil, 

M. I. 

Jordânia 

2006 

Prevalence 

and risk 

indicators of 

myopia 

among 

schoolchildren 

in Amman, 

Jordan 

East Mediterr 

Health J 

Estudo 

transversal 

 

Estudantes de 

12 a 17 anos de 

idade 

1777 IDADE: A prevalência de miopia foi maior no grupo de menor idade (7,8%) e 

aumentou até 20,6% entre as crianças com 14 anos de idade. 

SEXO: Meninas apresentaram maior prevalência (20,3%) do que meninos 

(15,9%) (p=0,019). 

A miopia teve uma associação direta com: idade, história familiar de miopia (1 pai 

com miopia) [OR=2.20 IC95% (1.58-3.06)], uso de computador [OR=1.16 IC95% 

(1.06-1.26)] e leitura fora do ambiente escolar [OR= 1.24 IC95% (1.14-1.35)]. A 

relação foi inversa com práticas de esportes [OR=0,89 IC95% (0,86-0,96)]. Não 

houve associação entre miopia e hábito de ver televisão. 

Limitações: A prevalência foi baseada na comparação entre o auto-relato de 

miopia e os prontuários de saúde dos alunos. 
 

Saw, S. M. 

Goh, P. P. 

Cheng, A. 

Shankar, A. 

Tan, D. T. 

Ellwein, L. B. 

Singapura 
2006 

Ethnicity-

specific 

prevalences of 

refractive 

errors vary in 

Asian children 

in 

neighbouring 

Malaysia and 

Singapore 

Br J Ophthalmol Estudo de 

comparação. 

Crianças entre 

7 e 9 anos de 

idade. 

Coorte de 

Singapura= 

1962 

 

Amostra da 

Malásia= 

1752 

 

O estudo compara as prevalências de miopia entre malaios, chineses e indianos 

que vivem na Malásia e os que vivem em Singapura. 

ETNIA: Prevalência de miopia (≤-0,50) foi maior entre os malaios, chineses e 

indianos que vivem em Singapura do que entre essas mesmas etnias na Malásia 

(p<0,001). 

A prevalência de astigmatismo (≥0,75) foi maior entre os malaios que vivem em 

Singapura do que entre os malaios que vivem em sua terra natal OR=3.37 

IC95%(2.79-4.32). 

 

 

 
 

Tong, L. 

Chan, Y. H. 

Gazzard, G. 

Tan, D. 

Saw, S. M. 

Singapura 
2006 

Longitudinal 

study of 

anisometropia 

in 

Singaporean 

school 

children 

Invest 

Ophthalmol Vis 

Sci 

Estudo de 

coorte 

 

Crianças de 7 a 

9 anos de idade 

1979 Incidência de anisometropia: 7,55% IC95% (6.42-8.85) em 3 anos de 

acompanhamento. 

Fotouhi, A. 

Hashemi, H. 

Khabazkhoob, M. 

Mohammad, K. 

Irã, 2007 The 

prevalence of 

refractive 

errors among 

schoolchildren 
in Dezful, Iran 

 

 

 

Br J Ophthalmol 

 

Transversal de 

base 

populacional. 

População rural 

de estudantes 
de 6 a 15 anos. 

5.544 Prevalência de acuidade visual reduzida, não corrigida (0,5 – 20/40  ou pior no 

melhor olho): 3,8%.  

Definição de emetropia: equivalente esférico que fica maior do que -0.50 e menor 

do que +2.00. 

Prevalência de hipermetropia (≥+2.00) em estudantes do ensino primário e médio: 
16.6% (95% CI, 13.6 to 19.7).  

Prevalência de miopia (<-0,50) em estudantes do ensino primário e médio: 3.4% 

(CI 95%, 2.5 - 4.4). 
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Czepita, D. 

Zejmo, M. 

Mojsa, A. 

 

Polonia 

2007 

Prevalence of 

myopia and 

hyperopia in a 

population of 

Polish 

schoolchildren 

Ophthalmic 

Physiol Opt 

Estudo 

transversal com 

estudantes de 6 

a 18 anos de 

idade. 

4.422 IDADE: Correlação positiva com miopia (p<0,001), sendo que aumenta 

substancialmente entre 7 e 8 anos de idade (p<0,01)e correlação negativa com 

hipermetropia (.+1.00D). 

 

 

 

 

Czepita, D. 

Mojsa, A. 

Ustianowska, M. 

Czepita, M. 
Lachowicz, E. 

Polônia 

2007 

Prevalence of 

refractive 

errors in 

schoolchildren 
ranging from 

6 to 18 years 

of age 

Ann Acad Med 

Stetin 

Estudo 

transversal 

 

Crianças de 6 a 
18 anos. 

5724 IDADE: Apresentou uma relação direta com miopia (p<0,001)e inversa com 

hipermetropia (p<0,001). Associação entre idade e astigmatismo não foi 

evidenciada. 

Czepita, D. 

Mojsa, A. 

Ustianowska, M. 

Czepita, M. 

Lachowicz, E. 

Polônia 

2007 

Role of 

gender in the 

occurrence of 

refractive 

errors 

Ann Acad Med 

Stetin 

Estudo 

transversal 

 

Crianças de 6 a 

18 anos. 

5865 SEXO: Miopia (<-0,50) é mais prevalente em meninas (7,4%) do que meninos 

(5,1%) (p<0,001). Hipermetropia é mais prevalente entre meninos (19,6%) 

quando comparada com meninas (18,2%) (p<0,001).  Astigmatismo é mais 

prevalente entre meninas (1,9%) do que entre meninos (1,5%) (p<0,05). 

 

 

 

 

Das, A. 

Dutta, H. 

Bhaduri, G. 
De Sarkar, A. 

Sarkar, K. 

Bannerjee, M. 

Índia, 

2007 

A study on 

refractive 

errors among 
school 

children in 

Kolkata 

J Indian Med 

Assoc 

Transversal de 

base 

populacional. 
Crianças pré-

escolares de 5 

meses a 10 

anos de idade. 

2.317 IDADE: Sem associação significativa com erros refrativos. 

SEXO: Sem associação significativa com erros refrativos. 

Huynh, S. C. 

Kifley, A. 

Rose, K. A. 

Morgan, I. G. 

Mitchell, P. 

Austrália 

2007 

Astigmatism 

in 12-year-old 

Australian 

children: 

comparisons 

with a 6-year-

old population 

Invest 

Ophthalmol Vis 

Sci 

Estudo 

transversal com 

crianças de 12 

anos de idade. 

2.353 O estudo enfatiza pouca mudança na magnitude do astigmatismo entre as faixas 

etárias de 6 e 12 anos. 

SEXO: Não houve diferenças entre meninos e meninas. 

ETNIA: Crianças do leste da Ásia apresentaram mais chance de possuírem 

astigmatismo, quando comparadas às crianças brancas européias. Todavia essa 

diferença desapareceu quando foi controlada para: idade, sexo, nível 

socioeconômico, escolaridade dos pais, equivalente esférico e efeito 

delineamento. 
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Salomão, S. R. 

Cinoto, R. W. 

Berezovsky, A. 

Mendieta, L. 

Nakanami, C. R. 

Lipener, C. 

Munoz Ede, H. 

Ejzenbaum, F. 

Belfort, R., Jr. 

Pokharel, G. P. 

Ellwein, L. B. 
 

Brasil, 

2008 

Prevalence 

and causes of 

visual 

impairment in 

low-middle 

income school 

children in 

Sao Paulo, 

Brazil 

 

Invest 

Ophthalmol Vis 

Sci 

 

Transversal de 

base 

populacional 

Crianças de 11 

a 14 anos de 

idade. 

2.241 Prevalência de acuidade visual reduzida, não corrigida (0,5 – 20/40 no melhor 

olho): 4,82% Utilizada a tabela LogMAR. 

Prevalência de hipermetropia em pelo menos um olho (≥+2.00): 2.0 % 

Prevalência de miopia (<-0,50): 7.0%. 

Prevalência de astigmatismo (≥0,75): 4,84%. 

Definição de emetropia: equivalente esférico que fica maior do que -0.50 e menor 

do que +2.00. 

Prevalência de uso de óculos: 5,9%. 

 

 

 
 

 

He, M. G. 

Lin, Z. 

Huang, J. 

Lu, Y. 

Wu, C. F. 

Xu, J. J. 

 

China, 

2008 

Population-

based survey 

of refractive 

error in 

school-aged 

children in 

Liwan 

District, 

Guangzhou 

 
 

Zhonghua Yan 

Ke Za Zhi 

 

Transversal de 

base 

populacional. 

Crinças de 5 a 

15 anos de 

idade. 

4.368 Prevalência de hipermetropia (≥+2.00): 5.8% (95% CI: 5.3%-6.3%). 

Prevalência de miopia (<-0,50): 35.1% (95% CI: 33.2%-36.9%). 

Prevalência de astigmatismo (≥0,75): 42,7%. 

Ip, Jenny M. 

Robaei, Dana 

Kifley, Annette 

Wang, Jie Jin 

Rose, Kathryn A. 

Mitchell, Paul 

Austrália

2008 

 

 

 

Prevalence of 

Hyperopia 

and 

Associations 

with Eye 

Findings in 6- 

and 12-Year-

Olds 

 

Ophthalmology Transversal de 

base 

populacional 

em crianças de 

6 anos de idade 

e crianças com 

12 anos de 

idade. 

4.132 Prevalência de acuidade visual reduzida, não corrigida (0,5 – 20/40 ou pior no 

melhor olho): 15,5%.  

Definição de emetropia: equivalente esférico de +0,49 a -0,49. 

Prevalência de hipermetropia leve (>+0.50 e <+2.00), no melhor olho: nas 

crianças com 6 anos de idade: 13,2%; nas crianças com 12 anos de idade: 5%. 

Conceito de hipermetropia moderada é aquela ≥ +2.00D. 

ATIVIDADES AO AR LIVRE: estão associadas positivamente com 

hipermetropia moderada (≥ +2.00D) em crianças com 6 e 12 anos de idade, 

quando comparadas a crianças com miopia e na mesma faixa etária. (p<0,005). 

Hipermetropia moderada em crianças com 6 anos de idade esteve associada com 

menor idade de gravidez (≤ 30 anos) (p=0,03)e, também, com ambos os pais 
estarem empregados (p=0,02) após ajuste para etnia, sexo, escolaridade dos pais e 

pais empregados. 

Após análise muiltivariavel, crianças hipermetropes moderadas com 12 anos de 

idade, esteveram associadas com fumo durante a gravidez da mãe (p=0,07). 

Todavia, após controle para etnia esta associação desapareceu. 
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Alam, H. 

Siddiqui, M. I. 

Jafri, S. I. 

Khan, A. S. 

Ahmed, S. I. 

Jafar, M. 

Paquistão 

2008 

Prevalence of 

refractive 

error in school 

children of 

Karachi 

J Pak Med Assoc Estudo 

transversal 

 

Crianças de 6 a 

11 anos de 

idade 

940 Prevalência de erro refrativo: 8,9%. Os erros refrativos associaram-se 

positivamente com sexo feminino, mas não houve associação com idade, 

etnicidade, educação dos pais e nível socioeconômico. 

 

 

 

 

 

Congdon, N. G. 

Patel, N. 

Esteso, P. 
Chikwembani, F. 

Webber, F. 

Msithini, R. B. 

Ratcliffe, A. 

Africa do 

Sul, 2008 

The 

association 

between 
refractive 

cutoffs for 

spectacle 

provision and 

visual 

improvement 

among 

school-aged 

children in 

South Africa 

Br J Ophthalmol Estudo 

prospectivo 

 
Crianças e 

jovens de 6 a 

19 anos de 

idade 

8520 Do total da amostra, foram prescritos óculos para 810 crianças. Destas, 483 

crianças foram procuradas após 6,4+/-1,5 meses para nova entrevista. Destas, 149 

crianças estavam usando ou carregando seus óculos. As crianças com miopia 
acima de -0,75D, hipermetropia maior ou igual a +1.00D e astigmatismo maior ou 

igual a 0,75D apresentaram grande melhora na visão pelo uso dos óculos, quando 

comparado àquelas que não preenchiam estes critérios refrativos (pontos de corte). 

A análise foi ajustada para idade, sexo e área de residência urbana x rural. 

SEXO: Meninas usam mais óculos do que meninos (p< 0,0006). 

 

 

 

 

 

 

 

Ip, J. M. 
Huynh, S. C. 

Robaei, D. 

Kifley, A. 

Rose, K. A. 

Morgan, I. G. 

Wang, J. J. 

Mitchell, P. 

Australia 
2008 

Ethnic 
differences in 

refraction and 

ocular 

biometry in a 

population-

based sample 

of 11-15-year-

old Australian 

children 

Eye (Lond) Estudo 
transversal  

 

Crianças de 11-

15 anos de 

idade 

2.353 Prevalência de hipermetropia leve (de +0,50D até +1,99D): 59,4% CI95% (53.2-
65.6). 

Prevalência de hipermetropia moderada (≥+2.00D): 3,5% IC95%(2.8-4.1). 

Prevalência de miopia (>-0,50D): 11,9% IC95%(6.6-17.2). 

ETNIA: Miopia foi menos prevalente entre os europeus-caucasianos 4,6% 

IC95%(3.1-6.1)e entre as crianças do meio leste6,1% IC95%(1.3-11.0) quando 

comparadas com os asiáticos do leste 39,5% IC95%(25.6-53.5) e asiáticos do sul 

31,5% IC95%(21.6-41.4). 

A hipermetropia e o pequeno comprimento axial do olho foi mais prevalente entre 

os europeus-caucasianos, enquanto que a miopia e o comprimento axial foi maior 

entre as crianças do leste da Ásia. 

Os intervalos de confiança são largos devido ao pequeno número amostral de cada 
etnia com exceção dos europeus-caucasianos. 
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Ip, J. M. 

Rose, K. A. 

Morgan, I. G. 

Burlutsky, G. 

Mitchell, P. 

Australia 

2008 

Myopia and 

the urban 

environment: 

findings in a 

sample of 12-

year-old 

Australian 

school 

children 

 

Invest 

Ophthalmol Vis 

Sci 

Estudo 

transversal 

 

Crianças 

com12 anos de 

idade 

2367 

crianças e 

seus pais 

Prevalência de miopia (>-0,50D) na área suburbana: 6,9%. 

Prevalência de miopia (>-0,50D) na área de maior densidade populacional 

(centro): 17,8%. 

A média de refração obteve tendência por área, da região mais afastada do centro 

urbano até o próprio centro.  

LOCAL DE MORADIA: O odds de miopia foi maior em locais de maior 

densidade populacional após realização de análise multivariada,  controlando para: 

idade, sexo, etnia, trabalho para perto, atividades ao ar livre e história familiar (p 

de tendência=0,0001).  

ETNIA: Europeus-caucasianos e asiáticos que vivem no centro populacional 

denso, apresentam maior prevalência de miopia (8,1% e 55,1%), quando 
comaprados aos de mesma etnia, mas que vivem em locais mais distantes dos 

grandes centros populacionais (áreas suburbanas). 

RESIDÊNCIA: A miopia foi mais prevalente em crianças que vivem em 

apartamentos quando comparadas a outros tipos de residência (x2<0,0001), após 

ajuste para etnia, trabalho de perto e atividades ao ar livre.  

 

Sapkota, Y. D. 

Adhikari, B. N. 

Pokharel, G. P. 

Poudyal, B. K. 

Ellwein, L. B. 

 

Nepal, 

2008 

The 

prevalence of 

visual 

impairment in 

school 

children of 
upper-middle 

socioeconomi

c status in 

Kathmandu 

 

 

Ophthalmic 

Epidemiol 

Estudo 

transversal com  

crianças de 10 

a 15 anos de 

idade. 

4282 SEXO: Meninas têm 1.30 vezes mais chance de serem míopes do que os meninos 

IC95% (1.10-1.54). 

ETNIA: Mongóis têm 1.54 vezes mais chance de serem míopes quando 

comparados aos arianos IC95% (1.28 – 1.86).  

ESCOLARIDADE: Crianças, cujos pais têm alta escolaridade, têm 1.14 mais 

chances de serem míopes, quando comparadas com aquelas cujos pais têm baixa 
escolaridade IC95%( 1.02-1.27). 

USO DE ÓCULOS Crianças cujos pais usam óculos têm 1.92 vezes mais chance 

de terem filhos com miopia, quando comparados àquelas que não usam óculos 

IC95% (1.60 – 2.30). 

Giordano L Fau - 

Friedman, David S. 

Friedman Ds Fau - 

Repka, Michael X. 

Repka Mx Fau - 

Katz, Joanne 
Katz J Fau - 

Ibironke,  

USA, 

2009  

Prevalence of 

refractive 

error among 

preschool 

children in an 

urban 
population: 

the  Baltimore 

Pediatric Eye 

Disease Study 

 

Ophthalmology Transversal de 

base 

populacional. 

Crianças pré-

escolares de 6 

meses a 6 anos 
de idade. 

2.536 O objetivo do estudo foi encontrar diferenças significativas nos erros refrativos 

entre crianças brancas e afro-americanas. 

COR DA PELE: Prevalência de emetropia (equivalente esférico >-1.00 até 

<+1.00) foi de 35,6% em crianças de cor branca e 58,0% em afro-americanos 

RR=1.64 (CI 95%,1.49–1.80). 

Prevalência de miopia (≥ -1,00D) em caucasianos foi de 0,7% e em afro-
americanos foi de 5,5% RR=8.01 CI95%(3.70-17.35). 

Prevalência de hipermetropia (≥+3.00D) em caucasianos foi de 8,9%e em afro-

americanos foi de 4,4%. RR=0,49 IC95%(0.35-0.68).  

ÓCULOS: De acordo com o estudo, 5,1% das crianças se beneficiariam com o 

uso de correção ocular, mas apenas 1,3% estavam usando. 

3
9
  



 40 

Twelker, J. D. 

Mitchell, G. L. 

Messer, D. H. 

Bhakta, R. 

Jones, L. A. 

Mutti, D. O. 

Cotter, S. A. 

Klenstein, R. N. 

Manny, R. E. 

Zadnik, K. 

USA, 

2009 

Children's 

Ocular 

Components 

and Age, 

Gender, and 

Ethnicity 

Optom Vis Sci 

 

Estudo 

transversal com 

crianças  com 

média de 8,8 

+/- 2,3 anos de 

idade. 

4881 Miopia associada com: aumento da idade, especialmente em asiáticos. Menos 

frequente em caucasianos e afro-americanos. 

Hipermetropia associada com menor idade e com caucasianos e afro-amenricanos. 

Associou-se menos com asiáticos. 

Os asiáticos têm maior prevalêncioa de miopia, mas os parâmetros oculares não 

diferem dos asiáticos emétropes. 

Niroula, D. R. 
Saha, C. G. 

 

Nepal, 
2009 

Study on the 
refractive 

errors of 

school going 

children of 

Pokhara city 

in Nepal 

Kathmandu Univ 
Med J (KUMJ) 

Estudo 
transversal com 

alunos de 10 a 

19 anos de 

idade. 

964 crianças 
referenciadas 

SITUAÇÃO ESCOLAR: Erros refrativos foram mais comuns nas escolas 
privadas (9,29%) do que nas escolas públicas (4,23%) com p<0,005. Em escolas 

particulares o nível socioeconômico é mais alto, onde as crianças passam mais 

tempo nos temas, assistindo à televisão e usando computadores, quando 

comparadas àquelas das escolas públicas. O stress provocado pelo aumento de 

atividades que requeiram o foco para perto podem levar ao aumento da 

prevalência de miopia nessas crianças. 

SEXO: Meninos apresentaram prevalência maior de erros refrativos (7,59%) 

quando comparados com meninas (5,31%). 

 

 

Anera, R. G. 

Soler, M. 

de la Cruz Cardona, 
J. 

Salas, C. 

Ortiz, C. 

 

Espanha, 

2009 

Prevalence of 

refractive 

errors in 
school-age 

children in 

Morocco 

Clin Experiment 

Ophthalmol 

 

Estudo 

transversal com 

alunos de 6 a 
16 anos de 

idade. 

545 Prevalência de miopia (≤-0,50): 6,1%. 

Prevalência de hipermetropia (>+2.00): 18,3%. 

Prevalência de anisometropia (≥ 0,75): 23,5%. 

Yekta, A. 

Fotouhi, A. 

Hashemi, H. 

Dehghani, C. 

Ostadimoghaddam, 

H. 

Heravian, J. 

Derakhshan, A. 
Yekta, R. 

Behnia, M. 

Khabazkhoob, M. 

 

Irã, 2010 Prevalence of 

refractive 

errors among 

schoolchildren 

in Shiraz, Iran 

Clin Experiment 

Ophthalmol 

Estudo 

transversal 

 

1872 Prevalência de perda visual (≤ 20/40): 6,43%. 

Prevalência de miopia (EQ ≤ 0,50): 4,35%  IC95% (2.89-5.82%). 

Prevalência de hipermetropia (EQ ≥ +2.00D): 5.04% IC95% (3.50-6.58%). 

Prevalência de astigmatismo (≥ 0,75D): 11,27% IC95% (9.81-12.74%). 

Prevalência de anisometropia: 2.58%. 

IDADE: relação inversa com hipermetropia (p=0,021). 
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Borchert, M. 

Tarczy-Hornoch, K. 

Cotter, S. A. 

Liu, N. 

Azen, S. P. 

Varma, R. 

USA, 

2010 

Anisometropi

a in Hispanic 

and african 

american 

infants and 

young 

children the 

multi-ethnic 

pediatric eye 

disease study 

Ophthalmology Estudo 

transversal de 

base 

populacional 

 

Crianças de 6 a 

72 meses de 

idade 

6024 ETNIA: Anisometropia decresceu 1 grau a cada ano para os hispânicos 

(p=0.0016), mas não para afro-americanos. Prevalência de anisometropia 

(diferença EQ ≥ 1.00D entre os olhos): nos hispânicos: 4,3%; nos afro-

americanos: 4,2%. 

SEXO: Anisometropia não variou segundo sexo. 

Estrabismo esteve associado diretamente com anisometropia. 

Anisometropia não se associaou com: idade gestacional, peso ao nascer, retardo 

mental, história familiar ou outras exposições pré-natais. 

Anisometropia acima de 3D é uma condição rara. 

Multi-Ethnic 
Pediatric Eye 

Disease Study 

Group 

USA, 
2010 

Prevalence of 
myopia and 

hyperopia in 

6- to 72-

month-old 

african 

american and 

Hispanic 

children: the 

multi-ethnic 

pediatric eye 

disease study 

Ophthalmology Estudo 
transversal de 

base 

populacional 

 

Crianças de 6 

meses a 6 anos 

de idade 

6024 ETNIA: Prevalência de miopia (EQ ≤ 1.00D) entre afro amenricanos: 6,6% e 
entre hispânicos: 3,7% com diferença estatisticamente significativa p< 0,001). 

Prevalência de hipermetropia (EQ ≥ +2.00D) entre afro americanos: 20,8% e entre 

hispânicos: 26,9%. Essa diferença foi estatísticamente significativa p<0,001). 

IDADE: A miopia apresentou uma relação inversa com a idade (p<0,001), 

possivelmente devido ao processo de emetropização que ocorre em idade pré-

escolar, em comparação à maioria dos estudos que encontram uma relação direta 

com a idade em escolares. Houve relação inversa com hipermetropia (p=0,021). 

SEXO: Não houve diferença estatisticamente significativa entre meninos e 

meninas.  
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Tabela 3. Principais estudos sobre funções acomodativas e binoculares, astenopia, pontos de corte para as funções e relação entre função 

acomodativa e binocular e desempenho escolar, organizados por ano de publicação. 

Autor País/ ano Título  Periódico Tipo de estudo Amostra Principais resultados 

Hokoda, S. C. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1985, 

USA 

General 

binocular 

dysfunctions 

in an urban 

optometry 
clinic 

J Am Optom 

Assoc 

 

Transversal  

 

Indivíduos com 

sintomas de 

astenopia 
referenciados a 

um serviço de 

optometria. 

 

 

119  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Prevalência de disfunção binocular: 42,9%. 

Prevalência de insuficiência acomodativa: 16,8%. 

Prevalência de insuficiência de convergência: 4,2%. 

Prevalência de esoforia para perto: 5,9%. 

Wick, B. 

Hall, P. 

 

 

 
 

1987, 

USA 

Relation 

among 

accommodativ

e facility, lag, 

and amplitude 
in elementary 

school 

children 

 

 

 

 

Am J Optom 

Physiol Opt 

 

Transversal  

 

 

123  

 

Prevalência de flexibilidade acomodativa diminuida: 53%. 

Prevalência de diminuição da amplitude acomodativa: 25%. 

 

Porcar, E. 

Martinez-Palomera, 

A. 

 

1997, 

Espanha 

Prevalence of 

general 

binocular 

dysfunctions 

in a 
population of 

university 

students 

 

 

 

Optom Vis Sci 

 

Transversal  

 

Estudantes 

universitários 

 

65  Prevalência de disfunções binoculares: 32,3%. 

Prevalências de excesso de acomodação, insuficiência de convergência+excesso 

de acomodação, insuficiência acomodativa, exoforia básica foi de 10,8%, 7,7%, 

6,2%, 3,1%, respectivamente. 
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Rouse, M. W. 

Borsting, E. 

Hyman, L. 

Hussein, M. 

Cotter, S. A. 

Flynn, M. 

Scheiman, M. 

Gallaway, M. 

De Land, P. N. 

1999, 

USA 

Frequency of 

convergence 

insufficiency 

among fifth 

and sixth 

graders. The 

Convergence 

Insufficiency 

and Reading 

Study (CIRS) 

group 

Optom Vis Sci 

 

Transversal  

 

Crianças de 8-

12 anos de 

idade com 

sintomas de 

astenopia 

referenciadas a 

um serviço de 

optometria. 

468  Prevalência de insuficiência de convergência: 13%. 

Lara, F. 

Cacho, P. 

Garcia, A. 

Megias, R. 

 

2001, 

Espanha 

General 

binocular 

disorders: 

prevalence in 

a clinic 

population 

 

Ophthalmic 

Physiol Opt 

 

Transversal  

 

Pacientes de 10 

a 35 anos de 

idade com 

sintomas de 

astenopia 

referenciados a 

um serviço de 

optometria. 

265  Prevalência de disfunção acomodativa: 12,9%. 

Prevalência de disfunção binocular: 9,4%. 

Prevalência de excesso de convergência: 4,5%. 

Prevalência de insuficiência de convergência: 0,8%. 

Prevalência de excesso de acomodação: 6,4%. 

Prevalência de insuficiência de acomodação: e 3%. 

Prevalência de exoforia básica: 0,4%.  

Cacho, P. 

Garcia, A. 

Lara, F 
Mar Seguí, M 

 

2002, 

Espanha 

Diagnostic 

Signs of 

Accommodati
ve 

Insufficiency 

 

Optom and Vis 

Sci 

Pessoas de 13 a 

35 anos de 

idade que 
apresentaram 

insuficiência 

acomodativa. 

328 Nenhum dos exames para diagnosticar os fatores acomodativos apresentou altos 

valores de sensibilidade. 

De acordo com os resultados de sensibilidade, o exame com lentes flipper para 
ver falha monocular de flexibilidade acomodativa foi o exame mais associado 

com insuficiência de acomodação.  

O disgnóstico de insuficiência acomodativa não deve ter como base somente o 

exame de amplitide acomodativa. 

Utilizado o Fogging Test. 

 

Junghans, B. 

Kiely, P. M. 

Crewther, D. P. 

Crewther, S. G. 

 

2002, 

Austrália 

Referral rates 

for a 

functional 

vision 

screening 

among a large 
cosmopolitan 

sample of 

Australian 

children 

Ophthalmic 

Physiol Opt 

 

Crianças de 3 a 

12 anos de 

idade 

2697  Estipulou pontos de corte para algumas funções acomodativas e binoculares em 

uma amostra representativa de crianças. Resultados para caracterizar algumas 

disfunções acomodativas e binoculares: estereopsia>70", flexibilidade 

acomodativa <8cpm com ponto próximo de convergência (PPC) >9 cm, 

exoforia para perto >10prismas, endoforia para perto > 10prismas. Foi realizada 

uma análise Post-hoc. 
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Jiménez, R. 

González, M.D. 

Pérez, M.A. 

García, J.A. 

2003, 

Espanha 

Evolution of 

accommodativ

e function and 

development 

of ocular 

movements in 

children 

 

Ophthal. 

Physiol. Opt. 

Crianças de 6-

12 anos de 

idade 

1.056 AOA (1994) recomenda que o diagnóstico e tratamento das alterações 

acomodativas e de binocularidade deveriam ser prioritárias para a totalidade da 

população pediátrica, mas para isso é necessário a construção de parâmetros que 

indiquem se a criança acomoda normalmente ou não,  para sua faixa etária. 

A flexibilidade acomodativa apresenta valores diferentes para dois grupos 

distintos de idade: 6-7 e 8-12. 

 

Bertil, S 2004, 

Suécia 

Ocular 

Accommodati

on 
Studies of 

amplitude, 

insufficiency, 

and 

facility 

training in 

young school 

children 

Department of 

Ophthalmology 

Institute of 
Clinical 

Neuroscience 

Göteborg 

University 

Transversal 

 

Escolares de 6-
10 anos de 

idade  

 

 

136 Evidencia que a amplitude acomodativa monocular em estudantes pode ser 

diferente da esperada para a faixa etária segundo as fórmulas de  Hofstteter 

p<0.001 (Hofstetter, 1944).   
Mais do que 1/3 dos estudantes (34,7%) reportaram, ao menos, um sintoma de 

desconforto visual em atividades de perto e o principal sintoma foi o de 

astenopia (26,4%). 

Os principais sintomas ligados à astenopia são: borramento visual, dores de 

cabeça, diplopia, problemas de foco durante atividades longe/perto, fotofobia e 

sensação de desconforto durante períodos de leitura. 

Afirma a importância de diagnosticar as disfunções acomodativas em crianças, 

através de métodos mais simples e diretos. 

 

 

 Ip, JM  

 Robaei, D  

2006, 

Austrália  

Prevalence of 

Eye Disorders 

in Young 
Children With 

Eyestrain 

Complaints 

Am J 

Ophthalmol 

Estudo 

trasversal de 

base 
populacional 

 

Crianças com 6 

anos de idade 

1.740 O objetivo do estudo foi verificar se a presença ou não de astenopia pode ser 

marcador para condições oculares em crianças.  

Prevalência de erros refrativos (geral): 15,2% de crianças. Destas, 9,9% 
queixaram-se de astenopia. 

A prevalência de erros refrativos foi igual entre crianças sem sintomas de 

astenopia, embora a hipermetropia tenha sido mais frequente entre crianças com 

sintomas de astenopia 2.8% p=0.0008. 

Prevalência de astenopia 15,2%. 

Entre o grupo com astenopia 3,4%  das crianças apresentaram dificuldade em 

tarefas para perto. 

Crianças com astenopia tinham chance maior de estarem usando correção do 

que aquelas sem sintomas OR=7.1 IC95% (4.6-10.9). 

Crianças com sintomas de astenopia tinham mais chances de serem 

hipermétropes do que as que não tinham nenhum tipo de sintoma ocular OR= 
2.8 (IC95%1.6-4.8) p=0.0008. Essa associação não foi evidenciada com relação 

à miopia OR=1.7 (IC95% 0.6–4.7) e ao astigmatismo OR=1.3 (IC95% 0.9–2.0). 
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Blouza, AJ 

Loukil, I 

Mhenni, A 

Khayati, L 

Mallouche, N 

Zouari, B 

2007, 

Tunísia 

Prise em 

Charge de 
l’hypermetropie 

de l’enfant 

J Fr. Ophthalmol Estudo 

descritiivo 

 

Crianças entre 

5 e 15 anos de 

idade 

 

300 olhos de 

150 crianças 

A cefaléia foi o principal motivo de consulta entre as crianças (82%). 

Astenopia foi a queixa principal em 33% das crianças. 

Palomo-Alvarez, C. 

Puell, M. C. 

2008, 

Espanha 

Accommodati

ve function in 

school 

children with 
reading 

difficulties 

 

Graefes Arch 

Clin Exp 

Ophthalmol 

 

Estudo de caso-

controle. 

Escolares de 8 

a 13 anos de 
idade.  

Exame 

específico para 

classificar mais 

leitores: 

PROLEC 

PROLES-SE. 

87 casos 

(leitores 

precários). 

32 controles 
(bons 

leitores). 

Foi utilizado um teste de desempenho na leitura constituído de testes de 

palavras e pseudopalavras. 

A amplitude acomodativa monocular foi significativamente menor no grupo de 

maus leitores, quando comparada com a de bons leitores p<0.001. 
A flexibilidade acomodativa foi significativamente menor no grupo de maus 

leitores quando comparada à de bons leitores p<0.005. 

A acomodação relativa positiva ou negativa não apresentou diferença entre os 

grupos. 

 

 

 

 

 

 

Abdi, S 

Lennerstrand, G 

Pansell, T 
Rydberg, A 

 

 

 

 

 

 

2008, 

Suécia 

Orthoptic 

Findings and 

Asthenopia in 
a Population 

of Swedish 

Schoolchildre

n 

Aged 6 to 16 

Years 

 

 

Strabismus Estudo 

transversal, 

amostra de 
conveniência. 

 

Escolares com 

6 a 16 anos de 

idade. 

216 Prevalência de astenopia: 23,1% aproximadamente 1 em cada 4 crianças. 

Houve associação estatisticamente significativa entre astenopia e crianças com 

miopia OR=3.37 IC95% (1.32-8.63) p=0,005. 
Houve associação estatisticamente significativa entre astenopia e crianças com 

acuidade visual menor ou igual a 0,65 (20/30) OR=3.00 IC95%(1.46-6.17) 

p=0,005. 

 

Mutti, DO 

Mitchell, GL 

Jones, LA 

Friedman, NE 
Frane, SL 

Lin, WK 

Moeschlberger, ML 

Zadnik, K 

2009, 

USA 

Accommodati

on, acuity, and 

their 

relationship to 
emmetropizati

on in infants. 

 

Optom. Vis. Sci Crianças de 6, 

9 e 18 meses de 

idade 

362 A mudança no erro refrativo tem uma relação linear com a resposta 

acomodativa para longe (R = 0.17, p < 0.0001) e perto (R = 0.13, p < 0.0001). 
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Shin, H. S. 

Park, S. C. 

Park, C. M. 

 

2009, 

Coréia 

do Sul 

Relationship 

between 

accommodativ

e and 

vergence 

dysfunctions 

and academic 

achievement 

for primary 

school 

children 
 

Ophthalmic 

Physiol Opt 

 

Transversal  

 

Estudantes de 

escola pública, 

entre 9-13 anos 

de idade, com 

sintomas de 

astenopia. 

 

875  

 

114 casos 

com 

sintomas. 

 

761 crianças 

como 

grupo de 

comparação. 

Prevalência de disfunção acomodativa e/ou binocular: 71.9%.  

Prevalência de disfunção acomodativa: 35,4%. 

Prevalência de disfunção binocular: 34,1%.  

Prevalência de insuficiência acomodativa entre os que apresentaram disfunção 

acomodativa: 18,2%. 

Prevalência de insuficiência de flexibilidade acomodativa entre os que 

apresentaram disfunção acomodativa: 13,4%. 

Prevalência de excesso de acomodação entre os que apresentaram disfunção 

acomodativa: 3,7%. 

Prevalência de insuficiência de convergência entre os que apresentaram 

disfunção binocular: 28%. 
Prevalência de exoforia básica entre os que apresentaram disfunção binocular: 

3,7%. 

Prevalência de excesso de convergência entre os que apresentaram disfunção 

binocular: 2,4%. 

Palomo-Alvarez, C. 

Puell, M. C. 

 

2010, 

Espanha 

Binocular 

function in 

school 

children with 

reading 

difficulties 

 

Graefes Arch 

Clin Exp 

Ophthalmol 

 

Estudo de caso-

controle. 

Escolares de 8 

a 13 anos de 

idade. 

Exame 

específico para 

classificar mais 
leitores: 

PROLEC 

PROLEC-SE. 

 

87 casos 

(leitores 

precários). 

32 controles 

(bons 

leitores). 

Foi utilizado um teste de desempenho na leitura constituído de testes de 

palavras e pseudopalavras. 

Maus leitores tiveram que utilizar ajuda de lentes prismáticas para convergência 

de perto, com mais freqüência do que o grupo de bons leitores p<0.001. 

Daum, K. M. 1983 Accommodati

ve 

dysfunction 

Doc Ophthalmol Transversal de 

população 

específica 

(fichas de 

pacientes 

clínicos) 

 

Pacientes com 
diagnóstico de 

disfunção 

acomodativa 

 

 

114 Prevalência de insuficiência acomodativa entre aqueles com disfunção 

acomodativa: 84%. 

Prevalência de insuficiência de flexibilidade acomodativa entre aqueles com 

disfunção acomodativa: 12,3%. 

Prevalência de espasmo acomodativo entre aqueles com disfunção acomodativa: 

2,63%. 

Prevalência de fadiga acomodativa entre aqueles com disfunção acomodativa: 

0,88%. 
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Hennessey, D. 

Iosue, R. A. 

Rouse, M. W. 

 

1984 Relation of 

symptoms to 

accommodativ

e infacility of 

school-aged 

children 

Am J Optom 

Physiol Opt 

Transversal de 

população 

específica 

(pacientes com 

sintomas de 

astenopia). 

 

 

 

60 Aqueles com sintomas de astenopia tiveram desempenho pior no teste de 

flexibilidade acomodativa, quando comparados àqueles que não tinham tais 

sintomas. 

 

Ponto de corte para acomodação facilitada monocular e binocular foi 8 e 11cps 

respectivamente. 

Rouse, M. W. 

Hutter, R. F. 
Shiftlett, R. 

 

1984 A normative 

study of the 
accommodativ

e lag in 

elementary 

school 

children 

Am J Optom 

Physiol Opt 

Estudo 

transversal com 
população 

específica 

(após teste com 

os critérios do 

Modified 

Clinical 

Technic – 

MCT). 

(Escolares do 

jardim de 

infância até a 

sexta série). 

100 A amplitude acomodativa foi mensurada através do método de estimativa 

monocular (MEM), com retinoscopia dinâmica. 
 

A média de amplitude acomodativa para o olho direito foi de +0,33D (+/-0,35) e 

para o olho esquerdo de +0,35D (+/- 0,34). 

 

A análise de variância mostrou dependência entre MEM e idade e grau escolar. 

Talvez devido à hipótese de “aprendendo a ler” e “lendo para aprender”. 

 

 

Levine, S. 
Ciuffreda, K. J. 

Selenow, A. 

Flax, N. 

 

1985 Clinical 
assessment of 

accommodativ

e facility in 

symptomatic 

and 

asymptomatic 

individuals 

J Am Optom 
Assoc 

Transversal 
com população 

específica. 

 

Pacientes com 

e sem sintomas 

de astenopia. 

 O ponto de corte entre sintomáticos e assintomáticos foi de 11cps para 
flexibilidade acomodativa. 

 

 

Mantyjarvi, M. I. Finlândia 

1988 

Accommodati

on in school 

children with 

music or 

sports 
activities 

J Pediatr 

Ophthalmol 

Strabismus 

Estudo 

transversal com 

população 

específica de 

estudantes. 
 

Crianças de 10 

a 16 anos de 

idade.  

324 O estudo foi realizado antes e após 12 minutos de sessão de leitura. 

No grupo de crianças musicistas, houve 15,8% de diminuição da amplitude 

acomodativa (menos do que 7D) após a leitura; no grupo de crianças atletas 

houve diminuição em 6,5% e no grupo controle (que faziam outras atividades), 

de 5,4%. Esta diferença foi estatisticamente significativa entre o grupo de 
músicos e o grupo controle. Não houve diferenças entre o grupo de atletas e o 

grupo controle. 

SEXO: A diminuição da amplitude acomodativa foi mais frequente entre as 

meninas. 
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Williams, S. 

Simpson, A. 

Silva, P. A. 

 

Nova 

Zelândia 

1988 

Stereoacuity 

levels and 

vision 

problems in 

children from 

7 to 11 years 

Ophthalmic 

Physiol Opt 

Estudo 

transversal  

 

Crianças de 7 a 

11 anos de 

idade 

859 crianças 

de 7 anos de 

idade. 

811 crianças 

de 9 anos de 

idade.  

796 crianças 

de 11 anos 

de idade. 

 

Foi usado como instrumento o TNO Random Dot Stereotest. 

Prevalência de alteração na estereopsia: entre 2.1 e 3.2% da amostra total. 

 

A estereoacuidade tem relação direta com a idade. 

 

Existe associação entre alterações de estereopsia e estrabismo e estereopsia e 

baixa acuidade visual. 

Scheiman, M. 
Galloway, M 

Ciner, E. 

 

1996 Prevalence of 
visual 

anomalies and 

ocular 

pathologies in 

a clinic 

pediatric 

population 

J Am Optom 
Assoc 

Estudo 
transversal com 

prontuários dos 

últimos 6 

meses de um 

serviço de 

optometria 

(população 

específica). 

2023 
crianças de 6 

meses a 18 

anos de 

idade 

Prevalências na população de 6 (anos) a 18 anos de idade: 
Prevalência de insuficiência acomodativa: 2,3%. 

Prevalência de excesso de acomodação: 2,2%. 

Prevalência de acomodação facilitada insuficiente: 1,5%. 

Prevalência de exoforia básica: 0,3%. 

Prevalência de excesso da convergência: 8,2%. 

Prevalência de insuficiência de convergência: 5,3%. 

SEXO: Meninas apresentam maior chance de apresentarem excesso de 

acomodação do que meninos (p=0.017). 

ETNIA: Caucasianos têm mais chance de apresentarem excesso de 

convergência do que negros (p=0,042). 

IDADE: As crianças com 6 anos ou mais de idade têm mais chance de 

apresentar insuficiência de convergência (p=0,002), excesso de convergência 
(p<0,0005), insuficiência de flexibilidade acomodativa (p=0,0086 – Teste exato 

de Fisher) e excesso de acomodação (p=0,013) do que as crianças com menos 

de 6 anos de idade. 

 

 

Rouse, M. W. 

Hyman, L. 

Hussein, M. 

Solan, H. 

 

USA, 

1998 

Frequency of 

convergence 

insufficiency 

in optometry 

clinic settings. 

Convergence 

Insufficiency 
and Reading 

Study (CIRS) 

Group 

 

 

Optom Vis Sci Estudo 

transversal em 

população 

específica 

 

Crianças de 8 a 

12 anos de 
idade 

415 Prevalência de insuficiência de convergência: 6%. 
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Kedzia, B. 

Tondel, G. 

Pieczyrak, D. 

Maples, W. C. 

 

Polônia, 

1999 

Accommodati

ve facility test 

results and 

academic 

success in 

Polish second 

graders 

J Am Optom 

Assoc 

Estudo 

transversal com 

população de 

escolares 

 

Crianças com 

idade média de 

8 anos. 

 

 

76 A acomodação facilitada não mostrou associação estatisticamente significativa 

com o desempenho escolar (leitura, escrita, matemática e educação física).  

O escore de desempenho baseou-se na avaliação dos professores. 

Chen, A. H. 
O'Leary, D. J. 

Howell, E. R. 

 

Austrália
2000 

Near visual 
function in 

young 

children. Part 

I: Near point 

of 

convergence. 

Part II: 

Amplitude of 

accommodatio

n. Part III: 

Near 

heterophoria 

Ophthalmic 
Physiol Opt 

Estudo 
transversal 

Centros de 

cuidado de 

crianças e 

escolas 

públicas 

Foram 

escolhidas 

somente 

crianças 

emétropes. 

485 crianças 
examinadas 

para PPC. 

405 crianças 

examinadas 

para 

amplitude 

acomodativa 

mono e 

binocular. 

268 crianças 

examinadas 

para 
heteroforia. 

 

 

 

Pontos de corte para crianças emétropes: 
Amplitude acomodativa monocular: 2 a 2.95,  3 a 3.92 e 4 a 4.92 anos de idade 

(10.75D a 19D); 5 a 5.92 anos de idade (10D a 16D). 

Amplitude acomodativa binocular: 2 a 2.95 anos de idade (10.75D a 20D), 3 a 

3.92 e 4 a 4.92 anos de idade (10.75D a 19D); 5 a 5.92 anos de idade (10.50D a 

17D). 

Heteroforia para perto: 2 a 2.95,  3 a 3.92 anos de idade: (considerado 

ortoforia); 4 a 4.92 anos de idade 0.5PD-esoforia/0.5PD-exoforia; 5 a 5.92 anos 

de idade: 2PD-esoforia/3PD-exoforia. 

Ponto próximo de convergência:menos de 3cm para todas as idades do estudo. 

Kasmann-Kellner, 

B. W. 

Ruprecht, K. W. 

 

Alemanh

a, 2000 

Vision 

screening 

survey of all 

children 

starting 

primary 

school in 1998 

in the Federal 
State of 

Saarland, 

Germany 

 

 

Strabismus Transversal 

com população 

de estudantes 

5.756 de um 

total de  

12. 192 

crianças 

foram 
referenciadas 
a um 
oftalmologista 
para exame 

completo. 

Prevalência de alteração de estereopsia: 0,7%. 

O exame utilizado foi o de Lang I. 
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Kulp, M. T. 

Schmidt, P. P. 

USA 

2002 

A pilot study. 

Depth 

perception 

and near 

stereoacuity: 

is it related to 

academic 

performance 

in young 

children? 

 

Binocul Vis 

Strabismus Q 

Estudo 

transversal 

 

Estudantes com 

7 +/- 0.97 anos 

de idade 

117 O teste de estereopsia foi realizado com o Teste de Randolt 2 a 40cm. 

Houve associação estatisticamente significativa entre estereopsia e os escores de 

leitura (p=0,033) e com as informações dos professores a respeito do 

desempenho na leitura (p<0,001), escrita, (p<0,001), matemática (p<0,001),  e 

capacidade de soletrar (p<0,048) dos alunos. 

Somente professores experientes foram admitidos no exame (cegados) e suas 

avaliações foram comparadas (validade) com testes padronizados de 

desempenho escolar que geram escore. 

Wick, B. 

Gall, R. 

Yothers, T. 

 

USA 

2002 

Clinical 

testing of 

accommodativ

e facility: part 

III. Masked 

assessment of 

the relation 

between 

visual 

symptoms and 

binocular test 

results in 
school 

children and 

adults 

 

 

Optometry Estudo 

transversal com 

população 

específica 

 

 

152 crianças 

 

98 adultos 

Ponto de corte para a acomodação facilitada: 10cps. 

 

Nas crianças, houve diferenciação entre os grupos sintomático e assintomático 

com relação à amplitude acomodativa (p=0.0004) e à flexibilidade acomodativa 

(p=0.0055). Ou seja, aqueles com pior desempenho nestes exames apresentaram 

mais sintomas de astenopia. 

Ohlsson, J. 

Villarreal, G. 

Sjostrom, A. 

Cavazos, H. 

Abrahamsson, M. 

Sjostrand, J. 

 

Suécia 

2003 

Visual acuity, 

amblyopia, 

and ocular 

pathology in 

12- to 13-

year-old 

children in 
Northern 

Mexico 

 

 

 

JJ Apos Estudo 

transversal 

 

Crianças de 12 

a 13 anos de 

idade 

1035 Prevalência de perda visual abaixo de 20/20 em pelo menos um olho: 11%. 

Prevalência de baixa visão estereoscópica com o Teste de Titmus: 10,4%. 

Prevalência de hipermetropia (≥ +1.00D): 9,3%. 

Prevalência de astigmatismo (≥ -1.50D): 9,5%. 
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Sterner, B. 

Gellerstedt, M. 

Sjostrom, A. 

Suécia 

2004 

The amplitude 

of 

accommodatio

n in 6-10-

year-old 

children - not 

as good as 

expected! 

Ophthalmic 

Physiol Opt 

Estudo 

transversal 

 

Crianças de 6 a 

10 anos de 

idade 

76 Método de Push Up (Donders). 

 

A amplitude acomodativa para essa faixa etária foi diferente quando comparada 

às fórmulas clássicas de Hoffsteter para a mesma faixa etária. Diferença de -

3.60D (-4.5D a +2.8D) p<0,001 para o olho direito (monocular) e diferença de -

3.50D (-4.4D a +2.7D) com p<0,001 para o olho esquerdo (monocular). A 

amplitude binocular não apresentou diferenças estatisticamente significativas. 

Suryakumar, R. 

Bobier, W. R. 

Canadá 

2004 

Gain and 

movement 

time of 
convergence-

accommodatio

n in preschool 

children 

Optom Vis Sci Estudo 

transversal 

 
Crianças pré-

escolares (4 +/- 

1,31 anos de 

idade) 

37 Estudo sobre a relação CA/A em crianças comparada a adultos 

 

Os valores da relação média da CA/A entre crianças e adultos não apresentou 
diferença estatisticamente significativa. 
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2.1 Função visual em escolares 

 

2.1.1 Acuidade visual e erros refrativos 

 

2.1.1.1 Prevalência de perda visual em escolares 

 

 

Segundo Yamane, são vários os fatores que acabam interagindo na 

medida da acuidade visual, como: o tipo de instrumento para a medida, o 

julgamento do examinador, o nível de luminância, o contraste (claridade das 

letras, iluminação de fundo), o diâmetro pupilar do examinado, a distância dos 

optotipos, o estado de adaptação do olho humano a diferentes ambientes, 

dentre outros (Yamane, 1990). A tratabilidade matemática desses fatores é 

extremamente complexa e extrapola o realismo biológico necessário para a 

avaliação da acuidade visual dos indivíduos. Assim, o importante é efetuar a 

medida sempre sob as mesmas condições, padronizando ao máximo o exame. 

(Yamane, 1990) 

 O Conselho Internacional de Oftalmologia (ICO) adotou, em 2002, os 

critérios da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 

Relacionados à Saúde (CID-10), juntamente com a Classificação Internacional 

de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), ambas utilizadas pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), e propôs uma classificação em 

Categorias de Deficiência Visual (Tabela 4) (Kara-José, 2009). Também 

recomendou o uso das terminologias Visão Normal e Perda Visual (leve, 

moderada, grave, profunda, baixa visão e cegueira), de acordo com valores 

específicos de percepção visual, medidos com uma tabela logarítmica mais 

precisa (Log-MAR – EDTRS) (Kara-José, 2009).  
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Tabela 4. Classificação da ICO* para visão normal, baixa visão e cegueira (Kara-José, 

2009). 

Classificação AV** escala fração em pés 

Visão normal ≥ 20/20 

Perda visual leve < 20/20 a ≥ 20/60 

Perda visual moderada < 20/60 a < 20/160 

Perda visual grave < 20/160 a ≥ 20/400 

Perda visual profunda < 20/400 a ≥ 20/1000 

Perda visual próxima à cegueira < 20/1000 a ≥ SLP
# 

Perda total da visão (cegueira total) SLP
# 

Baixa visão < 20/60 a ≥ 20/400 

Cegueira < 20/400 incluindo SLP
# 

* Conselho Internacional de Oftalmologia; **acuidade visual; #sem percepção luminosa 

 

 

Na revisão bibliográfica, foram agrupados 12 estudos populacionais de 

crianças e escolares. A tabela utilizada foi a logarítmica (LogMAR – EDTRS), 

com exceção de um estudo iraniano que utilizou a Tabela de Snellen (Yekta, 

2010). Destes, 6 apresentaram prevalência de perda visual que variou de 1,4 a 

6,4, entre crianças de 5 a 15 anos de idade (Murthy, 2002, Naidoo, 2003, 

Pokharel, 2000, Robaei, 2005, Salomao, 2008, Yekta, 2010).  

Durante o exame de acuidade visual, a miopia e o astigmatismo são as 

ametropias que mais impactam sobre a acuidade visual. A miopia não 

consegue ser compensada pelos mecanismos acomodativos oculares para 

melhorar a capacidade de foco da imagem, mesmo em graus pequenos. O 

astigmatismo, embora seja relativamente compensado pela acomodação 

ocular, não consegue ser suplantado suficientemente, devido à incapacidade 

de a amplitude acomodativa agir, ao mesmo tempo, nos dois meridianos 

corneanos envolvidos no processo astigmático. No caso da hipermetropia, 

somente graus bastante elevados é que influenciam na medida da perda visual, 

pois a amplitude acomodativa compensa a falta de nitidez durante o exame de 

acuidade visual. O efeito do tipo de erro refrativo sobre a acuidade visual pode, 

em parte, explicar as variações nas prevalências encontradas em dois estudos 

australianos, que utilizaram populações de crianças na faixa etária de 6 e 12 

anos de idade. Nas crianças com menor idade a prevalência de hipermetropia 

é mais comum, assim como a sua capacidade de compensação acomodativa. 

A prevalência de perda visual nesse estudo foi de 4,1% (Robaei, 2005). Ao 
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contrário, no estudo com crianças de 12 anos de idade – faixa etária onde a 

miopia é mais frequente – a perda visual foi de 11,4% (Robaei, 2006). 

Seguindo esta característica, estudos em países que apresentam frequências 

elevadas de miopia e de astigmatismo entre os jovens, como é o caso de dois 

realizados na China, um na Malásia e outro no Chile, apresentaram as maiores 

prevalências de perda visual entre crianças de 5 a 15 anos de idade: 12,8%, 

22,3%, 17,1% e 15,8%, respectivamente (Goh, 2005, He, 2004, Maul, 2000, 

Zhao, 2000). Nesse caso, o fator étnico também está envolvido na prevalência 

dos erros refrativos e consequente repercussão sobre a frequência de perda 

visual. 

Em dois estudos realizados no Nepal, com crianças entre 5 e 15 anos de 

idade, as prevalências foram de 2,9% e 18,6%, respectivamente (Pokharel, 

2000, Sapkota, 2008). No Nepal as prevalências de erros refrativos não são 

altas, mas a maior prevalência de perda visual no segundo estudo, pode ser 

devido ao tipo de população estudada, que foi a de crianças de classe média 

alta da capital nepalesa. A explicação pode estar na maior frequência de 

miopia entre as crianças de nível socioeconômico mais alto.  

Na América Latina, destacam-se o estudo de base escolar de Salomão, 

que evidenciou uma prevalência de perda visual de 4,8% e os estudos de 

Verrone, Gianini, Estacia, Adam Neto e Lopes, evidenciando prevalências de 

perda visual que variaram entre 10% e 17,1%, entre estudantes (Adan Netto, 

2006, Estacia, 2007, Gianini, 2004, Lopes, 2002, Salomão, 2008, Verrone, 

2008). Neste caso, o emprego de diferentes metodologias, populações e 

pontos de corte para perda visual, dificultou a comparabilidade entre os 

estudos.  

 

 

2.1.1.2 Prevalência de erros refrativos em escolares 

 

 

 A padronização de um limiar específico, que determine quando um olho 

é emétrope (sem erro refrativo) ou amétrope (com erro refrativo), é bastante 

controversa entre os profissionais da saúde ocular, especialmente para valores 
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limítrofes (Negrel, 2000). Assim, a prevalência das ametropias pode variar 

entre os estudos, de acordo com o valor estipulado para a sua 

categorização(Mutti, 2007). 

Os artigos revisados foram agrupados, segundo estudos de base 

populacional e de populações de escolares. Para comparar os estudos 

levaram-se em conta as faixas etárias das crianças, os pontos de corte para 

perda visual e para as ametropias, além da informação sobre o tipo de tabela 

utilizada para medida da acuidade visual (Tabela 1). Na determinação das 

ametropias utilizou-se o resultado fornecido pelo exame de autorrefração, após 

instilação de colírio cicloplégico. O protocolo para instilação das gotas foi 

semelhante entre os estudos. Segundo alguns autores, o exame de 

autorrefração é bastante fidedigno e apresenta diferenças clinicamente 

irrelevantes, quando comparado com o exame tradicional de retinoscopia, na 

determinação das ametropias (Ip, 2008, Maul, 2000, Naidoo, 2003, Pokharel, 

2000).  

Isso permitiu a comparabilidade entre os estudos. Entretanto, alguns dos 

resultados não apresentam estratificação por sexo e idade, o que limita o 

entendimento da distribuição dos erros refrativos na população escolar. 

A tabela específica utilizada foi a logarítmica, LogMAR – EDTRS, que 

teve como limiar a acuidade visual de 0,3 (20/40) ou menos, no melhor olho. 

Este ponto de corte para perda visual é modelo padrão entre os estudos de 

screening para a avaliação visual em escolares (Donahue, 2007) (Grisham, 

2007). Para caracterizar a hipermetropia e a miopia, os estudos utilizaram o 

equivalente esférico (EQ) para estabelecer os respectivos pontos de corte (EQ 

≥ +2.00D para hipermetropia e EQ < - 0.50D para a miopia). O astigmatismo 

ficou com um ponto de corte correspondendo a um erro cilíndrico  ≥ 0,75D.  

Os pontos de corte para a classificação de anisometropia são: diferença 

de EQ ≥ 1.00D entre os dois olhos, para a anisometropia esférica. A 

determinação do eixo astigmático não é considerada relevante (Almeder, 1990; 

Dobson, 2008; Larsson, 2006). 

Foram revisados 18 estudos sobre a prevalência de hipermetropia entre 

a população geral de crianças e estudantes. Destes, 11 estudaram crianças de 

5 a 15 anos de idade, mostrando uma prevalência que variou de 1,4% a 5,8% 

(Hashim, 2008, He, 2004, Ip, 2008, Ip, 2008, Naidoo, 2003, Pokharel, 2000, 
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Salomão, 2008, Zhao, 2000) (He, 2008, Robaei, 2006, Yekta, 2010) (Goh, 

2005). 

Em dois estudos realizados na Austrália, com crianças de 6 anos de 

idade, a prevalência foi de 9,8% e 13,2%, respectivamente (Ip, 2008, Robaei, 

2005). A maior prevalência pode ter ocorrido, porque a população observada é 

de uma faixa etária mais jovem, onde a hipermetropia é mais frequente.  

Prevalências mais altas também foram obtidas em estudos na Índia, 

Chile, Irã e Marrocos (7,7%, 14,5%, 16,6% e 18,3%, respectivamente) entre 

estudantes de 5 a 16 anos de idade (Anera, 2009, Fotouhi, 2007, Maul, 2000, 

Murthy, 2002). Os pesquisadores não apontaram causas para a prevalência 

aumentada nessas populações. 

A menor prevalência encontrada foi de 0,74%, em um estudo realizado 

no Nepal, com crianças de 10 a 15 anos de idade (Sapkota, 2008). Segundo o 

autor, a faixa etária mais alta utilizada no estudo pode ter impactado no achado 

de menor prevalência de hipermetropia e as condições socioeconômicas 

elevadas podem ter contribuído para a diminuição na prevalência de 

hipermetropia, possivelmente pelo aumento na frequência do erro miópico.  

Foram revisados 28 estudos sobre a prevalência de miopia em 

população de crianças e população de estudantes. Destes, 14 estudaram 

crianças entre 5 e 17 anos de idade, onde a prevalência de miopia variou de 

2,6% a 9,3% (Anera, 2009, Czepita, 2007, Dandona, 1999, Fotouhi, 2007, 

Hashemi, 2004, Hashim, 2008, Kleinstein, 2003, Mantyjarvi, 1983, Maul, 2000, 

Murthy, 2002, Naidoo, 2003, Robinson, 1999, Salomão, 2008, Yekta, 2010). A 

etnia é um dos fatores na explicação dessa variabilidade, como é o caso de um 

estudo norte-americano que encontrou uma prevalência de 9,2%, no Estado do 

Alabama, onde a população é constituída por quase 40% de descendentes de 

africanos e asiáticos (Kleinstein, 2003). 

Essa particularidade também foi observada em 3 estudos australianos, 

onde a prevalência de miopia foi de  11,9% , 12,8 e 17,8 entre estudantes de 

11 a 15 anos de idade (Ip, 2008, Ip, 2008, Robaei, 2006). Nesse país, segundo 

Ip, as crianças de origem asiática contribuem com 71% de todos os casos de 

miopia (Ip, 2008).  

Em 3 estudos realizados na China, a prevalência observada foi de 

14,9%, 35,1% e 38,1%, respectivamente, entre crianças de 5 a 15 anos de 
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idade (He, 2004, He, 2008, Zhao, 2000). Na Malásia, as prevalências também 

são bastante altas, como é o caso do trabalho realizado com crianças de 7 a 19 

anos de idade, que apresentou uma prevalência de 41,5% (Goh, 2005). Os 

pesquisadores ressaltaram a missigenação étnica como o principal fator da alta 

prevalência (cerca de 30% da população do estudo eram de origem chinesa).  

Curiosamente, no Nepal (país vizinho à China), dois estudos 

apresentaram prevalências mais baixas: 1,2% e 4% entre crianças de 5 a 15 

anos de idade (Niroula, 2009, Pokharel, 2000). Somente em um estudo 

realizado nesse país é que a prevalência foi de 19%, mas com a ressalva de 

que a amostra utilizada foi de estudantes, cuja renda familiar os enquadrava 

em nível socioeconômico médio a elevado, onde a frequência de miopia parece 

ser maior (Sapkota, 2008). Este aspecto foi observado, também, no estudo de 

Ip, na Austrália, com crianças de 12 anos de idade. Neste estudo as crianças 

dos subúrbios de Sydney apresentaram menor prevalência de miopia (6,9%) do 

que aquelas que moravam no centro da cidade (12,8%) (Ip, 2008). 

Um estudo realizado em uma das ilhas malaias apresentou prevalência 

de 2,9% (Grosvenor, 1988). Segundo o pesquisador, apesar de os sujeitos do 

estudo – crianças de 6 a 19 anos de idade - frequentarem a escola, fatores 

ambientais como a falta de luz elétrica (dificultando a leitura e o estudo em 

casa) e a inserção das crianças na agricultura (atividades ao ar livre) 

contribuíram para a baixa prevalência.  

 Dois estudos australianos apresentaram prevalências de 1,4% e 6,5%, 

respectivamente (Junghans, 2003, Robaei, 2005), que podem ter sido 

influenciadas pela idade mais baixa utilizada como ponto de corte nos estudos, 

onde a miopia é menos prevalente. Ao contrário, um estudo realizado na 

Jordânia, com crianças de 12 a 19 anos de idade, apresentou prevalência de 

17,6% (Khader, 2006). A idade mais alta pode ser um dos fatores que 

contribuíram para esta prevalência, pois os países do Oriente Médio parecem 

não apresentar frequências elevadas de miopia entre a população de 

estudantes (Fotouhi, 2007, Hashemi, 2004, Yekta, 2010). 

 Foram revisados 10 estudos sobre a prevalência de astigmatismo em 

população geral de crianças e população de estudantes. Destes, 5  estudos 

com crianças de 5 a 15 anos de idade acharam uma prevalência que variou de 
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6,9% a 9,8% (Dandona, 1999, Murthy, 2002, Naidoo, 2003, Pokharel, 2000, 

Zhao, 2000). 

 Num estudo realizado no Chile, a prevalência de astigmatismo, entre 

crianças de 5 a 15 anos de idade, foi de 27,2% (Maul, 2000). A discrepância 

com relação a outros estudos, que utilizaram semelhante metodologia e faixa 

etária, pode ser, em parte, explicado pela etnia. Segundo estudo norte-

americano realizado no estado do Alabama, Kleinstein verificou que a 

prevalência de astigmatismo era maior entre asiáticos e hispânicos, quando 

comparados com brancos (Kleinstein, 2003). 

Em dois estudos realizados na China, entre crianças de 5 a 15 anos de 

idade, e outro na Malásia, com crianças de 7 a 15 anos de idade, as 

prevalências foram de 21%, 42,7% e 42,8%, respectivamente (Goh, 2005, He, 

2004, He, 2008). Este aspecto é condizente com estudos que apontam a 

coexistência comumente observada entre miopia e astigmatismo (Tong, 2002), 

ou seja, países cujas etnias, onde a miopia é mais prevalente, podem 

apresentar também uma maior frequência na ocorrência de astigmatismo. 

Em um estudo realizado com crianças de 7 a 15 anos de idade no Irã, a 

prevalência de astigmatismo foi de 11,3%. Todavia, neste estudo, a prevalência 

não foi diferente entre as faixas etárias (Yekta, 2010). 

 No Brasil, o único estudo de base escolar sobre erros refrativos em 

crianças de 11 a 14 anos de idade, é o de Salomão (Salomão, 2008). Este 

estudo utilizou o protocolo sugerido por Negrel (Negrel, 2000), que foi também 

empregado em outros estudos internacionais. O estudo brasileiro mostrou uma 

prevalência de hipermetropia, miopia e astigmatismo de 2%, 7% e 4,8%, 

respectivamente. (Salomão, 2008) 

Assim, além da faixa etária, as variações encontradas nos estudos sobre 

as prevalências dos erros refrativos podem ser decorrentes de diferenças 

étnicas ou podem estar relacionadas a fatores ambientais, cuja associação 

com a função visual ainda não está estabelecida.  

A importância de avaliar a anisometropia é que a diferença entre o poder 

refrativo dos olhos é a causa mais comum de ambliopia. Foram revisados 8 

estudos sobre a prevalência de anisometropia, utilizando amostras 

populacionais de crianças e estudantes. A prevalência entre a população de 5 



 59 

a 15 anos de idade variou entre 1% e 9% (He, 2004, Maul, 2000, Murthy, 2002, 

Naidoo, 2003, Pokharel, 2000, Salomão, 2008, Yekta, 2010, Zhao, 2000). 

 

2.1.2 Disfunções acomodativas e binoculares em escolares 

 

 

 A maioria das informações sobre as disfunções acomodativas e 

binoculares provém de estudos que utilizaram diferentes metodologias (pontos 

de corte, instrumentos de medida), com populações específicas (Shin, 2009) 

(Buzzelli, 1991, Evans, 1996, Grisham, 2007, Hokoda, 1985, Kraus-Mackiw, 

1980, Lara, 2001, Latvala, 1994, Motsch, 2001, Sterner, 1999, Taylor, 1969) 

(Kapoula, 2007). Estas características dificultam a comparabilidade entre os 

estudos e a construção de um consenso sobre os parâmetros de normalidade 

das funções acomodativas e binoculares. (Shin, 2009) (Daum, 1983, Daum, 

1983, Hokoda, 1985, Lara, 2001, Porcar, 1997) 

 

2.1.2.1 Disfunções acomodativas 

 

  

Segundo a literatura, muitos autores sugerem que as disfunções 

acomodativas são comumente encontradas na prática clínica (Benjamin, 1998, 

Bennett, 1982, Daum, 1984, Levine, 1985). As três principais disfunções 

acomodativas, que podem estar relacionadas com a alteração da função visual 

em escolares, são a insuficiência de acomodação, o excesso de acomodação e 

a insuficiência de flexibilidade acomodativa.  

De acordo com o estudo de Hokoda, as disfunções acomodativas foram as 

principais condições encontradas em uma amostra de 119 pacientes 

sintomáticos, referenciados para exame ocular. (Hokoda, 1985) 

Segundo Abdi, são muito poucos os estudos populacionais sobre a 

prevalência de excesso e insuficiência de acomodação (Abdi, 2008). Com 

relação à insuficiência acomodativa, um estudo espanhol que avaliou 65 

estudantes universitários sem erros refrativos significantes, estrabismo ou 

ambliopia, achou uma prevalência de 6,2%. No mesmo estudo, a prevalência 
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de excesso de acomodação foi de 10,8% (Porcar, 1997). Ainda na Espanha, 

outro estudo, realizado com uma população ambulatorial, revelou uma 

prevalência de insuficiência acomodativa e excesso de acomodação de 3% e 

6,4%, respectivamente (Lara, 2001). Em um estudo recente realizado na 

Coréia do Sul, a prevalência de insuficiência acomodativa e de excesso de 

acomodação foi de 13,2% e 2,6%, entre estudantes do ensino fundamental 

com sintomas de astenopia (Shin, 2009). Em um estudo com 1.650 pacientes 

pediátricos, entre 6 e 18 anos de idade, Scheimann evidenciou uma 

prevalência de insuficiência acomodativa e excesso de acomodação de 2,3% e 

2,2%, respectivamente (Scheiman, 1996). 

Estudos determinando a prevalência de insuficiência de flexibilidade 

acomodativa são escassos. Dois estudos, um sueco e outro australiano, 

utilizaram populações de escolares entre 3 e 12 anos de idade, encontrando 

uma prevalência de insuficiência de flexibilidade acomodativa de 4,2% e 6,8%, 

respectivamente (Junghans, 2002, Sterner, 2006). Em um estudo realizado na 

Coréia do Sul, com 87 estudantes com queixas de astenopia, a prevalência de 

insuficiência de flexibilidade acomodativa foi de 13,4%. Scheimann, em uma 

amostra de 1.650 pacientes pediátricos entre 6 e 18 anos de idade, achou uma 

prevalência de insuficiência de flexibilidade acomodativa de apenas 1,5% 

(Scheiman, 1996).  

 

2.1.2.2 Disfunções binoculares 

 

Conforme a literatura, as três principais disfunções binoculares, que podem 

estar relacionadas com a alteração da função visual em estudantes, são o 

excesso de convergência, a insuficiência de convergência e a exoforia básica.  

Dois estudos, um espanhol, realizado com indivíduos referenciados ao 

optometrista e outro, sul-coreano, entre escolares do ensino fundamental com 

sintomas de astenopia, encontraram uma prevalência de excesso de 

convergência de 4,5% e 3,7%, respectivamente (Shin, 2009) (Lara, 2001). 

Scheiman, em estudo prospectivo com escolares entre 6 e 18 anos de idade, 

encontrou uma prevalência de 8,2% de excesso de convergência, enquanto 
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que, na Espanha, Pocar achou uma prevalência de 1,5% entre 65 universitários 

(Pocar, 1997, Scheiman, 1996). 

A insuficiência de convergência é considerada a disfunção binocular não- 

estrábica mais comum (Scheiman, 2002). Utilizando populações específicas de 

pré-présbitas, referenciadas a serviços de optometria por apresentarem 

sintomas de astenopia, dois estudos, um espanhol e outro norte-americano, 

evidenciaram prevalências de insuficiência de convergência de 0,8% e 4,2% 

respectivamente (Hokoda, 1985, Lara, 2001). Em outros dois estudos, 

americano e sul-coreano, realizados entre estudantes com queixas oculares, a 

prevalência de insuficiência de convergência foi mais alta: 13% e 28%, 

respectivamente (Robaei, 2006, Shin, 2009). Em um estudo com escolares 

entre 6 e 18 anos de idade, Scheiman encontrou uma prevalência de 

insuficiência de convergência de 5,3%, enquanto que Rouse encontrou uma 

prevalência de 6% entre escolares de 8 a 12 anos de idade (Rouse, 1999, 

Rouse, 1998, Scheiman, 1996). Em um estudo espanhol, realizado com 65 

universitários, a prevalência de insuficiência de convergência foi de 7,7% 

(Pocar, 1997). 

A prevalência de exoforia básica não é bem estabelecida na literatura 

(Scheiman, 2002). Um estudo norte-americano mostrou uma prevalência de 

5,9% entre indivíduos referenciados a uma clínica de optometria, após 

apresentarem queixas oculares (Hokoda, 1985). Um estudo realizado na 

Espanha, entre universitários, encontrou uma prevalência de 3,1%, enquanto 

que outro estudo, realizado na Coréia do Sul, cuja população foi de escolares 

com astenopia, mostrou uma prevalência semelhante (3,7%) (Pocar, 1997, 

Shin, 2009). No estudo de Scheiman, com estudantes de 6 a 18 anos de idade, 

a prevalência de exoforia básica foi de apenas 0,3% (Scheiman, 1996). 

As prevalências de baixa visão estereoscópica variaram de 0,7% a 3,2% 

(Anera, 2009, Kasmann-Kellner, 2000, Ohlsson, 2001, Ohlsson, 2003, Williams, 

2001). Todos os estudos revisados observaram indivíduos na faixa etária pré-

escolar e escolar, variando entre 3 e 16 anos (Anera, 2009, Kasmann-Kellner, 

2000, Ohlsson, 2001, Ohlsson, 2003, Williams, 2001). 

Em dois estudos que observaram crianças de 12 e 13 anos de idade, com o 

mesmo instrumento e pontos de corte para estereopsia, a prevalência de baixa 
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visão estereoscópica foi de 2,0% entre estudantes suecos e de 2,2%, entre 

estudantes mexicanos (Ohlsson, 2001) (Ohlsson, 2001). 

 

2.2 Prevalência de uso de correção entre escolares 

 

       Foram revisados 10 estudos sobre a prevalência de utilização de correção 

ocular com base populacional de crianças e estudantes. Nos estudos 

populacionais que avaliaram crianças entre 5 e 15 anos de idade, a prevalência 

de utilização de correção (óculos) ficou entre 0,2% e 4,4% (Maul, 2000, Murthy, 

2002, Naidoo, 2003, Pokharel, 2000, Robaei, 2005, Zhao, 2000). Segundo o 

estudo populacional de Kemper, aproximadamente 25,4% das pessoas, entre 6 

e 18 anos de idade, usam correção ocular nos Estados Unidos (cerca de 52,6 

milhões de americanos). (Kemper, 2004)  

 Em países onde a miopia e o astigmatismo apresentam prevalências 

mais elevadas foi encontrada uma frequência maior de utilização de óculos. 

Exemplo disso são os estudos realizados na Malásia, Nepal e China, que 

encontraram uma prevalência de uso de correção ocular de 9,8%, 14,4% e 

18,4%, respectivamente, entre crianças de 5 a 15 anos de idade (Goh, 2005, 

He, 2004, Sapkota, 2008). Em um estudo com população de crianças de 12 

anos de idade, na Austrália, 19% delas utilizavam óculos (Robaei, 2006). 

No Brasil, Salomão encontrou uma prevalência de utilização de correção 

de 5,9%, entre estudantes de 11 a 14 anos de idade (Salomão, 2008), 

enquanto Gianini – estudando crianças da 1ª à 4ª série do ensino fundamental - 

encontrou uma prevalência de 3,6% (Gianini, 2004). Outro estudo brasileiro 

destacou que, entre crianças que estudam em escolas estaduais, a prevalência 

de uso de óculos é de 2,4%, enquanto que naquelas que estudam em escolas 

particulares é de 3,6% (Lopes, 2002). 

Essa prevalência parece aumentar com a idade, especialmente após o 

aparecimento da presbiopia nas pessoas acima dos 40 anos (Dandona, 2002). 

O erro refrativo que parece demandar mais o uso de correção ocular, em 

crianças na faixa etária escolar, é a miopia, seguida do astigmatismo e da 

hipermetropia (Robaei, 2005).  
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2.3 Astenopia entre escolares 

 

Os principais sintomas de astenopia são: borramento visual, dores de 

cabeça, diplopia, problemas de foco durante atividades longe/perto, fotofobia e 

sensação de desconforto durante períodos de leitura (Sterner, 2004) (Daum, 

1983, Hennessey, 1984). 

Segundo Bertil, muitas podem ser as causas da astenopia, como as 

disfunções acomodativas, erros refrativos não corrigidos, alterações da 

musculatura extraocular e da binocularidade, doenças específicas do aparelho 

visual, problemas neurológicos variados, alterações comportamentais e falta de 

boa iluminação (Sterner, 2004).  

Não foram encontrados na literatura muitos estudos sobre prevalência 

de astenopia em crianças em idade escolar (Abdi, 2008, Glushkova, 1993, Ip, 

2006). A maioria deles foi realizada com populações específicas de adultos e 

de trabalhadores da área de informática (Bhanderi, 2008, Figueiredo, 1981, 

Izquierdo, 2004, Miranda, 1989, Pérez Tejeda, 2008, Sanchez-Roman, 1996, 

Solano Lamphar, 2006, Sordo Rivera, 1992, Ye, 2007).  

Somente dois estudos se destacaram com relação à prevalência de 

astenopia e fatores associados. Segundo um estudo sueco, realizado com 

escolares de 6 a 16 anos de idade, a prevalência de astenopia foi de 23% (1 

em cada 4 crianças), sendo que esta se associou significativamente (p=0,005) 

com miopia OR=3.37 IC95%(1.32-8.63) e acuidade visual menor do que 0,65 

(20/30) OR=3.00 IC95%(1.46-6.17) (Abdi, 2008).  

O outro estudo, australiano, realizado com crianças de 6 anos de idade, 

identificou uma prevalência de astenopia  de 15,2% e, destas, 3,4% estavam 

relacionadas com maior dificuldade para atividades que requeiram boa visão 

para perto. Este estudo enfatizou que crianças com astenopia tinham maior 

chance de estarem usando correção ocular do que aquelas sem sintomas 

OR=7.1 IC95% (4.5-10.9). Um dos objetivos do estudo foi verificar se a 

astenopia poderia servir de marcador para condições oculares (como os erros 

refrativos) em crianças. Como resultado, foi evidenciado que as crianças com 

astenopia tinham mais chance de serem hipermétropes do que as que não 

apresentavam sintomas oculares OR=2.8 IC95%(1.6-4.8) p=0.0008. Esta 
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associação não foi significativa no caso da miopia OR=1.7 (IC95% 0.6–4.7) ou 

do astigmatismo OR=1.3 (IC95% 0.9–2.0) (Ip, 2006). 

 

2.4  Fatores demográficos/socioeconômicos e aspectos relacionados à 

hereditariedade e funções visuais em escolares. 

 

2.4.1 Idade e função visual em escolares 

 

 

Com relação à idade, sabe-se que o olho, até o primeiro ano de vida, 

executa um trabalho de emetropização para a formação do foco, que é afetado 

por fatores genéticos e pelas interações entre acomodação e binocularidade. 

(Mutti, 2007, Scheiman, 2002) (Scheiman, 2002, Sorsby, 1956). Esse “jogo de 

forças” gera uma correlação positiva na conformação anatômica de algumas 

estruturas oculares, no sentido de adaptar o olho para a melhor captação 

possível do sentido visual (imagem) (Scheiman, 2002). Embora as 

características anatômicas do globo ocular possam continuar a se modificar em 

idades mais avançadas, o estado refrativo do olho dificilmente se altera, 

principalmente devido à diminuição da correlação positiva entre as principais 

estruturas refrativas do olho após o primeiro ano de vida. (Scheiman, 2002) 

Segundo um estudo egípcio realizado entre escolares, a prevalência de 

erros refrativos foi significativamente mais alta (p<0,0001) entre estudantes de 

12 a 15 anos de idade (20,7%), quando comparada àqueles com menos de 12 

anos (15,5%) (Saad, 2007). No mesmo estudo, a prevalência de erros 

refrativos foi significativamente correlacionada com a idade dos estudantes 

(r=0,9 e p<0,0001) (Saad, 2007). 

Com relação às diferentes ametropias, estudos em populações 

específicas de escolares evidenciaram uma relação direta entre idade e miopia 

e entre idade e astigmatismo e uma relação inversa com hipermetropia (Maul, 

2000, Pokharel, 2000, Zhao, 2000). Exemplo disso é o estudo realizado por 

Zhao, na China, evidenciando a associação inversa entre hipermetropia e faixa 

etária em escolares OR= 0,75 (IC95% 0,71 a 0,79) (Zhao, 2000). 
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Com relação ao desempenho escolar e, principalmente, ao desempenho 

na leitura, Sheimann & Wick apontam para a diferença existente entre crianças 

da 1ª à 3ª série e da 4ª à 8ª série, quanto ao aparecimento de disfunções 

acomodativas e binoculares. Segundo os pesquisadores, estas disfunções são 

menos comuns nas séries iniciais, principalmente porque as crianças, nesta 

fase, estão “aprendendo a ler” e o esforço no desempenho é mais suave ou 

gradativo. A frequência das disfunções aumenta nas séries mais avançadas do 

ensino fundamental, quando, então, as crianças estão “lendo para aprender”, e 

o esforço visual, para manter a atenção e o entendimento, em busca de 

conhecimento e melhor desempenho, é mais comum (Scheiman, 2002). 

 

2.4.2 Sexo e função visual em escolares 

 

 

As meninas têm mais chance de ser hipermétropes, míopes e 

astigmatas do que meninos (Alam, 2008, He, 2004, Maul, 2000, Murthy, 2002, 

Zhao, 2000), mantendo esta tendência também na vida adulta OR=1.86 

(IC95% 1.33-2.61) (Dandona, 1999). Em contrapartida, num estudo norte-

americano, a diferença entre os sexos não foi evidenciada em pessoas com 40 

anos ou mais (Katz, 1997).  

Em um estudo realizado no Egito, com estudantes entre 7 a 15 anos de 

idade, a prevalência de erros refrativos entre as meninas, foi maior quando 

comparada à dos meninos (1.60 [IC95% 1,42-1.80]) (Saad, 2007). Este achado 

também pode ser observado em outros estudos (Cheng, 2003, Dandona, 1999, 

Wong, 2001).  

Em um estudo polonês, realizado com estudantes de 6 a 18 anos de 

idade, as meninas apresentaram uma prevalência maior de miopia (7,4%) e 

astigmatismo (1,9%) do que os meninos (p<0,001), enquanto que estes 

apresentaram uma prevalência maior de hipermetropia (19,6%), quando 

comparada à das meninas (p<0,001) (Czepita, 2007). 

Apesar das evidências, a explicação para tal diferença permanece 

desconhecida. Segundo Zaho, não há motivo para se suspeitar de que o 

responsável por essa diferença entre os sexos seja a maneira com que 
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meninos e meninas exercem a função visual, durante suas atividades 

acadêmicas (Zhao, 2000) e, de acordo com Wong, a maior prevalência de 

erros refrativos entre as mulheres se deve ao fato de apresentarem, em média, 

um comprimento axial ântero-posterior menor e uma câmara anterior mais rasa 

do que os homens, tendo a possibilidade de serem mais hipermétropes (Saad, 

2007, Wong, 2001). 

Num estudo realizado no Brasil, Gianini encontrou uma maior frequência 

de baixa acuidade visual (<0,8) entre as meninas e concluiu que este achado 

provavelmente corrobora com a frequência geral aumentada de problemas 

oftalmológicos entre mulheres (Gianini, 2004).  

Não houve diferenças significativas entre sexo e anisometropia 

(Borchert, 2010, Huynh, 2006). 

Não foram encontrados estudos que avaliem diferenças entre os sexos e 

as disfunções acomodativas e binoculares.  

 

2.4.3 Cor da pele e etnia e função visual em escolares 

 

Em um estudo norte-americano, crianças negras apresentaram maior 

prevalência de miopia e astigmatismo do que as crianças brancas (Friedman, 

2008) e, em um estudo australiano, a miopia foi menos prevalente em crianças 

brancas 4.6% (IC95% 3.1-6.1), quando comparada à das crianças do leste da 

Ásia 39.5% (IC95% 25.6-53.5) e às do sul da Ásia 31.5% (IC95% 21.6-41.4) 

(Ip, 2008).  

Em um estudo norte-americano com crianças pré-escolares (até 72 

meses de vida), a prevalência de miopia foi maior nos afro-americanos (6,6%), 

quando comparada à dos hispânicos (3,7%; p<0,001) e a prevalência de 

hipermetropia foi maior nos hispânicos do que nos afro-americanos (26.9% vs. 

20.8%, respectivamente, p<0.001) (MEPEDS). O papel da etnicidade e da cor 

da íris sobre a eficácia da medicação cicloplégica é um tema controverso. Este 

aspecto pode influenciar no aumento da prevalência de miopia entre os negros 

(Lovasik, 1986, Manny, 1993). Em contrapartida, alguns trabalhos não 

identificaram nenhuma diferença neste aspecto (Gettes, 1961, Stolzar, 1953).  
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Com relação à etnia, a OMS tem dado particular importância ao aumento 

da miopia entre asiáticos (WHO, 2007). Estudos realizados na China 

evidenciaram uma prevalência alta de miopia entre a população de estudantes 

(He, 2004, He, 2008, Zhao, 2000). As pessoas de cor de pele amarela 

possuem o comprimento axial do olho maior do que pessoas de outras etnias, 

o que poderia explicar, em parte, esta alta prevalência (Benjamin, 1998, 

Zadnik, 1994).  

Muitos estudos, principalmente os chineses, que apresentam uma alta 

prevalência de miopia na população geral, enfatizam que, além do fator étnico 

e hereditário, o papel dos ambientes miopiogênicos, proporcionados pelas 

escolas e universidades, onde o aluno passa muitas horas do dia em atividades 

que requerem uma adaptação contínua do aparelho visual para perto (leitura, 

estudo, pesquisa, computação, escrita etc.) também favorecem o surgimento 

ou a progressão da miopia, de acordo com o passar dos anos acadêmicos (Ip, 

2008, Mantyjarvi, 1985, Rose, 2008, Saw, 2007, Wolffsohn, 2003). Em um 

estudo realizado no Canadá, com estudantes de origem chinesa de 6 a 12 

anos de idade, os pesquisadores associaram a prevalência alta de miopia entre 

os chineses – quando comparada à dos canadenses de origem caucasiana - 

com atividades que requerem um bom foco para perto, como a leitura (Cheng, 

2007). 

 Porém as variáveis, idade e série do aluno, têm uma relação de 

colinearidade, sendo difícil examinar o efeito independente destas, na 

prevalência dos erros refrativos em escolares.  

Não foram encontrados estudos que evidenciem a existência de 

diferença significativa entre etnia e anisometropia (Borchert, 2010; Huynh, 

2006). 

Não foram encontrados estudos que avaliem diferenças entre etnia e 

disfunções acomodativas e binoculares.  
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2.4.4 Nível socioeconômico e escolaridade dos pais e função visual 
em escolares 

 

Em um estudo realizado no Egito, com estudantes de 7 a 15 anos de idade, 

a prevalência de erros refrativos associou-se significativamente com o nível 

socioeconômico, após análise de regressão logística (Saad, 2007). No estudo, 

foi encontrada uma relação, cujo gráfico apresentou-se em forma de “U”, 

sugerindo que aqueles com nível socioeconômico alto e baixo têm mais chance 

de apresentarem erros refrativos, quando comparados àqueles com nível 

econômico médio. As razões para estes achados não são claras, mas o autor 

sugere que aqueles de nível socioeconômico mais elevado passam mais horas 

em frente à televisão ou trabalhando em microcomputadores, enquanto que os 

de mais baixo nível socioeconômico passam suas horas de estudo em 

ambientes com recursos mais escassos, como é o caso de locais mal 

iluminados (Saad, 2007). 

Com relação às diferentes ametropias, aqueles que possuem maior 

escolaridade têm mais chance de serem míopes, quando comparados com os 

de escolaridade baixa OR=1.80 (IC95% 1.18 – 2.74) (Dandona, 1999). Esta 

relação também parece manter-se, quando é levada em conta a escolaridade 

do pai OR=1.49 (IC95% 1.17- 1.90) (Murthy, 2002). 

Não foram encontrados estudos que avaliem diferenças entre nível 

socioeconômico e escolaridade dos pais e disfunções acomodativas e 

binoculares em estudantes.  

 

2.4.5 Aspectos relacionados à hereditariedade e a funções visuais 
entre escolares 

 

O estudo egípcio de Saad, com estudantes de 7 a 15 anos de idade, 

após regressão logística, evidenciou que a história familiar de presença de 

erros refrativos aumentou a chance dos estudantes, provenientes dessas 

famílias, apresentarem erros refrativos, após ajuste para sexo (Saad, 2007). 

O erro refrativo mais frequentemente estudado na literatura, levando-se 

em conta aspectos relacionados à hereditariedade, é a miopia (Mutti, 2002, 

Saad, 2007, Saw, 2001, Teikari, 1989, Zadnik, 1994). Em um estudo norte- 
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americano, pais míopes tiveram uma chance maior de terem filhos com miopia 

do que pais não míopes (Mutti, 2002). O estudo de Zadnik, também nos 

Estados Unidos, com crianças entre 6 e 14 anos de idade, evidenciou que 

aquelas, cujos pais são míopes, apresentaram comprimentos axiais oculares 

maiores – uma característica que predispõe à miopia - do que as crianças cujos 

pais não são míopes (Zadnik, 1994). Em um estudo realizado na China, a 

chance de pais míopes terem filhos que desenvolvam essa ametropia foi maior 

do que entre pais que não são míopes. (Wu, 1999)  

Parece haver uma correlação entre o aparecimento de astigmatismo e a 

progressão de miopia, já diagnosticada entre estudantes na China (p<0,001) 

(Estacia, 2007).  

      Não foram encontrados estudos associando aspectos relacionados à 

hereditariedade e função acomodativa e binocular entre estudantes.  

 

 

2.5  Função visual e desempenho escolar 

 

Segundo Scheimann & Wick, as disfunções visuais representam um dos 

fatores que podem interferir no desempenho escolar (Scheiman, 2002).  

Embora exista a idéia de que as funções visuais desempenham um 

papel importante sobre o desempenho na leitura, a real magnitude dessa 

associação ainda é tema de muita controvérsia na literatura (Simons, 1988). 

(Kavale, 1982), ou seja, enquanto alguns estudos evidenciaram uma relação 

direta entre função visual e desempenho escolar, outros afirmam que esta 

relação não existe, dificultando o consenso entre os especialistas. A Academia 

Americana de Oftalmologia e a Academia Americana de Oftalmologia 

Pediátrica e Estrabismo salientam que as disfunções visuais são raramente 

responsáveis por dificuldades no desempenho escolar (AAOph, 2002, 

Goldstand, 2005). Por outro lado, a Academia Americana de Optometria e a 

Associação Americana de Optometria refutam a evidência de que não existe 

uma relação entre função visual e desempenho escolar (AAO, 1997, 

Goldstand, 2005). 

 A maior parte dos estudos encontrados na literatura pesquisou o 

impacto da função visual sobre o desempenho escolar, levando em conta o 
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desempenho na leitura (Molfese, 2003, Palomo-Alvarez, 2008, Palomo-Alvarez, 

2010, Peterson, 1969, Poynter, 1982, Romaine, 1949, Rosner, 1997, Rouse, 

1999, Simons, 1988, Simons, 1987, Taylor, 1969), que é considerado o 

principal subtipo de alteração de aprendizado (Scheiman, 2002, Solan, 2006). 

O manejo das crianças com problemas na leitura é um dos maiores desafios 

para o profissional da saúde ocular (Scheiman, 2002), pois, além do 

diagnóstico das disfunções visuais, o profissional deve ter conhecimento sobre 

a relação destas com as alterações no desempenho na leitura, além de estar 

familiarizado com os resultados dos principais testes psicoeducacionais que 

avaliam a desenvoltura ao ler (Scheiman, 2002). De acordo com Blaskey, uma 

avaliação psicoeducacional-padrão consiste na quantificação de quatro 

principais componentes: história pregressa, funcionamento cognitivo, 

desempenho acadêmico e funcionalidade emocional (Blaskey, 2006, 

Scheiman, 2002). Contudo, para uma criança ser classificada como má leitora, 

deve existir uma discrepância entre o seu nível intelectual e o seu atual nível de 

desempenho escolar (Silver, 1989). 

Para alguns pesquisadores, evidenciar associações entre disfunções 

visuais e problemas de aprendizado e, mais especificamente, de desempenho 

na leitura, depende da avaliação de três áreas específicas: integridade da via 

visual, eficiência visual e processamento da informação visual (1997, 

Scheiman, 2002). A integridade é relacionada à acuidade visual e ao estado 

refrativo do olho; a eficiência tem como base as funções acomodativas e 

binoculares, além da motilidade ocular; a última relaciona-se com as 

habilidades visuo-espaciais, analíticas e motoras durante a leitura (Scheiman, 

2002). Há evidências de que as disfunções nessas áreas específicas 

dependem da faixa etária e série escolar em que o estudante se encontra. 

Alguns pesquisadores sugerem um ponto de corte para orientar a diagnose e 

terapia visual de crianças com dificuldade de leitura, baseados no currículo de 

ensino das séries iniciais. Ou seja, até a terceira série do ensino fundamental, 

geralmente a dificuldade de leitura é decorrente de disfunções nas habilidades 

que processam a informação visual (Borsting, 1994, Flax, 1999, Simons, 1988). 

Este aspecto é reforçado pela teoria de que, nessas séries iniciais, o estudante 

está “aprendendo a ler”, não sendo esperado que mantenha uma atenção 

prolongada sobre as atividades em sala de aula, como a concentração na 
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leitura. Além disso, é um período em que o professor muda as atividades com 

bastante frequência e os padrões de impressão das letras para os trabalhos de 

leitura são grandes (Simons, 1988) (Scheiman, 2002). A partir da quarta série 

do ensino fundametal, o aluno encontra-se na fase de “ler para aprender”. 

Neste estágio, a criança necessita de uma maior concentração e velocidade na 

leitura de textos, agora mais longos e com impressão tipográfica em tamanho 

usual (Borsting, 1994, Flax, 1999, Scheiman, 2002). Neste período escolar, as 

disfunções visuais que mais se relacionam com as dificuldades de leitura são 

as que cursam com a eficiência visual, ou seja, as disfunções acomodativas e 

binoculares (Scheiman, 2002). 

Com relação às disfunções visuais específicas e ao desempenho na 

leitura, os estudos sobre erros refrativos utilizaram populações específicas de 

maus leitores definidos por diferentes testes de leitura, além de utilizar pontos 

de corte distintos para as ametropias (Rosner, 1997, Shankar, 2007, Williams, 

2005). Além disso, algumas perdas amostrais ultrapassaram 20% (Rosner, 

1997). Já os estudos sobre as funções acomodativas e binoculares e 

desempenho na leitura avaliaram pacientes ambulatoriais, com sintomas de 

astenopia, e populações específicas de estudantes, com dificuldades de 

aprendizado e sintomas oculares (Evans, 1994, Evans, 1996, Hennessey, 

1984, Hoffman, 1980, Kulp, 1996, Latvala, 1994, Palomo-Alvarez, 2008). Os 

pontos de corte, para determinar a partir de qual valor os indivíduos 

apresentam alteração nestas funções, também variaram entre os estudos, 

principalmente por não apresentarem valores baseados em distribuições 

normais (Junghans, 2002). Outra limitação foi que a maioria dos estudos não 

apresentou resultados ajustados para as funções visuais, impossibilitando a 

observação dos efeitos independentes das exposições sobre o desempenho na 

leitura. 

Com relação aos erros refrativos, existem evidências de que a 

população geral de estudantes com hipermetropia leve e moderada tem um 

desempenho escolar mais baixo, quando comparada aos estudantes 

emétropes na mesma faixa etária (Rosner, 1997) (Grosvenor, 1977, Shankar, 

2007, Williams, 2005). 

Em dois estudos norte-americanos, um revisando a literatura sobre erros 

refrativos e desempenho na leitura e outro, uma metanálise sobre alterações 
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oculares e desempenho na leitura, mostraram uma relação positiva entre 

hipermetropia não-corrigida e mau desempenho na leitura (Grisham, 1986, 

Simons, 1988). 

Os trabalhos de Rosner sugerem a existência de associação entre 

hipermetropia e desempenho acadêmico (Cotter, 2007, Rosner, 1985, Rosner, 

1986, Rosner, 1997). Segundo um destes trabalhos, os estudantes que 

apresentavam hipermetropia de +1.25D, ou mais, tinham pior desempenho nos 

testes de leitura, quando comparados aos estudantes com miopia, na mesma 

faixa etária (X²=5.64 e p<0.017) (Rosner, 1997). Em outra pesquisa do mesmo 

autor, os estudantes que começaram a utilizar óculos antes dos quatro anos de 

idade (com hipermetropia de +2,25D, ou mais) manifestaram um melhor 

desempenho na avaliação das habilidades de percepção visual, quando 

comparados àqueles que começaram a usar correção após os quatro anos de 

idade (X²=11.06 e p<0.001) (Rosner, 1986). 

Segundo vários pesquisadores, pouca atenção tem sido dada à tentativa 

de quantificar melhor o valor de hipermetropia, a partir do qual a correção 

ocular deve ser iniciada para melhor aproveitamento da criança na escola. 

(Cotter, 2007) (Rosner, 1986, Rosner, 1997) (Grosvenor, 1971). 

Os estudos revisados não evidenciaram associação significativa entre 

miopia e desempenho na leitura entre estudantes (Grosvenor, 1977) (Grisham, 

1986, Ip, 2008, Paritsis, 1983) e, com relação ao astigmatismo, existem poucos 

estudos sobre a associação entre astigmatismo e desempenho na leitura. Em 

dois estudos norte-americanos, houve uma associação direta entre 

astigmatismo e baixo desempenho na leitura (Grisham, 1986, Grosvenor, 

1977). 

Com relação às funções acomodativas e binoculares, existem estudos 

que mostraram correlações significativas entre a amplitude acomodativa e a 

flexibilidade acomodativa e desempenho na leitura (Hennessey, 1984, Kulp, 

1996) (Evans, 1998, Hoffman, 1980). Contudo, outros não apontaram para 

nenhuma evidência que suportasse a relação entre função acomodativa e 

desempenho escolar geral (Blika, 1982, Hevelston, 1985, Kedzia, 1999, Kiely, 

2001, Latvala, 1994). 

 O estudo transversal de Palomo-Álvarez, na Espanha, avaliou as 

funções acomodativas em uma população de maus leitores não disléxicos 



 73 

(Palomo-Alvarez, 2008, Palomo-Alvarez, 2010). Neste estudo, realizado com 

crianças de 8 a 13 anos de idade, os maus leitores apresentaram uma 

amplitude acomodativa monocular 1.5D mais baixa (p<0,001) e uma média de 

flexibilidade acomodativa binocular 1.5 ciclos por minuto (cpm) menor (p<0,05), 

quando comparados com os que não têm problemas de leitura. Além disso, 

houve diferença significativa nas médias de flexibilidade acomodativa binocular 

por série, entre os maus leitores (p<0,002) e esta diferença foi maior entre a 

terceira e a quinta séries (p<0,001) (Palomo-Alvarez, 2008). Estes resultados 

não foram ajustados para fatores demográficos, como a idade, ou fatores 

oculares, como a função binocular. 

Com relação às disfunções acomodativas, a insuficiência de 

acomodação foi evidenciada como uma das causas de astenopia, em crianças 

entre 8 e 15 anos de idade, embora a sua influência no desempenho na leitura 

seja ainda desconhecida (Borsting, 2003). 

Os estudos são controversos com relação ao impacto proporcionado 

pelas funções binoculares sobre o desempenho escolar e na leitura. Alguns 

estudos mostraram que crianças com problemas no aprendizado ou na leitura 

apresentaram uma maior incidência de disfunções binoculares, quando 

comparadas àquelas que não têm estes problemas (Grisham, 1986, Latvala, 

1994, Simons, 1987). Contudo, em outros estudos, esta associação não foi 

evidenciada. (Blika, 1982, Hevelston,1985, Kiely, 2001).  

Uma recente pesquisa norte-americana evidenciou que estudantes, 

entre 14 e 19 anos de idade, com problemas de leitura, apresentaram um risco 

maior para disfunções binoculares. Segundo o estudo, 38% dos estudantes 

mostraram fraco desempenho nos testes que avaliaram a capacidade de 

convergência ocular (Grisham, 2007). 

Em um estudo de base escolar realizado na Espanha, a convergência 

horizontal para perto necessitou de mais poder prismático em frente dos olhos, 

para recuperar a fusão binocular, durante o exame entre os maus leitores, 

quando comparado ao grupo de bons leitores (p<0.01) (Palomo-Alvarez, 2010). 

 

 

 

 



 74 

 

3. Marco Teórico 
 

3.1 Fisiologia da função visual em escolares 

 

Segundo Sorsby e Scheiman & Wick, até o primeiro ano de vida, alguns 

componentes oculares, como o comprimento axial do olho e o poder corneano 

e cristaliniano, podem alterar sua conformação anatômica, por resultado do 

embate entre o programa genético ocular, herdado pela criança (tendência à 

ametropia ou não), e a interação entre as quantidades e reservas de 

acomodação e convergência na formação do foco (Benjamin, 1957, Scheiman, 

2002, Sorsby, 1956). No final deste período, o olho apresenta seu estado 

refrativo inicial. O sucesso da máxima emetropização alcançada depende da 

correlação entre os componentes oculares (Scheiman, 2002). 

São várias as funções visuais do olho humano e suas interações entre si 

e com outros sistemas como o Sistema Nervoso Central (SNC). Estas funções 

e suas complexas interrelações não são, até o momento, totalmente 

compreendidas pela ciência (Benjamin, 1998). A boa integridade anatômica e 

fisiológica das funções visuais é crucial em inúmeras atividades do ser humano 

– em qualquer faixa etária - desde a prática do lazer, até o exercício 

profissional (Benjamin, 1998, Scheiman, 2002). 

Olhos míopes são aqueles que apresentam um comprimento ântero-

posterior aumentado e/ou possuem um estado refracional inicial muito 

poderoso, fazendo com que a imagem de um objeto observado seja focada em 

uma posição anterior à região macular da retina. Caso as funções 

acomodativas e binoculares estejam íntegras, a maioria dos míopes não 

corrigidos apresenta dificuldade de enxergar longe, principalmente pela 

incapacidade fisiológica de diminuir a acomodação cristaliniana, mesmo em 

miopias bastante reduzidas (Alves, 1999, Benjamin, 1998, Duke-Elder, 1970). 

Em contrapartida, a maioria dos míopes dificilmente sente problemas com 

relação às atividades de perto, por apresentarem um poder refrativo, que pode 

compensar adequadamente o esforço acomodativo, durante estas atividades 

(Alves, 1999, Benjamin, 1998, Duke-Elder, 1970). 
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Olhos hipermétropes são aqueles que apresentam um comprimento 

ântero-posterior diminuído e/ou possuem um baixo poder refrativo, fazendo 

com que a imagem de um objeto observado seja focada em uma posição além 

da região macular da retina. As funções acomodativas e binoculares podem 

compensar alguns erros hipermetrópicos devido à capacidade de alteração da 

conformação anatômica do cristalino, que ocorre durante o foco para longe. Os 

hipermétropes, no entanto, apresentam dificuldade aumentada em atividades 

que requerem bom foco para perto por períodos longos de tempo (Alves, 1999, 

Benjamin, 1998, Duke-Elder, 1970). 

O astigmatismo é um erro refrativo que ocorre, principalmente, devido a 

diferenças na curvatura dos meridianos corneanos (eixos corneanos), 

proporcionando uma superfície irregular com poderes refrativos distintos. A 

imagem percebida é de pouca nitidez e pode ser de natureza miópica, 

hipermetrópica, composta ou mista. As funções acomodativas e binoculares 

agem de maneira a proporcionar a máxima aproximação do círculo de menor 

confusão (o ponto de melhor definição focal no olho astigmático), em direção à 

área macular retiniana (Alves, 1999, Benjamin, 1998, Duke-Elder, 1970). 

No modelo hierárquico de função visual, a quantidade de reserva 

fisiológica das funções acomodativas e binoculares independe do tipo e valor 

do erro refrativo não corrigido (Benjamin, 1998). Após o período de 

emetropização, a demanda pela reserva acomodativa e binocular é sempre 

solicitada para a compensação das ametropias restantes, como é o caso da 

hipermetropia (Benjamin, 1998). A solicitação é no sentido de suplantar, da 

maneira mais eficiente possível, algumas deficiências no foco das imagens 

vindas de objetos distantes ou próximos (Benjamin, 1998).  

Além da ação realizada para compensar as ametropias existentes, as 

funções acomodativas e binoculares interagem ao alcançarem seus limites 

mutuamente (Scheiman, 2002, Wick, 1991). O modelo estático simplificado de 

interação entre acomodação e convergência, construído por Hung em 1996, é 

referência para o estudo do processo acomodativo do olho humano (Benjamin, 

1998, Hung, 1996, Scheiman, 2002). Neste modelo, o processo de 

acomodação e convergência inicia pelo feedback negativo, proporcionado por 

um novo ponto de atenção focal percebido pelos olhos, com a ajuda de reflexos 

neurológicos, que acionam a musculatura ciliar e os músculos extraoculares. 
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Quando os olhos se aproximam de um determinado limite fixo de amplitude 

acomodativa para focar uma imagem de perto e existe, ainda, a falta de uma 

complementação de foco ou precisão, a função binocular (vergência) responde, 

compensando esta fração restante, na busca de precisão focal (Hung, 1996, 

Scheiman, 2002, Wick, 1991). O oposto também ocorre, ou seja, após os olhos 

chegarem a um limite de fusão binocular fixa (vergência) e se houver 

necessidade de aumentar a precisão da imagem, a acomodação compensa o 

restante necessário para melhorar o foco. (Hung, 1996, Scheiman, 2002, Wick, 

1991)  

A fadiga nas funções acomodativas e/ou binoculares pode ser devido à 

compensação dos erros refrativos não corrigidos (principalmente a 

hipermetropia e astigmatismo), ou causada por insuficiências e/ou excessos de 

utilização destas funções, independente da presença de ametropia (Benjamin, 

1998). Esta fadiga é diagnosticada através de queixas específicas e é chamada 

de astenopia (Benjamin, 1998). 

 

 

3.2 Fatores demográficos / socioeconômicos e características 

relacionadas à hereditariedade e função visual 

 

A idade influencia algumas funções visuais como a frequência dos erros 

refrativos e o aparecimento de queixas vinculadas às disfunções acomodativas 

e binoculares (Benjamin, 1998, Scheiman, 2002). Na população de estudantes, 

o aparecimento ou agravamento das ametropias está relacionado com a idade. 

Exemplo disso é a miopia, que surge ou aumenta de acordo com o passar dos 

anos de vida acadêmica (Benjamin, 1998, Maul, 2000, Pokharel, 2000, Zhao, 

2000). As disfunções acomodativas e binoculares são determinadas pela idade 

da criança, também de acordo com a relação série/idade. As disfunções 

acomodativas e binoculares são mais comuns nas crianças, a partir da quarta 

série do ensino fundamental, onde começam as atividades em sala de aula, 

que requerem maior atenção para a aprendizagem e retenção de 

conhecimentos (Scheiman, 2002). 

As meninas apresentam maior frequência de perda visual e ametropias 

do que os meninos (Alam, 2008, He, 2004, Maul, 2000, Murthy, 2002, Zhao, 
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2000). Contudo, não existem evidências de que o sexo influencia 

especificamente o aparecimento de disfunções acomodativas e/ou binoculares.  

Estudos sobre a relação entre funções visuais e etnia ressaltam 

diferenças significativas na frequência das ametropias entre crianças, de 

acordo com a cor de pele (Ip, 2008, Kleinstein, 2003, MEPEDS). Assim, ser 

negro determina o aparecimento de miopia e astigmatismo, enquanto o 

estudante branco apresenta mais frequentemente hipermetropia (Kleinstein, 

2003, MEPEDS). Todavia, a afirmação de que negros são mais míopes do que 

os brancos pode estar condicionada à dificuldade de cicloplegia nos olhos com 

íris escuras, como é o caso dos afro-americanos nas pesquisas realizadas nos 

Estados Unidos (Manny, 1993). Estudos em países orientais mostram que as 

crianças de origem asiática apresentam uma frequência maior de miopia, 

quando comparados a outros estudos com semelhante metodologia e 

realizados em crianças ocidentais (He, 2004, He, 2008, Zhao, 2000).  

A hereditariedade é um forte determinante das características das 

funções oculares, principalmente com relação aos erros refrativos. Crianças em 

idade escolar que têm pais com erros refrativos específicos – principalmente a 

miopia – apresentam mais chance de desenvolverem o mesmo problema 

refrativo (Zadnik, 1994). Não existem evidências sobre o papel da etnia e da 

hereditariedade no aparecimento das disfunções acomodativas e/ou 

binoculares.  

Pessoas com nível socioeconômico mais elevado, ou crianças cujos pais 

tenham uma escolaridade média mais alta, parecem estar mais propensas a 

desenvolver miopia ou aumetar o erro refrativo já existente (Dandona, 1999, 

Murthy, 2002, Saad, 2007). A explicação para isto seria a frequência 

aumentada de atividades que requerem dos olhos uma miopização contínua do 

cristalino, para manter o foco em objetos a distâncias intermediárias e 

próximas, como é o caso da leitura e do uso de computador, entre aqueles que 

têm maior acesso à aquisição de livros e produtos eletrônicos.   
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3.3  Associação entre disfunções visuais e desempenho escolar 

 

Especial atenção deve ser dispensada à avaliação oftalmológica nos 

estudantes do ensino fundamental, por ser o momento em que começam a 

desenvolver e/ou melhorar habilidades na comunicação (fala, leitura e escrita), 

que são indispensáveis para sua participação ativa na sociedade (Scheiman, 

2002). Identificar as crianças com erros refrativos, anisometropias e desvios 

oculares acentuados, assim como aquelas que se queixam de sintomas 

oculares associados ao uso dos olhos (astenopia), não devem ser os únicos 

parâmetros na avaliação oftalmológica do estudante nas fases iniciais do 

aprendizado formal (Palomo-Alvarez, 2008, Palomo-Alvarez, 2010, Scheiman, 

2002). Outras funções visuais como as acomodativas e binoculares impactam 

diretamente as atividades em sala de aula (Palomo-Alvarez, 2008, Palomo-

Alvarez, 2010). Estas funções proporcionam uma contínua adaptação focal da 

imagem observada, quer seja longe (quadro) ou perto (caderno ou livro), assim 

como a percepção tridimensional dos objetos observados de forma simultânea 

pelos dois olhos, a diferentes distâncias.  

As reservas fisiológicas dessas funções devem ser suficientes para 

proporcionar a nitidez e o conforto necessários requeridos durante o turno de 

atividade escolar (Benjamin, 1998, Scheiman, 2002). Assim, seja por uma 

ametropia não corrigida que leve à fadiga das funções acomodativas e/ou 

binoculares, seja por alterações específicas de quantidade e/ou intensidade de 

utilização dessas funções em olhos emétropes, pode ocorrer impacto sobre o 

desempenho escolar, com ou sem sintomas oculares (Scheiman, 2002). No 

caso da hipermetropia leve (EQ ≥ +0.50D e <+2.00D) (Ip, 2008), não se sabe 

até que ponto, ela impacta o desempenho escolar, ou seja, não existe 

consenso sobre o valor dióptrico a partir do qual a correção se torna 

necessária, para que as reservas acomodativas e/ou binoculares da criança 

não cheguem ao limite de estafa, durante as atividades escolares, 

principalmente para perto (Cotter, 2007).  

Ao observar a associação entre função visual e desempenho escolar 

identifica-se que as características socioeconômicas e culturais da família 

podem ser modificador de efeito.  Crianças que apresentam alguma disfunção 

visual e que têm bom nível economicocultural podem suplantar a deficiência no 
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aprendizado com mais faciliadade do que aqueles com nível economicocultural 

mais baixo.  

Além disso, o uso de óculos impacta diretamente sobre a qualidade final 

da acuidade visual e participa da grande maioria dos tratamentos clínico-

oftalmológicos, seja para a correção dos erros refrativos, seja para a terapia 

das disfunções acomodativas e/ou binoculares. O acesso a terapias 

adjuvantes, como a ortóptica, para tratamento das disfunções acomodativas e 

binoculares, ou como os procedimentos cirúrgicos (correção de estrabismo), 

também são ações que dependem das características socioculturais da família. 

A falta de óculos para crianças das séries iniciais que apresentam 

anisometropia elevada não corrigida pode resultar em ambliopia por privação 

do estímulo visual (Alves, 1999, Benjamin, 1998). 

 

3.4  Articulação entre as categorias hierárquicas 

 

No primeiro nível encontram-se as variáveis relacionadas aos fatores 

demográficos. Estes estão localizados superiormente, no modelo teórico, e 

exercem seus efeitos (totais ou parciais) sobre as funções visuais. 

No segundo nível estão as variáveis relacionadas às funções visuais nos 

escolares. Estas influenciam o desempenho escolar, além de determinarem o 

aparecimento de sintomas de astenopia. Ainda, no mesmo nível, encontram-se 

as variáveis socioeconômicas e culturais do aluno e da escola, que podem 

atuar como modificadores de efeito na associação entre função visual e 

desempenho escolar. O uso de óculos – que impacta diretamente sobre a 

qualidade final da acuidade visual – também tem papel de modificador de efeito 

na associação entre função visual e desempenho escolar. 

O desempenho escolar (notas escolares, repetência escolar, adequação 

série-idade e desempenho na leitura) localiza-se no último nível hierárquico. 
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Características demográficas 

Idade 

Sexo 

Cor da pele /etnia 

Hereditariedade 

Características da escola 

 

Desempenho escolar 
 

Funções Visuais 

 

 

 

 

 

Função acomodativa 
Amplitude acomodativa 
Flexibilidade acomodativa 
 

Função de binocularidade 
Forias 

Vergências 
Acomodação/convergência 
Acomodação relativa positiva e 
negativa 
Ponto próximo de convergência 
Estereopsia 

 

Erros refrativos não corrigidos 

Hipermetropia moderada 

Hipermetropia leve 

Miopia 

Astigmatismo 

Anisometropia  

 

Astenopia 

 
Uso de óculos 

 

Características socioeconômicas e 

culturais 

 

 

8
0
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4. Objetivos gerais 

 

1. Descrever a função visual em escolares do ensino fundamental, em 

termos de acuidade visual, erros refrativos, função acomodativa e suas 

alterações e função binocular e suas alterações. 

 

2.  Examinar a associação entre fatores demográficos/socioeconômicos e 

aspectos relacionados à hereditariedade e funções visuais. 

 

3. Verificar a associação entre as funções visuais e desempenho escolar.  

 

 

5. Objetivos específicos 

 

5.1 Para o estudo descritivo  

 

 

a. Identificar a prevalência de perda visual entre escolares. 

b. Verificar as prevalências das principais ametropias entre 

escolares (hipermetropia, miopia, astigmatismo e anisometropia). 

c. Identificar as prevalências das principais disfunções 

acomodativas em crianças em idade escolar (insuficiência de 

acomodação, excesso acomodativo e insuficiência de flexibilidade 

acomodativa). 

d. Verificar as prevalências das principais disfunções binoculares em 

crianças em idade escolar (insuficiência de convergência, 

excesso de convergência, exoforia básica e dificuldade de 

estereopsia). 
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5.2 Para o estudo de associação entre fatores demográficos/ 
socioeconômicos e aspectos relacionados à hereditariedade e 
funções visuais 

 

 

a. Identificar a associação dos fatores demográficos: sexo, idade e 

etnia com as funções visuais. 

b. Examinar a associação entre hereditariedade (uso de óculos nos 

pais antes dos 40 anos) e funções visuais. 

c. Examinar a associação entre características socioeconômicas: 

nível econômico (segundo a ANEP), escolaridade da mãe e 

escolaridade da pessoa que tem maior renda na casa, com as 

funções visuais dos escolares. 

 

 

5.3 Para o estudo de associação entre funções visuais e desempenho 
na escola 

 

 

a. Identificar a associação entre perda visual, erros refrativos e 

disfunções acomodativas e binoculares com as notas dos 

escolares. 

b.  Identificar a associação entre perda visual, erros refrativos e 

disfunções acomodativas e binoculares com repetência escolar. 

c. Verificar a associação entre perda visual, erros refrativos e 

disfunções acomodativas e binoculares com adequação 

série/idade. 

d. Identificar a associação entre perda visual, erros refrativos e 

disfunções acomodativas e binoculares com o desempenho na 

leitura.   
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6.  Hipóteses 

 

6.1  Para o estudo descritivo 

 

a. A prevalência total de perda visual entre crianças em idade 

escolar é de 12%. 

b. A prevalência de hipermetropia leve e moderada entre crianças 

em idade escolar é de 14%. 

c. A prevalência de miopia entre crianças em idade escolar é de 5% 

d. A prevalência de astigmatismo entre crianças em idade escolar é 

de 7%. 

e. A prevalência de anisometropia é de 2%. 

f. As prevalências de insuficiencia acomodativa, excesso de 

acomodação e insuficiência de acomodação facilitada são de 

3,8%, 6% e 6%, respectivamente. 

g. A prevalência de insuficiência de convergência é de 4,5%, 

enquanto excesso de convergência, exoforia básica e dificuldade 

de estereopsia são de 1% cada. 

h. A prevalência de uso de correção ocular é de 6%.  

i. Os sintomas de astenopia mais freqüentes serão: borramento 

visual, dores de cabeça, diplopia; problemas de foco longe/perto, 

fotofobia e desconforto na leitura (Daum, 1983, Hennessey, 1984, 

Sterner, 2004). 

 

6.2 Para o estudo de associação entre fatores demográficos/ 
socioeconômicos e aspectos relacionados à hereditariedade e 
funções visuais 

 

a. Meninas têm mais perda visual e erros rafrativos (hipermetropia, 

miopia e astigmatismo) do que meninos, mas não apresentam 

grande variabilidade com relação às disfunções acomodativas e 

binoculares. 

b. A idade terá relação direta com o erro miópico e astigmático e 

inversa com o erro hipermetrópico. Crianças mais velhas 
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apresentarão mais disfunções acomodativas e binoculares do que 

crianças mais jovens. 

c. As crianças de cor de pele branca apresentarão mais 

hipermetropia do que as de cor de pele negra. As crianças negras 

serão mais míopes e astigmatas, quando comparadas às crianças 

brancas. 

d. Filhos de pais que usam óculos desde jovens (antes dos 40 anos 

de idade) terão mais chances de usarem correção ocular, quando 

comparados aos filhos de pais que não usam correção ocular 

desde jovens.  

e. Filhos de pais que usam óculos desde jovens apresentarão 

disfunções acomodativas e binoculares com mais frequência 

quando comparados àqueles cujos pais não usam correção 

desde jovens. 

f. Crianças de nível econômico mais alto apresentarão uma chance 

maior de serem míopes do que as de nível econômico mais baixo. 

g. Crianças de nível econômico mais baixo apresentarão uma 

chance maior de serem hipermétropes do que as de nível 

econômico mais alto. 

h. Crianças de mães com escolaridade elevada têm mais chances 

de serem míopes do que as que têm mães com escolaridade 

mais baixa. 

i. Crianças de mães com escolaridade baixa têm mais chances de 

serem hipermétropes do que as que têm mães com escolaridade 

mais alta.  

j. O nível econômico e a escolaridade da mãe não apresentarão 

associação significativa com as disfunções acomodativas e 

binoculares das crianças. 
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6.3 Para o estudo de associação entre funções visuais e desempenho 
na escola 

 

a. Aqueles que apresentarem perda visual, erros refrativos e 

disfunções acomodativas e binoculares obterão piores notas. 

b. Estudantes que apresentarem perda visual, erros refrativos e 

disfunções acomodativas e binoculares terão maior frequência de 

repetência escolar. 

c. Estudantes que apresentarem perda visual, erros refrativos e 

disfunções acomodativas e binoculares terão pior adequação 

série/idade.  

d. Estudantes que apresentarem perda visual, erros refrativos e 

disfunções acomodativas e binoculares terão pior desempenho na 

leitura. 

 

 

7. Metodologia 

 

7.1 Delineamento  

 

Será realizado um estudo com delineamento observacional transversal, 

com a totalidade dos estudantes de ensino fundamental, de duas escolas 

públicas, da zona urbana de uma cidade de porte médio, do sul do Brasil.  

 

7.2 Justificativa do delineamento 

 

O delineamento do estudo será transversal. Este tipo de delineamento é 

adequado para examinar a prevalência das disfunções visuais nos escolares, 

bem como a associação entre as características demográficas e 

socioeconômicas com disfunções visuais, visto que estas não apresentam 

problema de causalidade reversa. O estudo também é adequado para avaliar a 

associação entre disfunções visuais e o desempenho escolar, embora seja 

preciso atentar para potenciais problemas de causalidade reversa (como é o 

caso da miopia) e modificação de efeito, como é o caso do uso de óculos.  
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7.3 População alvo 

 

Alunos da 1ª à 8ª série do ensino fundamental, de duas escolas públicas 

da zona urbana, do município de Pelotas/RS. Apesar da população em estudo 

ser restrita a duas escolas de periferia, espera-se boa validade externa das 

prevalências dos erros refrativos e das funções acomodativas e binoculares, 

uma vez que estes aspectos são pouco influenciados por fatores 

socioeconômicos. 

 

 

7.4 Critérios de inclusão 

  

 Crianças de ambos os sexos, matriculadas da 1ª à 8ª série do ensino 

fundamental, nas duas escolas municipais da zona urbana, do município de 

Pelotas/RS. 

 

 

7.5  Critérios de exclusão para a associação entre fatores 

demográficos/socioeconômicos e aspectos relacionados à 

hereditariedade e função visual e entre função visual e 

desempenho escolar 

  

 

Crianças com acuidade visual pior que 0,3 (20/40) em um dos olhos, 

sem ser devido a erro refrativo. 

Crianças que apresentarem déficit no teste WISC para retardo mental 

(abaixo de 80). 

Crianças que apresentarem déficit auditivo de até 30 decibéis na 

audiometria. 
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7.6 Definição operacional das exposições e do desfecho 

 

7.6.1 Estudo descritivo sobre função visual de escolares 

 
A tabela 5 mostra as variáveis oftalmológicas relacionadas à função 

ocular de escolares. As variáveis serão coletadas de maneira ordinal e, 

posteriormente, transformadas em categóricas dicotômicas de acordo com os 

critérios abaixo. 

 

 

Tabela 5. Variáveis oftalmológicas relacionadas à função visual de escolares. 

Variável Critério 

Acuidade visual 

(Tabela de LogMAR) 

Perda visual: acuidade visual ≤ 0,2 em pelo menos um 

dos olhos.  

Tropia (estrabismo)  Tropia > 1∆ ±1∆ de exoforia para longe e/ou > 3∆ ±3∆ de 

exoforia pra perto em qualquer um dos olhos. 

Emetropia  EQ > -0,49D e < +0,49D em ambos os olhos. 

Hipermetropia Leve EQ ≥ +0,50D e < +2.00D em pelo menos um dos olhos. 

Hipermetropia Moderada EQ> +2.00D em pelo menos um dos olhos. 

Miopia EQ< -0,50D em pelo menos um dos olhos. 

Astigmatismo ≥ -0,75D cilíndricas em pelo menos um dos olhos. 

Anisometropia esférica Diferença de EQ ≥ 1.00D entre os dois olhos. 

Anisometropia cilíndrica Diferença no valor absoluto do astigmatismo ≥ 3.00 entre 

os dois olhos (sem considerar o eixo do astigmatismo). 

Amplitude acomodativa 

monocular (OD) – Push Up 

de Donders 

Comparação entre o resultado obtido (distância em 

centímetros convertida em dioptrias) e a fórmula de 

amplitude mínima, média e máxima de Hofstetter. 

Flexibilidade acomodativa 

monocular (MAF) 

Acima de 6 cpm em 30 segundos com as lentes de Flipper 

±2.00D. 

Flexibilidade acomodativa 

binocular (BAF) 

Acima de 3 cpm em 30 segundos com as lentes de Flipper 

±2.00D. 

Acomodação relativa 

negativa (NRA) 

+2.00D ± 0.50D. 
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Acomodação relativa 

positiva (PRA) 

-2.50D ± 1.00D. 

Relação convergência 

acomodativa / acomodação 

(CA/A) 

Método com Howell para perto (4:1) com dp ±2. 

Heteroforia vertical  Zero (ortoforia).  

Heteroforia horizontal para 

longe 

1∆ (exoforia); dp±1∆.  

Heteroforia horizontal para 

perto 

3∆ (exoforia); dp±3∆. 

Vergência vertical para 

longe  

3±1∆ BI e BS para quebra e 2±1∆ BI (supravergência) ou 

BS (infravergência) para recuperação. 

Vergência vertical para 

perto 

3±1∆ BI e BS para quebra e 2±1∆ BS (infravergência) ou 

BI (supravergência) para recuperação. 

Vergência horizontal para 

longe (step vergence) 

Para prisma BN: 5∆ a 9∆ para duplicação e 3∆ a 5∆ para 

recuperação (o borramento não conta nesse exame). 

Para prisma BT: 7∆ a 11∆ para borramento, 15∆ a 23∆ 

para duplicação e 8∆ a 12∆ para recuperação.  

Vergência horizontal para 

perto (step vergence) 

Para prisma de BN: 11∆ a 15∆ para borramento 19∆ a 

23∆ para duplicação e 10∆ a 16∆ para recuperação. 

Para prisma BT: 14∆ a 20∆ para borramento, 18∆ a 24∆ 

para duplicação e 7∆ a 15∆ para recuperação. 

Ponto próximo de 

convergência (PPC) 

Até 7cm com recuperação até 10cm. 

Estereopsia (Teste de 

Titmus) 

(100seg/arc) em identificar o desenho correspondente ao 

círculo nº 5 ou aos desenhos correspondentes dos animais 

A ou B ou C. 

Uso de óculos Sim/Não; há quanto tempo. 

Sintomas (astenopia).  Borramento visual, dores de cabeça, diplopia, problemas 

de foco durante atividades longe/perto, fotofobia e 

sensação de desconforto durante períodos de leitura. 

EQ (equivalente esférico); D (dioptria); ∆ (dioptria prismática); dp(desvio padrão); BN (base nasal); BT 

(base temporal); BS (base superior); BI (base inferior); seg/arc (segundos de arco). 
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Na literatura existem estudos que avaliam e comparam diferentes 

técnicas de exame das funções acomodativas e binoculares (Junghans, 2002, 

Kedzia, 1999). As tabelas 6 e 7, abaixo, mostram os critérios diagnósticos para 

classificar as disfunções acomodativas e binoculares baseados no protocolo 

clínico de Scheiman & Wick (Scheiman, 2002). Os critérios para o diagnóstico 

das disfunções acomodativas e binoculares foram classificados levando-se em 

conta o número de sinais usados em diferentes estudos (Shin, 2009) (Lara, 

2001). 

 

 

 

 

Tabela 6. Critérios diagnósticos (em paralelo) para as disfunções acomodativas 

Excesso de acomodação 

            (1) Dificuldade de visão nítida com +2.00D durante a flexibilidade acomodativa 

                 monocular,  ≤ 6cpm    

            (2) Dificuldade de visão nítida com +2.00D durante a flexibilidade acomodativa 

      binocular,  ≤ 3cpm    

            (3) Acomodação relativa negativa (NRA) ≤ 1.50D 

Insuficiência de flexibilidade acomodativa 

Sinais 1-2 devem estar presentes. Sinal 3 pode ou não estar presente 

(1) Amplitude acomodativa normal.Teste Push Up segundo a fórmula de 

Hofstetter para amplitude-idade (15-0,25 x idade) 

(2) Falha monocular e binocular da flexibilidade acomodativa usando lentes 

     ± 2.00D, monocular ≤ 6cpm e binocular ≤ 3cpm.                                                  

(3) Acomodação relativa positiva (PRA) ≤ 1.25D e acomodação relativa  

negativa (NRA) ≤ 1.50D  

Insuficiência de acomodação 

Sinais 1-2 devem estar presentes, e pelo menos um de 3-4  

(1) Amplitude acomodativa reduzida. Teste Push Up até 2.00D abaixo do limite 

inferior da fórmula de Hofstetter para amplitude-idade (15-0,25 x idade) 

            (2) Falha monocular da flexibilidade acomodativa usando lentes -2.00D ≤ 6cpm 

            (3) Falha binocular da flexibilidade acomodativa usando lentes -2.00D ≤ 3cpm 

            (4) Acomodação relativa positiva (PRA) ≤ 1.25D 
D(dioptrias); NRA (acomodação relativa negativa); PRA (acomodação relativa positiva) 
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Tabela 7. Critérios diagnósticos (em paralelo) para as disfunções binoculares. 

Insuficiência de convergência 

Sinais: são necessários os sinais de 1-3 e pelo menos dois dos sinais de 4-6 

            (1) Moderada a alta exoforia para perto > 6∆              

            (2) Vergência fusional positiva para perto (critério de Sheard) ≤ 12/15/4 para 

            embaçamento, diplopia e recuperação (ao menos um de três)  

            (3) Ponto próximo de convergência (PPC) > 10cm para perda de fusão, 

                 >17,5 cm para recuperação  

            (4) Relação CA/A < 3/1 

            (5) Falha na flexibilidade acomodativa binocular usando lentes + 2.00D, ≤3cpm 

            (6) Acomodação relativa negativa (NRA) ≤ 1.50D 

Excesso de convergência 

Sinais: 1 e 2 devem estar presentes e pelo menos dois sinais de 3-5 

(1) Esoforia significante para perto, > 2∆                                             

(2) Vergência fusional negativa para perto (critério de Sheard) ≤ 9/17/8 para 

borramento visual, diplopia e recuperação (ao menos uma de três)  

(3) Relação CA/A > 7/1 

(4) Falha na acomodação flexibilidade acomodativa com lentes -2.00D, ≤ 3cpm 

(5) Acomodação relativa positiva ≤ 1.25D 

Exoforia básica 

Sinais: são necessários os sinais de 1e 2, e pelo menos dois dos sinais de 3-5 

(1) Exoforia aproximadamente igual para longe ou perto (com 5∆) 

(2) Vergência fusional positiva para perto e longe (critério de Sheard) ≤12/15/4 

e ≤ 4/8/5 para borramento visual, diplopia e recuperação para longe e perto  

            (3) Relação CA/A normal 

            (4) Falha na acomodação flexibilidade acomodativa com lentes + 2.00D ≤ 3cpm 

            (5) Acomodação relativa negativa (NRA) ≤ 1.50D 
D(dioptrias); CA/A (relação capacidade acomodativa/acomodação); NRA (acomodação relativa 
negativa); PRA (acomodação relativa positiva); PPC (ponto próximo de convergência) 

 

 

7.6.2 Para o estudo de associação entre fatores demográficos/ 
socioeconômicos e aspectos relacionados à hereditariedade e 
função visual 

 

7.6.2.1 Variáveis dependentes – funções visuais 

 

Para operacionalizar os desfechos de função visual, estas serão 

coletadas de maneira ordinal e, posteriormente, transformadas em categóricas 

dicotômicas, de acordo com os critérios a seguir. As disfunções acomodativas 

e binoculares foram agrupadas. 
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Tabela 8. Variáveis de função visual. 

Variável Critério 

Acuidade visual Perda visual será quando a acuidade visual for ≤ 0,2 

de acordo com a Tabela de LogMAR em pelo menos 

um dos olhos. 

Hipermetropia   EQ> +2.00D em pelo menos um dos olhos. 

Miopia EQ< -0,50D em pelo menos um dos olhos. 

Astigmatismo ≥ 0,75D em pelo menos um dos olhos. 

Disfunções acomodativas Classificação conforme os critérios diagnósticos para 

disfunções acomodativas da Tabela 5. 

Disfunções binoculares Classificação conforme os critérios diagnósticos para 

disfunções binoculares da Tabela 6. 

EQ (equivalente esférico); D (dioptria) 

 

       

 

7.6.2.2 Variáveis independentes 

 

Tabela 9. Variáveis demográficas / socioeconômicas e relacionadas à 
hereditariedade. 

Variável Descrição das exposições Tipo 

Idade  Anos completos Categórica ordinal 

Sexo Masculino; Feminino. Categórica dicotômica 

Cor da pele  Preta; Parda; Branca; Amarela. Categórica nominal 

Hereditariedade Os pais usavam óculos antes 

dos 40 anos (Sim/Não). 

Categórica dicotômica 

Nível econômico A, B, C, D e E – ABEP
* 

Categórica ordinal 

Escolaridade da mãe Anos completos de estudo. Categórica ordinal 

*Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa 
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7.6.3 Para o estudo de associação entre função visual e desempenho 
escolar 

 

 

7.6.3.1 Variáveis dependentes – desempenho escolar 

 

Para operacionalizar os desfechos do estudo de associação entre 

função visual e desempenho escolar:  

- Desempenho na leitura: serão classificados em bons e maus 

leitores, de acordo com o resultado do Teste de Competência de Leitura 

Silenciosa de Palavras e Pseudopalavras (TCLPP) para as crianças da 1ª à 

3ª série e do Teste de Competência na Leitura de Sentenças (TCLS) para 

as crianças da 4ª à 8ª série. No TCLPP serão considerados maus leitores 

aquelas crianças que atinjam menos de 40, 49 e 54 pontos nas 1ªs 2ªs e 

3ªs séries, respectivamente.  No TCLS, os estudantes da 4ª à 8ª série serão 

classificados, de acordo com o tempo de resposta e o número de acertos.  

- Repetência: serão considerados repetentes os escolares que 

tiveram, pelo menos, uma reprovação. Estes serão comparados  com os 

que não tiveram reprovações. Será também medido o número de 

reprovações que cada aluno sofreu. 

- Adequação série/idade: será considerado adequado o aluno que 

tiver até 7 anos na 1ª série, até 8 anos na 2ª série e assim por diante, até a 

8ª série, consecutivamente. Os alunos que tiverem 8 anos ou mais na 1ª 

série, 9 anos ou mais na 2ª série e assim, consecutivamente, até a 8ª série 

com 15, ou mais anos, serão considerados inadequados na relação 

série/idade. 

- Notas escolares: as notas globais terão classificação contínua em 

percentis. Serão comparados os escolares com notas nos percentis abaixo 

de 25 com os demais escolares. 
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7.6.3.2 Variáveis independentes – função visual 

 

As variáveis independentes do estudo de associação entre funções 

visuais e desempenho escolar encontram-se descritas na Tabela 8. Além das 

funções visuais descritas, também serão avaliadas, como variáveis 

independentes, aspectos culturais e relacionados à escola. 

 

Tabela 10. Variáveis culturais. 

Variável Descrição das exposições Tipo 

Esportes em clubes; escola; 

bairro no último ano. 

Sim/Não  Categórica dicotômica 

Aula de violão ou outro 

instrumento musical no 

último ano. 

Sim/Não Categórica dicotômica 

Aula de computação no 

último ano. 

 

 

Sim/Não Categórica dicotômica 

Aula para atividades 

artesanais no último ano. 

 

Sim/Não Categórica dicotômica 

Aulas de catequese, 

estudos bíblicos, 

evangelização no último 

ano. 

Sim/Não Categórica dicotômica 

Existência de computador 

na casa. 

Sim/Não Categórica dicotômica 

A criança utilizou o 

computador na última 

semana. 

Sim/Não Categórica dicotômica 

Os pais liam livros para a 

criança antes da 

alfabetização. 

Sim/Não Categórica dicotômica 
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Existem livros em casa. Sim/Não Categórica dicotômica 

Tipos de livro: escolares; 

(romances, contos, 

literatura); livrinhos 

infantis; religiosos (bíblia, 

evangelhos, catecismo); 

técnicos/científicos. 

Sim/Não Categórica dicotômica 

A criança leu algum livro 

no último mês. 

Sim/Não Categórica dicotômica 

 

 

 

 

 

Tabela 11. Variáveis relacionadas à escola. 

Variável Descrição das exposições Tipo 

Adequação série/idade. Adequado/não adequado.  Categórica  

Escolaridade do 

professor(a). 

Ensino médio e/ou magistério; 

superior completo; 

especialização; 

mestrado/doutorado. 

Categórica 

 

 

 

 

 

7.7 Tamanho da amostra 

 

7.7.1 Para o estudo de prevalências  

 

A amostra consiste num total de 1271 crianças, de acordo com o cálculo 

de tamanho de amostra para a função visual, que necessitou de maior tamanho 

amostral (hipermetropia). Nos cálculos da prevalência esperada dos erros 

refrativos e anisometropia, foram levados em conta estudos com populações 
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específicas de escolares. Para as funções acomodativas e binoculares, como 

os estudos são em populações sintomáticas, estimou-se o tamanho da 

amostra, utilizando a metade da prevalência encontrada. O nível de confiança 

foi de 95% para todos os cálculos (Tabela 12). Em relação à associação entre 

fatores socioeconômicos, demográficos e aspectos relacionados à 

hereditariedade e função visual, a amostra permitirá estimar riscos, de pelo 

menos 2, para todas as associações em estudo (Tabela 13). O mesmo nível de 

risco será possível detectar para as associações entre as disfunções visuais e 

desempenho escolar (Tabela 14). 

 

 

Tabela 12. Cálculo da amostra para o estudo de prevalência de perda visual, 

hipermetropia não corrigida e disfunções acomodativas e binoculares. 
Função visual Prevalência 

esperada (%) 

Erro (p.p) Total  Amostra final* 

Perda visual 12 2.0 1013 1115 

Hipermetropia  14 2.0 1155 1271 

Miopia  7 1.5 1110 1221 

Astigmatismo  5 1.5 810 891 

Anisometropia 6 1.5 962 1059 

Disfunções 

acomodativas 
4,5 1.5 733 807 

Disfunções 

binoculares 
6 1.5 962 1059 

*Acrescentaram-se 10% para controle de perdas. 

 

 

 

 

 

O cálculo do tamanho de amostra foi realizado para a variável 

independente hereditariedade, uma vez que apresenta a relação exposto/não 

exposto (adulto que necessita uso de óculos antes dos 40 anos) que necessita 

maior tamanho de amostra. O cálculo do tamanho de amostra utilizou um poder 

estatístico de 80% e um nível de confiança de 95%. 
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Tabela 13. Cálculo da amostra para o estudo de associação entre aspectos 
relacionados à hereditariedade e disfunções visuais. 

 Razão 

Exposto/ 

Não exposto 

Prevalência 

nos não 

expostos 

RR N N* 

Perda visual e 

hipermetropia 
3:1 12% 1.7 828 1048 

Miopia e 

Disfuções 

acomodativas 

ou 

binoculares 

3:1 6% 2.0 972 1230 

*Acrescentaram-se 10% para controle de perdas e 15% para fatores de confusão. 

 

 

O cálculo do tamanho de amostra foi realizado para a variável 

dependente “desempenho na leitura”, que é o desfecho de mais baixa 

prevalência. Serão estudadas as variáveis independentes: perda visual, 

hipermetropia e disfunção acomodativa ou binocular, que apresentam razão 

não exposto/exposto, em torno de 10:1. O cálculo do tamanho de amostra 

utilizou um poder estatístico de 80% e um nível de confiança de 95%. 

 

 

 

Tabela 14. Cálculo da amostra para o estudo de associação entre disfunções 

visuais e desempenho escolar. 
 Razão não-

Exposto/ 

Exposto 

Prevalência 

nos não-

expostos 

RR N N* 

Desempenho 

na leitura 
10:1 12% 2.0 957 1211 

*Acrescentaram-se 10% para controle de perdas e 15% para fatores de confusão. 

 

 

 



 97 

7.8 Instrumentos 

 

7.8.1 Medida da acuidade visual com a tabela do Logaritmo do ângulo 
mínimo de resolução (Log – MAR) 

 

Na procura de um instrumento cada vez mais preciso, estudos 

chegaram a três conceitos que podem ser considerados os principais 

consensos, que devem ser incorporados na construção de tabelas para 

medida da acuidade visual: o aumento do tamanho do optotipo deve ser em 

progressão geométrica ao longo da tabela, os optotipos usados devem ter 

legibilidade similar e os espaçamentos entre as linhas devem ser iguais ao 

tamanho do optotipo da linha inferior (Flom, 1963, Green, 1905, Sloan, 

1959). A primeira tabela de medida de acuidade visual, que visava a 

satisfazer estes critérios, foi desenvolvida em 1976 (Bailey, 1976). Esta 

serviu de base para a tabela que é hoje padrão mundial: a Tabela EDTRS, 

ou seja, a Tabela Log-MAR, validada no estudo Early Treatment Diabetic 

Retinopathy Study (EDTRS) (Messias, 2010). 

Em estudos que visaram à comparação entre tabelas, a Log-MAR 

mostrou-se mais sensível que a de Snellen (Laidlaw, 2003) e, também, 

mostrou boa repetibilidade em crianças, em sua versão para cartões 

pequenos (Manny, 2003) (Tong, 2002). Outra vantagem do uso da escala 

logarítmica está na flexibilidade quanto à distância de medida. É a única 

tabela em que a distribuição dos ângulos visuais nas linhas segue um 

padrão sistematizado, regular, não arbitrário. Caso esta tenha que ser 

alterada, basta optar-se por uma nova distância que, dividida pela original, 

resulte na mesma razão entre o tamanho dos optotipos das linhas 

subsequentes (Messias, 2010).  

A tabela Log-MAR é sugerida pela International Council of 

Ophthalmology (ICO) para a medida de acuidade visual e foi utilizada em 

vários estudos com populações específicas de estudantes (Maul, 2000, 

Murthy, 2002, Naidoo, 2003, Pokharel, 2000). 

A tabela Log-MAR é constituída de um quadro luminoso em que se 

acopla o painel com os optotipos. O suporte ou pé é móvel, facilitando o 

deslocamento de toda a estrutura, de acordo com a distância necessária 
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para realização do teste. O exame de acuidade visual é realizado em 

ambiente que permita um contraste adequado para manter a atenção do 

examinado (ambiente de penumbra com a tabela iluminada). A distância-

padrão é de seis metros ou 20 pés entre a tabela e o examinado, mas, 

pelas características da tabela Log-MAR, esta distância pode ser menor e 

compensada, mantendo a precisão da medida. O examinador quantifica a 

acuidade visual em cada olho separadamente, usando para isto um oclusor 

ocular no olho contralateral e toma nota da notação numérica, ao lado da 

escala de optotipos, que identifica até onde o examinado conseguiu 

enxergar.  

 

 

7.8.2 Cover Test e Cover Test com prismas alternado 

 

É de extrema importância o exame da integridade oculomotora como 

precursora do exame das funções acomodativas e binoculares. A presença 

de um desbalanço na musculatura extraocular pode comprometer as 

avaliações subsequentes (Junghans, 2002, Lara, 2001, Palomo-Alvarez, 

2008, Shin, 2009, Sterner, 2006). Estudos sobre as funções acomodativas e 

binoculares frequentemente utilizam o Cover Test como exame qualitativo 

suficiente para identificar um desvio ocular (estrabismo). (Lara, 2001) 

(Junghans, 2002)  

O Cover Test é o mais utilizado dos testes motores, por sua utilidade e 

precisão (Cotter, 2007) (Prieto-Diaz, 1986) e deve ser medido longe e perto. 

O procedimento é o mesmo para ambas as distâncias, mas o examinado 

deve focar, para distância, um optotipo da tabela de LogMAR e, para perto, 

um objeto situado à distância de 30cm. 

Coloca-se o examinado de frente para a tabela de LogMAR, à distância 

de 6 metros, e pede-se que fixe o olhar sobre um optotipo qualquer da 

tabela. Assim ele o fará com seu olho dominante. Oclui-se um dos olhos 

para a quebra da fusão sensorial e se observa o que ocorre com o olho 

contralateral. Se houver movimentação de fixação desse olho, representa 

que estava desviado. Dependendo da orientação do movimento, conclui-se 
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sobre o tipo de desvio. Pra quantificar o desvio, realiza-se o Cover Test com 

prismas alternado. Uma vez constatada a existência do desvio, passa-se a 

colocar prismas diante do olho que exibiu o movimento de fixação, com a 

base voltada para o lado oposto ao desvio. Passa-se o oclusor na frente 

desse olho e volta-se ao olho anterior, alternando a cobertura ocular. Os 

prismas são trocados até não ser constatada nenhuma movimentação de 

refixação ocular. O valor desse prisma será, então, igual à magnitude do 

desvio. O mesmo procedimento será realizado com o examinado mirando 

um objeto a 30 cm.  

 

 

7.8.3 Fogging Test 

 

A avaliação das funções acomodativas e binoculares precisa ser feita 

antes da utilização de cicloplégico. O objetivo do Fogging Test é corrigir, da 

melhor maneira possível, os erros refrativos, para avaliar adequadamente 

as funções acomodativas e binoculares (Abdi, 2008, Cacho, 2002, 

Junghans, 2002, Lara, 2001, Palomo-Alvarez, 2008, Palomo-Alvarez, 2010, 

Williams, 2005). Estudos utilizaram esse método para a realização de 

refração subjetiva, antes dos testes para medir tais funções (Cacho, 2002, 

Williams, 2005). É um exame considerado fidedigno e consistente pelos 

optometristas (Saladin, 1998), sendo, também, utilizado como ferramenta 

para triagem de hipermetropia entre escolares (Williams, 2005). 

O examinado é testado monocularmente (iniciando com o olho direito), 

com o auxílio do foróptero e olhando na direção da linha 0,3 da tabela de 

LogMAR, à distância de 6 metros. Coloca-se a lente positiva de +4.00 em 

frente ao olho e pergunta-se se o examinado consegue enxergar a linha 

mirada. As lentes positivas são diminuídas, controlando, assim, a 

acomodação proporcionada pela miopia induzida e, ao mesmo tempo, 

melhorando a acuidade visual do examinado. No momento em que este 

informar que consegue observar a linha determinada (0,3), é realizado o 

teste de cilindro cruzado para determinar a presença de erro astigmático. O 

mesmo procedimento é realizado no olho contralateral. Após, é realizado 
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um balanço com a visão binocular para obter o ponto final de melhor 

correção para a acuidade visual.  

 

 

 

7.8.4 Testes para a avaliação da função acomodativa 

 

7.8.4.1 Avaliação da amplitude acomodativa (Push Up de Donders) 

 

Os dados sobre amplitude acomodativa apresentados por Duane, em 

1912, ainda são uma referência válida em trabalhos de classificação da 

acomodação (Duane, 1912, Sterner, 2004). Hofstetter, em 1950, comparou 

os dados obtidos por Duane com dados de dois outros estudos sobre 

amplitude acomodativa (Donders, 1964, Kaufman, 1894) e sugeriu três 

equações lineares para medida das amplitudes acomodativas monoculares: 

mínima, máxima e esperada de acordo com a faixa etária (Tabela 15) 

(Hofstetter, 1944). Estas equações vêm sendo contestadas por estudos 

recentes que apontam baixa precisão do parâmetro acomodativo em 

crianças pré-escolares (3 anos ou menos) (Sterner, 2004) (Sterner, 2006, 

Turner, 1958, Wold, 1967, Woodruff, 1987). A subjetividade da resposta em 

exames oftalmológicos pode acarretar alguns problemas de interpretação e 

classificação, principalmente nas faixas etárias menores. Apesar disso, 

fórmulas estipuladas por Hofstetter, com base em Duane, continuam sendo 

usadas clinicamente como referência, principalmente para o diagnóstico de 

alterações acomodativas como a insuficiência acomodativa. (Cacho, 2002, 

Hokoda, 1985, Lara, 2001, Porcar, 1997, Sterner, 2004) 

Algumas pesquisas foram realizadas com o objetivo de comparar 

diferentes técnicas de avaliação da amplitude acomodativa e sua 

repetibilidade. (Antona, 2009) (AH, 1998, Brozek, 1948, Rosenfield, 1996)  

O método de Push Up, de Donders, consiste em manter um cartão de 

perto, à distância de 40 cm do examinado, que estará olhando para uma 

linha com optotipos que correspondem a 20/30 no espaço livre (fora do 

foróptero), já com a sua melhor correção possível para longe, se necessária 
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(Fogging Test). Testa-se um olho por vez e, após, com os dois olhos 

(binocularidade). Todavia, o exame monocular (geralmente o olho direito) 

tem sido considerado o método de escolha para este exame, pois a 

amplitude acomodativa, sem a intervenção da binocularidade, descreve 

melhor o processo acomodativo. A escolha do olho direito é puramente 

convencional, já que existe alta correlação entre os valores de amplitude 

acomodativa entre os olhos. O cartão é lentamente aproximado do 

examinado, com velocidade aproximada de 1-2cm/s (Grisham, 2007, Shin, 

2009). A atenção do examinado é mantida, informando que deve avisar 

quando os optotipos começarem a borrar. O movimento é interrompido e 

anota-se a distância em centímetros entre a tabela e o rosto da criança, 

utilizando uma régua milimetrada. O inverso desta distância em metros é o 

valor da amplitude acomodativa em dioptrias (William, 1998). Pode-se, 

assim, comparar o resultado obtido, com o esperado para a faixa etária, 

conforme a fórmula de Hofstetter (Hofstetter, 1944) (Saladin, 1998). 

 

 

Tabela 15. Fórmulas para calcular a amplitude acomodativa esperada para a 

idade segundo Hofstetter (Hofstetter, 1944, William, 1998). 

Amplitude esperada Fórmula de Hofstetter 

Mínima 15.0 - [0,25D x (idade em anos)] 

Média 18.5 - [0,30D x (idade em anos)] 

Máxima 25.0 - [0,40D x (idade em anos)] 

 

 

7.8.4.2 Avaliação da flexibilidade acomodativa 

 

 

Embora existam evidências de que a acomodação facilitada (monocular 

e binocular) apresente diferentes valores, conforme o grupo etário (Jimenez, 

2003), não existe um consenso sobre o que é uma acomodação facilitada 

normal (Kedzia, 1999, Zellers, 1984).  
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Alguns estudos apontam os trabalhos de Zellers sobre acomodação 

facilitada como uma referência com relação ao protocolo e aos pontos de 

corte a serem estabelecidos (Kedzia, 1999, Palomo-Alvarez, 2008) (Cacho, 

2002). Segundo este estudo que realizou o exame em uma população entre 

18 e 30 anos de idade, a média da acomodação facilitada para o olho direito 

e esquerdo são de 11.59 e 11.09 ciclos por minuto (cpm), respectivamente. 

Para a visão binocular, a acomodação facilitada é de 7.72cpm (Zellers, 

1984).  

Em dois estudos que observaram a acomodação facilitada em crianças 

de 6-12 anos de idade, o exame binocular apresentou resultados de 5.0 

±2.7cpm em um dos estudos (Jackson, 1991) e 3.83 ±2.5 cpm no outro, 

respectivamente (Scheiman, 1988). Segundo Sterner, uma das razões para 

uma média mais baixa nestes grupos, quando comparada ao estudo com 

indivíduos de 18 a 30 anos de idade, pode ser uma diferença na 

compreensão e desenvoltura com relação à idade (Sterner, 2004). Isto está 

de acordo com outros estudos sobre o tema, que apontam as seguintes 

limitações, na técnica do exame, relacionadas à idade: tamanho e posição 

do cartão de acuidade, a complexidade na interpretação (número de 

optotipos ao qual o examinado é exposto), o tempo de reação da criança 

para pronunciar o optotipo (automaticidade), a reação da criança à 

movimentação das lentes, à magnificação ou minificação produzida pelas 

lentes positivas e negativas sobre o cartão de optotipos e os fatores 

psicológicos, que podem agir como intimidadores na criança (Groffman, 

1997, Leslie, 1997, Press, 1997). 

Em um estudo realizado nos Estados Unidos, os pesquisadores 

concluíram que o exame de acomodação facilitada não é suficientemente 

confiável quando aplicado em crianças abaixo dos 8 anos de idade 

(Scheimann, 1988). Um estudo espanhol, que pesquisou pontos de corte 

para acomodação facilitada, evidenciou diferenças significativas nas 

respostas, durante o exame entre estudantes de 6-7 e 8-12 anos de idade, 

sugerindo atenção dos examinadores ao classificarem alterações 

acomodativas nestes grupos etários (Jimenez).   

O examinado deve ficar com um cartão de acuidade na distância de 

40cm e olhando para os optotipos que correspondem a uma acuidade visual 



 103 

de 0,8. Uma fonte de luz deve direcionar seu foco para o cartão, a fim de 

proporcionar luminosidade suficiente para a leitura. O ambiente deve 

permanecer com iluminação moderada. O instrumento para realização do 

procedimento são as chamadas lentes flipper, que consistem em um cabo 

com quatro lentes em oposição, duas positivas e duas negativas com +/-

2.00D. O Fogging Test deve ter sido realizado para compensar o erro 

refrativo do examinado.  O examinador deve avisar ao examinado que irá 

colocar lentes diferentes entre ele e o cartão, a fim de proporcionar um 

borramento visual proposital. Assim, o examinador, de posse das lentes 

Flipper, ocluirá o olho esquerdo do examinado e posicionará as lentes 

positivas entre o examinado e o cartão. O examinado deve informar ao 

examinador o exato momento em que conseguir visualizar novamente os 

optotipos no cartão, sem nenhuma sensação de borramento visual. Ao 

receber o aviso, o examinador troca imediatamente a posição das lentes, 

colocando agora a lente negativa entre o examinado e o cartão e pede 

novamente para que seja informado, quando o examinado conseguir 

enxergar adequadamente os optotipos do cartão. Assim que o examinado 

informar, o examinador volta novamente para as lentes positivas e repete o 

exame. O exame deve ser realizado em aproximadamente trinta segundos 

ou em um minuto e os ciclos (da lente positiva para a lente negativa e 

novamente para a positiva) por minuto devem ser contados, assim como 

com qual tipo de lente o examinado demorou mais, antes de ver 

adequadamente. O exame deve ser feito, também, binocularmente.  

 

 

7.8.4.3 Avaliação da acomodação relativa 

 

 

A acomodação relativa faz parte essencial das medidas da função 

binocular (Cacho, 2002, Palomo-Alvarez, 2008).  

Dentre os estudos sobre a acomodação relativa, destaca-se o de Goss e 

Zhai, que observaram cerca de 1000 estudantes de primeiro e segundo 

graus, com boa amplitude acomodativa, achando uma média de +2.00 
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±0.50D para NRA (Acomodação relativa negativa) e -2.37 ± 1.12D para 

PRA (Acomodação relativa positiva), respectivamente (Goss, 1994).  

Segundo o protocolo de Scheiman e Wick em 1994, a NRA deve ter um 

valor acima de +1.50D e a PRA um valor acima -1.25D (Scheiman, 2002). 

O exame inicia após o examinado estar com a melhor correção possível 

para longe, medida pelo Fogging Test. O estímulo acomodativo binocular 

vai gradativamente decrescendo com lentes positivas a cada +0,25D, 

estando o examinado a mirar um dado optotipo no cartão, a uma distância 

de convergência fixa de 40cm, até informar, subjetivamente, ao examinador 

a sensação de borramento visual. Neste momento o examinador tem o 

parâmetro da NRA. Voltando ao ponto inicial de melhor refração para longe, 

agora o estímulo acomodativo binocular começa a crescer com lentes 

progressivamente mais negativas a cada -0,25D, até a informação do 

examinado com relação à sensação de borramento visual, novamente. 

Neste momento o examinador terá o parâmetro da PRA (Sterner, 1999, 

Sterner, 2006). 

 

 

7.8.5 Testes para a avaliação da função de binocularidade 

 

7.8.5.1 Teste de forias e vergências 

 

As medidas da heteroforia vertical, heteroforias horizontais para longe e 

para perto, vergências verticais para longe e para perto e vergências 

horizontais para longe e para perto são realizadas com a utilização dos prismas 

de Risley, adaptados ao foróptero, segundo a técnica de Von Graefe (William, 

1998).  

 

Medida da heteroforia vertical 

 

A proposta é medir o desvio vertical dos olhos. Uma única medida de 

longe ou perto é suficiente para avaliar esse parâmetro. Isso porque os níveis 

de acomodação e vergência horizontal não afetam significativamente os 
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desvios verticais (Borish). Assim o exame é comumente realizado à distância 

por ser o modo mais prático (Borish). 

O examinado fica posicionado com o foróptero para longe, após realizar 

o Fogging Test, em frente à tabela de LogMAR, olhando para a linha 

correspondente a 0.00 (20/20). Pede-se para que feche os olhos para o 

posicionamento dos prismas. O olho esquerdo ficará com um valor de 12∆ de 

base interna (BI) na frente, enquanto que o olho direito ficará com um prisma 

de 6∆ de base para baixo (BB). Pede-se que abra os olhos e orienta-se que 

terá duas imagens na frente (uma para cima, à direita, e uma abaixo, à 

esquerda). Pede-se que o examinado informe quando as duas imagens 

estiverem na mesma altura (como os faróis de um carro). O examinador vai 

rodando o prisma direito em direção ao valor zero. Se o valor for zero ou no 

intervalo entre ±0,25∆, indica-se ortoforia (normal). Se o valor for diferente, 

indica-se heteroforia: hiperforia acima do valor limite e hipoforia abaixo do valor 

limite. 

 

 

Medida de heteroforia horizontal 

 

 

Para longe 

 

O propósito é medir o desvio relativo horizontal dos olhos, um em 

relação ao outro, quando a fusão binocular é dissociada. O exame estima o 

grau do estresse horizontal em binocularidade à distância (William, 1998).  

O examinado fica posicionado com o foróptero para longe após realizar 

o Fogging Test, em frente à tabela de LogMAR, olhando para a linha 

correspondente a 0,3 (20/40). Posiciona-se um prisma de 6∆ BInf, na frente do 

olho direito e de 12∆ BI, na frente do olho esquerdo. Informa-se que existem 

duas imagens (uma acima no olho direito e uma abaixo no olho esquerdo). 

Enquanto isso, o prisma do olho esquerdo é rotado em direção ao valor zero e 

ultrapassa-se esse valor até 3∆. Orienta-se que informe o exato momento em 

que a imagem inferior estiver exatamente abaixo da imagem superior, movendo 
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simultaneamente o prisma do olho esquerdo em direção ao valor de 12∆. O 

valor esperado é de até 2∆ de exoforia. 

 

Para perto 

 

O propósito é medir o desvio relativo horizontal dos olhos, um em 

relação ao outro, quando a fusão binocular é dissociada. O exame estima o 

grau do estresse horizontal em binocularidade para perto.  

 Posicionar o examinado no foróptero após o Fogging Test. Posicionar o 

cartão de perto à distância de 40cm. Deve haver uma luz direta sobre a cabeça 

do examinado, para melhor visualização durante o teste. Posiciona-se um 

prisma de 6∆, na frente do olho direito e de 12∆, na frente do olho esquerdo. 

Informa-se que existem duas imagens (uma acima, no olho direito e uma 

abaixo, no olho esquerdo). Enquanto isso, o prisma do olho esquerdo é rotado 

em direção ao valor zero e ultrapassa-se esse valor até 3∆. O examinado é 

informado para ficar tentando ler as letras menores, na parte superior do cartão 

de perto. O examinado deve informar o exato momento em que a linha superior 

é legível. Rota-se o prisma esquerdo na direção oposta ao primeiro movimento, 

até o examinado indicar alinhamento na leitura da primeira linha do cartão de 

perto. No momento em que o examinado informar que está vendo com nitidez, 

deve-se observar a posição da base do prisma. Caso esteja com base interna, 

anotar o resultado como “exo”; caso a base esteja voltada para fora, anota-se 

como “eso”. O valor esperado é de até 6∆ de exoforia. 

 

 

 

Vergência vertical  

 

 

Para longe 

 

O examinado fica posicionado com o foróptero para longe, após realizar 

o Fogging Test, em frente à tabela de LogMAR, olhando para a linha 

correspondente a 0.00 (20/20). Posicione os prismas rotatórios no ponto zero, 
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na frente de ambos os olhos. Peça ao examinado informar quando a linha 

observada fica duplicada ou quando começa a se duplicar. Testar cada olho 

separadamente. Iniciar com o olho direito, adicionando poder prismático na 

velocidade não maior do que 1∆/seg. Anota-se o primeiro valor prismático no 

momento da diplopia ou da movimentação da linha. Reverte-se o movimento 

do prisma e anota-se quando o examinado informar, novamente, que a linha 

está única. Neste momento anota-se o valor prismático de “recuperação”. O 

primeiro e segundo valores obtidos são correspondentes à supravergência 

direita. A seguir, no mesmo olho, adiciona-se valor prismático no outro sentido, 

anotando-se o valor em que ocorre diplopia ou movimentação da linha e 

retorna-se com o valor até a obtenção do valor de “recuperação”. O primeiro e 

segundo valores obtidos com esta segunda medida, são correspondentes à 

infravergência direita.  

O esperado é de 3±1∆ para o primeiro valor e 2±1∆ para a recuperação 

para ambas: supra e infravergência. 

 

 

 

Para perto 

 

A técnica para perto é a mesma descrita acima para longe, com 

excessão de que é usada, aqui, uma tabela de perto, posicionada a 40cm do 

examinado e com boa iluminação. 

Os valores esperados são de 3±1∆ para o primeiro valor e 2±1∆ para a 

recuperação para ambas: supra e infravergência. 

 

 

Vergência horizontal 

 

Para longe 

 

O examinado fica posicionado com o foróptero para longe, após realizar 

o Fogging Test, em frente à tabela de LogMAR, olhando para a linha 

correspondente a 0.00 (20/20). Posicione os prismas rotatórios no ponto zero, 
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na frente de ambos os olhos. Pede-se ao examinado que informe a linha de 

letras e se esta permanece o mais clara possível. Após, o examinado deverá 

informar quando começar um borramento visual e quando ocorrer diplopia ou 

as linhas começarem a se mover. Ambos os prismas deverão ser rotados 

simultaneamente, na velocidade de aproximadamente 3∆/seg. No momento em 

que o examinado referir borramento visual, deve-se parar a movimentação e 

anotar o valor do prisma. Continua-se a adicionar dioptrias prismáticas até o 

momento em que o examinado indicar visão dupla ou movimentação da coluna 

para a direita ou esquerda. Deve ser anotado, neste momento, o valor do 

prisma que proporcionou a duplicação da imagem. Após, reduzir o valor dos 

prismas, simultaneamente, até o examinado referir novamente imagem única. 

Anotar este valor como ponto de “recuperação”. Anotar os 3 valores. 

Repetir o mesmo processo com adição de prismas no sentido contrário e 

anotar os valores referentes ao borramento, duplicação e recuperação. 

As médias de valores esperados para a duplicação e recuperação no 

primeiro movimento (aqui não há borramento) são de 5∆ a 9∆ e de 3∆ a 5∆, 

respectivamente. Os valores esperados para borramento, duplicação e 

recuperação no segundo movimento, são de 7∆ a 11∆, 15∆ a 23∆ e 8∆ a 12∆, 

respectivamente. 

 

Para perto 

 

A técnica para perto é a mesma descrita acima (para longe), com 

exceção de que é usada aqui uma tabela de perto, posicionada a 40cm do 

examinado e com boa iluminação. 

As médias de valores esperados para borramento, duplicação e 

recuperação no primeiro movimento são de 11∆ a 15∆, 19∆ a 23∆ e 10∆ a 16∆, 

respectivamente. Os valores esperados para borramento, duplicação e 

recuperação, no segundo movimento, são de 14∆ a 20∆, 18∆ a 24∆ e 7∆ a 15∆, 

respectivamente. 
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7.8.5.2 Relação de Convergência acomodativa / acomodação (CA/A) – 
método gradiente 

 

Determina a quantidade de convergência causada por uma dada 

quantidade de acomodação pré-determinada. No método gradiente de 

determinação desta relação, a acomodação é estimulada por adição de lentes 

positivas enquanto que a distância até o local observado permanece constante. 

Após a correção suficiente com o método do Fogging Test, o examinado fica 

em frente a um cartão de perto à distância de 40cm, com boa iluminação. 

Realiza-se o teste de heteroforia de perto com os prismas de Risley e anota-se 

o resultado.  Após, coloca-se lentes de +1,00D, na frente dos dois olhos, para 

estimular a acomodação e repete-se o teste de heteroforias para perto. A 

diferença entre as duas medidas corresponde à capacidade acomodativa a 

cada 1.00D de acomodação (William, 1998).  

Os valores esperados são de 3∆/D a 5∆/D. Para cada 1.00D de 

mudança na acomodação ocular, existe uma mudança de capacidade 

acomodativa de 3∆ a 5∆. 

 

 

7.8.5.3 Ponto próximo de convergência (PPC) 

 

Exame prático e utilizado como um sinal para caracterizar a insuficiência 

de convergência (Jimenez, 2003). 

O examinador senta-se em frente ao examinado e segura uma régua de 

encontro à testa do examinado, posicionando a marca zero entre as 

sobrancelhas. Um ponto luminoso (lanterna) é gradativamente aproximado (1-2 

cm/seg) do examinado, até este referir uma imagem dupla, ou o examinador 

observar um desvio ocular. Faz-se a leitura da distância na régua. O 

examinador retorna vagarosamente a fonte luminosa, até o examinado acusar 

novamente uma imagem única (ou o olho desviado recuperar seu 

posicionamento). Faz-se uma média entre 3 medidas. 

O valor esperado é de até 7cm com recuperação até 10cm (diferença de 

3cm). 
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7.8.5.4 Teste de Estereopsia – Titmus Stereo Test 

 

Os testes que avaliam a visão estereoscópica são, na sua maioria, de 

fácil entendimento e requerem pouco tempo de aplicação. Apresentam pouca 

sensibilidade com relação a erros refrativos leves, podendo ser administrados 

por não-especialistas e são boas ferramentas de screening, com razoável 

custo-benefício (Ohlsson, 2001). São em formato de livros e determinam 

medidas acuradas de estereopsia em crianças, a partir dos 5 anos de idade 

(Birch, 1997). 

Os testes que avaliam a estereopsia vêm sendo utilizados em vários 

estudos sobre função binocular, na população geral de crianças e estudantes 

do ensino fundamental e em populações específicas de crianças com 

problemas de aprendizado (Latvala, 1994). Além disso, é usado como método 

adjuvante para identificar casos de ambliopia e estrabismo em crianças 

(Ohlsson, 2001) (Ehrlich, 1983, Reinecke, 1974), embora alguns estudos 

apresentem resultados pouco satisfatórios, com relação à sensibilidade dos 

testes, na detecção destas alterações oftalmológicas (Cooper, 1979, Kohler, 

1973, Manny, 1991, Marsh, 1980, Ohlsson, 2001). 

  O Titmus Fly Test ou Titmus Stereo Test é um dos exames utilizados na 

avaliação da visão estereoscópica em crianças pré-escolares e na faixa etária 

do ensino fundamental (Birch, 1997, Hasche, 2001, Ponsonby, 2009, Risovic, 

2008, Yang, 2004). É um exame subjetivo que depende da concentração e 

interesse da criança (Ciner, 1991). Contudo, é extremamente prático e 

proporciona uma razoável aproximação da percepção estereoscópica, ou seja, 

a criança mostra, de maneira convincente, se sua habilidade estereoscópica 

está baseada numa interação binocular normal, subnormal ou se a estereopsia 

é nula. (Hasche, 2001)  

Em um estudo coreano que avaliou a sensibilidade e especificidade de 

alguns testes de estereopsia, o Teste de Titmus apresentou 87% de 

sensibilidade e 90% de especificidade (Yang, 2004). No estudo foram avaliadas 

crianças de 2 a 5 anos de idade, o que pode ter subestimado os valores.  

O teste de Titmus é composto de três partes: a mosca, os animais e os 

círculos, sendo este último, o mais comumente utilizado (Ohlsson, 2001) 

(William, 1998). Embora alguns pesquisadores não reconheçam o teste de 
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Titmus como um exame que ofereça um limiar definido para a estereopsia 

(William, 1998), alguns estudos consideram e sugerem pontos de corte para o 

Teste de Titmus, que se resume na falha (100seg/arc) em identificar o desenho 

correspondente ao círculo nº 5, ou aos desenhos correspondentes dos animais 

A ou B ou C (Ehrlich, 1983, Manny, 1991, Marsh, 1980, Ohlsson, 2001).  

O Teste de Titmus será realizado a 40cm com excelente iluminação e o 

examinado estará utilizando óculos polarizados que fazem parte do kit de 

exame. Os cartões de exame deverão ser segurados pelo examinador a 45 

graus do plano facial do examinado. Inicialmente, o examinador pede ao 

examinado que aponte para a figura do animal que se destaca, ou que parece 

estar mais perto das outras figuras de animais, na mesma fila. As filas A, B e C 

têm 400, 200 e 100seg de disparidade horizontal, respectivamente.  

 

7.8.6 Cicloplegia  

 

É um procedimento rotineiro nos consultórios oftalmológicos, realizado 

principalmente em crianças e adultos jovens. A explicação é que a função 

acomodativa reflexa, nessas faixas etárias pode tornar impreciso o diagnóstico 

do tipo de erro refrativo durante a consulta, podendo ocorrer má classificação 

dos pacientes, especialmente por subestimar o erro hipermetrópico e 

superestimar o erro miópico (Fotedar, 2007). Assim, o processo de cicloplegia 

torna-se essencial na avaliação oftalmológica da criança e, também, é 

considerada como conduta em estudos sobre erros refrativos (Egashira, 1993).  

Apesar disso, existe a chamada acomodação residual, que se caracteriza 

pelo reflexo acomodativo restante, após o processo de cicloplegia, ou seja, é a 

parte da acomodação que permanece, após o uso de uma droga cicloplégica 

(Egashira, 1993). Assim, a eficácia de uma droga cicloplégica é avaliada pela 

determinação da acomodação residual mínima, obtida pela dosagem completa 

de certa concentração da droga. De acordo com estudos, existe o consenso de 

que um cicloplégico que provoca uma acomodação residual acima de 2.00D, 

não é considerado apropriado para refração (Egashira, 1993).  

O ciclopentolato 1% é uma droga tópica anticolinérgica sintética, 

antagonista dos receptores muscarínicos. Ao ser instilada nos olhos, ela 
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bloqueia o estímulo colinérgico no músculo esfíncter da pupila e no músculo 

ciliar, provocando severa midríase (dilatação de pupila) e cicloplegia. O 

ciclopentolato é genericamente aceito como droga que produz excelente 

cicloplegia com uma acomodação residual entre 1.00D e 2.50D (Gettes, 1954, 

Gettes, 1961, Stolzar, 1953).  

Contudo, existem efeitos colaterais descritos com o uso de ciclopentolato 

1%, relacionados, principalmente, ao sistema nervoso central, como: disfunção 

cerebelar, alucinações visuais e táteis, tonturas, ataxia, desorientação, fala 

incoerente, sonolência e distúrbios emocionais. (Awan, 1976, Mark, 1963, 

Simcoe, 1962) 

Outras drogas foram estudadas e comparadas com o ciclopentolato 1%, e a 

única que apresentou resultado semelhante foi o sulfato de atropina 1% 

(Celebi, 1999). A tropicamida a 1% não apresentou melhor efetividade do que o 

ciclopentolato em relação à acomodação residual (Egashira, 1993). 

O papel da etnicidade e da cor da íris sobre a eficácia da medicação 

cicloplégica é um tema controverso. Estudos indicam que os negros, com íris 

escuras, necessitam de um tempo maior para alcançar uma cicloplegia 

suficiente para exame, de acordo com a medida da acomodação residual, 

quando comparados aos brancos com íris claras (Lovasik, 1986, Manny, 1993). 

Alguns trabalhos não identificaram nenhuma diferença neste aspecto (Gettes, 

1961, Stolzar, 1953).  

O exame consiste na instilação de três gotas (29,3µl/gota) de ciclopentolato 

1%, em ambos os olhos, em intervalos de 5 minutos e exame de autorrefração 

após 30 minutos da instilação da primeira gota (Prabakaran, 2009). 

 

7.8.7 Refração automatizada ou autorrefração 

 

  Entende-se por refração automatizada a medida da refração ocular feita 

por instrumentos que dispensam a utilização da retinoscopia (Alves, 1999). 

Atualmente os refratores automáticos estão baseados nos sensores de 

radiação infravermelhos. Esta fonte infravermelha é fornecida por uma lâmpada 

de alta intensidade com um filtro infravermelho. O sistema de detecção e da 

medida da imagem formada na retina é analisado por um detector com 
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diafragma. Ele age como receptor fotoelétrico, diante do que é colocada uma 

rede fixa, simétrica, com uma grade móvel. A centragem do olho é efetuada 

pela visualização infravermelha de um espelho, colocado sobre o trajeto de 

iluminação e cuja imagem é vista na pupila do examinado (Alves, 1999). 

Estudos de base populacional que avaliaram ametropias em estudantes de 

5 a 15 anos de idade, identificaram que os graus dióptricos encontrados, com o 

exame de autorrefração, foram mais positivos do que aqueles encontrados em 

exames de retinoscopia no mesmo indivíduo. Houve o consenso de que estas 

diferenças são clinicamente irrelevantes (Pokharel, 2000) (Maul, 2000, Naidoo, 

2003). Além disso, a medida dos erros refrativos, através da autorrefração sob 

cicloplegia, mostrou ser bastante fidedigna em crianças, quando comparada 

com a retinoscopia tradicional (Ip, 2008).  

O exame de autorrefração é realizado após 30 minutos da primeira gota de 

ciclopentolato 1%. O examinado senta em um banco regulável e posiciona a 

face, de maneira que os olhos fiquem perpendiculares ao plano do aparelho. 

Do outro lado, o examinador posiciona a mira do autorrefrator sobre o reflexo 

corneano do examinado e toma a medida, cerca de 8 vezes, para estabelecer 

uma média (Negrel, 2000). O autorrefrator será regulado para coletar a 

refração da criança, com um intervalo de amplitude mínima de 0,25D, e será 

impresso em papel de bobina destinado para esse fim. O aparelho estará 

programado para indicar, também, as equivalências esféricas de cada olho 

examinado. Ressalta-se a calibração diária do aparelho, através de um olho 

modelo de -5,25D, antes do início de cada turno de exames (Negrel, 2000). O 

autorrefrator utilizado será da marca Potec co. Ltda., modelo PRK – 5000. 

 

 

7.8.8 Teste de Competência Silenciosa de Leitura de Palavras e 
Pseudopalavras (TCLPP) 

 

O TCLPP será o exame utilizado para avaliar a competência leitora nos 

estudantes e foi validado no Brasil para a 1ª, 2ª e 3ª séries do ensino 

fundamental (Capovilla, 2006). 

O TCLPP avalia o estágio de desenvolvimento da leitura, ao longo das 

etapas logográfica, alfabética e ortográfica de crianças em idade escolar 



 114 

(Capovilla, 2006). O TCLPP é um instrumento psicométrico e neuropsicológico 

cognitivo. Através de tabelas de normatização, permite avaliar o grau de desvio 

entre o padrão de leitura de um examinado e o de seu grupo de referência 

conforme a idade e nível de escolaridade (Capovilla, 2006). Como teste 

neuropsicológico cognitivo permite interpretar o padrão de leitura específico de 

uma criança, segundo modelo cognitivo de desenvolvimento de leitura e escrita 

e inferir o estágio de desenvolvimento (logográfico, alfabético e ortográfico) 

desta criança, bem como as estratégias de leitura (isto é, ideovisual ou 

logográfica, perilexical ou fonológica e lexical), que prevalecem em seu 

desempenho. Fornece uma visão integrada e aprofundada do grau de 

desenvolvimento e preservação dos diferentes mecanismos, rotas e estratégias 

envolvidas na leitura competente, lançando luz sobre a natureza da dificuldade 

específica do examinado (Capovilla, 2006). 

O teste é composto por 8 itens para treino e 70 itens válidos, cada qual 

composto de figura e elemento escrito, que pode ser palavra ou pseudopalavra. 

O TCLPP contém 7 subtestes, cada um com 10 itens, distribuídos 

aleatoriamente no teste (Capovilla, 2006). Serão considerados maus leitores as 

crianças matriculadas na 1ª, 2ª e 3ª séries, que atinjam menos de 40, 49 e 54 

pontos,  respectivamente (Capovilla, 2006).  

 

 

7.8.9 Teste de Competência na Leitura de Sentenças (TCLS) 

 

O TCLS avalia a habilidade de extrair significado de sentenças escritas e de 

escolher a figura correspondente a este significado. Consiste em um caderno 

contendo 46 itens, cada qual composto de uma sentença escrita e de uma 

sequência de cinco figuras de escolha. A tarefa consiste em escolher a figura 

que melhor corresponde ao significado da sentença. A pontuação máxima é de 

40 pontos. Como há cinco figuras de escolha para cada sentença, a pontuação 

casual é de 8 pontos (Marcilio, 2004). 

O TCLS é o instrumento de escolha para avaliar o desempenho na leitura 

em escolares da 4ª à 8ª série do ensino fundamental e foi normatizado, através 

de um estudo com crianças surdas do ensino fundamental e médio, no Estado 
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de São Paulo (Capovilla, 2005). A avaliação consiste em classificar os 

escolares, de acordo com o tempo de resposta e o número de acertos. 

 

7.8.10 Wechsler Intelligence Scale for Children III (WISC III) 

 

Este teste possui dez subtestes e cinco subtestes suplementares que 

podem ser aplicados. Estes subtestes são divididos em quatro escalas ou 

índices: Índice de Compreensão Verbal, Índice de Percepção de Raciocínio, 

Índice de Memória e Índice de Rapidez de Processamento (Scheiman, 2002). 

Os escores das quatro escalas e o teste total de QI são obtidos no final do 

exame. Segundo Sheiman & Wick, a comparação entre o Índice de 

Compreensão Verbal, o Índice de Percepção de Raciocínio e o Índice de 

Rapidez de Processamento são extremamente relevantes para o profissional 

de saúde ocular, que tem por objetivo entender o papel da função visual no 

aprendizado da criança, principalmente por ajudar na indicação de terapia para 

alterações que aconteçam durante o processamento da informação visual 

(Scheiman, 2002). 

 

 

 

7.9 Logística e coleta de dados 

 

O presente projeto será desenvolvido em conjunto com o estudo 

“Programa de Saúde: Para Aprender Melhor” (PAM), que foi idealizado no 

Núcleo de Neurodesenvolvimento Prof. Mario Coutinho, com sede na 

Universidade Federal de Pelotas (UFPel). O projeto PAM conta com o 

patrocínio da Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul e com a 

parceria da 5ª Coordenadoria Regional de Educação e Prefeitura Municipal de 

Pelotas, através das Secretarias Municipais de Educação e Saúde.  

Serão avaliadas 1313 crianças, em amostragem de conveniência, 

matriculadas no ensino fundamental (1ª a 8ª série), em duas escolas da zona 

urbana da cidade de Pelotas/RS. A Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Nossa Senhora de Lourdes participará com 595 alunos e a Escola Estadual de 
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Ensino Fundamental Mal. Luiz Alves de Lima e Silva, com 718 alunos. 

Entrevistadoras do PAM irão às residências dos alunos para aplicar um 

questionário específico, que deverá ser respondido pelos pais/responsáveis 

pelo aluno, sobre características da amostra. Após a visita domiciliar, será 

aplicado o Teste de Competência em Leitura Silenciosa de Palavras e 

Pseudopalavras (TCLPP) e o Teste de Competência na Leitura de Sentenças 

(TCLS), na própria sala de aula, de forma coletiva. Os estudantes que 

apresentarem baixo desempenho na leitura serão contactados para realizarem 

avaliação de Inteligência (WISC-III) e audiometria, no Ambulatório de Pediatria, 

da Faculdade de Medicina da UFPel. Com relação às informações sobre notas 

individuais dos alunos, repetências e adequação série/idade, elas serão 

coletadas diretamente nas escolas, após autorização da diretoria e, também, 

dos responsáveis e respectivos alunos. 

O exame das funções visuais será realizado no Ambulatório de 

Oftalmologia da Faculdde de Medicina da UFPel, localizado no  mesmo prédio. 

A secretaria do projeto telefonará para os domicílios para falar com os 

pais/responsáveis pelos alunos, convidando-os para participar da pesquisa e 

propondo a marcação de horário para realização do exame oftalmológico. Os 

estudantes deverão ir ao Ambulatório de Oftalmologia, acompanhados de um 

responsável (maior de idade), no horário marcado.  

Quanto aos exames, serão agendadas 120 crianças em dois dias da 

semana, 60 por dia, 30 no turno da manhã e 30 no turno da tarde. Será 

disponibilizada uma das salas de aula e adaptada como sala de espera para 

responsáveis e crianças. A sala ficará no mesmo andar do Ambulatório de 

Oftalmologia. O acesso ao andar (2º) poderá ser feito por elevador. As crianças 

receberão um crachá pendente com seu nome impresso, assim como o nome 

dos exames a serem realizados para controle dos examinadores. Estes 

deverão marcar o espaço em branco ao lado de cada exame, com um “X”, feito 

a caneta, no momento que o exame for concluído. Cada examinador terá em 

mãos um formulário optométrico referente a cada criança, que deverá ser 

preenchido de acordo com o treinamento prévio. 

Cada criança será avaliada por médicos oftalmologistas com relação à sua 

acuidade visual, através da tabela Log-MAR. Será realizado o Cover Test para 

observar se a criança apresenta algum tipo de estrabismo e o Cover Test com 
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prismas alternado para a quantificação do desvio. Em sequência, será 

realizada uma refração subjetiva (fogging test), visando à correção leve das 

possíveis ametropias existentes, antes dos testes seguintes. Após, serão 

avaliadas as funções oculares acomodativas e binoculares das crianças 

(amplitude acomodativa, acomodação facilitada, acomodação relativa, ponto 

próximo de convergência, relação CA/A (método gradiente), teste para 

heteroforias verticais e horizontais, longe e perto, teste para vergência, verticais 

e horizontais, longe e perto). Todos estes exames serão feitos com a criança 

em posição sentada em um único local (coluna de exame), com a ajuda de um 

foróptero. Cada medida de função acomodativa e binocular deverá ser repetida 

três vezes em sequencia, durante os exames, obtendo-se, assim, uma média 

para cada medida. Este procedimento é o sugerido por estudos sobre funções 

acomodativas e binoculares em crianças (Lara, 2001, Palomo-Alvarez, 2008, 

Palomo-Alvarez, 2010, Shin, 2009). Após, será realizada a avaliação da 

estereopsia através do Teste de Titmus. Finalizando, as crianças serão 

cicloplegiadas com a instilação de 3 gotas de colírio de ciclopentolato a 1%, em 

cada olho, com intervalo de 5 minutos entre as aplicações. O examinador 

responsável pela instilação das gotas deverá disponibilizar um timer para cada 

criança e ficar atento ao disparo sonoro proporcionado pelo timer, a cada 5 

minutos de instilação. O tempo necessário para que a cicloplegia esteja 

completa é de 30 minutos, a partir da primeira instilação. Após a última gota, 

um entrevistador terá 20 minutos para aplicar dois questionários específicos, 

antes do último disparo sonoro do timer. Um deles, sobre as características 

culturais, deverá ser respondido pelo responsável pela criança e o outro, sobre 

sintomas oculares, deverá ser respondido pela própria criança. Após, crianças 

cicloplegiadas passarão novamente aos oftalmologistas, que farão o exame 

final no aparelho de autorrefração, a fim de obter o grau de ametropia e sua 

equivalência esférica, através de oito medidas consecutivas. A impressão do 

resultado em papel de bobina deverá ser destacado e grampeado no formulário 

optométrico individual. 

As crianças diagnosticadas com alterações oftalmológicas serão 

referenciadas para o próprio Ambulatório de Oftalmologia da UFPel para 

exame refrativo e prescrição de correção, se necessário.  
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7.10 Processamento e análise dos dados 

 

Os dados (e questionários), depois de revisados e codificados, serão 

digitados, utilizando o software Epiinfo versão 6.0, com checagem automática 

de consistência e dupla digitação. Após, as duas digitações serão comparadas 

e uma delas corrigida. A análise estatística dos dados será realizada com o 

software STATA 7.0 (StataCorp, 1984 ). 

Será realizada a análise univariável, verificando a prevalência de cada 

desfecho do estudo descritivo (acuidade visual, erros refrativos, disfunções 

acomodativas e disfunções binoculares), bem como de cada desfecho dos 

estudos de associação (notas individuais, repetência dos alunos, adequação 

série/idade e desempenho na leitura). Será verificada, também, a frequência de 

cada uma das variáveis independentes em estudo, avaliando as medidas de 

tendência central e as proporções.  

Posteriormente, será realizada análise bivariada, testando a associação 

entre fatores demográficos/socioeconômicos e aspectos relacionados à 

hereditariedade com as principais funções visuais (perda visual, hipermetropia, 

miopia, astigmatismo, disfunções acomodativas e binoculares). Além disso, 

será realizada análise bivariada entre as funções visuais e os desfechos de 

desempenho escolar. Os testes de ambos os estudos de associação serão 

realizados mediante o Teste do Qui-quadrado e o de Tendência Linear.  

A análise multivariável será realizada por Regressão de Poisson com 

variância robusta, para cada um dos desfechos. Estes serão dicotomizados de 

acordo com cada ponto de corte. As variáveis serão incluídas no modelo, de 

acordo com a hierarquia estabelecida no modelo de análise com seleção para 

trás. Para controle de confusão, serão mantidas no modelo as variáveis que 

apresentarem um p≤0,2. Serão consideradas significativas as associações com 

p≤0,05. 
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7.11 Seleção e treinamento de pessoal 

 

Serão selecionados médicos voluntários, que estejam cursando Residência 

em Oftalmologia, para a realização do exame de função visual. O trabalho de 

campo integral contará como período de experiência curricular. Os candidatos 

interessados serão submetidos a um treinamento teórico-prático - prévio ao 

estudo piloto - sobre os diferentes tipos de exames de função ocular e sobre a 

aplicação do questionário, além de orientados sobre a ordem de realização dos 

exames, durante o trabalho de campo. Dramatizações serão desenvolvidas 

entre os candidatos, com a intenção de aprimorar seus conhecimentos sobre 

os testes e facilitar o questionamento de dúvidas que possam existir entre 

examinador e examinado, durante a realização do trabalho de campo. O 

treinamento será supervisionado pelo chefe da Residência Médica e pelo 

doutorando responsável pelo projeto. 

 

7.12 Estudo piloto 

 

A realização de um estudo piloto permitirá testar a aplicabilidade dos testes 

de função visual, verificar o tempo necessário para realização de um exame 

completo e treinar questões logísticas.  

O estudo piloto será realizado após o período de treinamento dos médicos, 

no Ambulatório de Oftalmologia, da Faculdade de Medicina, da Universidade 

Federal de Pelotas (UFPel).  Serão examinadas crianças da mesma faixa etária 

dos escolares do estudo e que não farão parte da amostra. 

O estudo servirá para a testagem final da padronização dos examinadores 

com relação aos testes de função visual, questionário e logística.  

Serão avaliadas concordância e repetibilidade dos avaliadores, de acordo 

com os diferentes tipos de instrumentos utilizados. 
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7.13 Controle de qualidade 

 

O supervisor do trabalho de campo e o chefe da Residência em 

Oftalmologia estarão presentes, durante a realização de todos os exames, 

estando disponíveis, em tempo integral, para resolver possíveis dúvidas dos 

examinadores, examinados e seus familiares.  

     A cada turno, o supervisor irá refazer um dos testes de função ocular e 

uma parte do questionário em duas crianças. Além disso, o supervisor estará 

revisando todos os questionários preenchidos, identificando possíveis erros 

que deverão ser imediatamente corrigidos. 

 

7.14 Aspectos éticos 

 

Num primeiro momento, os entrevistadores do PAM irão até os domicílios 

dos escolares, a fim de explicar os objetivos da pesquisa para os pais e obter o 

Consentimento Livre e Esclarecido de um dos responsáveis, para a realização 

do questionário domiciliar e do TLPP, na escola.  

Para a realização do exame oftalmológico, a secretária do projeto fará os 

convites aos pais/responsáveis, explicando, por telefone, o objetivo do exame 

ocular. Ao chegarem ao ambulatório, os pais/responsáveis e as respectivas 

crianças serão novamente esclarecidas sobre os procedimentos 

oftalmológicos, inclusive sobre a instilação de colírio cicloplégico, e assinarão 

um Termo de Consentimento Específico. Será garantida a não-participação em 

caso de negativa dos pais/responsáveis e da criança. Aqueles que aceitarem 

participar do estudo terão garantidos o anonimato das informações obtidas. O 

transporte de crianças e responsáveis até o local será ressarcido, assim como 

o valor gasto no retorno aos seus domicílios, através da distribuição de vales-

transporte. 

Todos os exames, incluindo os questionários, serão realizados e 

supervisionados por Médicos Residentes de Oftalmologia e por Médicos 

Oftalmologistas, com garantia de agendamento para realização de consulta 

completa, em caso de diagnóstico de alteração oftalmológica na criança.  

O projeto de pesquisa será enviado ao Comitê de Ética em Pesquisa, da 

Universidade Federal de Pelotas, para avaliação. 
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8. Cronograma 
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1. Introdução e equipe 

 

A coleta de dados sobre função visual em escolares do ensino 

fundamental foi realizada como parte do projeto de pesquisa de Victor Delpizzo 

Castagno para o Doutorado em Epidemiologia, do Programa de Pós-

Graduação em Epidemiologia (PPGE) da Universidade Federal de Pelotas 

(UFPel).  

O trabalho de campo foi realizado em 2012, com duração de 7 meses e 

19 dias, iniciando no dia 24 de abril e finalizando no dia 13 de dezembro de 

2012. Foram realizados exames de função visual (acuidade visual, funções 

acomodativas e binoculares) e questões socioeconômicas, culturais e de 

sintomas de astenopia em estudantes do ensino fundamental (1º ao 8º ano). As 

idades variaram de 6 a 20 anos.  

 

A equipe foi composta por: 

 

Victor Delpizzo Castagno – coordenação do trabalho de campo 

Anaclaudia Gastal Fassa – coordenação do trabalho de campo 

Manuel Augusto Pereira Vilela – consultor do estudo 

Francis Huszar Schneid – supervisão dos examinadores e controle de  

qualidade dos exames 

Maurício Rodrigues Nasiloski – examinador 1 

Rafael Getelina – examinador 2 

Vera Lúcia Luiz Valadares – supervisão do trabalho de campo  

Silvia Maria Tissot da Costa – supervisão das entrevistadoras e apontadores 

 

Além destes, duas entrevistadoras e dois apontadores participaram do 

trabalho de campo. 

 

2. Questionários, manual de instruções, crachá e termo de consentimento 

 

Os questionários foram formatados para 05 Personal Digital Assistant 

(PDAs) e foram divididos em dois blocos, conforme explicitado a seguir: 

 



 142 

 

Bloco 1 – Questionário de Função Visual. (Anexo I) 

 

Utilizado para a coleta de dados durante o exame físico das funções 

visuais.  

 

Bloco 2 – Questionário Socioeconômico, Cultural e de Sintomas de Astenopia. 

(Anexo II) 

 

Este foi dividido em duas partes: uma aplicada ao responsável pela 

criança, perguntando sobre questões referentes à renda familiar, bens da 

família e características culturais; outra, aplicada à criança, perguntando sobre 

sintomas de astenopia. 

 

Foi elaborado um questionário específico para o controle de qualidade. 

(Anexo III) 

 

Paralelamente à confecção do questionário, um manual do trabalho de 

campo foi elaborado com o objetivo de auxiliar os examinadores na execução 

do trabalho de campo (Anexo IV). Este contém informações sobre como 

realizar os exames optométricos específicos.  

 

Crachá de identificação e acompanhamento da cicloplegia. (Anexo V) 

Foi confeccionado um crachá com todos os passos referentes à 

cicloplegia, para acompanhar a criança durante o exame.  

   

O termo de consentimento encontra-se no Anexo VI. 

 

 

3. Mensuração de distâncias, manutenção, calibração e especificações 

dos equipamentos e aquisição dos colírios cicloplégicos 

 

As distâncias exatas entre as crianças e os objetos de exame foram 

realizadas com fita métrica e assinaladas, no chão, com fitas adesivas pretas 
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ou vermelhas, ou com tinta acrílica (no caso do assoalho do Ambulatório de 

Oftalmologia). As distâncias em exames de perto foram averiguadas 

constantemente pelos examinadores, com auxílio de réguas específicas (régua 

de Krinsky) para cada tipo de exame.  

A calibragem do autorrefrator foi realizada pelos examinadores, 

diariamente, antes dos exames oculares, com o auxilio de um olho de teste de -

5,25 dioptrias, que vem como peça acessória dos autorrefratores. 

Durante a execução do trabalho de campo foi necessária a troca de dois 

PDAs, após averiguação de que apresentavam problemas. Além disso, dois 

autorrefratores, o lensômetro, as duas tabelas de LogMAR e as duas tabelas 

de Thorington para perto necessitaram de manutenção.  

Foram comprados, inicialmente, em abril/2012, 30 frascos de colírio 

cicloplégico (cloridrato de ciclopentolato 1% - 5ml – Allergan ®). Uma segunda 

compra, de mais 20 unidades, foi realizada em agosto/2012. Foram utilizados 

48 frascos. Os dois frascos restantes ficaram para uso no Ambulatório de 

Oftalmologia. 

 

Abaixo, a especificação dos equipamentos: 

 

- 02 tabelas de acuidade visual log-MAR com suporte (Xenônio, Indústria 

de Equipamentos Médicos). Sistema de iluminação com 04 lâmpadas 

fluorescentes em cada tabela; 
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- 02 cadeiras e coluna de exame acoplados e com lâmpada;  

 

 

 

 

- 02 forópteros completos, acoplados à coluna, modelos: Nikon nº74331 

e Baush&Lomb Incorporated Rochester N.Y.U.S.A. SER Nº 1140AM; 

 

 

 

 

 

- 01 lensômetro TOPCON® nº305788; 
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- 02 autorrefratores Potec co. ltda., modelo PRK – 5000;  

 

 

 

 

 

- 02 caixas de lentes completas com armação de prova; 

 

 

 

 

 

 

- 02 oclusores para teste de tropias; 
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- 02 palitos de fixação de Gulden; 

 

 

 
 
           - 02 tabelas de Howell (HOWELL TEST CARDS©) para perto e 02 

tabelas de Howell para longe; 02 prismas de 6 Δ  com cabo;  

 

            

 

 

- 04 cabos com 04 lentes flipper ±1,00D e ±2,00D; 
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- 02 tabelas de Thorington com iluminação central; 

 

 

 
 
 

- 02 oclusores de Maddox; 

 

 

 

- 02 tabelas de perto com optotipo (E) central de 20/30; 
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- 02 réguas de Krinski; 

 

 

 

- 02 transiluminadores com cabo (Welch Allyn); 

 

 

 
 
 

- 02 conjuntos de cartões Rock cards de 20/30 (Bernell®); 
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- 02 suportes/réguas para Rock cards (fabricados por marceneiro, a 

pedido do doutorando);  

 

 

 

 

 

- 02 oclusores oculares com elástico; 

 

 

 

 

 

 

         - 02 cronômetros simples CASTON®, modelo ST – 2808; 
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- 01 Stereo Fly Test / Stereo Optical Company, INC© (Titimus); 

 

 

 

 

 

- 02 barras de prismas horizontais;  

 

 

.  

 

4. Contato com as escolas  

 

Inicialmente as direções de ambas as escolas foram contatadas, por 

telefone, pelo coordenador do trabalho de campo, que explicou a natureza e 

importância da pesquisa e solicitou reunião com a direção das escolas.  

Nas reuniões com as diretoras, após as apresentações iniciais, foram 

explicadas a natureza e os objetivos da pesquisa, seu órgão financiador e 

vínculo institucional com a Universidade Federal de Pelotas, além de 

informações sobre os examinadores e sobre encaminhamentos/tratamentos 

das crianças que fossem diagnosticadas com alterações refrativas, 

acomodativas e/ou binoculares. Ambas as diretoras receberam a proposta da 
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pesquisa de maneira positiva, permitindo a realização de exames oculares em 

seus alunos após autorização dos responsáveis e ficando à disposição para 

auxílio na divulgação entre pais, professores e alunos e para fornecerem a lista 

completa com nomes, séries, endereços e telefones dos alunos. 

 

6. Divulgação do trabalho aos responsáveis, professores e alunos 

 

Os responsáveis foram informados sobre os exames oculares, através 

de ligação telefônica. O agendamento para os exames no ambulatório, era feito 

no momento da primeira ligação.  

A carta de apresentação do estudo com explicação sobre os exames 

que seriam realizados foi distribuída nas duas escolas (Anexo VII). As cartas 

foram entregues à direção da escola, que as repassou aos professores e 

alunos, e, estes, aos pais ou responsáveis. 

O coordenador do trabalho de campo realizou duas reuniões com 

professores em cada uma das escolas, com duração aproximada de 20 

minutos durante o intervalo de recreio. Nessas reuniões foram novamente 

abordadas as finalidades do estudo. As principais dúvidas dos professores 

foram sobre a instilação do colírio cicloplégico e seu efeito e sobre os 

encaminhamentos das crianças que necessitassem de exames mais 

específicos, óculos e outros tratamentos.  

A colaboração dos professores, na divulgação dos exames em sala de 

aula, foi de extrema importância e alcançou a quase unanimidade entre o corpo 

docente das duas escolas. Na escola Mal. Luiz Alves de Lima e Silva a 

representante do Conselho de Pais ofereceu auxílio para conversar com os 

pais que não haviam autorizado o exame em seus filhos, com a intenção de 

divulgar melhor os objetivos da pesquisa e reverter as recusas. 

Como parte da divulgação, os dois examinadores fizeram uma 

exposição de 15 minutos sobre os exames oculares em cada sala de aula, 

após autorização de direção e professores, com o objetivo principal de 

desmistificar o medo gerado pelos efeitos (borramento visual) do colírio 

cicloplégico. 
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Como estímulo à participação das crianças, foram sorteados dois 

telefones celulares modelo LG 375, um em cada escola, para aquelas crianças 

que participaram do estudo.  

 

7. Seleção e treinamento dos examinadores e apontadores 

 

Houve atraso no trabalho de campo, porque se pretendia que os 

residentes de Oftalmologia realizassem os exames de função visual sem custo 

para o estudo, entretanto não foi possível. Diante disso, foi necessário contratar 

dois técnicos em refração e ortóptica, o que só foi possível após obter um 

financiamento suplementar. 

O treinamento foi feito em apenas um dia e outras quatro reuniões 

agendadas foram realizadas no decorrer do trabalho de campo. Durante as 

reuniões, foram discutidas dúvidas e apontadas soluções para problemas sobre 

o andamento do trabalho de campo. 

 Cada examinador contou com o apoio de um apontador para realizar a 

digitação do resultado de cada exame no PDA. Os apontadores foram 

devidamente treinados, com relação ao funcionamento dos PDAs e a 

prestarem auxílio em alguns exames (segurar uma tabela ou indicar um 

optotipo para a criança), no caso de o examinador solicitar.   

   

8. Seleção e treinamento de entrevistadoras 

. 

A ideia inicial do projeto era a de utilizar uma amostra de crianças, com 

dados coletados junto ao Núcleo de Neurodesenvolvimento Prof. Mário 

Coutinho – Pediatria (UFPel) por entrevistadoras do Programa de Saúde: Para 

Aprender Melhor (PAM). No entanto, observou-se grande disparidade entre a 

população avaliada pelo PAM e as listas de alunos fornecidas pelas escolas. 

Assim, optou-se por realizar a coleta de dados de forma independente. 

 Para isto, foram contatadas 04 entrevistadoras que haviam participado 

de pesquisas anteriores e com boas referências do PPGE e DMS/UFPel. Os 

critérios exigidos para a inscrição foram: ser do sexo feminino, ter segundo 

grau completo e ter disponibilidade de, ao menos, 40 horas semanais. As 

entrevistadoras receberam treinamento no uso do PDA e para a abordagem 
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dos responsáveis, no momento da assinatura do termo de consentimento, e no 

controle da cicloplegia (timer sonoro), durante a instilação dos colírios. Todas 

as entrevistadoras utilizaram crachás de identificação. 

. 

9. Estudo piloto 

 

Foi realizado um estudo piloto de um dia (manhã a terde), em setembro de 

2011, com 04 residentes em Oftalmologia do Instituto Ivo Corrêa-Meyer, que 

examinaram 8 crianças que não faziam parte da amostra das escolas. 

Este estudo piloto detectou dificuldade na realização de alguns exames 

acomodativos e binoculares, utilizando o foróptero tanto para a criança, quanto 

para o examinador. As crianças cansavam muito e os examinadores 

apresentaram falta de domínio em determinados exames. Além disso, o exame 

de push up não apresentou boa precisão na determinação de distâncias muito 

próximas com a utilização da régua milimetrada acoplada ao foróptero. Com 

base nisto, buscaram-se exames que pudessem ser realizados em espaço 

aberto (sem o foróptero) e refletissem melhores condições reais. 

O tempo de exame para cada criança (excetuando o tempo necessário 

para a cicloplegia) foi de, no mínimo, 50 minutos - muito além do esperado. 

Com base neste resultado, a necessidade de maior treinamento dos residentes 

foi sugerida. Todavia, por motivos de tempo, deslocamento e conflito de 

horários, os residentes foram substituídos por técnicos em óptica e optometria, 

supervisionados por um terceiro técnico em ortóptica e pelo chefe do trabalho 

de campo. O tempo de exame para cada criança (excetuando o tempo 

necessário para a cicloplegia) foi de, no mínimo 30minutos com os técnicos em 

ortóptica.  

 

10. Coleta de dados 

 

Foram realizadas reuniões, especialmente no início do trabalho de 

campo, entre o coordenador e o restante da equipe para discutir dúvidas sobre 

aspectos técnicos e logísticos. Após o período inicial, muitas das comunicações 

e resoluções entre a equipe foram feitas por meio eletrônico, ao final de cada 

dia de trabalho. 
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Com base na capacidade instalada para exames optométricos, estimou-

se o atendimento de 16 crianças por turno (8 crianças por examinador), com os 

dois examinadores trabalhando simultaneamente nos dois turnos (manhã e 

tarde). Assim, a duração do trabalho de campo foi estipulada em 3 meses. 

Entretanto, as faltas aos exames agendados, inclusive quando remarcados 

diversas vezes, e as dificuldades de contato com os responsáveis, decorrentes 

da desatualização da lista de telefones e endereços dos alunos, acabaram 

aumentando a duração e os custos do trabalho de campo. Assim, após 5 

meses de trabalho no Ambulatório de Oftalmologia, idealizaram-se 

ambulatórios móveis, para viabilizar o exame das crianças na própria escola e 

reduzir as perdas. 

Os exames e entrevistas foram realizados com duas crianças, 

simultaneamente. Quando os examinadores ficavam na dúvida, o exame era 

refeito por, no máximo, 02 vezes.  

Os dados optométricos foram digitados em PDAs por apontadores e a 

instilação do colírio cicloplégico, assim como o controle da dilatação pupilar de 

cada criança, foram acompanhados e assinalados no crachá pelos 

apontadores e entrevistadoras (no controle do tempo de instilação) e pelos 

examinadores (para controle de qualidade da cicloplegia). As autorrefrações 

antes e depois da cicloplegia foram anexadas ao crachá.  

 

10.1       Ambulatório de Oftalmologia – UFPel 

 

Inicialmente, os exames optométricos e entrevistas com responsáveis e 

crianças foram realizados no Ambulatório de Oftalmologia, do Departamento de 

Medicina Especializada, na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de 

Pelotas sem interferir nos atendimentos aos pacientes oftalmológicos, 

agendados para as aulas práticas dos alunos de graduação.  

O Ambulatório de Oftalmologia foi estruturado para a realização dos 

exames, com espaço suficiente para dois examinadores, dois apontadores e 

uma entrevistadora. A supervisora do trabalho de campo ficou responsável 

pelos agendamentos dos exames. Os exames e entrevistas foram realizados 

somente após os termos de consentimento serem assinados pelos 
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responsáveis pelas crianças. Cada criança tinha o seu termo de consentimento 

e seu crachá de identificação com número e nome.  

Mediante solicitação, foram fornecidos atestados médicos de consulta 

oftalmológica para as crianças que faltaram à escola, em virtude do horário de 

comparecimento ao ambulatório, e atestados de acompanhamento aos 

responsáveis. Foram também fornecidos vales-transporte para ressarcir os 

deslocamentos dos escolares e seus reponsáveis, quando necessário. 

 

10.2  Ambulatórios móveis 

As diretorias das duas escolas autorizaram a utilização de uma sala, onde 

foram estruturados ambulatórios móveis (um em cada escola e em períodos 

diferentes). A estruturação seguiu os mesmos critérios de espaço e 

luminosidade dos do Ambulatório de Oftalmologia, mantendo sempre dois 

exames oculares simultâneos e independentes. Após cada dia de exame, os 

equipamentos leves eram colocados na sala da direção por questão de 

segurança, pois ambas as escolas já haviam sofrido furtos de materiais após 

arrombamentos.  

Para a realização dos ambulatórios móveis, foi necessária a solicitação de 

uso dos equipamentos fora das dependências da universidade. A autorização 

foi outorgada pelo então Chefe do Departamento de Medicina Especializada 

(DME), Prof. Dr. Túlio Miguel Wenzel (Anexo VIII). A saída de parte dos 

equipamentos não alterou a rotina de atendimento no Ambulatório de 

Oftalmologia. 

Os equipamentos foram acondicionados e transportados por caminhão 

fretado. Os equipamentos foram transportados, inicialmente, da Faculdade de 

Medicina para a escola Nossa Senhora de Lourdes, onde permaneceram de 

06/10 a 09/12, de 2012. Após, os equipamentos foram transportados para a 

escola Mal. Luiz Alves de Lima e Silva, permenecendo de 10/11 a 13/12, de 

2012. Após a realização dos exames nas duas escolas, os equipamentos foram 

transportados de volta para a Faculdade de Medicina da UFPel. 

Para viabilizar a realização do exame nas escolas, as entrevistadoras 

visitaram os pais/responsáveis, nos seus respectivos domicílios, para obter o 

termo de consentimento e entrevistá-los. Ao obter o termo de consentimento, 
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elas telefonavam para a equipe dos ambulatórios móveis para que buscassem 

a criança na sala de aula, a fim de realizar o exame. 

Nos ambulatórios móveis, os examinadores foram liberados do uso de seus 

aventais para manter o ambiente mais receptivo às crianças durante os 

exames, principalmente porque não estavam acompanhadas dos responsáveis. 

As crianças cicloplegiadas foram orientadas a retornarem para as salas de 

aula, ficando sob os cuidados dos professores até o final do turno. Não houve 

incidentes com relação ao retorno das crianças às suas residências, sob efeito 

cicloplégico. 

 

 

 

     

              Exame de vergência horizontal para perto, 

              base temporal. 

 Teste de Titimus para avaliar a estereopsia. 
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 Exame de flexibilidade acomodativa binocular. 

 Exame de ponto próximo de convergência. 
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  Exame de acomodação relativa, positiva e negativa. 

 Teste de Thorigton para heteroforias horizontais. 
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    Teste de vergência horizontal para longe, base temporal. 

 

 

 Exame de autorrefração, após instilação de colírio cicloplégico. 
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11.  Armazenamento, pré-limpeza e limpeza dos dados 

 

 A digitação dos dados foi feita nos PDAs, concomitante ao trabalho de 

campo. Uma vez a cada semana, a supervisora do trabalho de campo reunia-

se com o cientista da computação do Departamento de Medicina Social, para 

esvaziamento dos PDAs e armazenamento dos dados em um computador 

central. Neste momento a secretária ordenava, numericamente, os crachás, 

que eram agrupados dentro de envelopes identificados. A cada cem (100) 

crachás, os envelopes eram lacrados e depositados em caixas de arquivo, 

também identificadas e acondicionadas em uma sala específica, no 

Departamento de Medicina Social. Os termos de consentimento e os controles 

de qualidade também foram organizados numericamente e arquivados na 

mesma sala. 

Durante o mês de janeiro de 2013, o doutorando, o consultor do estudo 

e um dos examinadores calcularam as equivalências esféricas, astigmatismos 

e eixo e digitaram os resultados em uma tabela Excel padronizada. Também foi 

calculada e tabelada a amplitude acomodativa em dioptrias do olho direito de 

cada criança. 

O banco de dados sujo foi revisado pelo coordenador do estudo e 

supervisora do trabalho de campo, que realizaram a pré-limpeza de dados. 

Esta se constituiu numa revisão de cada número do banco de dados 

optométrico e socioeconômico e comparação da numeração e nome da criança 

com seu respectivo crachá. Foram digitados, no banco de dados, os 

apontamentos importantes que haviam sido escritos no verso dos crachás 

pelos examinadores. A maioria dos apontamentos foi sobre valores que 

extrapolaram a amplitude dos pontos de corte aceita pelos PDAs. O restante 

dos apontamentos foi útil para guiar os examinadores durante o exame do 

fogging test. 

A seguir, realizou-se a limpeza do banco de dados com a análise de 

consistência e a construção das variáveis a serem analisadas. Durante o 

período de limpeza, a supervisora do trabalho de campo teve a incumbência de 

digitar todos os dados numéricos (medidas e médias) das duas autorrefrações 

(pré e pós cicloplegia) de ambos os olhos de todas as crianças, criando um 
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banco de dados refrativo à parte. Este procedimento foi necessário devido ao 

risco de perda dos dados em papel bobina. Os dados referentes à cicloplegia 

(número de gotas necessárias, tempo de espera, pupila ≥ 6mm, ou não, e 

ausência, ou não, do reflexo fotomotor direto) foram também digitados em 

banco de dados. 

 

12. Controle de qualidade 

 

 O controle de qualidade foi realizado pelo técnico em óptica e ortóptica, 

Francis Huszar Schneid, em 108 crianças (10,4%) da amostra. O questionário 

utilizado para o controle de qualidade encontra-se no Anexo III. O técnico 

realizava os exames e perguntas, imediatamente após os examinadores 

terminarem suas avaliações e antes da instilação do colírio cicloplégico. O 

técnico trabalhou com dia e hora marcados, após combinação com o 

coordenador do trabalho de campo e examinadores, e realizou os controles de 

qualidade no Ambulatório de Oftalmologia e nos ambulatórios móveis 

localizados nas duas escolas. 

 

13. Perdas recusas 

 

 Foram consideradas inelegíveis as crianças que saíram da escola e/ou 

foram matriculadas em outras instituições (evasão / transferência), antes dos 

exames e questionários serem realizados, mesmo constando nas listas de 

ambas as escolas, durante os meses de trabalho de campo. O total de crianças 

inelegíveis foi de 128. 

Foram considerados como recusas os casos em que, mesmo com 

insistência das entrevistadoras (por telefone ou direto nas residências), em dias 

e horários diferentes da supervisora do trabalho de campo e, por último, novo 

contato do coordenador de trabalho de campo, não foi possível obter o 

consentimento dos responsáveis. 

Foram consideradas perdas as crianças que não foram encontradas nas 

salas de aula, mesmo constando na lista da escola como matriculadas, após 

busca ativa em dias diferentes, sem endereço e telefones atualizados e após 

investigação sobre informações dadas por colegas e professores. 
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Das 1128 crianças elegíveis de ambas as escolas, 59 recusaram e 28 

não foram encontradas, ou não foram realizar os exames no dia e hora 

combinados (perdas), totalizando 7,7% de perdas e recusas (Anexo IX). 

 

 

14.  Destino das crianças com patologias oculares  

 

As prescrições de óculos, quando necessárias, foram realizadas sob 

supervisão médico – oftalmológica do coordenador do trabalho de campo. 

Foram triadas 173 (16,7%) crianças com alterações das funções acomodativas 

e binoculares. Os nomes destas crianças foram separados em listagem 

específica e elas foram encaminhadas para reexame com o técnico em 

ortóptica. Após o reexame, as crianças que necessitaram, deram início à 

terapia de ortóptica/reabilitação visual ou foram encaminhadas para setores 

oftalmológicos subespecializados da rede pública. Os casos de patologias de 

superfície ocular, neuro-oftalmologia e retina/vítreo foram examinados e 

acompanhados pelos médicos oftalmologistas Manuel Augusto Pereira Vilela e 

Victor Delpizzo Castagno, no Ambulatório de Oftalmologia, da Faculdade de 

Medicina da UFPel. Os casos de estrabismo cirúrgico e patologias 

degenerativas foram encaminhados para o Instituto de Oftalmologia Prof. Ivo 

Corrêa-Meyer ou para o Hospital Banco de Olhos, em Porto Alegre. 

Todas as crianças que usam correção ocular (óculos) vão permanecer em 

acompanhamento no Ambulatório de Oftalmologia, da Faculdade de Medicina / 

UFPel.  

Foram realizados, sem ônus, 23 exames oculares em funcionários e 

professores das duas escolas, durante o período de ambulatórios móveis. 

 

 

15.  Alterações em relação ao projeto de pesquisa  

 

Com relação aos objetivos gerais do projeto, não foi possível avaliar 

desempenho escolar e sua associação com as funções visuais e nem 

desempenho na leitura e sua associação com falta de correção. Pretendia-se 
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utilizar os testes de desempenho escolar TCLPP e TCLS, assim como os 

exames WISCIII e audiometrias que tinham sido feitos em estudantes dessas 

escolas pelo projeto PAM. Mas, ao iniciar o trabalho de campo, observou-se 

uma flutuação muito grande na população de escolares (evasão escolar, troca 

de escola, estudantes que passaram para o ensino médio, telefones e 

endereços desatualizados) constatando-se que a procura ativa desses 

estudantes exigiria rearquitetar a logística do estudo, inviabilizando o 

cronograma estipulado para o início do trabalho de campo. Optou-se, assim, 

por incluir no estudo as crianças que estavam nas listas atualizadas, cedidas 

pelas duas escolas. Com isso, houve a desconexão com a população de 

escolares examinados anteriormente pelo projeto PAM.  

No decorrer do trabalho de campo, as listas apontaram várias 

inconsistências, como: alunos inexistentes ou alunos sem nome na lista; mas o 

número total de crianças a ser examinada permaneceu o mesmo. 

O Anexo IX mostra a dinâmica de perdas e recusas, além dos critérios de 

ineligibilidade que influenciaram o número total de crianças examinadas nos 

dois artigos. 

A Tabela1 resume os exames modificados ou substituídos, de acordo com 

o projeto original. Estas modificações foram realizadas para melhorar a 

reprodutibilidade dos exames. Além disso, optou-se pelo maior número 

possível de exames em espaço livre, ou seja, sem a necessidade do uso 

contínuo do foróptero. Neste aspecto, os exames simularam melhor as 

condições reais do dia a dia das crianças. A maneira de aplicação dos exames 

modificados está detalhada no manual do trabalho de campo (Anexo IV). 

 

Tabela 1. Exames de função visual modificados 

PPC Foi realizado com régua de Krinski e com transiluminador. 

 

Push up Foi realizado em espaço livre, somente com o OD. 

 

Flexibilidade 

acomodativa 

Foi realizada no OD e binocular, em espaço livre. 

Utilizado o cartão Rock Card. 

Heteroforia vertical Somente para perto, em espaço livre. 

Utilizado a tabela de Thorington com oclusor de Fresnell. 
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Heteroforia 

horizontal para 

longe e perto 

Realizado em espaço livre. 

Utilizada a tabela de Howell para longe e para perto e prisma 

de 6DP com cabo. 

Vergência vertical 

para longe e para 

perto 

Exame não realizado por ser dispensável para os diagnósticos 

pretendidos. 

Vergência horizontal 

para longe e para 

perto 

Realizado em espaço livre. 

Técnica de step vergence com régua de prismas horizontais. 

Relação CA/A Realizada em espaço livre. 

Utilizada a tabela de Howell para perto, prisma de 6DP com 

cabo e lentes flipper de ±1D. 

 

 

16. Relatório financeiro 

 

Este projeto de pesquisa foi parcialmente financiado pelo Programa de 

Pós-Graduação em Epidemiologia, através de recursos da ordem de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), do Programa de Apoio à Pós-Graduação (PROAP), 

da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

O detalhamento financeiro dos recursos e despesas encontra-se descrito na 

tabela 2. 

 

 

Tabela 2. Despesas do trabalho de campo do doutorado Função Visual em 

escolares, 2012. 
Descrição Valor (R$) 

Examinadores (técnicos em óptica) 28.000,00 
Supervisora/entrevistadora/apontadores 18.930,00 
Vales-transporte (total) 2.225,00 
Crachás  1.120,00 
Colírios cicloplégicos 250,00 
Material de escritório 4.514,00 
Celulares para sorteio 2.000,00 
Total 57.039,00 
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ARTIGO 1 

 

 

 

 

 

HYPEROPIA: A META-ANALYSIS OF PREVALENCE AND A REVIEW OF 

ASSOCIATED FACTORS AMONG SCHOOL-AGED CHILDREN 

 

 

 

 

 

 

 

Artigo aceito para publicação, na revista BMC Ophthalmology. 
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Abstract  

 

Background: Studies show great variability in the prevalence of hyperopia among 

children. This study aimed to synthesize the existing knowledge about hyperopia 

prevalence and its associated factors in school children and to explore the reasons for 

this variability. Methods: This systematic review followed PRISMA guidelines. 

Searching several international databases, the review included population- or school-

based studies assessing hyperopia through cycloplegic autorefraction or cycloplegic 

retinoscopy. Meta-analysis of hyperopia prevalence was performed following MOOSE 

guidelines and using the random effects model. Results: The review included 40 cross-

sectional studies. The prevalence of hyperopia ranged from 8.4% at age six, 2-3% from 

9 to 14 years and approximately 1% at 15 years. With regard to associated factors, age 

has an inverse association with hyperopia. The frequency of hyperopia is higher among 

White children and those who live in rural areas. There is no consensus about the 

association between hyperopia and gender, family income and parental schooling. 

Conclusion: Future studies should use standardized methods to classify hyperopia and 

sufficient sample size when evaluating age-specific prevalence. Furthermore, it is 

necessary to deepen the understanding about the interactions among hyperopic 

refractive error and accommodative and binocular functions as a way of identifying 

groups of hyperopic children at risk of developing visual, academic and even cognitive 

function sequelae. 

Keywords: Children; Cross-Sectional Studies; Hyperopia; Longitudinal Studies; 

Prevalence 
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Background 

 

Hyperopia in childhood, particularly when severe and/or associated with 

accommodative and binocular dysfunctions, may be a precursor of visual motor and 

sensory sequelae such as accommodative esotropia, anisometropia and unilateral or 

bilateral amblyopia.[1, 2]
 
 Children with hyperopia may also present symptoms related 

to asthenopia while reading.  

Studies have also shown that axial length (AL) of the eye or the relation between 

AL and corneal curvature (CC) radius plays an important role in the variability of 

hyperopic spherical equivalent refraction (SE).[3-8] Utermen observed that after logistic 

regression, the combination of AL and CC contributed to explaining 60.9% of 

variability in hyperopic SE among children aged 3 to 14 years on average.[5]  

Although there are several studies on hyperopia, so far there has been no 

systematic review of the subject. This systematic review aims to synthesize existing 

knowledge about the hyperopia prevalence and associated factors among children, 

followed by a meta-analysis of hyperopia prevalence. This synthesis may help in the 

design of appropriate public policies to correct hyperopia in children.  

 

 Methods  

 

 Systematic Review 

 

The literature search was performed on MEDLINE (PubMed), Scielo, Bireme, 

Embase, Cochrane Library, Clinical Trials registration website and WHO databases. 

The following descriptors were used: refractive errors, hyperopia, prevalence and 
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children, limited to keywords or words in the title or abstract, in either their isolated or 

combined form. The searches were limited to the 0-18 age range.  

A total of 701 records were identified and screened (including theses, journals, 

articles, books, book chapters and institutional reports) relating to hyperopia prevalence 

in children up to 18 years old. 99 of these articles were duplicated. Population-based or 

school-based studies assessing hyperopia through cycloplegic autorefraction or 

cycloplegic retinoscopy were included. 525 papers were excluded owing to their focus 

on: specific populations as well as publications about refractive errors in subjects with 

eye diseases (amblyopia, strabismus, glaucoma, corneal abnormalities, chromatic 

aberrations, accommodative and binocular dysfunction and asthenopia); other specific 

clinical diseases or conditions (intellectual disability, cerebral palsy, dyslexia and 

prematurity); ophthalmology/optometry outpatients; genetic and/or congenital 

alterations; before and/or after examinations, clinical and/or surgical treatment; cost-

benefit research and geographically isolated populations. A further 44 articles were 

excluded due to: non-random sample of the general population and schools; 

determination of refractive error without cycloplegia; cycloplegia only in children with 

low vision; hyperopia based only on visual acuity testing, studies without specific cut-

off for hyperopia, samples excluding children that were already in eye care treatment, 

samples based on records of clinics or mobile clinics, very small and stratified samples. 

07 papers found in the references of the selected articles were included (Figure 1). 

 

Meta-analysis  

 

 Meta-analysis was undertaken regarding prevalence of moderate hyperopia at 

specific ages in 6 to 15 year-olds. Out of a total of 21 articles on hyperopia prevalence 
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at specific ages (Table 1), three had losses of more than 20% and six did not report their 

response rates. Fotouhi’s study showed prevalence estimates significantly different to 

all the other studies in various age groups, and its inclusion in the meta-analysis resulted 

in a statistically significant heterogeneity test (p<0.05). Based on the heterogeneity 

assumption for the effect summary, Fotouhi’s study was characterized as an outlier and 

excluded from the meta-analysis. Following this, the heterogeneity test produced a p-

value>0.1 in all specific ages.[9] Thus the meta-analysis was based on 11 studies 

assessing moderate hyperopia taking ≥+2.00D as the cut-off point and a response rate 

greater than 80% (Table 1).  

The meta-analysis was performed using a Microsoft Excel spreadsheet.[10]  

Differences in the populations studied, especially ethnicity, have a non-random impact 

on prevalence. The random effects model was therefore used in order to obtain the 

effect summary and its confidence interval. The adequacy of the effect summary 

depends on the homogeneity assumption. Heterogeneity was measured using the Q test 

and was quantified using I
2
 statistics. Heterogeneity tests having a p-value <0.1 were 

considered statistically significant. 

This systematic review was performed according to the PRISMA[11] and 

MOOSE[12] Statements and the Declaration of Helsinki guidelines.[13] 

  

Results 

 

 Hyperopia prevalence by age in children 

 

The review included 40 cross-sectional studies on prevalence and/or assessment 

of risk factors for hyperopia. Eighteen studies were conducted in Asia, of which six 
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were carried out in China and five in India. The other Asian countries were: Nepal 

(three studies), Malaysia (two studies), Cambodia and the Democratic Republic of Laos 

(one study each). Seven studies are from Europe (two were conducted in the United 

Kingdom; Poland and Sweden carried out two studies each and one study was 

conducted in Finland ). Six studies are from the Middle East (Iran). Four studies were 

conducted in Australia, two in the United States and one study each in South Africa, 

Chile and Mexico. 

All samples of children used in the studies were population-based or school-

based, except the study that used a sample of children from a private school in Xiamen, 

China.[14]  

In most studies included in this review, the cut-off point for hyperopia was based 

on the Refractive Error Study in Children (RESC) protocol used in multicenter 

studies.[15] Spherical equivalent refraction (SE) for hyperopia was ≥ +2.00D (one or 

both eyes, if none the eyes are myopic). The studies used data from one or both eyes to 

determine prevalence. However, some studies used different cut-off points[16-27], thus 

underestimating or overestimating hyperopia prevalence compared to studies using the 

RESC protocol. Some studies performed the examination on the right eye only, thereby 

underestimating the prevalence of hyperopia.[17, 22]  

The meta-analysis indicates that hyperopia prevalence decreases as age increases, 

with a summary prevalence measure of 5% at age 7, 2-3% between age 9 and 14 and 

around 1% at age 15. Various studies of children aged 6 to 8 presented large confidence 

intervals.  I
2
 indicates homogeneity among the studies regarding specific age (Figure 

2). 

In studies using the 5-15 age group and ≥+2.00 D (RESC) cut-off, hyperopia 

prevalence ranged from 2.1% [28] to 19.3% [29, 30] (Table 1). 
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Although there is literature indicating a direct association between AL and age, 

only a few studies have assessed its distribution by specific ages.[19, 31] 

 

 Gender and hyperopia in children  

 

Most studies showed no statistically significant association between gender and 

hyperopia (Table 2).[9, 18-20, 25-27, 30, 32-45] With regard to ocular components, on 

average girls appear to have shorter AL when compared to boys.[3, 31, 37, 46] 

According to some studies however, girls are more likely to be hyperopic when 

compared to boys. In Australia, girls aged 6 are more likely to be hyperopic (15.5%) 

(95% CI 12.7-18.4) than boys of the same age (10.9%) (95% CI 8.5-13.2) (p = 0.005), 

although this difference was not found among children aged 12 in the same study.[47] 

Similarly, studies conducted in Chile, China and Nepal with children aged 5-15 years 

showed that girls are more likely to be hyperopic than boys: OR=1.21 (95% CI 1.03-

1.43)[29], OR=1.51 (95% CI 1.08-2.13)[48]
 
and OR=1.44 (95% CI 1.02-2.03), [28] 

respectively. However, in a study conducted in Poland boys aged 6-18 years showed 

higher hyperopia prevalence (40.3%) (95% CI 38.5-42.1) when compared to girls in the 

same age range (35.3%) (95% CI 33.6 - 37.0).[22]  

 

 Ethnicity and hyperopia in children 

 

Some studies have shown that there is no significant difference in hyperopia 

prevalence between Caucasian and Hispanic children [18] or between Caucasian and 

Middle East children.[37, 47] There is also evidence that Caucasian children are more 

hyperopic than African-American [16, 18, 39, 49], Black [50] and Asian (East and 
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South Asia) children. [37, 47, 50] With regard to specific ethnic groups, there is no 

difference between hyperopia prevalence among Malay, Chinese and Indian 

children[34], although Malaysian children are more hyperopic than Singaporean 

(p=0.005)[51] and Melanesian children. [52] It was also found that children of other 

ethnicities (not specified) are more likely to be hyperopic than Melanesian children 

OR=3.72 (95%CI 1.34-10.3).[34] (Table 2) 

In the South African study, hyperopia prevalence among children aged 7 years 

was only 2.8%.[32] The majority of the South African population is Black, followed by 

Asians (9.4%) and Caucasians (6.6%). In the Malay study, hyperopia prevalence among 

children aged 10 years was 1.4%.[34] The ethnic composition of the region is mostly 

Malay but approximately 28% of individuals have Chinese origin. The lowest hyperopia 

prevalence (0.5%) was found in a study in Guangzhou, one of the most developed cities 

in southern China.[33] 

Regarding ocular components in different ethnicities, on average it was found 

that AL is shorter and CC is flatter among Caucasian children.[3, 37, 53] 

 

 Parental education and socio-economic status and hyperopia in children 

 

Most of the reviewed studies showed no significant association between parental 

education and hyperopia in children (Table 2).[26, 32, 34, 36, 51, 54, 55] In an 

Australian study, although there was no significant association between paternal 

education and hyperopia among children under 6 years of age, maternal education 

showed an inverse association with the presence of hyperopia among children aged 12 

(p=0.055) [47]. In a Chinese study the high level of parental education was a protective 
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factor against the presence of hyperopia among children aged 5-15 years, OR=0.81 

(95% CI 0.73 - 0.81).[33]
 
 

Regarding socio-economic status, maternal employment is directly related to 

hyperopia in 6-year-old children in Australia (p=0.02), although it is not associated with 

family income or paternal employment (p> 0.1).[47] In the same study, an association 

between both parents being employed and hyperopia ≥ +2.00 D was found among 6-

year-old children, after adjusting for gender, ethnicity and parental education (p=0.02) . 

[47]  

Each of the three Indian studies with children aged 0-15 years had different cut-

offs for hyperopia (≥+2.00D, ≥+1.00D and ≥+0.5 D) but none of them showed 

association between socio-economic status (classified according to family income) and 

hyperopia. [20, 26, 55]
  

In a study conducted in the United States, children aged 6-72 months with health 

insurance coverage showed a greater chance of having hyperopia when compared to 

those with no health insurance, OR=1.51 (95% CI 1.12 - 1.69).[49]
  

 

 

• Area of residence and hyperopia in children 

 

There are few studies on the association between area of residence (urban or 

rural) and hyperopia prevalence in children. In an Indian study, children aged 0-15 years 

who lived in two rural areas were more likely to be hyperopic when compared to those 

living in urban areas, OR=2.84 (95% CI 2.16-3.75) and OR=1.50 (95% CI 1.17-1.92) 

respectively (Table 2).[26] In another study conducted in India with children aged 7-15 
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years, those aged 8, 9, 12 and 13 years living in rural areas presented higher prevalence 

of hyperopia than those of the same age living in urban areas (Table 2).[43] 

An Iranian study showed that children aged 7-15 years living in rural areas are 

more likely to be hyperopic than those living in urban areas, OR=2.0 (95% CI 1.09-

3.65)[9]
 
 and another study in Poland reported that children aged 6-18 years living in 

urban areas showed lower frequency of hyperopia when compared to children living in 

rural areas (p<0.001) (Table 2).[17]
 

Two reviewed articles (one conducted in China with children aged 6-7 years and 

the other in Cambodia with children aged 12-14 years) showed no significant 

association between area of residence and hyperopia. [14, 45] In the Cambodian study, 

hyperopia prevalence rates among children living in urban and rural areas were 1.4% 

(95% CI 0.1 - 1.7) and 0.4% (95% CI 0.1 - 1.9) respectively (Table 2). [45] 

 

• Outdoor activities and hyperopia in children 

 

Rose et al. noted that children aged 6 and 12 years in Australia who spent more 

time per week doing outdoor activities (outdoor sports, picnics and walking) were more 

hyperopic than those who spent less time practicing these activities, adjusted for gender, 

ethnicity, presence of myopia in parents, near activities, and maternal and paternal 

education and working mothers (p=0.009 and p=0.0003, respectively) (Table 2).[8] 

These authors also noted that there was a statistically significant trend toward greater 

hyperopic spherical equivalent refraction as tertiles of outdoor activities increased and 

tertiles of near activities decreased.[8] In the same study, Rose concluded that hyperopic 

spherical equivalent refraction was more common in children who dedicated less time to 

near activities and more time to outdoor activities.[8] 



 178 

Spending time engaged in outdoor activities was slightly associated with 

hyperopia (β=0.03, p<0.0001) among 12-year-old children in Australia. That study 

found that children who performed near activities (reported by parents), such as reading 

distance (<30cm), were significantly associated with less hyperopia (p<0.0001), after 

adjusting for age, gender, ethnicity and type of school (Table 2).[56] 

In the United States, Mutti et al. examined 366 children with mean age of 

13.7±0.5 years and showed (using the Wilcoxon rank-sum test) that myopic children 

spend more time reading for pleasure (p=0.034) and less time playing sports (p=0.049) 

compared with hyperopic children.[7] 

 

Discussion  

 

There are several studies on hyperopia prevalence in childhood, but a great 

difficulty arises when attempting to compare them. This is partly due to the 

methodological characteristics of each study. Regarding the diopter value, there is no 

consensus on the cut-off point for diagnosing children as hyperopic, nor on what is the 

most appropriate measure: a greater, or lesser, hyperopic corneal meridian or spherical 

equivalent refraction.[2] However, cycloplegia followed by retinoscopy or 

autorefraction is the acceptable  way of testing to diagnose ametropias, although doubts 

remain as to its accuracy in children with darker irises.[57] Most studies classify an 

individual as being hyperopic after binocular examination, but others use the eyes 

separately as unit samples or examine only one of the eyes (usually the right eye) 

relying on evidence of good correlation between ametropia in both eyes. [2] 

The RESC protocol has been used as a way of standardizing the methodology 

applied in studies on refractive errors, thus improving the comparability of results 
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between child populations. [15] Hyperopia has an inverse association with age, is more 

common in Caucasian children and in those who live in rural areas or spend more time 

doing outdoor activities and it shows inconsistent results regarding association with 

gender, socio-economic status and parental education. 

There is consistency among the studies about the inverse association between 

hyperopia and age. Although there are studies stating that slow growth in AL lasts until 

around the age of 12-14 years. [5, 31, 58], emmetropization is minimal after the age of 

three, [6]  and does not explain the decrease in hyperopia by age after 5 years-old.  

Studies included in the meta-analysis were selected due to their methodological 

similarity and high response rate. The larger confidence intervals among those aged 6 to 

8 indicate a less precise estimate of prevalence which is related to smaller sample size in 

these specific ages. However, it might also reflect greater difficulty in performing 

examinations in younger children, or greater variability in different populations in this 

age range, such as the heredity of refractive error or ocular characteristics of 

components such as axial length among different ethnicities. 

The conflicting results when assessing the association between gender and 

hyperopia may be related to gender representativeness in the studies. On the one hand, 

the gender ratio is fairly even, suggesting good representativeness. Yet in some cultures 

girls have more difficulty in accessing schools, which could imply selection bias in 

hyperopia prevalence. On the other hand, females have greater acceptance and 

participation in studies, trials and interviews with scientific purposes which in turn 

could lead to positive selection bias.[30] 

The particularly low hyperopia prevalence could be partly explained by 

ethnicity, such as in Durban, South Africa [32], where the majority of the population are 
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Black, followed by Asians. Regarding ocular components, axial length in both Africans 

and Asians is longer than in Caucasian individuals.  

Literature shows that populations with high myopia prevalence rates generally 

have low hyperopia prevalence, as in China. [33, 37] This aspect may influence the 

prevalence of hyperopia in places where there is a considerably high density of Chinese 

ethnicity when compared to the native population, as in Durban and Gombak.[32, 34] 

No association was found between parental education and socio-economic status 

and hyperopia in children. As for ocular components, in the United States Lee observed 

a statistically significant association (p<0.01) between years of education and larger AL 

in individuals aged 43-84 years, indicating that this aspect should be better studied in 

children.[59] 

 Some authors point to geographical factors as potential determinants of 

ametropias, such as location and type of residence. They defend that greater levels of 

hyperopia may be found in people who live in rural areas and in houses, because they 

do more outdoor activities. 

The controversy as to the impact of environmental factors on hyperopic 

spherical equivalent refraction in children still remains. Although theoretically  near 

activities increase the demand of the accommodative process (hyperopic defocus), 

stimulating changes in the dimensions of ocular components (such as increases in AL) 

and thus decreasing the eye’s chance of remaining hyperopic [6], one cross-sectional 

study found very weak correlation between hours spent in near work activities and 

spherical equivalent.[56]  Regarding outdoor activities, spending more time outdoors 

was associated with slightly more hyperopic refractions.[56] Theoretically, children 

who spend more hours per week doing outdoor activities do not require as much 

accommodation to practice them. Thus, the stimulation of ocular growth decreases 
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owing to low accommodative demand.[8] The empirical evidence is insufficient to be 

able to understand the relationship between environmental factors and hyperopia. 

The role of light intensity must also be considered. Since light is usually of 

greater intensity outdoors, eye exposure results in a more constricted pupil, increasing 

the depth of focus and leading to a less unfocused image.[8] In addition, dopamine 

released by light stimulus on the retina can contribute directly to inhibiting ocular 

growth.[8, 60] 

 

Conclusion 

 

The large variability of hyperopia prevalence raises questions about the ability of 

demographic, socio-economic and environmental factors to completely explain the 

hyperopia causal chain. Considering that more myopic populations or those with earlier 

onset of myopia may be populations with earlier or greater reductions in hyperopia, in 

view of the complementarity of these phenomena, the causes of the decrease in 

hyperopia prevalence may be common to those explaining the increase in myopia with 

age. 

Future studies should refine the evaluation of these factors, particularly the role 

of outdoor activities and ethnicity, as well as exploring other potential risk factors such 

as heredity or diet. In order to improve the consistency of analysis, refractive error 

measurement needs to be standardized using the RESC Protocol and using cycloplegia 

to perform refractive examination. It is also important to have population-based or 

school-based representative samples, with low percentages of loss to follow-up and 

sufficiently large samples to be able to stratify by specific age. More studies on those 
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younger than 9 years-old and with larger samples are necessary in order to obtain a 

more precise prevalence estimate. 

AAO recommends undercorrection of hyperopia, however despite the fact that a 

large percentage of hyperopia appears to be benign at very early ages, a significant 

number may go on to develop sequelae. Furthermore, it is necessary to deepen the 

understanding about the interactions among  hyperopic refractive error  and 

accommodative and binocular functions as a way of identifying groups of hyperopic 

children at risk of developing visual, academic and even cognitive function sequelae.[2]  
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           Figure 1. Flow of information through the different phases of the systematic review. 
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Table 1.  Hyperopia prevalence among children in the analyzed studies 

Author (Year)  
Location 

N Age range Hyperopia definition 
SE 

Response 
Rate (%) 

Prevalence (%) 95% CI Age specific prevalence (95% CI)  

Zhao (2000) [48]  
 
Shunyi District, China 

5884 5-15 years 
≥+2.00 D 

RESC 
ca 

95.9 2.7 Not available 

Males: 
5 years: 8.8% (2.4 – 15.2) 
15 years: less than 2% 
Females: 
5years: 19.6% (8.1 – 31.0) 
15 years: less than 2% 
 

He (2004) [33]  
 
Guangzhou, China 

4364 5-15 years 
≥+2.00 D 

RESC 
ca 

86.4 4.6 4.4 – 4.9 

  5 years: 17.0% (12.8 – 21.3) 
  6 years: 10.7% ( 6.4 – 15.1) 
  7 years: 4.0% (1.3 – 6.7) 
  8 years: 7.1%  (3.9 – 10.4) 
  9 years: 3.8 % (2.0 – 5.6) 
10 years: 4.6% (2.1 – 7.1) 
11 years: 3.5% (1.7 – 5.6) 
12 years: 2.0% (0.5 – 3.6) 
13 years: 3.4 % (1.6 – 5.2) 
14 years: 1.2% (0.3 – 2.1) 
15 years: 0.5% (0.0 – 1.3) 

 
Fan (2004) [61] 
 
Hong Koong, China 
 

7560 5-16 years 
≥+2.00 D 
Right eye 

ca 
Not stated 4.0 Not available 

 
 

Not available 
 
 

 
Zhan (2000) [14]  
 
Xiamen city, Xiamen 
Countryside and Singapore, 
China 
 

Xiamen city: 132 
Xiamen 

countryside: 104 
Singapore: 146 

6-7 years 
≥+2.00 D 
Right eye 

ca 
Not stated 

Xiamen city: 3.0 
Xiamen countryside: 1.9 

Singapore: 2.7 

0.8 – 7.8 
1.4 – 2.3 
0.8 – 6.9 

 
 

 Not available 
 
 

Pi (2010) [35]  

Yong Chuan District, Western 

China 

3070 6-15 years 

≥+2.00 D 
At last one eye was 

hyperopic 
cr 

88.50 3.26 2.6 – 3.9 

  6 years: 9.21% (5.5 – 12.9) 
  7 years: 7.7% (4.7 – 10.6) 
  8 years: 5.3% (2.9 – 7.7) 
  9 years  3.1% (1.3 – 4.9) 
10 years: 3.5% (1.6 – 5.5) 
11 years: 1.2% (0.0 – 2.5) 
12 years: 0.7% (0.0 – 1.6) 
13 years: 0.3% (0.0 – 1.0) 
14 years: 1.1% (0.0 – 2.2) 
15 years: 0.9% (0.0 – 2.1) 
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He (2007) [62]  

Yangxi County, China 

2454 12-18 years 
≥+2.00 D 

RESC 
ca 

97.6 1.20 0.8 – 1.6 

13 years: 0.9% (0.1 – 3.1) 
14 years: 1.5 % (0.5 – 2.5) 
15 years: 1.3 % (0.5 – 2.2) 
16 years: 1.0% (0.3 – 2.5) 
17 years: 0.0 
 
 

Saw (2006) [51]  

Kuala Lumpur, Malaysia 

Singapore 

Malaysia: 1752 

Singapore:1962 
7-9 years 

≥ +2.00D 
RESC  

ca 

83.3 
Malaysia:2.9 

Singapore: 1.7 

1.9 – 3.8 

1.2 – 2.4 

Malaysia (N=1752) 
7 years: 5.0% (3.0 – 7.0) 
8 years: 2.0% (0.7 – 3.3) 
9 years: 1.6% (0.4 – 2.8) 
Singapore (N=1962) 
7 years: 2.1% (1.3 – 3.3) 
8 years: 1.9% (1.0 – 3.3) 
9 years: 0.8% (0.2 – 2.1) 

 

Goh (2005) [34]  

Gombak District, Malaysia 
4634 7-15 years 

≥+2.00 D 
RESC 

ca 

83.8 1.6 1.1 – 2.1 

  7 years: 5.0% (3.0 – 7.0) 
  8 years: 2.0% (0.7 – 3.3) 
  9 years: 1.6% (0.4 – 2.8) 
10 years: 1.4 % (0.1 – 2.6) 
11 years: 0.9 % (0.0 – 2.6) 
12 years: 0.6% (0.0 – 1.2) 
13 years: 0.5% (0.0 – 1.1) 
14 years: 0.0 
15 years: 0.9% (0.0 – 1.9) 
 

 

Pokharel (2000) [28]  

Mechi Zone, Nepal 

 

5067 5-15 years 
≥+2.00 D 

RESC 
ca 

Not stated 2.1 Not available Not available 

 

Gao (2012) [45]  

Phnom Penhn and Kandal 

Provinces, Cambodia 

 

5527 12-14 years 

≥+2.00 D 
At last one eye was 

hyperopic 
cr 

89.8 
Urban: 1.4 

Rural: 0.4  

0.1 – 1.7 

0.2 – 0.6 

Urban: 
12 years: 0.7% (0.4 – 1.0) 
13 years: 0.7% (0.4 – 0.9) 
14 years: 0.8% (0.3 – 1.3) 

 

Casson (2012) [42]  

Vientiane Province, Lao PDR 

 

 

2899 6-11 years 
≥+2.00 D 

RESC 
cr 

87.0 2.8 1.9 – 3.7 

6 years: 3.1% (1.7 – 5.1) 
11years: 1.1% (0.3 – 2.9) 
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Murthy (2002) [54]  

New Delhi, India 
6447 5-15 years 

≥+2.00 D 
RESC 

cr 

92 7.4  6.0 – 8.8 

  5 years: 15.6 % (11.0 – 20.2) 
  6 years: 13.0% (9.1 – 16.8) 
  7 years: 10.7% (7.0 – 14.2) 
  8 years: 8.5% (5.9 – 11.2) 
  9 years: 6.6% (3.7 – 9.5) 
10 years: 5.2% (2.4 – 8.1) 
11 years: 7.8% (4.7 – 10.8) 
12 years: 5.0% (3.5 – 6.5) 
13 years: 3.3% (1.7 – 4.9) 
14 years: 4.4% (2.4 – 6.5) 
15 years: 3.9% (2.1 – 5.7) 
 
 

Dandona (2002) [55] 

Mahabubnagar, Andhra 

Pradesh, India 

4074 7-15 years 

≥+2.00 D 
At last one eye was 

hyperopic 
cr 

92.3 0.68 0.4 – 1.0 

  Rural: 
  7 years: 0.7% (0.0 – 1.2) 
  8 years: 0.3% (0.0 – 0.8) 
  9 years: 0.4% (0.0 – 1.0) 
10 years: 1.2% (0.1 – 2.3) 
11 years: 1.6% (0.4 – 2.8) 
12 years: 0.8% (0.0 – 1.5) 
13 years: 0.6% (0.0 – 1.4) 
14 years: 0.3% (0.0 – 1.1) 
15 years: 1.1% (0.0 – 2.6) 

 

Uzma (2009) [43]  

Hyderabad, India 

 

 

 

Urban: 1789 

Rural: 1525 
7-15 years 

≥+2.00 D 
At last one eye was 

hyperopic 
ca 

Not stated 
Urban: 3.3 

Rural: 3.1 

1.8 – 4.8 

1.7 – 4.5 

Urban: 
  7 years: 4.6% (2.6 – 6.6) 
  8 years: 2.0% (0.4 – 3.6) 
  9 years: 1.7% (0.8 – 2.6) 
10 years: 1.3% (0.5 – 2.1) 
11 years: 2.2% (0.9 – 3.1) 
12 years: 0.4% (0.0 – 0.8) 
13 years: 0.2% (0.0 – 0.4) 
14 years: 0.0 
15 years: 0.4% (0.0 – 0.8) 
 
Rural: 
  7 years: 9.8% (6.6 – 13.0) 
  8 years: 8.1% (5.4 – 10.8) 
  9 years: 7.3% ( 3.7 – 10.9) 
10 years: 4.1% (2.1 – 6.1) 
11 years: 3.2% (1.9 – 4.5) 
12 years: 3.2% (1.6 – 4.8) 
13 years: 2.4% (0.9 – 3.9) 
14 years: 0.0 
15 years: 0.0 

 

 

1
9
2
 

 



 193 

Fotouhi (2007) [9]  

Dezful, Iran 
3673 7-15 years 

≥+2.00 D 
RESC 

ca 

96.8 16.6 13.6 – 19.7 

  7 years: 28.9% (22.6 – 35.2) 
  8 years: 22.7% (16.4 – 28.9) 
  9 years: 16.7% (12.0 – 21.4) 
10 years: 12.4% (7.9 – 17.0) 
11 years: 12.9% ( 8.3 – 17.5) 
12 years: 16.9% (12.3 – 21.5) 
13 years: 14.1% (10.6 – 17.6) 
14 years: 13.0% (9.8 – 16.1) 
15 years: 10.3% (1.5 – 19.1) 

Hashemi (2010) [63] 

 Tehran, Iran 
345 5-10 years 

≥+2.00 D 
Right eye 

ca 

Not stated 10 Not available 

 

Not available 

 

Ostadimoghaddam (2011) [30] 

Mashhad, Iran 
639 5-15 years 

≥+2.00 D 
At last one eye was 

hyperopic 
ca 

Not stated 19.05 15.7 – 22.4 

 

Not available 

 

Rezvan (2012) [44]  

Bojnourd, Iran 
1551 6-17 years 

≥+2.00 D 
RESC 

ca 

76.8 5.4 4.3 – 6.5 

  8 years: 6.8% (2.7–11.0) 
  9 years  8.2% (3.9–12.5) 
10 years: 8.3% (4.1–12.6) 
11 years: 5.6 % (2.0–9.2) 
12 years: 3.8% (1.3–6.2) 
13 years: 2.3% (0.3–4.3) 
14 years: 2.5% (0.3–4.6) 
 

Yekta (2010) [36]  

Shiraz, Iran 
2130 7-15 years 

≥+2.00 D 
RESC 

ca 

87.88 5.04 3.5 – 6.6 

  7 years: 8.9% (6.1 – 11.8) 
  8 years: 7.7% (1.9 – 13.5) 
  9 years: 4.8% (1.6 – 8.1) 
10 years: 7.0% (2.8 – 11.1) 
11 years: 2.1% (0.7 – 5.8) 
12 years: 3.0% (1.2 – 4.8) 
13 years: 2.2% (0.6 – 3.8) 
14 years: 5.9% (0.1 – 11.8) 
15 years: 0.0 
 

 

Robaei (2005) [64]  

SMS, Sydney, Australia 

 

1765 6 years 
≥+2.00 D 
Right eye 

ca 

Not stated 9.8 Not available 

 

 

- 

Ip (2008) [47]  

SMS, Sydney, Australia 
4094 

  6 years 

12 years 

 

≥+2.00 D 
Eye with greater 

refractive error ca 

Not stated - -  

  6 years: 13.0% (9.1 – 16.8) 
12 years: 5.0% (3.5 – 6.5) 
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Ip (2008) [37]  

SMS, Sydney, Australia 
2353 11-15 years 

≥+2.00 D 
Both eyes 

ca 

Not stated 3.5 2.8 – 4.1 

 

 

Not available 

 

 

Robaei (2006) [65]  

SMS, Sydney, Australia 
2353 12 years 

≥+2.00 D 
Both eyes 

ca 

75.3 5 Not available 

 

Not available 

 

 

 

Grönlund (2006) [38] 

Gothenburg, Sweden 

 

143 4-15 years 

≥+2.00 D 
At last one eye was 

hyperopic 
              ca 

Not stated 9.1md Not available 

 

 

                  Not available 

 

 

Laatikainen (1980) [66] 

Uusimaa County, Finland 
822 7-15 years 

≥+2.00 D 
Right eye 

cr 

Not stated 9.7 Not available 

 
7 – 8 years: 19.1% (13.0 – 25.1) 
9 – 10 years: 6.9% (3.5 – 10.3) 
11 – 12 years: 11.7% (7.5 – 15.9) 
14 – 15 years: 3.6% (1.1 – 6.1) 

 

O’Donoghue (2012) [40] 

Northern Ireland (NICER) 
1053 

6-7  years 

12-13 years 

≥ +2.00D 
RESC 

ca 

62.0 in 
children 6-

7 years 
65.0 in 
children 
12-13 
years 

 

26 

14,7 

20 – 33 

9.9 – 19.4 

6-7 years: 26% (20-33) 
12-13 years: 14.7% (9.9 – 19.4) 

 

Logan (2011) [50] 

Birmingham, England (AES) 

 

596 
6-7 years 

12-13 years 

≥+2.00 D 
Either/both eyes 

ca 

Not stated 
12.3 

5.4 

8.8–15.7 

2.8 – 8.0 

 

 

Not available 

Naidoo (2003) [32]  

Durban area, South Africa 
4890 5-15 years 

≥+2.00 D 
RESC 

ca 

87.3 2.6 Not available 

  5 years: 2.7% (0.6 – 4.8) 
  6 years: 2.4% (0.7 – 4.1) 
  7 years: 2.8% (0.9 – 4.7) 
  8 years: 1.3% (0.1 – 2.6) 
  9 years  2.9% (0.1 – 5.7) 
10 years: 3.4% (1.8 – 4.9) 
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11 years: 3.5% (1.9 – 5.1) 
12 years: 3.2% (1.2 – 5.1) 
13 years: 2.9% (0.3 – 5.5) 
14 years: 1.9% (0.6 – 3.2) 
15 years: 0.7% (0.0 – 1.8) 

 

Maul (2000) [29]  

La Florida, Chile 

 

5303 5-15 years 
≥+2.00 D 

RESC 
ca 

75.8 19.3 Not available 

Males: 
  5 years: 22.7% (18.0 – 27.4) 
15 years: 7.1% (3.5 – 10.6) 
Females: 
  5years: 26.3% (22.0 – 30.6) 
15 years: 8.9% (3.7 – 14.1) 

 

Czepita (2008) [17]  

Czeczecin, Poland 

Urban: 1200 

Rural:1006  
10-14 years 

≥+1.50 D 
Right eye 

cr 

Not stated 
Urban: 7.1 

Rural: 30.8 

5.6 – 8.5 

27.9 – 33.7 

Urban (N=1200): 
10 years: 8.3% (5.2 – 11.3) 
11 years: 4.1% (1.6 – 6.6) 
12 years: 9.9% (5.8 – 14.0) 
13 years: 7.7% (4.3 – 11.1) 
14 years:5.3% (2.2 – 8.3) 
Rural (n=1006) 
10 years: 33.3% (27.1 – 39.5) 
11 years: 28.4% (22.1 – 34.7) 
12 years: 26.9% (20.9 – 32.9) 
13 years: 30.5% (24.4 – 36.5) 
14 years:36.4% (28.7 – 44.1) 

 

 

Kleinstein (2003) [18] 

CLEERE Study, USA 

 

2523 5-17 years 

 
≥+1.25 D in each 

meridian 
Right eye 

ca 
 

Not stated 12.8 11.5 – 14.1 

 

Not available 

 

Zadnik (2003) [19]  

CLEERE Study, USA 

 

2583 7-12 years 

≥+1.25 D
§ 

Right eye 
ca 
 

Not stated 8.6 Not available 

 

Not available 

 

Dandona (1999) [20]  

Andhra Pradesh, India 

 

599 0-15 years 

≥+1.00 D 
Eye with higher 
refractive error 

cr 

Not stated 41.14 24.9 – 58.0 

 

Not available 
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Shrestha (2011) [21]  

Jhapa, Nepal 

2236 5-16 years 
≥+1.00 D

† 

Either/both eyes 
cr 

Not stated 20,3 Not available 

 

Not available 

 

Czepita (2007) [22]  

Szczecin,  Poland 
4422 6-18 years 

≥+1.00 D 
Right eye 

cr 

Not stated 13.05 Not available 

  6 years: 36.5% (31.8 – 41.3) 
  7 years: 19.2% (15.4 – 22.9) 
  8 years: 17.4% (13.8 – 21.0) 
  9 years  11.3% (8.3 – 14.3) 
10 years: 11.0% (8.0 – 14.0) 
11 years: 10.9% (8.0 – 14.0) 
12 years: 8.3% (5.6 – 10.9) 
13 years: 11.8% (8.1 – 15.5) 
14 years: 8.2% (5.3 – 11.2) 
15 years: 8.6% (5.4 – 11.8) 
16 years: 2.8% (0.6 – 5.1) 
17 years: 2.5% (0.3 – 4.7) 
18 years: 3.2% (0.7 – 5.7) 

Vilareal (2003) [23] 

 Monterrey, Mexico 
1035 12-13 years 

 
≥+1.00 D 

 
 ca 

Not stated 6 Not available 

 

Not available 

 

Vilareal (2000) [24] 

Götemborg area Sweden 

1045 12-13 years 
≥+1.00 D 
Right eye 

cr 

Not stated 8.4% Not available 

 

Not available 

 

Hashemi (2004) [25]  

Tehran, Iran 

412 5-15 years 
≥+0,50 D 
Right eye 

ca 

Not stated 78.6 74.6 – 82.6 

 

Not available 

 

 

Dandona (2002) [26]  

Andhra Pradesh, India 

2603 0-15 years 

 
≥+0,50 D 

Eye with higher 
refractive error 

cr 

Not stated 62.6 57.0 – 68.1 

 

Not available 

 

 

Niroula (2009) [27]  

Pokhara, Nepal 

 

964 10-19 years 
≥+0,50 D

‡ 

Both eyes 
cr 

Not stated 1.24 Not available 

 

Not available 

 

 

y=years (age); CI: Confidence Interval; SE: mean spherical equivalent; RESC: The Refractive Error Study in Children; ca: cycloplegic autorefraction; cr: cycloplegic retinoscopy  

† study did not mention SE in its definition of hyperopia 

‡ It was considered +0,5 diopter or more spherical power 
§ Define as  +1.25 D or more in both meridians 
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Table 2. Hyperopia associated factors  
Author (Year) Location Hyperopia associated factors  

Ip (2008) [47] 
Sydney Myopia Study (SMS) 

 Australia 

GENDER: Age 6, girls were more hyperopic 15.5% (95%CI 12.7 – 18.4) than boys 10.9% (95%CI 

8.5 – 13.2) (p=0.005). Age 12, boys: 5.1% (95%CI 3.8–6.5), girls: 4.7% (95%CI 3.5–6.0), NS. 
ETHNICITY: At age 6, more prevalent in European Caucasian 15.7% (95%CI 13.2–18.2) when 
compared with East Asian 6.8% (95%CI 4.0–9.5) and South Asian 2.5% (95%CI 0.0–7.5).  East 

Asian, South Asian and Middle Eastern 8.4% (95%CI 1.6–15.2) do not present differences among 
their prevalence. At age 12, more prevalent in European Caucasian, 6.4% (95%CI 5.2–7.7) than 
East Asian 2.0% (95%CI 1.0–3.0). No difference between East Asian and Middle Eastern 7.4% 

(95%CI 2.7–12.0) and European Caucasian and Middle Eastern. 
PARENTAL EDUCATION: Age 12, Maternal Education, (p=0.055). 
SOCIO-ECONOMIC STATUS: Age 6, Maternal Occupation, (p=0.02). Home Ownership or 

Paternal Education or Employment (p>0.1), after adjusted for demographic factors (gender, 
ethnicity, parental education, parental employment). Parental Employment was associated with 
moderate hyperopia (≥+2.00 D), (p=0.02). 

Ip (2008) [37] 
Sydney Myopia Study (SMS) 

 Australia 

GENDER: Age 11-15, no difference among boys 3.6% (95%CI 2.6–4.7) and girls 3.3% (95% CI 
2.2–4.4). Age 12, girls showed a lower mean spherical equivalent (SE) (+0.39D) than boys 
(+0.58D), (p=0.04). 

ETHNICITY: European Caucasian 4.4% (95%CI 3.6–5.3) are more likely to have moderate 
hyperopia (≥+2.00 D) than East Asian 1.1% (95%CI 0.2–2.1), South Asian 0.0%(–) and other mixed 
ethnicity 1.7% (95%CI 0.0–3.6). Middle Eastern 6.1% (95%CI 1.5–10.7) are more likely to have 

moderate hyperopia than South Asian. There was no difference between European Caucasian and 
Middle Eastern. Age 12, Middle East showed a lower mean of SE (+0.71) than Caucasian (+0.82D) 
(p=0.03). Caucasian had the highest mean SE (+0.82D) when compared to all ethnicities together 

(+0.04D), (p<0.0001). 

Ip (2008) [56] Sydney, Australia 

OUTDOOR ACTIVITIES: Age 12, greater time, (β coefficient=0.03, p <0.0001), and weakly 
correlated with near-work activities (r =0.1, p< 0.0001). 

NEAR WORK ACTIVITIES: Parental Reports of Close Reading Distance (< 30 cm) (p < 0.0001), 
after adjustment for age, sex, ethnicity, and school type. 

Rose (2008) [8] 
Sydney Myopia Study (SMS) 

 Australia 

OUTDOOR ACTIVITIES: Age 6 and 12, Greater Number of Hours, p = 0.009 and p= 0.0003 

respectively, after adjustment for gender, ethnicity, parental myopia, near work, maternal and 
parental education, and maternal employment. 

NEAR WORK ACTIVITIES: Age 12, Greater Levels of Near-work Activity, p =0.8.  

Maul (2000) [29] La Florida, Chile 
AGE: 5-15, inverse relation (p<0.05).  
GENDER: Age 5-15, girls OR=1.21 (95% CI 1.03-1.43). 

Zhao (2000) [48] Shunyi, China 
AGE: 5-15, inverse relation OR= 0.75 (95% CI 0.71-0.79). 
GENDER: Age 5-15, girls OR=1.51 (95%CI 1.08-2.13). 

Zhan (2000) [14] 
Xiamen city, Xiamen Countryside and 

Singapore, China 

RESIDENCE AREA: Age 6 -7, Residence Zone, p=0.50. 

              

He (2004) [33]  Guangzhou, China 

AGE: 5-15, inverse relation OR= 0.77 (95% CI 0.73-0.81). 
GENDER: Age 5-15, NS p=0.233. 

PARENTAL EDUCATION:  inverse relation OR=0.81 (95%CI 0.66-0.98). 
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Pi (2010) [35] Yong Chuan District, Western China 
AGE: 6 – 15, inverse relation OR=0.831 (95%CI 0.728-0.948), p<0.01. 

GENDER: Age 6-15, χ
2 
=2.977, NS p=0.08. 

 

Dandona (2002) [26] Andhra Pradesh, India 

AGE: 0 – 5, were more hyperopic than those 10 – 15, OR= 3.34 (95%CI 2.69–4.14), p<0.05. and 6 
– 9 were more  hyperopic than 10 – 15, OR=1.72 (95%CI 1.41–2.10), p<0.05 
GENDER: Age 0-15 OR:1.19 (95%CI 0.76 – 1.86), NS. 

SOCIO-ECONOMIC STATUS: Base Group: extreme lower income, Upper OR=2.27% (95%CI 0.59 
– 8.77), Middle OR=2.21% (95%CI 0.89 – 5.50), Lower OR=1.76% (95%CI 0.74 – 4.19).                                                                 
RESIDENCE AREA: Two Rural Areas, OR=2.84 (95%CI 2.16-3.75) and OR=1.50 (95%CI 1.17-

1.92) when compared with Urban. 

Laatikainen (1980) [66] Uusimaa County, Finland AGE: 7-15 years, inverse relation, x
2
=28.617, p<0.0005.  

Grönlund (2006) [38] Gothenburg, Sweden 
AGE: 4 – 15, Correlation SE OD: r= -0.37, p < 0.0001 and  SE OS: R= -0.33, p < 0.0001. 

GENDER: Age 4-15, SE OD (p= 0.61) and SE OS: (p=0.85). 
OBS: The mean and standard deviation (SD) of the spherical equivalent (SE) was used in this study.  

Dandona (2002) [55] Andhra Pradesh, India 

AGE: 7 -15, NS. 
GENDER: Age 7-15, NS. 

PARENTAL EDUCATION: Education of the father (grade level achievement: none, 1-5, 6-12, 13-
15, 15 or more), NS.                          
SOCIO-ECONOMIC STATUS: Extreme Lower, Lower, Middle, Upper, NS.                           

Dandona (1999) [20] Andhra Pradesh, India 
AGE: 0 – 15, NS. 
GENDER: Age 0-15, NS. 
SOCIO-ECONOMIC STATUS: Extreme Lower, Lower, Middle, Upper, NS.                           

Murthy (2002) [54] New Delhi, India 
GENDER: Age 11-13, girls OR=1.72 (95% CI 1.05-2.81). 
PARENTAL EDUCATION: Age 11-13, Child Education, inversely associated OR=0.89 (95%CI 
0.81-0.99). 

Hashemi (2004) [25] Tehran, Iran 
AGE 5-15, inverse association, S p<0.001. 
GENDER: Age 5-15, Boys, 78.6% (95%CI 74.6 – 82.6), Girls, 73.2 (95%CI 68.5 – 77.9), NS. 

Fotouhi (2007) [9] Dezful, Iran 
AGE 7-15, inverse relation OR= 1.73 (95%CI 0.83-0.94), p<0.001. 
GENDER: Age 7-15, boys 16.1% (95% CI 11.0–21.1), girls 16.1% (95%CI 11.0–21.1), NS. 
RESIDENCE AREA: Rural, OR=2.0 (95%CI 1.09-3.65). 

Yekta (2010) [36] Shiraz, Iran 
AGE: 7-15, inverse relation OR=0.84 (95%CI 0.73-0.97), S, p=0.021. 
GENDER: Age 7-15, boys: 5.17% (95%CI 3.19–7.15), girls, 4.90% (95%CI 2.32–7.48), NS, 
p=0.863. 

Ostadimoghaddam (2011) [30] Mashhad, Iran 
AGE: 5 – 15 inverse relation, S, (p < 0.001). 
GENDER: Age 5-15, NS, p = 0.724. 

Goh (2005) [34] Gombak District, Malaysia 

AGE: 7-15, inverse relation OR= 0.72 (95%CI 0.62-0.82). 
GENDER: Age 7-15, boys, 1.7% (95%CI 1.1–2.3), girls, 1.4% (95%CI 0.8–2.1). 
ETHNICITY: Age 7-15, “other” ethnicities were more hyperopic OR=3.72 (95%CI 1.34-10.35) than 

Malaysian and Chinese. No differences were found among Malaysian 1.5% (95%CI 1.1–1.9), 
Chinese 1.1% (95%CI 0.4–1.7) or Indian 2.0% (95%CI 0.1–3.9).  
PARENTAL EDUCATION: Parental with highest level of schooling, NS. 

Varma (2009) [39] 
 

Multi-Ethnic Pediatric Eye Disease Study 

Group (MEPEDS) (2009)  

Multi-Ethnic Pediatric Eye Disease Study 
(MEPEDS)   

Los Angeles County, California 

USA 

AGE: 6 – 72 months, Hispanic children, inverse relation, (6-11 months) vs (60-72 months) 
OR=1.46 (95%CI 1.08–1.98) (P=0.0017). Age 6-72 months, African-American, NS.  
ETHNICITY: Age 6-72 months, Hispanic were more hyperopic 27.1% (95%CI 24.0 – 30.1) than 

African-American 21.1% (95%CI 17.9 – 24.3), after controlling for age, S, p<0.001. Age 6-11 
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months and 36-47 months Hispanic are more hyperopic 35.1% (95%CI 29.7 – 40.5) and 29.9% 

(95%CI 26.0 – 33.8) than African-American, 18.1% (95%CI 13.5 – 22.7) and 20.7% (95%CI 17.3 – 
24.1) respectively.  

Pokharel (2000) [28] Mechi Zone, Nepal 
AGE: 5 – 15, as continuous variable, NS. 
GENDER: Age 5-15, girls OR=1.44 (95%CI 1.02-2.03). 

Czepita (2007) [22] Czeczecin, Poland 

AGE 6-18, negative correlation, Sr=0.907, S, p<0.001  

GENDER: Age 6-18, boys 40.3%(95% CI 38.5 – 42.1) are more hyperopic than girls, 35.3% 
(95%CI 33.6 – 37.0). 

Naidoo (2003) [32] Durban area, South Africa 

AGE: 5 – 15 years, NS.  

GENDER: Age 5-15, NS. 
PARENTAL EDUCATION: parent with the highest education (grade level achievement: none, 1-5, 
6-12, 13-15, 15 or more), NS. 

Garner (1990) [52] 
Island of Efaté, Republic of Vanatu, Melanesia 

Kuala Lumpur, Malaysia 
AGE: 6 – 17, age groups Melanesian, NS. 
ETHNICITY: Age 6, Malaysian were more hyperopic than Melanesian.  

Kleinstein (2003) [18] 

Collaborative Longitudinal Evaluation of 

Ethnicity and Refractive Error Study Group 
(CLEERE) Study  

Eutaw, Alabama; Irvine, California and 

Houston, Texas 
USA 

ETHNICITY: Age 5 – 17, white are more hyperopic 19.3% (95%CI 16.9 – 21.7) than Asians 6.3% 

(95%CI 4.1 – 8.4) and African-Americans 6.4% (95%CI 4.3 – 8.5),  x
2
=236.15, S, p<0.001. Age 5-

17 white didn’t differ from Hispanics 12.7% (95% CI 9.7 – 15.7), NS, p=0.48. Age 5-17 Asians and 
Africa-Americans, NS, p=0.07. 

GENDER: Age 5-17, boys 12.6% (95%CI 10.8 – 14.4) are more hyperopic than girls 13.1% (95%CI 
11.2 – 15.0). 

Zadnik (2003) [19] 

Collaborative Longitudinal Evaluation of 
Ethnicity and Refractive Error Study Group 

(CLEERE) Study  

Eutaw, Alabama; Irvine and Orinda, California 
and Houston, Texas 

USA 

AGE:  Age 6 to 7 and age 8 were more hyperopic than 9 to14, S, p<0.0001.    
 

Giordano (2009) [16] 
Baltimore Pediatric Eye Disease Study 

(BPEDS) 
USA 

ETHNICITY: 6 – 72 months, white are more hyperopic (≥+1.00) than African-American OR=1.62 
(95%CI 1.51-1.74). White, 6 – 11: 33.0% (95%CI 22.9 – 43.1), 12 – 23: 30.3% (95%CI 23.5 – 
37.1), 36 – 47: 27.5% (95%CI 21.5 – 33.5), 48 – 59: 33.3% (95%CI 26.8 – 39.9) and 60 – 72: 

31.5% (95%CI 24.5 – 38.4) months are more hyperopic (≥+2.00D) than African American at same 
age ranges, 21.2% (95%CI 12.4 – 30.0, 15.7% (95%CI 10.5 – 20.9), 16.2% (95%CI 11.5 – 20.9), 
17.2% (95%CI 12.6 – 21.8) and 17.4% (95%CI 12.6 – 22.1) respectively. 

Borchert (2011) [49] 

Baltimore Pediatric Eye Disease Study 

(BPEDS) 
USA 

AGE: 6 – 72 months. Those 12 – 23 months and 24 – 35 months are more hyperopic than 60 – 72 
months OR=0.81(95%CI 0.68 – 0.97) and OR=0.74 (95%CI 0.62 – 0.88) respectively. 
ETHNICITY: Age 6-72 months, Non-Hispanic white, children are more hyperopic than African-

American OR=1.63 (95%CI 1.43 – 1.87). Age 6-72 months, Hispanic white are more hyperopic 
than African-American OR=1.49  (95%CI 1.32 – 1.68). 
SOCIO-ECONOMIC STATUS: Age 6-72 months with Health insurance,  OR=1.51  (95%CI 1.12 – 

1.69). 

O’Donoghue (2012) [40] 

Northern Ireland Childhood Errors of 
Refraction 

(NICER)  
Northern Ireland 

AGE: 6 – 7 are more hyperopic 26% (95%CI 20 - 33) than 12 – 13 years, 14.7% (95%CI 9.9 - 

19.4), p<0.005. 
GENDER: Age 6-7, NS. Age 13-13, S. 

Dirani (2010) [41]  The Strabismus, Amlyopia and Refractive 

Errors in Singaporean children 

AGE: 6 – 72 months, inverse relation, Age 6 – 11.9 months 15.7% (95%CI 10.6 – 22.2), Age 24 – 

35.9 months 6.8% (95%CI 4.6 – 9.6), Age 36 – 47.9 months 5.1% (95%CI  3.3 – 7.3) and age 60 – 
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(STARS) 

Singapura 

72 months  5.7% (95% CI 3.8 – 8.0), S, p trend=0.001.  

GENDER: Age 6-72 months, boys 6.6% (95%CI 5.1 – 7.7), girls: 9.4% (95%CI 7.9 – 11.1), NS, 
p=0.75. 

Casson (2012) [42] Vientiane Province, Lao PDR GENDER: 6 – 11, NS, p=0.95. 

Uzma (2009) [43] Hyderabad, Índia 

GENDER: 7 – 15, Urban, boys 1.5% (95%CI 0.7–2.3), girls, 1.4% (95%CI 0.6–2.2). Rural, boys, 
2.7% (95%CI 1.3–4.1), girls, 2.1% (95%CI 0.9–3.3), NS. 

RESIDENCE AREA: Age 8, 9, 12 and 13, Rural, are more hyperopic than urban, 8.1% (95%CI 
5.4–10.8) v 2.0% (95%CI 0.4–3.6), 7.3% (95%CI 3.7–10.9) v 1.7% (95%CI 0.8–2.6), 3.2% (95%CI 
1.6–4.8) v 0.4% (95%CI 0.0–0.8) and 2.4% (95%CI 0.9–3.9) v 0.2% (95%CI 0.0–0.4), respectively.  

Rezvan (2012) [44] Bojnourd, Iran 
AGE: 6 – 17, inverse relation, S, p < 0.0001. 
GENDER: Age 6-17, boys, 4.4% (95%CI 2.8–5.9), girls, 6.1% (95%CI 4.5–7.7), NS. 

Saw (2006) [51] 
Gombak District, Kuala Lumpur 

Malaysia 

Singapore 

AGE: 7, Malaysian are more hyperopic (5%) than Singapore (2.1%), Prevalence difference, -22.9% 

(95%CI -24.8 to -20.9), S, p<0.001. 
GENDER: Age 7-9, Malaysian boys are more hyperopic (3.2%) than Singaporean boys (1.3%), 
Prevalence difference, -21.9% (95%CI -23.3 to -20.6), p<0.001. 

ETHNICITY: Age 7-9, Singaporean, are less hyperopic (1.7%) than Malaysian (2.9%), Prevalence 
difference, -21.1% (95%CI -22.1 to -20.2), p=0.005. 
PARENTAL EDUCATION: Age 7-9, Completed Education Level of the Father, NS. 
OBS: Differences in the prevalence rates of hyperopia between Malaysia and Singapore were considered 
significant if the 95% confidence intervals of the differences in the prevalence rates did not cross zero and 
p values were <0.05. 

Logan (2011) [50] Birmingham, England (AES) 

ETHNICITY: Age 6 -7, White European are more hyperopic, 22.9% (95%CI 12.9% – 32.8%) than 
South Asian 10.3% (95%CI 6.2% - 14.4%) and Black African Caribbean 9.1% (95%CI 0.5 – 17.7). 
South Asian v Black African Caribbean, NS. Age 12 – 13, White European 10.4% (95%CI 4.8% – 

16.1%) v South Asian 2.6% (95%CI 0.0 - 5.6%), NS.  

Czepita (2008) [17] Szeczecin, Poland 
RESIDENCE AREA: Age 6-18, living in the city, are less hyperopic than those in the countryside, 
S, p < 0.001. 

Gao (2012) [45] Phnom Penhn, Cambodia 

AGE: 12, 13 and 14, Prevalence Rates, 0.7% (95%CI 0.4–1.0), 0.7% (95%CI 0.4–0.9) and 0.8% 
(95%CI 0.3–1.3) respectively, NS. 
GENDER: Age 12-14, boys: 0.6% (95%CI 0.3–0.8), girls, 0.9% (95%CI 0.6–1.1), NS. 

RESIDENCE AREA: Age 12-14, urban, 1.4% (95%CI 0.1–1.7) v rural, 0.4% (95%CI 0.2–0.6), 
NS. 

Niroula (2009) [27] Pokhara, Nepal GENDER: 10 – 19,  boys, 1.48% (95%CI 0.3–2.6), girls, 1.02% (95%CI 0.1–1.9), NS. 

OR: odds ratio; CI: confidence interval; SE: spherical equivalence; NS: non-significant; S: significant 

2
0
0

 

 
 



 201 

 

 

ARTIGO 2 

 

 

 

 

 

AMPLITUDE OF ACCOMMODATION IN SCHOOLCHILDREN 

 

 

 

 

 

 

 

Artigo submetido, para publicação, no Graefes Archive for Clinical and 

Experimental Ophthalmology 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 202 

TITLE PAGE 

 

Title: AMPLITUDE OF ACCOMMODATION IN SCHOOLCHILDREN 

 

Authors and affiliations 

 

1. Victor Delpizzo Castagno (VDC) (corresponding author) 

 

Assistant professor of Ophthalmology 

Doctoral Program in Epidemiology, Federal University of Pelotas 

Department of Specialized Medicine – Ophthalmology, Federal University of Pelotas 

Avenida Duque de Caxias, 250, Fragata 

96001970 Pelotas, RS, Brazil 

Correspondence to Victor Delpizzo Castagno (e-mail: vicastagno@hotmail.com) –  

Fone/Fax: (55)5333092400 

 

2. Anaclaudia Gastal Fassa (AGF) 

 

Associated professor of Social Medicine 

Doctoral Program in Epidemiology, Federal University of Pelotas 

Department of Social Medicine 

Avenida Duque de Caxias, 250, Fragata 

96001970 Pelotas, RS, Brazil 

Correspondence to Anaclaudia Gastal Fassa (e-mail: anaclaudia.fassa@gmail.com) 

 

3. Manuel Augusto Pereira Vilela (MAPV)  

   

Associated professor of Ophthalmology 

Postdoctoral Program in Epidemiology, Federal University of Pelotas 

Department of Specialized Medicine – Ophthalmology, Federal University of Pelotas 

Avenida Duque de Caxias, 250, Fragata 

96001970 Pelotas, RS, Brazil 

Correspondence to Manuel Augusto Pereira Vilela (e-mail: mapvilela@gmail.com)  

 

mailto:vicastagno@hotmail.com
mailto:anaclaudia.fassa@gmail.com
mailto:mapvilela@gmail.com


 203 

 

4. Rodrigo Dalke Meucci (RDM) 

 

Research Associate 

Doctoral Program in Epidemiology, Federal University of Pelotas 

Department of Social Medicine, Federal University of Pelotas 

Avenida Duque de Caxias, 250, Fragata 

96001970 Pelotas, RS, Brazil 

Correspondence to Rodrigo Dalke Meucci (e-mail: rodrigodalke@gmail.com) 

 

5. Deiner Paulo Martins Resende (DPMR) 

Fellow undergraduates 

Department of Social Medicine, Federal University of Pelotas 

Avenida Duque de Caxias, 250, Fragata 

96001970 Pelotas, RS, Brazil 

Correspondence to Deiner Paulo Martins Resende (e-mail: dp10dm@gmail.com) 

 

6. Francis Huszar Schneid (FHS) 

Research Associate 

Department of Specialized Medicine – Ophthalmology, Federal University of Pelotas 

Avenida Duque de Caxias, 250, Fragata 

96001970 Pelotas, RS, Brazil 

Correspondence to Francis Huszar Schneid (e-mail: francishschneid@hotmail.com)  

 

7. Rafael Getelina (RG) 

Research Associate 

Department of Specialized Medicine – Ophthalmology, Federal University of Pelotas 

Avenida Duque de Caxias, 250, Fragata 

96001970 Pelotas, RS, Brazil 

Correspondence to Rafael Gattelina (e-mail: getelina.rafael@hotmail.com) 

 

 

 

 

mailto:rodrigodalke@gmail.com
mailto:dp10dm@gmail.com
mailto:francishschneid@hotmail.com
mailto:getelina.rafael@hotmail.com


 204 

8. Maurício Rodrigues Nasiloski (MRN) 

Research Associate 

Department of Specialized Medicine – Ophthalmology, Federal University of Pelotas 

Avenida Duque de Caxias, 250, Fragata 

96001970 Pelotas, RS, Brazil 

Correspondence to Maurício R. Nasiloski (e-mail: mauricio.opt07@hotmail.com) 

 

 

 

Number of tables 

 

 

Tables: 04 

 

Figures: 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mauricio.opt07@hotmail.com


 205 

 

Abstract 

 

Purpose: Hofstetter’s equations are based on studies with methodological limitations 

and estimates for those younger than 10 years-old are an extrapolation of the average  of 

amplitude of accommodation (AA) reduction. Among subsequent studies, only two 

rated monocular AA average for specific age with a sample size of over 400 children. 

The aim of this study is to evaluate AA and its variability for specific age, examining 

AA standards by gender, economic status and time of day the examination was 

performed. The study also aims to estimate the accommodative insufficiency AI 

prevalence. Methods: A cross-sectional study was conducted with 867 schoolchildren 

aged 6-16 years. Subjective refraction was performed with a fogging test using the 

LogMAR chart. AA was assessed using the push-up method. Results: Median AA was 

14.3D. It remained constant at 15.5D in children aged 6 to 10 years, reducing from 11 to 

15 years and reaching 12.9D at age 16. AA variability was higher in those aged 9-12 

when compared to those aged 6-8 and 13-16. There was no significant difference in 

median AA among genders, time of examination or economic status. 2.8% of children 

showed AA  of less than 2D below Hofstetter’s minimum reference value. Conclusion: 

In order to determine AA standards a set of studies using robust methods and providing 

consistent results is needed. This study has a large sample size and standardized 

methods to evaluate AA by specific age. In order to avoid the impact of outliers, it also 

proposes the use of the median and percentiles to define AA standards by age. 

Keywords: amplitude of accommodation; prevalence; schoolchildren; push-up method; 

accommodative insufficiency 
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Introduction 

The assessment of visual function in school-age children places emphasis on 

visual acuity and refractive errors. Accommodative insufficiency (AI) is the most 

common form of accommodative dysfunctions [1]. Studies in schools have found AI 

prevalence of 17.3% and 9.9%, although they used different diagnosis criteria [2,3]. 

Some authors have stressed the role of accommodative and binocular functions in 

guiding therapy and correction, thus avoiding difficulties in children’s academic 

performance, especially with regard to reading [4-11]. However, consensus does not 

exist in the literature regarding the criteria for diagnosing AI, in particular because of 

the difficulty of establishing the cut-off point for amplitude of accommodation (AA).  

In 1950, Hofstetter compared data from the studies conducted by Duane, 

Donders and Kaufman and suggested three linear equations establishing minimum, 

expected and maximum AA reference values by age [12,13]. Hofstetter’s equations 

significantly contributed to improving AI diagnosis. However, these equations are based 

on studies containing problems with regard to selection and sample size, low response 

rate, lack of information on inclusion and exclusion criteria or the use of one or both 

eyes [14]. Donders evaluated the expected value for amplitude by age in children over 

the age of 10 and Duane assessed more than 4,200 eyes, but only 35 related to children 

aged 8 to 12 years [15-17]. Otherwise, the main limitation of Hofstetter’s equations 

consists in the lack of information on AA by age below 10 years. Despite most studies 

have shown an inverse relation between AA and age in children [18,19,14,20,21],  

estimates for those aged under 10 were calculated by extrapolating average AA 

reduction. Among subsequent studies, only two rated monocular AA average for 

specific age with a sample size of over 400 children [20,19]. The other studies show the 
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AA averages by age, but the variety of age ranges and measurement methods used 

makes comparison difficult [22,23,18,24].  

In order to make progress with defining the criteria for diagnosing AI, the first 

step is to review AA reference value by age. To achieve this, a set of studies need to be 

undertaken using similar methods and sample sizes adequate for establishing AA 

standards by age. The aim of this study is to evaluate AA and its variability by specific 

age in a sample of school children aged 6 to 16 years.  It were examined AA standards 

according to gender, economic status and the time of day at which the examination was 

performed. The study also aims to estimate AI prevalence.  

Materials and Methods 

A cross-sectional study was conducted including all children attending 1
st
 to 8

th
 

grades of two public schools in the urban area of a medium-sized city in southern Brazil 

from April to December 2012. 

The study population  (n=867) enabled an estimation of AI prevalence of 2.9% 

using the criterion of 2.00D or more below the value expected for age according to 

Hofstetter’s equation (15 – 0.25 x age), with a 95% confidence level and a margin of 

error of 1.2 percentage points. 

The study population was based on the lists of children provided by the schools. 

As the lists presented inconsistencies, contact by telephone and household visits were 

made in order to identify and exclude children who were actually attending other 

schools, even though their names were still on the lists of the selected schools.  Children 

with best corrected visual acuity poorer than 20/25 in at least one eye, far and/or near 

tropias or stereoscopic vision <100 sec/arc were considered ineligible. 

Visual acuity and subjective refraction were assessed for each eye separately 

using the LogMAR chart and a phoropter at a distance of 4 meters (Snellen optotype). 
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Refraction was obtained using the fogging test [25]. Non-cycloplegic automated 

refraction was measured eight consecutive times with an Auto Ref-Keratometer (PRK – 

5000; Potec co. Ltda) for each eye. This was subjectively refined by means of a 

monocular fogging method to a standard endpoint for best visual acuity. The fogging 

test was performed by placing positive lenses in front of each eye separately, while 

maintaining initial visual acuity of 20/100. The plus lenses were gradually reduced to 

control accommodation and improve visual acuity until the children were able to see the 

20/30 line. Astigmatism was then tested to the point where the children had 20/25 visual 

acuity.  Children needing correction to improve far visual acuity used trial frames before 

measuring AA. Corrections were maintained for children who presented hyperopia 

equal to or greater than 1.25D, myopia equal to or less than 0.50D and astigmatism 

equal to or greater than 0.75D. The cover test was performed on all children who had 

attained sufficient visual acuity after refractive examination. The Titmus test was used 

to assess stereopsis in all children who showed no tropias. 

The AA examination was carried out in free space (without a phoropter) by 

applying Donders’ push-up method. Only the right eye was examined and the left eye 

was kept occluded. For the procedure, the children looked at a reduced single line target 

of 20/30 Snellen letters at a distance of 30 cm. Each child was instructed to keep the 

target as sharply focused as possible during the examination. Whilst encouraging the 

children to pay close attention, the examiner then gradually brought the target closer to 

the children at a speed of around 2cm/sec until the children indicated the first sustained 

blur. The distance between the chart and the children's forehead was then measured 

using a metric ruler. The examination was repeated in cases of uncertainty. 

Visual function and AA tests were performed by two technicians trained by a 

third more experienced orthoptic technician and supervised by an ophthalmologist. For 
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quality control, the third orthoptic technician (gold standard) repeated the push-up test 

in 10% of the examined children. The mean differences between the examiners’ 

measurements and the gold standard were evaluated using the Bland-Altman statistical 

method [26]. Furthermore, the kappa statistic was used to assess agreement between the 

examiners’ measurements and the gold standard as to accommodative insufficiency, 

measured as <2.00D below Hofstetter’s equation for minimum amplitude by age. 

Gender (male or female) and age (in complete years) were studied as 

demographic variables.  Economic status was classified according to the criterion of the 

Brazilian Association of Research Companies (ABEP), replacing the data on the formal 

education of the head of the family, as required by the ABEP criterion, with maternal 

education level, since this was the data available to the study [28]. AA was evaluated 

according to time of day the examination was performed (morning/afternoon) and 

according to the two examiners (orthoptic technicians). The socio-

economic/demographic questionnaire was administered by a trained interviewer to the 

person responsible for each child.  

The study was initially carried out at the Federal University of Pelotas 

Ophthalmology Outpatients Clinic, reaching 793 schoolchildren. However, owing to the 

difficulty some children had in attending the Outpatients Clinic, the equipment used in 

the study was transferred to the schools, were another 335 schoolchildren were 

evaluated. In such cases, the interviewers visited the children’s parents at home in order 

to obtain their free and informed consent to being interviewed. Following this the 

children were examined at school.  

In order to analyze the data, push-up values were converted into meters and used 

in the equation to determine AA expressed in diopters. Medians, means and standard 

deviation, as well as percentiles (P) 10, 25, 50, 75, 90 were calculated for specific ages. 
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Hofstetter’s lines representing the maximum and minimum reference values by 

age were used for the purpose of comparison. The following criteria were used to 

evaluate AI prevalence: AA below 2.5D by age according to Duane’s table; AA below 

Hofstetter’s equation for minimum amplitude by age; and AA 2.00D below Hosftetter’s 

equation for minimum amplitude by age [20,25]. Also, differences between means 

related to gender, examination time, economic status and examiner were observed using 

the Median Test.  

The study was approved by the Federal University of Pelotas School of 

Medicine Research Ethics Committee and by both schools’ boards. The study 

guaranteed the subjects’ right to refuse to participate, as well as the confidentiality of 

the collected information. Those who agreed to participate in the study signed the 

informed consent form. Spectacles were prescribed when necessary and those who 

needed follow-up were treated at the Federal University of Pelotas Ophthalmology 

Outpatients Clinic. The study met the requirements established by the Helsinki 

Declaration [29]. 

Results 

106 (9.4%) of the 1128 children at both schools were lost to the study. 144 

(14.1%) of the 1022 children in the studied sample did not meet the minimum eligibility 

criteria for AA measurement – 76 children had best corrected visual acuity poorer than 

20/25 in at least one eye; 35 had some type of tropia (exotropia or esotropia) and 33 

were unable to attain sufficient stereoscopic vision. A further 11 individuals older than 

17 years were also excluded. The final sample size was 867 children.  

Boys represented 56.5% of the studied sample. Most of the children (63,8%) 

belonged to economic status “C+D+E”, and 60% of children had AA measured in the 

afternoon (Table 1). No significant difference was found in the AA median between 
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genders, examination time (morning or afternoon) and economic status. The difference 

between the examiners was significant at the age of 6 years (Table 1). 

Median AA was 14.3D and remained constant at 15.5D in children aged 6 to 10 

years. It began to decrease in the 11-15 years age group (14.2D), reaching 12.9D at 16 

years old (Table 2).  

Mean AA was 15.3D±3.5D 95% CI (15.0-15.5) and, on average, decreased 

0.34D per year from six to sixteen years old (Table 2). There was no statistically 

significant difference between observed and expected AA to age, with the exception of 

the values found at 10 and 16 years (p <0.05) (Table 2).  

AA variability was higher in the 9-12 age group (Figure 1), with a difference 

between the 25
th
 and 75

th
 percentiles (P25 and P75) of more than 4.00D. In the 6-8 and 

13-16 age groups this difference was approximately 3.00D (Table 2). The greatest 

variability between estimated mean AA was 4.50D at 10 years old (Table 1). 

When investigating AI prevalence, 2.8% of children presented amplitude lower 

than 2.00D below Hofstetter’s equation for minimum amplitude by age [9,10,20,23].
 

Taking 2.50D below the expected amplitude by age according to Duane or any value 

below Hofstetter’s equation for minimum  amplitude by age as criteria, 3.9% and 14.7% 

of children showed low AA for their age (Table 3) [29,14,30].  

The difference between examiner and gold standard AA means using the Bland-

Altman method was 1.0D (95% CI 0.57D - 1.45D) and the AI agreement rate was 1.0 

using the kappa statistic. 

 

Discussion 

This study contributes to the clinical assessment of AA, indicating that median 

AA in those aged under 10 is 15.5D. Differently to what is proposed by Hofstetter’s 
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formula, AA does not decline gradually with effect from 6 years of age but, on the 

contrary, remains constant between 6 and 10 years of age and declines from then on. 

The study also indicates greater AA variability in the 9-12 age group with a peak at 10 

years. The median was slightly lower than the expected Hofstetter values in almost all 

ages assessed. The 25
th

 AA percentiles by specific age were similar to the minimum 

Hofstetter reference values, whilst the 75
th
 percentiles were well below Hofstetter’s 

maximum reference values (Figure 1). AI prevalence varied greatly according to the 

different diagnosis criteria used (Table 3). 

Although Hofstetter’s equations are widely used in clinical practice, the 

methodological problems contained in the studies on which the equations are based and 

the absence of empirical data on children aged under 10 suggest that these AA reference 

values should be reviewed [14,23,31]. The reference values established by Hofstetter’s 

equations are affected by outliers because of the use of means and standard deviations. 

This study presents AA percentiles by age. This may be very useful in clinical practice 

because, in addition to not being affected by outliers, it also provides a clearer notion of 

each child’s position in relation to AA distribution.  

Studies subsequent to Hofstetter show great variability in AA estimates, both in 

terms of age group,[22-24,18,14,21] and in terms of specific age [20,19] (Table 4). This 

occurs because of the methodological variability of the different studies. Several studies 

used a small sample size [14,21,20,24,23,32,18] and different methods for measuring 

AA, such as the push-up method, [15,16,23,29,30,33] the modified push-up method 

[18], minus lens [34,24] and modified dynamic retinoscopy [23,19]. Variability in the 

age groups studied also makes comparisons difficult. 

 The high AA variability found in the 9-12 age group is consistent with other 

studies [19,20] and may be related to the fact that at the fourth grade of elementary 
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school (around nine years old) reading speed gains importance and the child interacts 

with longer paragraphs and letters printed in standard size [35]. Also, body posture and 

reading distance habits become more defined. Therefore, the child develops the ability 

to use AA in space and its variability can be better observed. 

 AA is an important element, along with other measures (monocular  

accommodative facility and monocular estimate method), for accommodative 

dysfunctions diagnosis. Most AI diagnosis is performed using the cut-off point of 2D 

below Hofstetter’s minimum value [29,36,14] (Table 3). However, consensus does not 

exist as to which AA cut-off points or which criteria should be used to diagnose AI.   

 Few studies have examined other factors that could be related to AA variability, 

such as gender, economic status and the time of day at which the examination was 

performed.  

One study in Africa found that males showed greater AA than girls, but 

attributed this to methodological problems in the comparison process [20] and the 

inexistence of AA variability between genders is consistent with a study conducted in 

Australia. [18] Hypotheses exist that there could be differences not only in mean and 

median AA rates between genders, but also in the rate of AA reduction by age [18]. 

The use of maternal education may have overestimated the economic 

classification level of families, since women have more schooling than men. The 

number of children in both economic level groups allowed AA variability to be 

observed by economic status. The inexistence of AA variability according to economic 

status suggests that the findings have good external validity. One author found that 

expected AA for children living in poorer urban areas was 5.00D lower on average 

when compared to those living in wealthy areas. He speculated that this may be due to 

poorer environment, malnutrition and weaker physical development [22].  
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Another author also indicates that AA would tend to decline as eyesight 

gradually becomes tired during the course of the day [18].   

 The inexistence of AA variability according to the time of day the examination 

was performed indicates that visual fatigue might not play a role in AA. Due to the 

scarcity of literature to compare this finding, future studies are necessary to evaluate AA 

standards in meaningful sub-populations. There was no statistically significant 

difference between examiners. According to Rouse, the push up has very good intra- 

and interexaminer reliability based on the intraclass correlation coefficient. [37]  

The push-up method overestimates AA, given that the small distances that 

accompany higher amplitudes increase the angular size of the target and, consequently, 

the depth of focus. [38,33,19,35] Moreover, the push-up method is affected by 

subjective factors such as lack of cooperation on the part of children, especially at an 

early age. [19,38,39] Despite this, owing to its easy application, the push-up method is 

widely used in clinical practice. It is therefore appropriate to develop AA standards 

using this method. However, the use of more objective measurements, such as those 

obtained through dynamic retinoscopy, [19,38] makes it necessary to take into 

consideration that the standards produced using the push-up method are overestimated. 

With regard to limitations, it must be pointed out that this study was conducted 

in two schools in the same neighborhood with strong representation from lower-middle 

income families and therefore is not representative of different economic levels. Mean 

AA values are slightly underestimated because no measures above 25D were obtained. 

AA may also have been underestimated in children who needed to correct their myopia 

minutes before the push-up test. 

Given the importance of AA in diagnosing AI, AA standards in the population 

need to be known in detail. This study, like that conducted by Jimenez [19], estimated 
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age-specific AA, thus contributing to the definition of standards based on direct 

estimates rather than extrapolation, especially among children younger than 10 years 

old, even more so because the literature is very sparse on the topic. 

More studies are needed using standardized methods and sufficiently large 

samples to define AA profile by specific age. In order to make progress in defining AI 

diagnosis criteria, studies are also needed to define the AA cut-off points beyond which 

limitations occur. 
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Table 1. Medians according to gender, socio-economic status, time of examination and examiner for specific age. 
Age Gender  Socioeconomic status (N=838) Time of examination Examiner 
 Male Female  A+B C+D+E  Morning Afternoon  Examiner 1 Examiner 2  

 (N)      (D) (N)      (D) p-value (N)      (D) (N)      (D) p-value (N)      (D) (N)      (D) p-value (N)      (D) (N)      (D) p-value 

6 (32)  15.4 (23)  15.4 0.87 (19)  14.3 (32)  15.4 0.98 (26)  15.4 (29)  15.4 0.38   (24)  16.7 (31)  14.3 0.01 

7 (43)  15.7 (31)  15.4 0.31 (26)  15.4 (46)  15.4 0.91 (22)  15.4 (52)  16.0 0.64   (44)  16.7 (30)  14.8 0.42 

8 (60)  15.4 (39)  15.4 0.79 (33)  15.4 (62)  15.4 0.39 (35)  15.4 (64)  15.3 0.39   (55)  15.4 (44)  15.4 0.77 

9 (54)  15.4 (42)  16.0 0.38 (34)  15.4 (60)  15.4 0.46 (41)  15.4 (55)  15.4 0.55   (47)  15.4 (49)  15.4 0.98 

10 (47)  15.4 (52)  16.7 0.60 (34)  15.7 (62)  16.0 0.83 (25)  15.4 (74)  16.7 0.45   (41)  16.7 (58)  15.4 0.80 

11 (60)  14.3 (43)  14.3 0.32 (41)  14.3 (58)  14.3 0.42 (39)  14.3 (64)  14.3 0.75   (53)  14.3 (50)  14.3 0.88 

12 (57)  14.3 (36)  14.3 0.45 (31)  14.3 (59)  14.3 0.57 (36)  15.4 (57)  14.3 0.16   (45)  14.3 (48)  14.3 0.94 

13 (60)  14.3 (48)  14.3 0.77 (36)  13.8 (69)  14.3 0.22 (51)  14.3 (57)  14.3 0.96   (60)  14.3 (48)  13.8 0.14 

14 (49)  13.3 (41)  14.3 0.70 (30)  13.3 (58)  13.8 0.50 (43)  13.3 (47)  13.3 0.98   (48)  14.3 (42)  13.3 0.51 

15 (19)  13.3 (13)  13.3 0.77 (12)  13.3 (19)  14.3 0.82 (17)  13.3 (15)  13.3 0.74   (18)  13.3 (14)  13.8 0.97 

16 (09)  13.3 (09)  11.8 0.35 (07)  11.8 (10)  13.3 0.43 (12)  11.4 (06)  13.3 0.14   (11)  13.3 (07)  11.1 0.33 

Total 490  14.8 377  14.3 0.26 303  14.3 535  14.3 0.30 347  14.3 520  14.3 0.60   446  15.4 421  14.3 0.00 

N number of children; D median in diopters 
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Table 2. Median and percentiles (P) 10, 25, 75 and 90 of the amplitude of accommodation in diopters (D).  Mean and S.D. 

of the amplitude of accommodation in diopters (D) and a comparison with expected values, according to Hofstetter’s 
equation for expected amplitude by age 

Age N P10 P25 Median P75 P90 Mean (95%CI) ±SD 
Mean difference in observed 
vs expected values (95%CI) 

p-value 

6  55 12.5 14.3 15.5 16.7 20.0 15.9 (15.2; 16.5) 2.9 -0.8 (-1.6; 0.0) 0.053 

7  74 12.5 14.3 15.5 16.7 20.0 16.2 (15.6; 16.7) 2.9 -1.7 (-0.9; 0.5) 0.616 

8  99 12.5 14.3 15.5 16.7 18.2 15.1 (14.6; 15.5) 2.9 -0.3 (-0.9; 0.3) 0.336 

9  96 11.8 13.3 15.5 18.2 25.0 16.3 (15.5; 17.0) 4.2 0.4 (-3.7; 1.3) 0.250 

10  99 11.7 13.3 15.5 18.2 25.0 16.8 (16.0; 17.5) 4.5 1.3 (0.4; 2.2) 0.004 

11  103 11.8 12.5 14.2 16.7 18.2 14.9 (14.3; 15.4) 3.1 -0.3 (-0.9; 0.3) 0.297 

12  93 11.1 12.5 14.2 16.7 22.2 15.3 (14.6; 15.9) 3.9 0.4 (-0.4; 1.2) 0.351 

13  108 11.1 12.5 14.2 15.4 16.7 14.2 (13.7; 14.6) 2.7 -0.3 (-0.9; 0.1) 0.169 

14  90 11.1 12.5 13.3 15.4 16.7 13.9 (13.4; 14.3) 2.7 -0.4 (-1.0; 0.1) 0.151 

15  32 10.0 11.8 13.3 14.3 15.4 13.3 (12.6; 13.9) 2.4 -0.7 (-1.6; 0.1) 0.118 

16  18 9.1 11.1 12.9 14.3 15.4 12.5 (11.6; 13.3) 2.2 -1.2 (-2.3; -0.1) 0.032 

6-16 867 11.8 13.3 14.3 16.7 20.0 15.5 (15.0; 15.5) 3.5 - - 
N sample size;  SD standard deviation; CI confidence interval; expected amplitude ¼ 18.5 – 0.3 (age) 
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Table 3. AI prevalence according to different criteria  

Age (y) AI if AA < 2.5D below the 
expected value for age 
according to Duane (%) 

AI if AA below the 
minimum value for age 
according to Hofstetter (%) 

AI if AA < 2D below the 
minimum value for age 
according to Hofstetter (%) 

6 – 8 (n=228) 2.6† 14.9 1.3 

9 – 12 (n=391) 4.8 15.3 3.3 

13 – 16 (n=248) 4.8 13.7 3.6 

6 – 16 (n=867) 4.4‡ 14.7 2.9 
y years; AI accommodative insufficiency; AA amplitude of accommodation; D diopters 
† data available only for children aged 8 years or older (n=117) 
‡ data available only for children aged 8 years or older (n=765) 

2
2
1
 

 



 222 

 

Table 4. Studies with AA values by different age groups  

Author 
(year) 

Age  N Measure AA (D) ±SD(D) Method  Observations  

Eames 
(1961) 

5-8 899 mean 14.3 (5 years)
† 

13.2 (6 years)
† 

12.7 (7 years)
† 

13.7 (8 years)
† 

- push-up Observed a decrease in AA in those aged 6-7 years, followed by an 
increase in those aged 8. 

Wold (1967) 6-10 125 mean 18.87 (6 years) 
17.18 (7 years) 
17.87 (8 years) 
19.82 (9 years) 
18.94 (10 years) 

±1.0 
±2.0 
±2.3 
±3.4 
±3.8 

push-up Identified relatively stable AA in those aged 6-7 years and a gradual 
increase from then until 9 years old. 

Woodruff 
(1987) 

3-11 286 mean 10.72 ±0.2 minus lens Found low AA amplitudes at younger ages followed by a peak at 10 
and 11 years old. 

Chen (2000) 1-17 405 mean 16.58 - modified push-
up  

Found that mean AA does not follow a specific pattern by age 
among children below 10 years of age. 
From the age of 10, AA starts to decline. 

Jimenez 
(2003) 

6-12  1.056 mean 13.8 (6 years) 
13.1 (7 years) 
13.0 (8 years) 
12.9 (9 years) 
12.1 (10 years) 
11.5 (11 years) 
11.5 (12 years) 

±2.7 
±2.6 
±3.4 
±3.3 
±3.6 
±3.2 
±2.4 

modified 
dynamic 
retinoscopy 
method 

The AA showed a continual evolution with age. 

Sterner 
(2004) 

6-10 56 mean and 
median 

mean: 12.4 
median: 12.0 

±3.7 
±3.7 

push-up AA show much lower values than expected, especially for 
monocular measures. Do not agree with Duane’s data as described 
by Hofstetter’s equations. 

Dusek 
(2010) 

6-14 308 mean  13.29 ±2.0 push-up - 

Ovenser-
Ogmobo 
(2012) 

8-14 435 mean  19.0 (8 years) 
18.4 (9 years) 
17.1 (10 years) 
16.1 (11 years) 
16.3 (12 years) 
16.1 (13 years) 
15.5 (14 years) 

±2.1 
±2.4 
±2.5 
±3.2 
±2.8 
±3.4 
±2.8 

push-up AA declined between 8-10 years of age, followed by relatively stable 
AA in those aged 11-13.e 

N sample size; AA amplitude of accommodation; D diopter; SD standard deviation; † binocular AA 
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Abstract 

 

 

Objective: Hyperopia is the most common refractive condition in childhood. There are 

few studies on moderate hyperopia and associated factors. This study aims to 

investigate the prevalence of moderate hyperopia and associated factors among school 

children. Methods: We conducted a cross-sectional study comprising 1,032 students 

attending 1
st
 to 8

th
 grades at two public schools in a Southern Brazilian urban area in 

2012. Cycloplegia was used to examine both eyes and refractive error was measured 

through auto-refraction. A socioeconomic and cultural questionnaire was administered. 

Multivariable analysis was performed through Poisson regression. Results: Moderate 

hyperopia prevalence was 13.4% (95% CI, 11.2-15.4) and 85% of these did not wear 

glasses. Age was inversely associated with moderate hyperopia while female gender 

RP=1.39 (95%CI, 1.02 – 1.90) and white skin RP=1.66 (95%CI, 1.04 – 2.66) were risk 

factors for this outcome. Conclusion: This study makes progress with estimating mild 

and moderate hyperopia prevalence both by age range and specific age. It emphasizes 

how the lack of this condition being corrected in southern Brazil is a serious problem. It 

highlights the importance of detailing and characterizing the amount of time spent on 

close-range, long-range and outdoor activities. 

 

 

Keywords: hyperopia; prevalence; children; adolescent; student; cross-sectional studies 
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Introduction 

 

 Hyperopia is the most common refractive condition in childhood.
1
 Despite its 

association with accommodative esotropia and amblyopia, there is no consensus among 

eye care professionals on the cut-off point or the age at which correction should be 

prescribed.
2
 The main concerns about treatment relate to how important hyperopia 

really is in the emmetropization process and the lack of evidence that correcting 

hyperopia in children can positively impact on school performance.
2, 3

 Moreover, more 

complete examinations such as those that evaluate the binocular and accommodative 

functions are neglected.
3, 4

 As a result there is lack of information about these disorders 

and their association with moderate hyperopia. 

 There is great variability in moderate hyperopia prevalence among children and 

adolescents in these studies, even among those using similar methodology, such as the 

studies that followed the Refractive Error Study in Children (RESC) protocol.
5
 In the 

literature, moderate hyperopia prevalence ranged from 2.8%
6
 to 28.9%

7
 among 7-year-

old-children, 1.4%
8
 to 12.4%

7
 among 10-year-olds and 0.5%

9
 to 10.3%

7
 among those 

aged 15. In the 5-15 age group, moderate hyperopia prevalence ranged from 2.1%
10

 to 

19.3%
11, 12

. There is no clear explanation for this age-specific variability. Although there 

are a significant number of studies on hyperopia prevalence, only a few have assessed 

factors associated with moderate hyperopia.
1
 

 According to the literature, hyperopia is inversely correlated to age
7-9, 11-21

 and is 

more common among White children,
1, 22-24

 whilst its association with gender,
6-10, 12-16, 

18-23, 25-32
 parental education

1, 6, 9, 25, 27, 33, 34
 and family income

16, 27, 28
 is inconclusive. 

With regard to environmental factors, a direct association has been found between 
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spending more time engaged in outdoor activities and hyperopia in children, although 

literature on this aspect is very scarce.
1, 35, 36

 

 This study aims to investigate the prevalence of moderate hyperopia and 

associated factors among elementary school students. 

 

Methods 

  

A cross-sectional study was conducted involving all students attending the 1
st 

to 

8
th
 grades at two public schools in the urban area of Pelotas, a medium-sized city in Rio 

Grande do Sul State (Southern Brazil) from April to December 2012. According to the 

2010 census, Pelotas has approximately 328,300 inhabitants, some 41,000 of whom are 

aged 0-14.
37

  

The study population (n=1032) enabled moderate hyperopia prevalence to be 

estimated (≥+2.00 D), with a 95% significance level and an acceptable error of 2.2 

percentage points, plus 10% to account for possible losses. Statistical power of 80% was 

obtained to detect prevalence ratios of 2.0 or higher with a 95% confidence level for this 

association, which showed an ‘exposed/unexposed’ relationship of 2:1 and moderate 

hyperopia prevalence of 12% among the unexposed. 

The   study population was based on the lists of students provided by the schools. As 

the lists showed inconsistencies, visits and telephone contacts were made to identify 

students whose names were on the lists provided by the schools but were actually 

attending other schools. These students were excluded from the study. All students 

older than 16 present inappropriate grade for age, thus, to avoid selection bias they were 

also excluded.  
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The eye examinations and eye drop instillation were performed by two technicians 

supervised by an ophthalmologist in adapted rooms in the two schools. The socio-

economic/demographic questionnaire was administered at the schools or at the students’ 

homes by a trained interviewer to the person responsible for each student.Refractive 

measures were expressed in spherical equivalent (SE), calculated as the algebraic sum 

of the spherical measure plus half the cylindrical power.
5
 SE for moderate hyperopia 

was: hyperopia SE ≥+2.00D (one or both eyes with no myopia, characterized as SE ≤ 

0.50 D). 
1, 5

 Hyperopia of ≥ + 1.25 was also considered. According to Rosner, when this 

point is reached the use of correction should be started in order to avoid problems with 

school performance .
38

  

A 5 minute interval was left between the first and the second drop of cyclopentolate 

1%, being instilled. Direct photomotor reflex and pupil size were observed after a 

further 20 minute interval. A third drop was instilled into both eyes if pupils were 

photoreactive or their diameter was ≤ 6mm. Signs of pupillary dilation were checked 

once more after a further 15 minutes. 

Auto-refraction with cycloplegia in both eyes was performed using a PRK-5000 

auto-refractor (Potec Co. Ltd.). Auto-refractor calibration was measured at the 

beginning of each working day using a -5.25D model eye. Eight measurements were 

taken for each eye after aligning the student with the device. The eight measurements 

for each eye and their averages were printed. 

Other variables related to visual function were also collected during the study 

period. A third technician specialized in refraction and orthoptics therefore measured 

accommodative amplitude using the push-up technique performed in open space on 

10% of the sample for the purposes of quality control. The Bland & Altman
39

 method 
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was uses to assess agreement between the examiners’ measurements and those of the 

technician responsible for quality control. 

The demographic variables studied were: gender (male or female), age (in years) 

and skin color as observed by the interviewer (white, black, brown, yellow and 

indigenous). Age range was categorized as 6-8, 9-12 and 13-16 years, and skin color as 

white, black and other. Heredity was dichotomized whereby hyperopia was considered 

to have been inherited when both students’ parents wore glasses and had started to wear 

them before they were 40 years old. Economic status was classified according to the 

criteria of the Brazilian Association of Research Companies (ABEP)
40

. As information 

on the education of the head of household was not available in the study, maternal 

education was used instead. 

Students’ main activities when not at school were dichotomized (yes/no): 

watching TV, playing computer or video games, reading, playing outside and sports. 

With regard to the appropriateness of age compared to school grade, 8 years of 

age or less was considered to be appropriate for the first grade, 9 years or less was 

considered to be appropriate for the second grade and so on successively for each grade. 

Age ranges outside those defined for each grade were considered to be inappropriate for 

the respective grade. 

Analyses were performed using Stata (version 11.0). Crude analysis assessed 

associations using the chi-square test for heterogeneity. Adjusted analysis was 

performed using Poisson regression with robust variance and backward selection. The 

study’s conceptual model guided the hierarchical analysis (Fig.1). Thus, demographic 

variables and heredity were the distal determinants evaluated; socioeconomic level was 

the intermediate determinant; and proximal determinants were the main activities 
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engaged in by children and adolescents out of school and which were characterized as 

far (watching TV), near (reading, playing computer or video games), outdoor (playing 

outside) and sports activities (Fig.1). In order to control for confounding, variables 

showing a ≤0.20 p value were kept in the model and ≤0.05 p values were considered 

statistically significant. 

The study was approved by the Ethics Committee of the Federal University of 

Pelotas (UFPel) School of Medicine and approved by the boards of both elementary 

schools. Study subjects and their parents had their right to refuse to take part and 

information confidentiality was guaranteed. Those who agreed to participate in the 

study underwent cycloplegic examinations and answered questionnaires only after 

parents and/or guardians had signed the informed consent form. Correction was 

prescribed for those cases needing it and those requiring ophthalmologic follow-up were 

treated at the UFPel School of Medicine Ophthalmology Clinic. The study was 

conducted in compliance with the ethical principles of the Declaration of Helsinki .
41

, 

and National Health Council Resolution 466-2012.
42

 

 

Results 

 

Of a total of 1,128 students from both schools, 1,032 underwent the cycloplegia 

examination followed by auto-refraction (8.5% losses and refusals). After excluding 12 

individuals older than 16 years, the study was comprised of 1,020 students aged 6 to 16 

years old. 

Average age was 10.6 years (SD=±2.7) and 55% of the students were boys. 

Regarding heredity, at least one of the parents of 28.1% of the students began wearing 

glasses before 40 years of age and 6% had both parents in this condition. Most of the 
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studied students (58.5%) belonged to economic level ‘C’, 79% were White and only 

15.5% of the students practiced sports. When asked about the main activities the 

students engaged in out of school, 19% reported outdoor activities, 36% watching TV, 

31% playing video or computer games, and 2% reading. Half the children and 

adolescents studied were older than the expected age for their grade owing to having 

fallen behind in their academic performance (Table 1). 

Moderate hyperopia prevalence was 13.4% (95% CI, 11.2%-15.4%), while 

hyperopia≥+1.25D prevalence was 34.0% (95% CI, 31.1%-36.9%). In the 6-7 and 12-

13 age groups, moderate hyperopia prevalence was 21.7% (95% CI, 15.2%-28.1%) and 

8.8% (95% CI, 5.2%-12.5%), respectively (Table 2). Taking the students studied as a 

whole, hyperopic spherical equivalent was most common in all specific ages.  85% of 

students diagnosed as being moderately hyperopic did not wear glasses (Table 1). 

Around 20% of children aged 6-7 years and 14% aged 9, 10 and 11 years had 

moderate hyperopia. Moderate hyperopia prevalence was around 9% among children 

and adolescents aged 12 or older (Table 2). The prevalence of hyperopia≥+1.25D by 

specific age was more homogeneous. Prevalence was around 40% in those aged 6-11, 

decreasing to 23% at the age of 13 years and reaching 15% at 14 years (Table 2). 

Examination of the crude analysis revealed no statistically significant association 

between moderate hyperopia and heredity, economic level, playing outside, playing 

sports, watching TV and playing computer or video games. Playing outside (p=0.106) 

and watching TV (p=0.087) were kept in the model in order to control for confounding 

(Table 3). 

Examination of the association between moderate hyperopia and independent 

variables showed, after adjustment for confounding factors, that girls were 39% more 

hyperopic than boys RP=1.39(95% CI, 1.02-1.90) and White were 66% more hyperopic 
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than Black RP=1.66(95% CI, 1.04-2.66). Age had an inverse association with hyperopia 

(p<0.001). Those aged 6-8 were twice as likely to be hyperopic than those aged 13-16 

RP=2.37(95% CI, 1.51-3.72) (Table 4). Socioeconomic status, heredity and the 

variables relating to the students’ main activities out of school were not significantly 

associated with the outcome (p>0.05). 

 The mean difference between the readings obtained by examiners and the gold 

standard with regard to the measurement of accommodative amplitude for quality 

control using the Bland-Altman method was 1.0D (95% CI, 0.57D-1.45D) and the 

agreement between the examiners’ measurements and the gold standard regarding 

accommodative insufficiency when using the kappa statistic was 1.0. 

 

 

 

Discussion 

  

 Almost one fifth of the school population was diagnosed as having moderate 

hyperopia (≥+2.00D SE) and more than three-quarters of these did not use correction 

and half the children and adolescents were older than expected for the school grade they 

were attending. Age was inversely associated with moderate hyperopia, while female 

sex and white skin color were directly associated. Heredity, economic level, playing 

outside, playing sports, watching TV, playing computer or video games and reading 

were not associated with moderate hyperopia. 

This study was conducted in two schools in the same neighborhood, with strong 

representation of lower-middle income families and therefore not representative of 

different economic levels. On the other hand, the study evaluated refractive error in 
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students objectively through auto-refraction. The low percentage of losses and refusals 

reinforces the validity of the findings. Although there is an overestimation of the 

amount of refractive errors using an auto-refractor in comparison with retinoscopy, the 

difference between the two test methods is not significant in the determination of 

refractive errors.
5
 The instillation of cycloplegic drops followed the protocol used in the 

major population-based studies on refractive errors, and cycloplegia precision control 

was performed by observing direct photomotor reflection and pupil size in each eye 

before auto-refraction.
5
 The cut-off point for moderate hyperopia (SE ≥+2.00D) also 

followed the RESC protocol, thus enabling consistency with other studies to be 

evaluated. 

There is little evidence to support the definition of the ideal cut-off point for 

starting hyperopia correction. Some authors do not recommend the prescription of 

correction for young children because it decreases the stimulus (hyperopic defocus) 

which regulates the growth of the eye and the interactions between the ocular 

components during the emmetropization period. Other authors emphasize that the 

emmetropization period occurs very quickly, centering on the first year of life, and that 

the role of hyperopic defocus is not clear as the main agent in stimulating 

emmetropization during childhood.
2
 Also, there is controversy about the need to take 

into account the binocular and accommodative functions in defining hyperopia 

correction. However, Rosner showed that hyperopic children with refractive errors 

greater than +1.25D without correction had worse school performance
4, 38, 43

 suggesting 

that the lack of correction in children with moderate hyperopia, as found in this study, is 

a serious problem. 

The prevalence of moderate hyperopia among children and adolescents aged 6-

16 years was higher than that observed in most other studies using the same age range.
4, 
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17-23 
Prevalence was similar to the 16.6% (95% CI, 13.6%-19.7%) found in Iran, lower 

than the 19% found in Chile and in another study conducted in Iran. 
11, 12

 With regard to 

other age ranges, the 26% (95% CI, 20%-33%) prevalence of moderate hyperopia found 

in Northern Ireland
20

 and the 12.3% (95% CI, 8.8%-15.7%) found in England
34

 in 

children aged 6-7 is within the estimated prevalence confidence interval in this study. 

Among children and adolescents aged 12-13, the prevalence of moderate hyperopia was 

also similar to the 5.4% (95% CI, 2.8-8.0) found in England. 
34

 

Regarding moderate hyperopia prevalence by specific age, in a study conducted 

in Australia Ip et al. found 13.2% (95% CI, 11.1-15.2) in children aged 6 years and 

5.0% (95% CI, 4.1%-5.8%) in those aged 12.
1
 These findings are consistent with our 

study. Moderate hyperopia prevalence in the 7-11 specific age group was similar to that 

found in the population-based study conducted by Fotouhi in Dezful, Iran, with 5,544 

students and a 96.8% response rate.
7
  

In agreement with most studies in the literature, age was inversely associated 

with moderate hyperopia. 
7, 9, 11-13, 15, 17, 18, 21, 27, 44

 The process of emmetropization and 

eye growth stimulated by hyperopic defocus is minimal after 3 years of age, which 

mitigates the variability of hyperopic error.
2
 Nevertheless, there is evidence that the 

axial length of the eye continues to increase until the age of 12 to 14 years, suggesting a 

decrease in the hyperopic spherical equivalent as age increases.
45

 

In this study girls were more hyperopic than boys. This finding is consistent with 

the risk of between 20% and 50% reported by some articles.
10, 11, 13

 However, most 

studies showed no significant association between gender and moderate hyperopia 

among children and adolescents aged 5-17. 
6-9, 12, 15, 18, 20-22, 26, 29-31

 With regard to ocular 

components, on average girls’ eyes have lower axial length when compared to boys
19, 22, 
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45-48
, thus increasing their chance of being hyperopic. Differences in the association 

between gender and far and near activities in different cultures may affect the 

association between gender and hyperopia.
36

 Furthermore, although genders are well 

represented in the literature, they may have selection bias, whether because of the 

greater difficulty girls face in accessing schools in some cultures, or because of their 

being more willing to participate in health studies. 

White students showed higher moderate hyperopia prevalence than non-white 

students. This result agrees with a study conducted in England with children aged 6-7 

years
34

 and Kleinstein’s study in the United States with children and adolescents aged 5-

17 years, using a hyperopia cut-off point greater than or equal to +1.25D.
23

 With regard 

to ocular components, White children and adolescents can be expected to present higher 

moderate hyperopia prevalence than Black ones because the axial length of their eyes is 

less than that of Black children and adolescents.
49

 Moreover, differences in economic 

status, cultural aspects and far and near activities also impact the association between 

skin color and moderate hyperopia. 

Population-based studies have observed high hyperopia prevalence rates among 

members of the same family (familial aggregation)
35, 50

 as well as increased correlation 

between high hyperopia and monozygotic twins when compared to dizygotic twins, 

suggesting a strong genetic component.
51

,
3
 In this study, the fact that parents wore 

glasses before the 40 years of age was not associated with moderate hyperopia in their 

children, although a limitation was that parents’ refractive error type was not defined 

precisely. 

There was no association between outdoor activities (sports and playing outside) 

and moderate hyperopia. Literature shows that children and adolescents who spend 
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more hours per week engaged in outdoor activities (including sports) are more 

hyperopic than those who spend less time doing these activities.
1, 35, 36

 Outdoor activities 

do not require much accommodation and therefore stimulate axial length less.
49, 52

 The 

greater intensity of the light in outside environments causes reflexive miosis, thus 

increasing focus depth and image sharpness .
36

 Light also stimulates dopamine release, 

thus inhibiting ocular growth. 
36, 50

 

There is no consensus on classifying ‘watching TV’ in terms of distance. Some 

studies consider it to be intermediate, others have classified it as near,
1, 53

 while the 

present study considered it to be far, based on the hypothesis that watching TV may be a 

risk factor for moderate hyperopia. In keeping with the literature, no association was 

found between watching TV and moderate hyperopia. 

No association was found between near activities (reading and playing computer 

and video games) and moderate hyperopia. According to the literature, children who 

spend more hours per week engaging in near activities such as doing homework, 

studying, reading for pleasure, playing a musical instrument and using the computer are 

less hyperopic when compared to those who spend fewer hours per week performing 

these activities.
35, 53

 The study conducted by Rose in Australia showed a modifying 

effect of ethnicity, since Caucasian children tended to be less hyperopic the more they 

increased the time spent doing near activities, whilst this association was not observed 

among children of Asian origin.
36

 Near activities place greater demands on the 

accommodative and binocular processes to keep images sharp. 
2
 

One study has shown that the time devoted to console games is a risk factor for 

hyperopia in children.
35

 Our study found no association between playing computer or 

video games and moderate hyperopia. The association examined included activities 
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involving different degrees of visual effort, whereby using a computer was considered 

to be a much nearer activity than playing video games. 

This study has made progress in estimating the prevalence of mild and moderate 

hyperopia both by age range and specific age, emphasizing the serious problem of the 

lack of this condition being corrected in Southern Brazil. It also indicates the inverse 

association between age and hyperopia, as well as the positive association between 

hyperopia and female gender and white skin color. Future studies should further 

examine genetic factors related to moderate hyperopia, with improved evaluation of 

parental refractive errors. The evaluation of far, near and outdoor activities is still scarce 

in the literature and there is no consensus on their classification. It is important for far, 

near and outdoor activities to be detailed, as well as to characterize the time devoted to 

each activity and accurately separate activities requiring different degrees of visual 

effort. There is significant variability in moderate hyperopia prevalence between the 

different studies. Researchers need to reflect on whether the causal chain that is being 

examined comprises this variability or if there are other aspects that should be 

evaluated, such as nutritional factors, for example. 
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Table 1. Description of the sample according to the following variables: demographic 

characteristics, heredity, economic status, children’s activities, playing sports, wearing 

glasses, length of time children have being having eye care appointments, and 

appropriateness of school grade versus age. Pelotas-RS, Brazil, 2013. 

Variables N % 

Gender (n=1,020)   

  Male 564 55.3 

  Female 456 44.7 

Age (n=1.020)   

  13-16 290 28.4 

  9-12 453 44.4 

  6-8  277 27.2 

Skin color (n=1,020)   

  Non-white  215 21.0 

  White 805 79.0 

Heredity – wearing glasses (n=988)**   

Neither parents wear glasses / one does not wear 

glasses and the other started wearing them after 40 

years old / both started wearing after 40 years old 

650 65.8 

One of the parents wearing glasses before 40 years 

old  

278 28.1 

Both parents wearing glasses before 40 years old 60 6.1 

Economic status (ABEP)
Ω
 (n=984)***   

  A+B 351 35.7 

  C 574 58.3 

  D+E 59 6.0 

Plays outside
£
 (yes)  190 19.0 

Play sports
£ 
(yes) 155 15.5 

Watches TV
£
 (yes)  358 35.8 

Plays computer or video games 
£
 (yes) 309 30.9 

Reads
£ 
(yes) 20 2.0 

Grade versus age appropriateness
 €
 (n=1.008) 

(appropriate) 

508 50.4 

Moderate hyperopic (n=137) NOT wearing 

glasses  

117 85.4 

** 32 parents/guardians had no knowledge of or could not recall using eye correction for themselves or for their 
spouse (when only one of the parents answered the questionnaire) or had no knowledge of or could not recall the 
child's parents using of correction (when another relative/guardian answered the questionnaire). 
Ω Brazilian Association of Research Companies. 
 *** 36 parents/guardians had no knowledge of or refused to provide information on the education of the child's 
mother. 
N = £ 999 
€ 12 children had no information provided as to their grade on the lists made available by the schools. 
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Table 2. Age-specific hyperopia prevalence. 

Age (N) 
≥ + 2.00D ≥ + 1.25 

Prevalence % (95%CI)  Prevalence % (95%CI) 

6  (69) 23.1 (12.9 – 33.4)  43.4 (31.4 – 55.4) 

7  (92) 20.6 (12.2 – 29.0) 48.9 (38.5 – 59.3) 

8  (116) 17.2 (10.2 – 24.2) 46.5 (37.3 – 55.7) 

9  (112)                 13.3 (6.9 – 19.7) 34.8 (25.8 – 43.7) 

10  (113)                 14.1 (7.6 – 20.0) 38.9 (29.8 – 48.0) 

11  (114)                 14.9 (8.2 – 21.5) 40.3 (31.2 – 49.4) 

12  (114)                   8.7 (3.4 – 14.0) 28.0 (19.6 – 36.4) 

13  (123)                   8.9 (3.8 – 14.0) 22.7 (15.2 – 30.2)  

14  (102)                   5.8 (1.2 – 10.5)                    14.7 (7.7 – 21.6) 

15* - - 

16* - - 
N Sample size, D diopters, CI confidence interval. * Specific ages with insufficient N 

 

 



 244 

 

Table 3.Moderate hyperopia (≥ + 2.00D D): prevalence and crude analysis of associated 

factors. Pelotas, RS, Brazil, 2013. (n = 1020) 

Variables % Crude 

PR CI (95%)  
p-Value 

Heredity – wearing glasses (n=988)*   0.234 

Neither parents wear glasses / one does not wear 

glasses and the other started wearing them after 40 

years old / both started wearing after 40 years old 

14.6 1.00 

 

One of the parents wearing glasses before 40 years old  12.5 0.86 (0.60 – 1.23)  

Both parents wearing glasses before 40 years old 10.0 0.68 (0.31 – 1.49)  

Economic status (ABEP)
Ω
 (n=984)**   0.822 

  A+B 13.1 1.00  

  C 14.5 1.10 (0.78 – 1.54)  

  D+E 11.9 0.90 (0.42 – 1.90)  

Plays outside
 €   0.106 

  No 14.6 1.00  

  Yes 10.0 0.68 (0.43 – 1.08)  

Play sports
 €
   0.948 

 No 13.7 1.00  

 Yes 13.5 0.98 (0.63 – 1.51)  

Watches TV
 €

   0.087 

  No 12.3 1.00  

  Yes 16.2 1.31 (0.96 – 1.79)  

Computer or video games 
€
   0.209 

  Yes 11.5 1.00  

  No 14.6 1.25 (0.87 – 1.75)  
PR prevalence ratio; CI confidence interval 

* 32 parents/guardians had no knowledge of or could not recall using eye correction for themselves or for their spouse (when 
only one of the parents answered the questionnaire) or had no knowledge of or could not recall the child's parents using of 
correction (when another relative/guardian answered the questionnaire). 
Ω Brazilian Association of Research Companies. 
**36 parents/guardians had no knowledge of or refused to provide information on the education of the child's mother. 
€ n=999 
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Table 4. Adjusted analysis of factors associated with moderate hyperopia (≥ +2,00D). Pelotas, Brazil 2013. (n=1,020) 

Variable % Crude 

PR CI (95%)  
p-Value 

Adjusted
Ω
  

PR IC(95%) 
p-Value 

Gender   0.031  0.036 

  Male 11.3 1.00  1.00  

  Female 16.0 1.41 (1.03 – 1.92)  1.39 (1.02 – 1.90)  

Age   <0.001*  <0.001* 

  13-16  8.3 1.00  1.00  

  9-12  12.8 1.54 (0.98 – 2.43)  1.54 (0.98 – 2.41)  

  6-8 19.9 2.39 (1.52 – 3.76)  2.37 (1.51 – 3.72)  

Skin color   0.018  0.032 

  Black and other  8.4 1.00  1.00  

  White 14.8 1.76 (1.10 – 2.83)  1.66 (1.04 – 2.66)  
PR prevalence ratio; CI confidence interval; D dioptries; * test for linear trend;  Ω adjusted analysis for variables of the same level; Ω adjusted analysis for the variables: plays 
outside and watches TV to control for confounding 

2
4
5
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Seção IV 

 

ANEXOS 
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 Anexo I – Questionário de função visual 

 

QUESTIONÁRIO DE FUNÇÃO VISUAL (OPTOMÉTRICO FUNCIONAL) 

 

ID_0) Tipo do questionário: 

 

(1) Optométrico. 

(2) Socioeconômico / cultural e de astenopia da criança. 

 

 

ID_1) Número da criança __  __  __  __ 

 

ID_2) Nome da Escola: 

( 1 ) Mal. Luiz Alves de Lima e Silva.   ( 2 ) Nossa Senhora de Lourdes.  

ID_3) Nome da criança: _________________________________________________. 

ID_4) Sexo de  <nome> (observado pelo examinador): (0) masculino  (1) feminino 

ID_5) Qual o seu nome? (nome do acompanhante / responsável) 

__________________________________________________________. 

ID_6) Endereço de <nome>: 

ID_7) Telefone de <nome>: 

ID_8) Qual o seu parentesco com <nome> 

(1) Mãe 

(2) Pai 

(3) Irmão 

(4) Irmã 

(5) Avó 

(6) Avô 

(7) Tia 

(8) Tio 

(9) Outro 

 

ID_9) Qual outro? 

 

 

ID_10) Qual a idade do (a)  <nome> (anos completos): ___ ___. 

 

 

ID_11) Qual é a data de nascimento do(a) <nome>:  __ __/__ __/ __ __ __ __. 

 

 

ID_12) Cor da pele de <nome> (observada pela entrevistadora ou examinador): 
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(1) branca. 

(2) preta. 

(3) amarela. 

(4) indígena. 

(5) parda. 

(6) outra. 

 

 

ID_13) Qual outra?____________________________________________________. 

 

ID_14) Data de hoje (do exame): __ __/__ __/ __ __ __ __. 

 

 

ID_15) Turno do exame: 

                                   (1) manhã.               (2) tarde. 

ID_16) Nome do examinador:  

                                   (0) Rafael.                (1) Maurício. 

 

ID_17) O/A <nome> usa óculos? 

 

(0) Não (pular para questão A27).                  

(1) Sim (seguir para questão A10). 

(88) IGN (pular para a questão A27). 

 

ID_18) Há quanto tempo usa óculos? __ __meses.          (99) NSA. 

 

ID_19) Há quanto tempo usa óculos? __ __ anos. 

 

ID_20) <nome> usa os óculos 

 

(0) o dia todo. 

(1) durante o período em que está na escola. 

(2) somente em casa.  

(3) somente para leitura. 

(99) NSA. 

 

ID_21) O/A <nome> trouxe os óculos hoje? 

(0) Não (pular para questão A27). 

(1) Sim (seguir para questão A13). 

(99) NSA. 
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QOP_BLOCO1  

_____________________________________________________  
 

LENSOMETRIA 

                                                           

 Olho direito:  

                     A13) Erro esférico?  

 

                              ( 0 ) Não (seguir para questão A17). 

 

                              ( 1 ) Sim  →  A14) valor em dioptrias:___,___ ___.   (99) NSA. 

 

                                                    → A15) Miopia?  (0) Não (1) Sim (99) NSA. 

 

                                                    → A16) Hipermetropia?  (0) Não (1) Sim (99) NSA. 

                                                                         

A17) Erro astigmático? 

 

                                ( 0 ) Não  (pular para questão A20). 

 

                                ( 1 ) Sim  → A18) valor em dioptrias:___,___ ___.  (99) NSA. 

 

                                               → A19) valor do eixo: ___ ___ ___.    (99) NSA.    

 

                                                                                  

Olho esquerdo: 

 

                     A20) Erro esférico?  

 

                              ( 0 ) Não (seguir para questão A24). 

 

                              ( 1 ) Sim  →  A21) valor em dioptrias:___,___ ___.   (99) NSA. 

 

                                                    → A22) Miopia?  (0) Não (1) Sim (99) NSA. 

 

                                                    → A23) Hipermetropia?  (0) Não (1) Sim (99) NSA. 

 

                    A24) Erro astigmático? 

 

                                ( 0 ) Não (pular para questão A27). 

 

                                ( 1 ) Sim  → A25) valor em dioptrias:___,___ ___.   (99) NSA. 

 

                                               → A26) valor do eixo: ___ ___ ___.      (99) NSA.                                   
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REALIZAR A PRIMEIRA MEDIDA DE AUTORREFRAÇÃO E GRAMPEAR NO 

CRACHÁ 

 

 

ACUIDADE VISUAL SEM CORREÇÃO: ANOTAR EM LOG-MAR 

 

 

 

A27) Olho direito: 0,__                  A28) Tabela a 04m: 

                                                                                              (0) Não (1) Sim 

 

                                                       A29) Tabela a 02m: 

              (0) Não (1) Sim 

 

 

A30) Olho esquerdo: 0,__             A31) Tabela a 04m: 

                                                                                             (0) Não (1) Sim 

                                                      A32) Tabela a 02m: 

                                                                                             (0) Não (1) Sim 

 

CASO A CRIANÇA USE ÓCULOS, REALIZAR A ACUIACUIDADE VISUAL 

COM CORREÇÃO (QUESTÕES A33-A38) E ANOTAR EM LOG-MAR.  

CASO NÃO USE ÓCULOS PULAR PARA A QUESTÃO A39. 

 

 

A33) OD: 0,__                  A34) Tabela a 04m: 

                                                                               (0) Não (1) Sim 

 

                                          A35) Tabela a 02m: 

(0) Não (1) Sim 

 

 

 

A36) OE: 0,__                  A37) Tabela a 04m: 

                                                                               (0) Não (1) Sim  

 

                                          A38) Tabela a 02m: 

                                                                     (0) Não (1) Sim 

FOGGING TEST 

                                                                

Olho direito:  

                     A39) Erro esférico?  

 

                              ( 0 ) Não (seguir para questão A43). 

 

                              ( 1 ) Sim  →  A40) valor em dioptrias:___,___ ___.   (99) NSA. 

 

                                                    → A41) Miopia?  (0) Não (1) Sim (99) NSA. 

 

                                                    → A42) Hipermetropia?  (0) Não (1) Sim (99) NSA. 
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                    A43) Erro astigmático? 

 

                                ( 0 ) Não (seguir para questão A46). 

 

                                ( 1 ) Sim  →  A44) valor em dioptrias:___,___ ___.   (99) NSA. 

 

                                                → A45) valor do eixo:  :___ ___ ___.      (99) NSA.                                   

                                                                

 

Olho esquerdo:  

 

                     A46) Erro esférico?  

 

                              ( 0 ) Não (seguir para questão A49). 

 

                              ( 1 ) Sim  →  A47) valor em dioptrias:___,___ ___.   (99) NSA. 

 

                                                    → A48) Miopia?  (0) Não (1) Sim (99) NSA. 

 

                                                    → A49) Hipermetropia?  (0) Não (1) Sim (99) NSA. 

 

 

                    A50) Erro astigmático? 

 

                                ( 0 ) Não (seguir para questão A53). 

 

                                ( 1 ) Sim  →  A51) valor em dioptrias:___,___ ___.   (99) NSA. 

 

                                                → A52) valor do eixo:___ ___ ___.       (99) NSA.                                  

 

 

A53) A criança chegou à acuidade visual de 20/25, ou melhor, em ambos os olhos com 

a tabela posicionada a 04 metros? 

 

(0) Não (pular para a cicloplegia). 

(1) Sim (seguir para a questão A54).  

 

A54) A criança vai manter a correção do Fogging Test para os outros exames fora do 

foróptero? 

 

(0) Não (seguir para a questão A55). 

(1) Sim (seguir para a questão A55). 

 

COVER TEST PARA LONGE SEM CORREÇÃO (posição primária do olhar) 

A55) Presença de tropia no OE para longe? 

( 0 ) Não (pular para questão A58). 

( 1 ) Sim ( seguir para questão A56). 
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A56) Tipo de tropia para longe: 

 

                                   Monocular OE 

 

                                   ( 0 ) Não (tropia alternante); ( seguir para questão A57). 

                                   ( 1 ) Sim ( seguir para questão A57). 

                                   (99) NSA. 

 

 

 

 

COVER TEST ALTERNADO COM PRISMAS PARA LONGE NO OE  

 

A57) Quantificação da tropia para longe OE: ___   ___ ∆  →  (pular para cicloplegia).  

 

 

                                                                  (99) NSA. 

 

A58) presença de tropia no OD para longe? 

 

( 0 ) Não (pular para questão A61). 

( 1 ) Sim ( seguir para questão A59). 

 

 

A59) Tipo de tropia para longe: 

 

                                   Monocular OD 

 

                                   ( 0 ) Não (tropia alternante); ( seguir para questão A60). 

                                   ( 1 ) Sim ( seguir para questão A60). 

                        (99) NSA. 

 

COVER TEST ALTERNADO COM PRISMAS PARA LONGE NO OD 

 

A60) Quantificação da tropia para longe OD: ___   ___ ∆   →  (pular para cicloplegia). 

 

    

                                                                (99) NSA. 
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COVER TEST PARA PERTO SEM CORREÇÃO (posição primária do olhar) 

A61) Presença de tropia no OE para perto? 

( 0 ) Não (pular para questão A64). 

( 1 ) Sim ( seguir para questão A62). 

 

 

A62) Tipo de tropia para perto: 

 

                                   Monocular OE 

 

                                   ( 0 ) Não (tropia alternante); ( seguir para questão A63). 

                                   ( 1 ) Sim ( seguir para questão A63). 

                                   (99) NSA. 

COVER TEST COM PRISMAS ALTERNADO PARA PERTO NO OE 

 

A63) Quantificação da tropia para perto OE : ___   ___ ∆    → (pular para cicloplegia).  

 

 

                                                                (99) NSA. 

 

A64) Presença de tropia no OD para perto? 

 

( 0 ) Não. Caso a criança necessite uso de correção para os exames subsequentes, pular 

para a questão A67. Caso a criança não necessite uso de correção,  pular para a 

questão A80. 

( 1 ) Sim ( seguir para questão A65). 

 

A65) Tipo de tropia para perto: 

 

                                   Monocular OD 

 

                                   ( 0 ) Não (tropia alternante) ( seguir para questão A60). 

                                   ( 1 ) Sim ( seguir para questão A60). 

                                   (99) NSA.  

 

COVER TEST COM PRISMAS ALTERNADO PARA PERTO NO OD 

 

A66) Quantificação da tropia para perto OD: ___   ___ ∆  →  (pular para cicloplegia). 

 

 

                                                                (99) NSA. 

CASO EXISTA A NECESSIDADE DE CORREÇÃO, O COVER TEST PARA 

LONGE E PERTO DEVERÁ SER REPETIDO COM A ARMAÇÃO DE PROVA, 

SEGUINDO PARA A QUESTÃO A67. 

CASO A CRIANÇA NÃO NECESSITE DE CORREÇÃO, PULAR PARA A 

QUESTÃO A80. 
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COVER TEST PARA LONGE COM CORREÇÃO (posição primária do olhar) 

 

A67) Presença de tropia no OE para longe? 

( 0 ) Não (pular para questão A70). 

( 1 ) Sim ( seguir para questão A68). 

 

A68) Tipo de tropia para longe: 

 

                                   Monocular OE 

 

                                   ( 0 ) Não (tropia alternante); ( seguir para questão A69). 

                                   ( 1 ) Sim ( seguir para questão A69). 

                                   (99) NSA. 

 

COVER TEST ALTERNADO COM PRISMAS PARA LONGE NO OE 

A69) Quantificação da tropia para longe OE: ___   ___ ∆  →   (pular para cicloplegia).  

 

 

                                                                  (99) NSA. 

A70) Presença de tropia no OD para longe? 

 

( 0 ) Não (pular para questão A73). 

( 1 ) Sim ( seguir para questão A71). 

 

A71) Tipo de tropia para longe: 

 

                                   Monocular OD 

 

                                   ( 0 ) Não (tropia alternante); ( seguir para questão A72). 

                                   ( 1 ) Sim ( seguir para questão A72). 

                        (99) NSA. 

 

COVER TEST COM PRISMAS ALTERNADO PARA LONGE NO OD 

 

A72) Quantificação da tropia para longe OD: ___   ___ ∆   →  (pular para cicloplegia). 

 

    

                                                                (99) NSA. 

 

COVER TEST PARA PERTO COM CORREÇÃO (posição primário da olhar) 

A73) Presença de tropia no OE para perto? 

( 0 ) Não (pular para questão A77). 

( 1 ) Sim ( seguir para questão A74). 
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A74) Tipo de tropia para perto: 

 

                                   Monocular OE 

                                   ( 0 ) Não (tropia alternante); ( seguir para questão A75). 

                                   ( 1 ) Sim ( seguir para questão A75). 

                                   (99) NSA. 

 

COVER TEST COM PRISMAS ALTERNADO PARA PERTO NO OE 

 

A75) Quantificação da tropia para perto OE : ___   ___ ∆    →  (pular para cicloplegia). 

 

 

                                                                (99) NSA. 

 

 

A77) presença de tropia no OD para perto? 

 

( 0 ) Não (pular para questão A80). 

( 1 ) Sim (seguir para questão A78). 

 

A78) Tipo de tropia para perto: 

 

                                   Monocular OD 

 

                                   ( 0 ) Não (tropia alternante); ( seguir para questão A79). 

                                   ( 1 ) Sim ( seguir para questão A79). 

                                   (99) NSA.  

 

COVER TEST COM PRISMAS ALTERNADO PARA PERTO NO OD 

A79) Quantificação da tropia para perto OD: ___   ___ ∆  →  (pular para cicloplegia). 

 

 

                                                                (99) NSA. 

 

 

 

 

 

 

TESTE DE TITMUS 

A80) A criança realizou o teste da mosca adequadamente? 

( 0 ) Não (pular para cicloplegia). 

( 1 ) Sim ( seguir para questão A81). 

Teste dos animais: 

 

A81) Acertou o gato? 

( 0 ) Não (pular para cicloplegia). 

( 1 ) Sim ( seguir para questão A82). 

 



 256 

A82) Acertou o coelho? 

( 0 ) Não (pular para cicloplegia). 

( 1 ) Sim ( seguir para questão A83). 

 

A83) Acertou o macaco? 

( 0 ) Não (pular para cicloplegia). 

( 1 ) Sim ( seguir para questão A84). 

 

Teste dos círculos 

 

A84) Acertou círculo 1? 

( 0 ) Não (pular para cicloplegia). 

( 1 ) Sim ( seguir para questão A85). 

 

A85) Acertou círculo 2? 

( 0 ) Não (pular para cicloplegia). 

( 1 ) Sim ( seguir para questão A86). 

 

A86) Acertou círculo 3? 

( 0 ) Não (pular para cicloplegia). 

( 1 ) Sim ( seguir para questão A87). 

 

A87) Acertou círculo 4? 

( 0 ) Não (pular para cicloplegia). 

( 1 ) Sim ( seguir para questão A88). 

 

A88) Acertou círculo 5? 

( 0 ) Não (pular para cicloplegia). 

( 1 ) Sim ( seguir para questão A89). 

 

A89) Acertou círculo 6? 

( 0 ) Não ( seguir para questão A93). 

( 1 ) Sim ( seguir para questão A90). 

 

A90) Acertou círculo 7? 

( 0 ) Não ( seguir para questão A93). 

( 1 ) Sim ( seguir para questão A91). 

 

A91) Acertou círculo 8? 

( 0 ) Não ( seguir para questão A93). 

( 1 ) Sim ( seguir para questão A92). 

A92) Acertou círculo 9? 

( 0 ) Não ( seguir para questão A93). 

( 1 ) Sim ( seguir para questão A93). 

 

AMPLITUDE ACOMODATIVA – PUSH UP (utilizar tabela de perto 20/30) 

 

A93) Amplitude acomodativa do OD: ___  ___ centímetros. 
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ACOMODAÇÃO RELATIVA POSITIVA (utilizar tabela de perto 20/30) 

 

A94) Medida PRA: __, __  __. 

 

ACOMODAÇÃO RELATIVA NEGATIVA (utilizar tabela de perto 20/30) 

 

A95) Medida NRA: __, __  __. 

 

PONTO PRÓXIMO DE CONVERGÊNCIA (PPC) 4 medidas obrigatórias 

 

1ª medida 

                  A96) Quebra:  __  __ . A97) Recuperação: __ __. 

2ª medida 

                  A98) Quebra:  __  __ . A99) Recuperação: __ __. 

3ª medida 

                  A100) Quebra:  __  __.  A101) Recuperação: __ __. 

4ª medida 

                  A102) Quebra:  __  __.  A103) Recuperação: __ __. 

 

 

 

 

MEDIDA DAS HETEROFORIAS  

 

Heteroforia vertical (somente para perto): 

 

 

                                A104) A criança apresenta heteroforia vertical para perto? 

 

(0) Não (pular para a questão A108). 

(1) Sim (seguir para a questão A105). 

 

                                 A105) A criança apresenta hiperforia para perto? 

 

(0) Não (seguir para questão A106). 

(1) Sim (pular para a questão A107). 

(99) NSA. 

 

                                A106) A criança apresenta hipoforia para perto? 

 

(0) Não (pular para a questão A108). 

(1) Sim (seguir para a questão A107). 

(99) NSA. 

                                  

                                 A107) Quantificação da heteroforia vertical para perto: __  __ ∆  
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Heteroforia horizontal para longe: 

 

 A108) A criança apresenta heteroforia horizontal para longe? 

 

(2) Não (pular para a questão A112). 

(3) Sim (seguir para a questão A109). 

 

                                 A109) A criança apresenta exoforia para longe? 

 

(2) Não (seguir para questão A110). 

(3) Sim (pular para a questão A111). 

(99) NSA. 

 

                                A110) A criança apresenta endoforia para longe? 

 

(2) Não (pular para a questão A112). 

(3) Sim (seguir para a questão A111). 

(99) NSA. 

                                  

                             A111) Quantificação da heteroforia horizontal para longe: __  __ ∆  

 

 

Heteroforia horizontal para perto: 

 

A112) A criança apresenta heteroforia horizontal para perto? 

 

(4) Não (pular para a questão A116). 

(5) Sim (seguir para a questão A113). 

 

                                 A113) A criança apresenta exoforia para perto? 

 

(4) Não (seguir para questão A114). 

(5) Sim (pular para a questão A115). 

(99) NSA. 

 

                                A114) A criança apresenta endoforia para perto? 

 

(4) Não (pular para a questão A116). 

(5) Sim (seguir para a questão A115). 

(99) NSA. 

                                  

                             A115) Quantificação da heteroforia horizontal para longe: __  __ ∆  

 

MEDIDA DA RELAÇÃO CA/A  

 

A116) __ __ ∆  
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MEDIDA DA VERGÊNCIA HORIZONTAL PARA LONGE - Step vergence 

Base temporal: 

 

                          A117) Quebra: __  __ ∆              A118) Recuperação: __  __ ∆  

 

 

Base nasal: 

 

              

                         A119) Quebra: __  __ ∆              A120) Recuperação: __  __ ∆ 

______________________________________________________________________ 

MEDIDA DA VERGÊNCIA HORIZONTAL PARA PERTO – Step vergence 

Base temporal: 

 

 

                    

                       A120_1) Quebra:__ __ ∆              A120_2) Recuperação: __ __ ∆ 

 

 

Base nasal: 

 

 

                       A120_3) Quebra: __ __ ∆              A120_4) Recuperação: __ __ ∆ 

 

 

FLEXIBILIDADE ACOMODATIVA MONOCULAR (MAF) 

 

Olho direito: 

 

A121) __  __ ciclos em 01 minuto. 

 

Qual sinal de lente foi mais difícil de a criança focar, segundo a observação do 

examinador? 

                                      A122) + 2.00? 

 

                                                        ( 0 ) Não. 

                                                        ( 1 ) Sim.  

                                                        ( 88 ) IGN. 

 

                                     A123) -2.00? 

 

                                              ( 0 ) Não. 

                                                         ( 1 ) Sim. 

                                                         ( 88 ) IGN. 
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FLEXIBILIDADE ACOMODATIVA BINOCULAR (BAF) 

 

A127) __  __ ciclos em 01 minuto. 

 

Qual sinal de lente foi mais difícil de a criança focar, segundo a observação do 

examinador? 

 

                                      A128) + 2.00? 

 

                                                        ( 0 ) Não. 

                                                        ( 1 ) Sim. 

                                                        ( 88) IGN. 

 

                                     A129) -2.00? 

 

                                              ( 0 ) Não. 

                                                         ( 1 ) Sim. 

                                                         ( 88 ) IGN. 
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Anexo II - Questionário socioeconômico cultural e de astenopia 

 

QUESTIONÁRIO SOCIOECONOMICO CULTURAL E DE SINTOMAS DE 

ASTENOPIA 

QSEC_BLOCO2 
 

Na última semana, quando <nome> não estava na escola, qual a PRINCIPAL 

atividade que ele(a) realizou?   

 B1) Assistiu à TV (0) Não. (1) Sim. 

 B1_11 ) Ouviu rádio e músicas em geral. (0) Não.  (1) Sim. 

 B1_12 ) Jogou videogame ou computador. (0) Não.  (1) Sim.  

 B1_13 ) Desenhou ou pintou. (0) Não.  (1) Sim. 

 B1_14 ) Leu livros, revistas, gibis. (0) Não.  (1) Sim.  

 B1_15 ) Brincou na rua(futebol, pega-pega, bicicleta, taco, amarelinha).(0) Não. (1) Sim. 

 B1_16 ) Brincou dentro de casa. (boneca, carrinho, jogos de tabuleiro, bolinha de gude, 

cinco marias). (0) Não.  (1) Sim. 

 B1_17 ) Outros – especificar: ___________________________________________ 
 

Na última semana, quando <nome> não estava na escola, qual a SEGUNDA 

PRINCIPAL atividade que ele(a) realizou?   

B2) Assistiu à TV (0) Não. (1) Sim. 

B2_1) Ouviu rádio e músicas em geral. (0) Não.  (1) Sim. 

B2_2) Jogou videogame ou computador. (0) Não.  (1) Sim. 

B2_3) Desenhou ou pintou. (0) Não.  (1) Sim. 

B2_4) Leu livros, revistas, gibis. (0) Não.  (1) Sim 

B2_5) Brincou na rua(futebol, pega-pega, bicicleta, taco, amarelinha).(0) Não. (1) Sim. 

B2_6) Brincou dentro de casa. (boneca, carrinho, jogos de tabuleiro, bolinha de gude, 

cinco marias). (0) Não.  (1) Sim. 

B2_7) Outros – especificar: ___________________________________________ 

 

Na última semana, quando <nome> não estava na escola, qual a TERCEIRA 

PRINCIPAL atividade que ele(a) realizou? 

B3) Assistiu à TV (0) Não. (1) Sim. 

B3_1) Ouviu rádio e músicas em geral. (0) Não.  (1) Sim. 

B3_2) Jogou videogame ou computador. (0) Não.  (1) Sim. 

B3_3) Desenhou ou pintou. (0) Não.  (1) Sim. 

B3_4) Leu livros, revistas, gibis. (0) Não.  (1) Sim 

B3_5) Brincou na rua(futebol, pega-pega, bicicleta, taco, amarelinha).(0) Não. (1) Sim. 

B3_6) Brincou dentro de casa. (boneca, carrinho, jogos de tabuleiro, bolinha de gude, 

cinco marias). (0) Não.  (1) Sim. 

B3_7) Outros – especificar: ___________________________________________ 

 

Nos últimos 30 (trinta) dias <nome> foi 

 

B4) à praça. ( 0 ) Não. ( 1 ) Sim. 

 

B5) à praia (Laranjal, Barro Duro, Cassino). ( 0 ) Não. ( 1 ) Sim. 

 

B6) ao sítio, à chácara, à fazenda. ( 0 ) Não. ( 1 ) Sim. 
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B7) ao centro da cidade. ( 0 ) Não. ( 1 ) Sim. 

 

B8) visitar parentes / amigos de família. ( 0 ) Não. ( 1 ) Sim. 

 

B9) Outros – especificar: __________________________________________ 

 

Nos últimos 6 (seis) meses <nome> foi 

 

B10) (   ) viajar para outra cidade. ( 0 ) Não. ( 1 ) Sim. 

 

B11) (   ) ao parque de diversões. ( 0 ) Não. ( 1 ) Sim. 

 

B12) (   ) ao clube. ( 0 ) Não. ( 1 ) Sim. 

 

B13) (   ) ao cinema. ( 0 ) Não. ( 1 ) Sim. 

 

B14) (   ) ao circo. ( 0 ) Não. ( 1 ) Sim. 

 

B15) (   ) Outros – especificar: __________________________________________ 

 

B16) <nome> foi à FENADOCE no último ano? 

( 0 ) Não. ( 1 ) Sim. 

 

Vou perguntar sobre possíveis atividades programadas que <nome> realiza 

regularmente (pelo menos uma vez por semana, sem ser na escola). 

 

B17) Faz catecismo (catequese),estudos bíblicos ou evangelização?( 0 ) Não.( 1 ) Sim. 

 

B18) Frequenta núcleo municipal do bairro? ( 0 ) Não. ( 1 ) Sim. 

 

B19) Pratica esporte em clubes, academias, ginásios? ( 0 ) Não. ( 1 ) Sim. 

  

B20) Tem aulas de piano, violão ou outro instrumento musical? ( 0 ) Não. ( 1 ) Sim. 

  

B21) Tem aulas de inglês ou outro idioma? ( 0 ) Não. ( 1 ) Sim. 

  

B22) Faz aulas de computação? ( 0 ) Não. ( 1 ) Sim. 

 

B23) Outro – especificar: ___________________________________________ 

 

Vou perguntar sobre algumas atividades que os pais desenvolvem com <nome> em 

casa. 

B24) A mãe/pai do(a) <nome> brinca com ele(a) com brinquedos de “faz de conta” 

(panelinhas, boneca, bonequinhos, forte apache, quebra-cabeça, carrinhos)?               

( 0 ) Não. ( 1 ) Sim. 

 

B25) A mãe/pai do(a) <nome> joga com ele(a) vídeo-game ou computador?  

( 0 ) Não. ( 1 ) Sim. 
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B26) A mãe/pai do(a) <nome> assiste a filmes com ele(a)? ( 0 ) Não. ( 1 ) Sim. 

 

B27) A mãe/pai do(a) <nome> assiste a programas infantis na TV com ele(a)? 

 ( 0 ) Não. ( 1 ) Sim. 

 

B28) A mãe/pai do(a) <nome> conta estórias e casos para ele(a)? ( 0 ) Não. ( 1 ) Sim. 

 

B29) A mãe/pai do(a) <nome> lê livros, revistas, gibis, com ele(a)? ( 0 ) Não.( 1 ) Sim. 

 

B30) A mãe/pai do(a) <nome> conversa com ele(a) sobre como foi o dia na escola?     

( 0 ) Não. ( 1 ) Sim. 

 

B31) A mãe/pai do(a) <nome> conversa com ele(a) sobre notícias, filmes e outros 

programas de TV? ( 0 ) Não. ( 1 ) Sim. 

 

B32) A mãe/pai do(a) <nome> ouve as suas estórias, conversa sobre os assuntos que 

ele(a) traz? ( 0 ) Não. ( 1 ) Sim. 

 

B33) <Nome> ajuda o pai/mãe nas atividades domésticas como lavar o carro, limpar 

a casa, arrumar as camas? ( 0 ) Não. ( 1 ) Sim. 

 

B34) <Nome> ajuda o pai/mãe nas atividades domésticas como lavar a louça, 

costurar roupas, fazer compras? ( 0 ) Não. ( 1 ) Sim. 

 

B35) Outras – especificar: _________________________________________ 

 

Agora vou perguntar quais os brinquedos que o(a)  <nome> tem ou já teve.   

 

B36) Brinquedos de andar (triciclo, bicicleta, patinete...)? ( 0 ) Não. ( 1 ) Sim. 

 

B37) Brinquedos para movimentos do corpo (corda de pular, balanço...) ?                     

( 0 ) Não. ( 1 ) Sim. 

 

B38) Livrinhos de estória infantis? ( 0 ) Não. ( 1 ) Sim. 

 

B39) Videogame? ( 0 ) Não. ( 1 ) Sim. 

 

B40) Bola, pipa, bola de gude, carrinho de rolimã? ( 0 ) Não. ( 1 ) Sim. 

 

B41) Instrumento musical de brinquedo ou e verdade (tambor, pianinho...) ? ( 0 ) 

Não. ( 1 ) Sim. 

 

B42) Brinquedo que lida com número (dados, dominó, baralho de cartas...) ? ( 0 ) 

Não. ( 1 ) Sim. 

 

B43) Brinquedo de letras (abecedários, quebra-cabeça com letras...)? ( 0 ) Não. ( 1 ) 

Sim. 

 

B44) Brinquedo de aprender cores, tamanhos, formas (quebra-cabeça, encaixes)?       
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( 0 ) Não. ( 1 ) Sim. 

 

B45) Brinquedo para conhecer nome de animais (livros, miniaturas...)?( 0 )Não. ( 1 ) 

Sim. 

 

B46) Objetos como giz, lousa, cola, tinta, tesoura, lápis de cor e papel? ( 0 ) Não. ( 1 ) 

Sim. 

 

B47) Aparelho de som com discos, CDs? ( 0 ) Não. ( 1 ) Sim. 

 

B48) Jogos de regras (dama, loto, senha, memória...)? ( 0 ) Não. ( 1 ) Sim. 

 

B49) Brinquedos de faz de conta (panelinhas, bonecas, martelo, serrote...)?                  

( 0 ) Não. ( 1 ) Sim. 

 

B50) Brinquedos de construção (blocos, lego, pinos mágicos) ? ( 0 ) Não. ( 1 ) Sim. 

 

B51) Brinquedos de rodas (carrinhos, trens, carrinho de boneca...)?( 0 )Não.( 1 ) 

Sim. 

 

B52) Outros – especifique: __________________________________________ 

 

B53) O (A) <nome> tem uma cama só pra ele?  

( 0 ) Não. ( 1 ) Sim. 

 

B54) O (A) <nome> tem animal de estimação? 

( 0 ) Não. ( 1 ) Sim. 

 

B55) Há revistas e jornais em sua casa? 

( 0 ) Não (pule para a questão B65). 

 

( 1 ) Sim – tipo: B56) jornal. ( 0 ) Não. ( 1 ) Sim. 

 

                         B57) revista. ( 0 ) Não ( pule para a questão B65).  

 

                                               ( 1 ) Sim.  → Que tipo de revista? Sobre que assunto? 

  

B58) De notícias ( 0 ) Não. ( 1 ) Sim. 

     

B59) De TV ( 0 ) Não. ( 1 ) Sim. 

   

B60) De fotonovelas ( 0 ) Não. ( 1 ) Sim. 

 

B61) Feminina ( 0 ) Não. ( 1 ) Sim. 

    

B62) De esporte ( 0 ) Não. ( 1 ) Sim. 

     

B63) Religiosa ( 0 ) Não. ( 1 ) Sim. 

 

B64) (   ) Outra, especifique: _______________________________ 
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B65) Há livros na sua casa? 

( 0 ) Não (pule para a questão B74). 

( 1 ) Sim → Que tipo de livro? Sobre que assunto? 

 

B66) Escolares. ( 0 ) Não. ( 1 ) Sim. 

   

B67) Romances, contos, literatura. ( 0 ) Não. ( 1 ) Sim. 

 

B68) Livrinhos infantis. ( 0 ) Não. ( 1 ) Sim. 

   

B69) Religiosos (bíblia, evangelhos, catecismo). ( 0 ) Não. ( 1 ) Sim. 

  

B70) Técnicos, científicos. ( 0 ) Não. ( 1 ) Sim. 

 

B71) Enciclopédias. ( 0 ) Não. ( 1 ) Sim. 

 

B72) Dicionário. ( 0 ) Não. ( 1 ) Sim. 

  

B73) Outros – especifique:______________________________ 

 

B74) <nome> tem acesso à Internet em casa? 

( 0 ) Não. 

( 1 ) Sim.                  

 

B75) Alguém em casa acompanha <nome> com os afazeres da escola? 

( 0 ) Não.  

( 1 ) Sim. 

( 88 ) IGN.  

Quem?     

B76) Mãe.  ( 0 ) Não. ( 1 ) Sim. 

B77) Pai. ( 0 ) Não. ( 1 ) Sim. 

B78) Irmão. ( 0 ) Não. ( 1 ) Sim. 

B79) Irmã. ( 0 ) Não. ( 1 ) Sim. 

B80) Avó. ( 0 ) Não. ( 1 ) Sim. 

B81) Avô. ( 0 ) Não. ( 1 ) Sim. 

B82) Tio. ( 0 ) Não. ( 1 ) Sim. 

B83) Tia. ( 0 ) Não. ( 1 ) Sim. 

B84) Outro:_________________________ 

 

B84_1) Alguém em casa supervisiona o estudo do(a) <nome> para as provas? 

( 0 ) Não.  

( 1 ) Sim. 

Quem?     

B85) Mãe.  ( 0 ) Não. ( 1 ) Sim. 

B86) Pai. ( 0 ) Não. ( 1 ) Sim. 

B87) Irmão. ( 0 ) Não. ( 1 ) Sim. 

B88) Irmã. ( 0 ) Não. ( 1 ) Sim. 

B89) Avó. ( 0 ) Não. ( 1 ) Sim. 

B90) Avô. ( 0 ) Não. ( 1 ) Sim. 
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B91) Tio. ( 0 ) Não. ( 1 ) Sim. 

B92) Tia. ( 0 ) Não. ( 1 ) Sim. 

B93) Outro:_________________________ 

 

B94) Alguém em casa comparece às reuniões da escola? 

( 0 ) Não.  

( 1 ) Sim. 

Quem?     

B95) Mãe.  ( 0 ) Não. ( 1 ) Sim. 

B96) Pai. ( 0 ) Não. ( 1 ) Sim. 

B97) Irmão. ( 0 ) Não. ( 1 ) Sim. 

B98) Irmã. ( 0 ) Não. ( 1 ) Sim. 

B99) Avó. ( 0 ) Não. ( 1 ) Sim. 

B100) Avô. ( 0 ) Não. ( 1 ) Sim. 

B101) Tio. ( 0 ) Não. ( 1 ) Sim. 

B102) Tia. ( 0 ) Não. ( 1 ) Sim. 

B103) Outro:_________________________ 

 

B104) Alguém em casa acompanha as notas do(a) <nome> ? 

( 0 ) Não.  

( 1 ) Sim. 

Quem?     

B105) Mãe.  ( 0 ) Não. ( 1 ) Sim. 

B106) Pai. ( 0 ) Não. ( 1 ) Sim. 

B107) Irmão. ( 0 ) Não. ( 1 ) Sim. 

B108) Irmã. ( 0 ) Não. ( 1 ) Sim. 

B109) Avó. ( 0 ) Não. ( 1 ) Sim. 

B110) Avô. ( 0 ) Não. ( 1 ) Sim. 

B111) Tio. ( 0 ) Não. ( 1 ) Sim. 

B112) Tia. ( 0 ) Não. ( 1 ) Sim. 

B113) Outro:_________________________ 

 

B114) Alguém em casa acompanha a frequência do(a) <nome> na escola? 

( 0 ) Não.  

( 1 ) Sim. 

Quem?     

B115) Mãe.  ( 0 ) Não. ( 1 ) Sim. 

B116) Pai. ( 0 ) Não. ( 1 ) Sim. 

B117) Irmão. ( 0 ) Não. ( 1 ) Sim. 

B118) Irmã. ( 0 ) Não. ( 1 ) Sim. 

B119) Avó. ( 0 ) Não. ( 1 ) Sim. 

B120) Avô. ( 0 ) Não. ( 1 ) Sim. 

B121) Tio. ( 0 ) Não. ( 1 ) Sim. 

B122) Tia. ( 0 ) Não. ( 1 ) Sim. 

B123) Outro:_________________________ 

 

<nome> tem hora certa para: 

 

B124) almoçar?                            

( 0 ) Sempre.  ( 1 ) Às vezes.   ( 2 ) Raramente.   ( 3 ) Nunca. 



 267 

B125) tomar banho? 

( 0 ) Sempre.  ( 1 ) Às vezes.   ( 2 ) Raramente.   ( 3 ) Nunca. 

B126) brincar? 

( 0 ) Sempre.  ( 1 ) Às vezes.   ( 2 ) Raramente.   ( 3 ) Nunca. 

B127) ir dormir? 

( 0 ) Sempre.  ( 1 ) Às vezes.   ( 2 ) Raramente.   ( 3 ) Nunca. 

B128) levantar-se de manhã? 

( 0 ) Sempre.  ( 1 ) Às vezes.   ( 2 ) Raramente.   ( 3 ) Nunca. 

B129) jantar? 

( 0 ) Sempre.  ( 1 ) Às vezes.   ( 2 ) Raramente.   ( 3 ) Nunca. 

B130) fazer a lição de casa? 

( 0 ) Sempre.  ( 1 ) Às vezes.   ( 2 ) Raramente.   ( 3 ) Nunca. 

B131) assistir à TV? 

( 0 ) Sempre.  ( 1 ) Às vezes.   ( 2 ) Raramente.   ( 3 ) Nunca. 

 

Sua família costuma estar reunida: 

 

B132) no café da manhã? 

( 0 ) Sempre.  ( 1 ) Às vezes.   ( 2 ) Raramente.   ( 3 ) Nunca. 

B133) no almoço? 

( 0 ) Sempre.  ( 1 ) Às vezes.   ( 2 ) Raramente.   ( 3 ) Nunca. 

B134) no jantar? 

( 0 ) Sempre.  ( 1 ) Às vezes.   ( 2 ) Raramente.   ( 3 ) Nunca. 

B135) à noite, para assistir à TV? 

( 0 ) Sempre.  ( 1 ) Às vezes.   ( 2 ) Raramente.   ( 3 ) Nunca. 

 nos finais de semana 

B136) em casa? 

( 0 ) Sempre.  ( 1 ) Às vezes.   ( 2 ) Raramente.   ( 3 ) Nunca. 

B137) em passeios? 

( 0 ) Sempre.  ( 1 ) Às vezes.   ( 2 ) Raramente.   ( 3 ) Nunca. 

 

C) QUESTIONÁRIO SOBRE ASTENOPIA PARA O RESPONSÁVEL 

 

C1) A mãe do(a) <nome> usa óculos? 

(0) Não (pule para questão C3). 

(1) Sim. 

 

 

C2) Com que idade, a mãe do(a) <nome> começou a usar óculos? 

(0) Aos 39 anos ou menos. 

(1) Após 40 anos. 

(88) IGN. 

(99) NSA. 

 

C3) O pai do(a) <nome> usa óculos? 

(1) Não (pule para questão C5). 

(0) Sim. 
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C4) Com que idade, o pai do(a) <nome> começou a usar óculos? 

(0) Aos 39 anos ou menos. 

(1) Após 40 anos. 

(88) IGN. 

(99) NSA. 

 

C5) Quando foi a última vez que <nome> consultou para os olhos? 

(0) Nunca consultou. 

(1) Consultou há menos de 1 ano. 

(2) Consultou entre 1 e 5 anos atrás. 

(3) Consultou há mais de 5 anos. 

(9) Consultou, mas não lembra há quanto tempo. 

 

 

C6) Na última semana, <nome> reclamou de dor nos olhos? 

(0) Não. 

(1) Sim. 

(88) IGN. 

 

 

C7) Na última semana, <nome> alguma vez reclamou de ardência (queimação) nos 

olhos? 

(0) Não. 

(1) Sim. 

(88) IGN. 

 

 

C8) Na última semana,  <nome> alguma vez reclamou de coceira nos olhos? 

(0) Não. 

(1) Sim. 

(88) IGN. 

 

 

C9) Na última semana, <nome> alguma vez reclamou de sensação de cansaço ou 

peso nos olhos? 

(0) Não. 

(1) Sim. 

(88) IGN. 

 

 

C10) Na última semana,  <nome> alguma vez reclamou de dor de cabeça? 

(0) Não. 

(1) Sim. 

(88) IGN. 
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D) QUESTIONÁRIO SOCIECONÔMICO 

AGORA FAREI PERGUNTAS SOBRE OS BENS E A RENDA DOS 

MORADORES DA CASA DA CRIANÇA. LEMBRO QUE OS DADOS DESTE 

ESTUDO SÃO CONFIDENCIAIS. PORTANTO, FIQUE TRANQUILO (A) 

PARA INFORMAR O QUE FOR PERGUNTADO. 

Sobre aparelhos que o(a) Sr.(a) tem em casa. Na sua casa o(a) Sr.(a) tem 

D1) aspirador de pó? (0) Não. (1) Sim. (88) IGN. 

D2) máquina de lavar roupa?  

(Não considerar tanquinho). 

(0) Não. (1) Sim. (88) IGN. 

D3) vídeo-cassete ou DVD? (0) Não. (1) Sim. (88) IGN. 

D4) geladeira? (0) Não. (1) Sim. (88) IGN. 

D5) freezer ou geladeira duplex? (0) Não. (1) Sim. (88) IGN. 

D6) forno de micro-ondas? (0) Não. (1) Sim. (88) IGN. 

D7) microcomputador? (0) Não. (1) Sim. (88) IGN. 

D8) telefone fixo? (Convencional). (0) Não. (1) Sim. (88) IGN. 

 

Na sua casa, o(a) Sr.(a) tem... Quantos? 

D9) rádio? (0) (1) (2) (3) (4+) (88) IGN. 

D10) televisão preto e branco? (0) (1) (2) (3) (4+) (88) IGN. 

D11) televisão colorida? (0) (1) (2) (3) (4+) (88) IGN. 

D12) automóvel? 

(Somente de uso particular). 

(0) (1) (2) (3) (4+) (88) IGN. 

D13)  aparelho de ar condicionado? 

(Se ar condicionado central, marque 

o número de cômodos servidos). 

(0) (1) (2) (3) (4+) (88) IGN. 

 

D14)  Na sua casa, trabalha empregada ou empregado doméstico mensalista? 

Sendo sim, quantos? 

(0) Não. 

(1) Um. 

(2) Dois ou mais. 

(88) IGN. 

 

D15)  Quantas pessoas moram nessa casa? 

      ___ ___ pessoas.       (88) IGN. 

 

D16) Quantas peças são usadas para dormir? 

      ___ ___ peças.          (88) IGN. 

 

D17)  Quantos banheiros existem na casa? (Considere somente os que têm vaso mais 

chuveiro ou banheira). 

      ___ ___ banheiros.  (88) IGN. 

D18)  Qual a escolaridade da mãe da criança? 

(1) Nenhuma ou até 3ª série (primário incompleto). 

(2) 4ª série (primário completo) ou 1º grau (ginasial) incompleto. 

(3) 1º grau (ginasial) completo ou 2º grau (colegial) incompleto. 

(4) 2º grau (colegial) completo ou nível superior incompleto. 

(5) Nível superior completo. 

(88) IGN. 
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E) QUESTIONÁRIO SOBRE ASTENOPIA PARA A CRIANÇA 

 

AGORA VAMOS ENTREVISTAR O(A) <NOME> SOBRE ALGUNS 

SINTOMAS QUE PODEM ACONTECER NOS OLHOS 

E1) Na última semana, você teve dor nos olhos? (Lembrar à criança que não 

estamos nos referindo ao momento do exame). 

( 0 ) Não (pular para a questão E4). 

( 1 ) Sim. 

( 2 ) Às vezes. 

( 88 ) IGN (pular para a questão E4). 

E2) Tem algum olho que dói mais? 

( 0 ) Não (em ambos) (pular para a questão E4). 

( 1 ) Sim. 

( 88 ) IGN (pular para a questão E4). 

(99) NSA. 

E3) Qual é o olho que dói mais? (deixar a criança apontar com o dedo) 

( 0 ) OD. 

( 1 ) OE. 

(99) NSA. 

E4) Na última semana, você teve ardência (sensação de queimação) nos olhos ou à 

volta dos olhos? (Lembrar à criança que não estamos nos referindo ao momento 

do exame). 

( 0 ) Não (pular para a questão E7). 

( 1 ) Sim. 

( 2 ) Às vezes. 

( 88 ) IGN (pular para a questão E7). 

E5) Tem algum olho que arde mais? 

( 0 ) Não (em ambos) (pular para a questão E7). 

( 1 ) Sim. 

( 88 ) IGN (pular para a questão E7). 

(99) NSA. 

E6) Qual é o olho que arde (queima) mais?(Deixar a criança apontar com o dedo). 

( 0 ) OD. 

( 1 ) OE. 

(99) NSA. 

E7) Na última semana, você sentiu coceira os olhos? (Lembrar à criança que não 

estamos nos referindo ao momento do exame). 

( 0 ) Não (pular para a questão E10). 

( 1 ) Sim. 

( 2 ) Às vezes. 

( 88 ) IGN (pular para a questão E10). 

E8) Tem algum olho que coça mais? 

( 0 ) Não (em ambos) (pular para a questão E10). 

( 1 ) Sim. 

( 88 ) IGN (pular para a questão E10). 

(99) NSA. 

E9) Qual é o olho que coça mais? (Deixar a criança apontar com o dedo). 

( 0 ) OD. 

( 1 ) OE. 

(99) NSA. 
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E10) Na última semana, você teve sentiu os olhos cansados ou pesados? (Lembrar 

à criança que não estamos nos referindo ao momento do exame). 

( 0 ) Não (pular para a questão E13). 

( 1 ) Sim. 

( 2 ) Às vezes. 

( 88 ) IGN (pular para a questão E13). 

E11) Tem algum olho que cansa ou pesa mais? 

( 0 ) Não (em ambos) (pular para a questão E13). 

( 1 ) Sim. 

( 88 ) IGN (pular para a questão E13). 

(99) NSA. 

E12) Qual é o olho que cansa ou pesa mais? (Deixar a criança apontar com o 

dedo). 

( 0 ) OD. 

( 1 ) OE. 

(99) NSA. 

E13) Na última semana, você teve dor de cabeça? 

( 0 ) Não ( finalizar o questionário). 

( 1 ) Sim. 

( 2 ) Às vezes. 

( 88 ) IGN ( finalizar o questionário). 

E14) A dor de cabeça é mais forte: 

( 0 ) de manhã? 

( 1 ) de tarde? 

( 2 ) de noite? 

( 3 ) todo o tempo? 

( 88 ) IGN (finalizar o questionário). 

(99) NSA. 

E15) Mostre qual a parte da cabeça que dói mais. (A criança aponta com o dedo). 

( 0 ) A frente (frontal). 

( 1 ) Na frente, somente um dos lados. 

( 2 ) Atrás, (occiptal). 

( 3 ) Os lados, ou um dos lados (parietal). 

( 4 ) Toda a cabeça. 

( 88 ) IGN (finalizar o questionário).  

(99)NSA. 

_____________________________________________________________________ 

 

E16) Outro:__________________________________________  

 

(finalizar o questionário). 
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Anexo III – Questionário do controle de qualidade 

 

                     QUESTIONÁRIO PARA O CONTROLE DE QUALIDADE 

_____________________________________________________________________ 

 

AMPLITUDE ACOMODATIVA – PUSH UP (utilizar tabela de perto 20/30). 

 

 

CQ 1) Amplitude acomodativa do OD: _______   centímetros. 

HETEROFORIA HORIZONTAL PARA LONGE – Howell 

 

 

CQ 2) A criança apresenta heteroforia horizontal para longe? 

 

      (0) Não. 

      (1) Sim. 

 

 

CQ 3) A criança apresenta exoforia para longe? 

 

      (0) Não. 

      (1) Sim. 

      (  ) NSA. 

 

 

CQ 4) A criança apresenta endoforia para longe? 

 

      (0) Não. 

      (1) Sim.  

      (  ) NSA. 

                                  

CQ 5) Quantificação da heteroforia horizontal para longe:     

 

 _____________________Δ 

 

FLEXIBILIDADE ACOMODATIVA BINOCULAR (BAF) 

 

CQ 6) ciclos em 01 minuto 

 

  _____________. 

 

 Qual sinal de lente foi mais difícil de a criança focar, segundo a observação do 

examinador?  

 

CQ 7) + 2.00? 

 

      (0) Não. 

      (1) Sim. 
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 CQ 8) -2.00? 

     

      (0) Não. 

      (1) Sim. 

                                                                                                  

 QUESTIONÁRIO SOCIOCULTURAL / ASTENOPIA 

CQ 9) Na última semana, você teve teve dor de cabeça? 

 

 (0) Não. 

 (1) Sim. 

 (2) Às vezes. 

 (88) IGN.  
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  Anexo IV - Manual do Trabalho de Campo 

 

 

Disposições gerais 

 

1. Cabe ao coordenador do trabalho de campo a palavra final em qualquer 

decisão referente ao projeto. 

2. Antes de iniciar os exames, os responsáveis devem assinar um termo de 

consentimento, liberando a(s) criança(s) para realizarem-se os exames 

de função visual, inclusive a cicloplegia. No caso da cicloplegia, os 

examinadores devem enfatizar que os riscos são raros e que é um 

exame de rotina nos consultórios oftalmológicos para crianças na faixa 

etária do ensino fundamental. 

3. O termo de consentimento é válido, também, para os questionários 

socioeconômicos e culturais da criança. 

4. O responsável pela criança não deve participar das respostas durante o 

exame de função visual, nem induzir a criança durante os exames. Os 

examinadores podem intervir para que não ocorra interferência dos 

responsáveis. 

5. Os responsáveis têm o direito de observar qualquer exame sem, 

contudo, interferir no andamento da avaliação das funções visuais das 

crianças. 

6. Caso os responsáveis mudem de idéia com relação aos exames 

(principalmente no momento da instilação de colírio cicloplégico), 

mesmo tendo assinado o termo de consentimento, não cabe ao 

examinador ou ao coordenador do trabalho de campo tentar reverter a 

decisão com insistência. Neste caso será considerada como uma perda  

com relação à avaliação dos erros refrativos. 

7. Os crachás deverão estar pendurados no pescoço das crianças que 

participarem do estudo, durante a avaliação das funções visuais e 

questionários. 

8. O organograma da logística e dos “pulos” encontra-se na Fig. 2, página 

315 deste manual. 
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9. O Formulário Optométrico (modelo) encontra-se no Anexo 1. 

10. O questionário socioeconômico cultural e de sintomas de astenopia 

encontra-se no Anexo 2.  

 

O examinador deve estar atento para anotar todos os exames, conforme a 

orientação do manual, nos espaços corretos destinados a este fim. Cada 

exame tem uma maneira diferente de ser anotado e o examinador deve estar 

familiarizado com estes procedimentos. Em caso de dúvida sobre as 

anotações, o examinador deve parar o exame e solicitar auxílio ao 

coordenador do trabalho de campo, antes de continuar. 
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Exames de Função Visual 
 

 

I – Funções básicas 

 

 

1. Medida da acuidade visual (Tabela de LogMar) 

 

a. Antes de iniciar o exame, se a criança (geralmente de pouca 

idade) não entender o exame, devemos mostrar como indicar 

com o dedo para qual lado estão as “perninhas da letra E”: “para 

cima”, “para baixo”, “para esse lado” (direita) ou “para esse lado” 

(esquerda). 

b. A criança deve ser posicionada na cadeira que faz parte da 

coluna de exame a exatos 4 metros da tabela de LogMAR que 

estará iluminada. O pedestal será posicionado de acordo com a 

marcação em linha (fita), no chão, feita previamente. 

c. A tabela adaptada à caixa iluminada que será utilizada para 

mensuração da acuidade visual, será a do E de Snellen para 

todas as faixas etárias, conforme padronização REST.  

d. Caso a criança mostre dificuldade de entendimento do 

exame, existem tabelas com desenhos geométricos. O 

examinador deve contatar com os coordenadores de campo, 

antes de decidir usá-las. 

e. Antes de iniciar o teste, as crianças que estiverem utilizando 

óculos deverão ter as dioptrias de sua correção mensuradas e 

anotadas através de lensometria (anotar no Formulário 

Optométrico). O examinador faz a leitura dos óculos, antes de 

iniciar o exame de acuidade visual. 

f. Nas crianças que usam óculos, a acuidade visual deve ser 

primeiramente medida sem a correção e, após, com a correção. 

g. A acuidade visual é realizada separadamente em cada olho, 

iniciando-se pelo olho direito (OD). Para isso, coloca-se o oclusor 

no olho esquerdo (oclusor com elástico). Após terminar o exame  
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de acuidade visual no olho direito, este deverá ser ocluído para 

dar continuidade ao exame, agora, do olho esquerdo (OE). Não 

será realizada acuidade visual binocular. As crianças usuárias de 

óculos os utilizarão por cima do oclusor elástico, no momento da 

medida de acuidade visual com a correção. 

h. A criança deve ser orientada a não apertar os olhos (na tentativa 

de focar) durante o exame, para evitar o efeito pinhole. 

i.  Os examinadores devem orientar os responsáveis para que não 

auxiliem a criança durante o exame.  

j. Os próprios examinadores não devem induzir a resposta correta 

para a criança do tipo: “Não! Atenção!” ou “Tem certeza, 

mesmo?” ou “Não acha que está para tal lado?” 

k. O examinador, após a explicação prévia sobre a posição das 

figuras, simplesmente apontará para a figura e dirá: “Para que 

lado estão as perninhas dessa figura?”  “E dessa?” e assim 

sucessivamente. 

l. O examinador deve se posicionar à frente da tabela e apontar, 

com uma caneta, qual o optotipo que deseja que seja identificado 

pela criança. 

m. Para anotação, o examinador vai utilizar o numerador 20 e o 

denominador como um dos números da coluna da direita (lado 

esquerdo da tabela de LogMAR). 

n. O examinador deverá apontar para todos os optotipos: [linha 1 

(1.00 ou 20/200)]. No mínimo, quatro das cinco figuras deverão 

ser identificadas.  

o. Em sendo identificadas, o examinador apontará para os optotipos: 

[linha 4 (0.70 ou 20/100)].  No mínimo quatro, das cinco figuras, 

deverão ser identificadas. 

p. Repete-se o acima descrito para as linhas correspondentes: [linha 

7 (0.40 ou 20/50)] ; [linha 10 (0.10 ou 20/25)]  e [linha 11 (0.00 ou 

20/20)]. 

q. Caso a criança erre duas ou mais letras na mesma linha, o 

examinador deve testar a acuidade visual da linha imediatamente 

superior a essa, retornando para novo teste na linha de falha, até 
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conseguir a melhor acuidade visual possível (linha 

correspondente à identificação de todos os optotipos ou, pelo 

menos, 4 dos 5). 

r. Caso a criança não enxergue a linha correspondente: [linha 1 

(1.00 ou 20/200)] (com ou sem óculos), o examinador aproximará 

a tabela, na distância de dois metros da criança. O pedestal será 

posicionado, de acordo com a marcação em linha (fita), no chão, 

feita previamente e testará a acuidade visual como acima 

descrito. Nesse caso, o numerador será 10 e o denominador será 

um dos números da coluna da direita (no lado esquerdo da tabela 

LogMAR). 

s. A acuidade final será aquela em que a criança acertar no mínimo 

quatro de cinco optotipos. 

t. Caso a criança não consiga ver a letra correspondente ao maior 

optotipo da tabela: [linha 1 (1.00 ou 20/200)], na distância de dois 

metros, o examinador deverá contatar os coordenadores do 

trabalho de campo. A criança será orientada para que “conte 

dedos”, a uma distância de aproximadamente 60cm (2 pés). Caso 

não consiga, o examinador deve realizar o movimento de mãos e, 

caso a criança ainda não consiga enxergar, o examinador realiza 

o exame de percepção luminosa. Se a criança não perceber luz, 

esse olho será considerado amaurótico. (Robaei, 2005) 

u. Fazer o registro da acuidade visual de cada olho no formulário 

optométrico. Não se esquecer de anotar, no formulário, aquelas 

crianças em que a tabela teve que ser posicionada a dois metros. 

v. As siglas para “conta dedos a 60 cm”, “movimento de mãos a 

60cm”, “percepção luminosa” e “amaurose” são: CD, MM, PL e 

AM, respectivamente, para preenchimento no formulário 

optométrico. 
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2. Fogging Test 

 

a. Inicialmente a criança é levada ao autorrefrator para uma medida 

refracional subjetiva (ao invés de realizar retinoscopia), para 

simples acompanhamento do Fogging Test e também para a 

determinação exata da distância nasopupilar (DNP). O 

examinador deve realizar 4 medidas de autorrefração em cada 

um dos olhos (a técnica exata da autorrefração está detalhada em 

sessão posterior deste manual).  

b. Esta impressão deve ser destacada e grampeada no Formulário 

Optométrico. Além disso, o examinador deve anotar a caneta, 

sobre o papel-bobina, o nome e sobrenome da criança. 

c. Caso a criança use óculos, a lensometria já terá sido feita e 

poderá ser utilizada pelo examinador, para ajudar no exame de 

Fogging. 

d. A criança permanece sentada na cadeira matriz (acoplada à 

coluna de exame). 

e. Posicionar o foróptero na frente da criança, respeitando a DNP 

que é definida pelo exame de autorrefração. 

f. A distância de exame deve ser de 4 metros para todas as 

crianças, inclusive para aquelas em que a tabela teve que ser 

aproximada (2 metros) na quantificação da acuidade visual 

(exame anterior). 

g. O examinador deve dizer: “Agora vou mexer aqui na frente e você 

vai ficar com a visão bem borrada. Mas, mesmo assim, eu quero 

ver se você consegue ficar enxergando essas “letronas” grandes 

aqui, ok?”: [linha 4 (0.70 ou 20/100)]. O examinador sempre deve 

esperar a confirmação de que a criança entendeu o solicitado. 

h. Ocluir o olho esquerdo para iniciar o teste com o olho direito. 

i. Antepor lentes positivas que permitam uma acuidade visual 

máxima: [linha 4 (0.70 ou 20/100)]. Pode-se iniciar com +4.00D. 
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Caso a criança ainda visualize linhas abaixo de: [linha 4 (0.70 ou 

20/100)], o examinador deve aumentar o poder da lente em 

+1.00D, até a criança referir que só enxerga os optotipos: [linha 4 

(0.70 ou 20/100)]. 

j. Se a criança tiver visão inferior a [linha 4 (0.70 ou 20/100)], com a 

adição de +4.00, reduz-se +1.00 dioptrias até alcançar [linha 4 

(0.70 ou 20/100)]. 

k. Agora o examinador fala: “Vou mexer aqui na frente para que 

você comece a enxergar melhor as letrinhas menores”. 

l. Reduzir o poder das lentes a cada 0,25D. Ao chegar ao total de 

1.00D de redução, o examinador deve perguntar para a criança 

se ela já consegue ver a linha de baixo: [linha 5 (0.60 ou 20/80)], 

indo até a tabela e apontando.  

m. O exame prossegue dessa maneira até atingir a acuidade visual: 

[linha 8 (0.30 ou 20/40)] – identificação mínima de 4 dos 5 

optotipos - para, em seguida, realizar o teste para determinação 

do astigmatismo. 

n. O examinador pode ter como auxílio a primeira medida de 

autorrefração, onde o cilindro e o eixo do astigmatismo são 

bastante precisos, ou pode realizar o teste do cilidndro cruzado 

de Jackson. 

o. Teste do Cilindro Cruzado de Jackson (JCC): 

 

i. Determinação do eixo do astigmatismo 

1. O eixo adquirido pela primeira autorrefração poderá ajudar na 

determinação do eixo do astigmatismo, durante o teste com o 

JCC. 

2. Posicionar o eixo do cilindro do foróptero a 180º (como o 

astigmatismo com a regra é mais prevalente, começamos a 

180º). 

3. Posicionar o eixo do JCC na marca 45º, ou seja, o cabo do JCC 

deve ficar a 90º do eixo do foróptero. 

4. O examinador diz: “Fique prestando bastante atenção nessa 

letrinha aqui. Apontar para um dos optotipos: [linha 8 (0.30 ou 

20/40)]. Eu vou mexer aqui na frente e quero que você me diga 
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se dá para ver melhor a letrinha lá na frente ou se não tem 

diferença nenhuma, ok?” (Obs. o teste não é feito em função 

da melhora da acuidade visual, mas em função da não diferença 

entre as posições do JCC ao flipar). 

5. Flipar o JCC em frente ao olho. “Sente alguma diferença entre 

esse (flipar) e esse?” (flipar). Se a criança diz não haver 

diferença, o examinador anota o eixo do astigmatismo e parte 

para a determinação do valor do astigmatismo. 

6. Caso a criança escolha uma das posições, devemos 

reposicionar o eixo do foróptero em direção à marca mais 

negativa do dial do JCC. O grau final desse reposicionamento 

fica a critério do examinador. A única ressalva é que o 

examinador deve prestar muita atenção no número de graus 

modificados no eixo do foróptero para também contá-los no 

dial do JCC, reposicionando o cabo do JCC  sempre a 90º do 

NOVO eixo do foróptero. 

7. Flipar o JCC em frente ao olho. “Sente alguma diferença entre 

esse (flipar) e esse?” (flipar). Se a criança diz não haver 

diferença, o examinador anota o eixo do astigmatismo e segue 

para a determinação do valor do astigmatismo. Caso continue a 

perceber algum ponto melhor que outro, o examinador vai 

repetindo a sequência do exame sempre posicionando o eixo do 

foróptero em direção ao eixo negativo do JCC e flipar o JCC 

até a criança relatar que não há diferença entre as posições.  

 

 

ii. Determinação do valor astigmático 

 

1. O valor do astigmatismo adquirido pela primeira autorrefração 

poderá ajudar na determinação durante o JCC. 

2. Posicionar o eixo negativo do JCC exatamente sobre o 

eixo encontrado no foróptero (alinhar o eixo negativo do 

JCC com a marca do dial do JCC). 

3. O examinador deve colocar -0,50D cilíndricas em frente 

ao olho da criança. 
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4. O examinador diz: “Fique prestando bastante atenção nessa 

letrinha aqui: [linha 8 (0.30 ou 20/40)]. Eu vou mexer aqui na 

frente e quero que você me diga se dá para ver melhor a 

letrinha lá na frente ou se não tem diferença nenhuma, ok?” 

5. Flipar o JCC. “Sente alguma diferença entre esse (flipar) e 

esse? (flipar)” Se a criança diz não haver diferença, o 

examinador deverá avaliar a acuidade visual, apontando para os 

optotipos da linha correspondente: [linha 10 (0.10 ou 20/25)]. 

Identificação mínima de 4 dos 5 optotipos.  

6. Caso a criança não atinja [linha 10 (0.10 ou 20/25)], o 

examinador pode tentar com que a criança chegue nessa 

acuidade visual com auxilio da utilização das lentes esféricas. 

7. Caso a criança achar que enxerga melhor em [linha 8 (0.30 ou 

20/40)] com o eixo negativo em relação ao positivo, o 

examinador acrescenta valor de -0,50 e flipa o JCC novamente. 

Caso a criança prefira ainda a mudança sobre o eixo negativo, 

aumentar para -1,00 e, assim, sucessivamente até a criança 

indicar que não tem diferença. Caso a criança identificar como 

melhor o eixo positivo (após flipar), o examinador deve 

diminuir o valor do cilindro (ex: -0,75) e continuar a 

experimentar até que a criança não informe diferença entre as 

movimentações de fliper. 

8. No caso do valor do cilindro estar em ZERO e a criança 

preferir o eixo positivo, esta não apresenta astigmatismo 

clinicamente relevante e o exame estará concluído. 

9. Anotar o valor do cilindro no Formulário Optométrico. 

 

iii. Repetir todo o exame no olho esquerdo (ocluindo o olho 

direito). 

 

p. Anotar a melhor correção final adquirida pela criança no 

Formulário Optométrico. 

 

OBS.: CASO A CRIANÇA NÃO CONSIGA ACUIDADE VISUAL FINAL: [linha 

10 (0.1 ou 20/25)] COM MELHOR CORREÇÃO EM QUALQUER UM DOS 

OLHOS, REALIZAR O “PULO” PARA CICLOPLEGIA. 
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3. Cover Test: longe e perto/ Cover Test com prismas alternado: longe 

e perto (Figura1) 

 

a. Para longe:  

 

i. A criança deve estar posicionada sentada na cadeira 

matriz que faz parte da coluna de exame. 

ii. As crianças que necessitem de correção para longe de 

acordo com o Fogging Test, devem manter a correção 

durante todo o exame, nos óculos que usam (caso o foggin 

não tenha determinado refração melhor) ou na armação de 

prova com lentes. 

iii. O examinador deve pedir para a criança olhar com atenção 

para um optotipo: [linha 8 (0,3 ou 20/40)] para longe na 

tabela Log-MAR. Para isso o examinador deve ir até a 

tabela e apontar qual optotipo a criança deve ficar 

observando. Nesse ponto, o controle de acomodação deve 

acontecer. Assim, caso o examinador perceba desatenção 

da criança ao olhar para o optotipo ao longe, deve pedir 

ajuda do responsável para manter a atenção da criança, 

pedindo que permaneça apontando com o dedo para o 

optotipo a fim de manter constante a atenção da criança 

para longe. 

iv. Ocluir OD com oclusor de cabo e observar o 

comportamento do OE (não coberto). Observar se existe 

ou não movimento do OE. Caso OE se mover, existe uma 

tropia. Anotar no Formulário Optométrico o olho envolvido 

(nesse exemplo o OE) e a direção do desvio. Exs: o 

movimento do OE é de fora para dentro, no momento da 

oclusão do OD = Exotropia; ou o movimento do OE é de 

dentro para fora, no momento da oclusão do OD = 
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Endotropia; o movimento do OE é de cima para baixo, no 

momento da oclusão do OD = Hipertropia; o movimento do 

OE é de baixo para cima no momento da oclusão do OD = 

Hipotropia.  

v. Descobrir o OD e observar os dois olhos. No caso de haver 

movimentação de fixação dos dois olhos, estamos frente a 

uma tropia somente do OE (monocular). Caso, após 

desocluir o OD, não haja movimentação de nenhum dos 

olhos, estamos frente a uma tropia alternante. Anotar o tipo 

de tropia (monocular ou alternante). 

vi. Realizar a mesma avaliação no olho esquerdo, ocluindo o 

olho direito. 

vii. Para quantificar o desvio, fazer o Cover Test com prismas 

alternado:  

1. Ocluir (com oclusor em cabo) o olho que se 

movimenta no exame do Cover Test e antepor, 

entre o olho e o oclusor, um prisma leve, com a 

base voltada para o lado do desvio (base no sentido 

do desvio e ápice no sentido do movimento do olho). 

Ex: movimento do olho de dentro para fora (prisma 

base nasal); movimento de fora para dentro (prisma 

de base temporal).  

2. O olho contralateral se mantém descoberto e 

fixando ao longe a tabela: [linha 8 (0,3 ou 20/40)]. 

3. Ocluir o olho contralateral e observar a 

movimentação do olho que está com o prisma ante-

posto. 

4. Aumentar gradativamente o poder do prisma, até 

que não haja mais movimentação de refixação do 

olho com o prisma anteposto. 

5. Anotar no Formulário Optométrico o valor do prisma 

que anulou a movimentação ocular de refixação. 
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b. Para perto: 

 

i. A criança deve estar posicionada sentada na cadeira 

matriz que faz parte da coluna de exame. 

ii. As crianças que necessitem de correção para longe, de 

acordo com o Fogging Test, ou que já usam correção sem 

necessidade de melhora, devem manter a correção 

durante todo o exame. 

iii. O examinador deve pedir para a criança olhar com atenção 

para o optotipo (20/30) no bastão de fixação de Gulden. O 

examinador deve manter a atenção da criança para fixar 

continuamente o bastão, intercalando as extremidades do 

bastão, movendo-o lateralmente (delicadamente) e 

perguntando para que lado estão as “perninhas” da figura 

(essa manutenção é importante devido ao controle de 

acomodação).  

iv. Ocluir OD com oclusor de cabo e observar o 

comportamento do OE (não coberto). Observar se existe 

ou não movimento do OE. Caso OE se mover, existe uma 

tropia. Anotar no Formulário Optométrico o olho envolvido 

(nesse exemplo, o OE) e a direção do desvio. Exs: o 

movimento do OE é de fora para dentro no momento da 

oclusão do OD = Exotropia; ou o movimento do OE é de 

dentro para fora, no momento da oclusão do OD = 

Endotropia; o movimento do OE é de cima para baixo, no 

momento da oclusão do OD = Hipertropia; o movimento do 

OE é de baixo para cima, no momento da oclusão do OD = 

Hipotropia.  

v. Descobrir o OD e observar os dois olhos. No caso de haver 

movimentação de fixação dos dois olhos, estamos frente a 

uma tropia somente do OE (monocular). Caso, após 
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desocluir o OD, não haja movimentação de nenhum dos 

olhos, estamos frente a uma tropia alternante. Anotar o tipo 

de tropia (monocular ou alternante).  

vi. Realizar a mesma avaliação no olho esquerdo, ocluindo o 

olho direito.  

vii. Para quantificar o desvio, fazer o Cover Test com prismas 

alternado:  

1. Ocluir (com oclusor em cabo) o olho que se 

movimenta no exame do Cover Test e antepor, 

entre o olho e o oclusor, um prisma leve, com a 

base voltada para o lado do desvio (base no sentido 

do desvio e ápice no sentido do movimento do olho). 

Ex: movimento do olho de dentro para fora (prisma 

base nasal); movimento de fora para dentro (prisma 

de base temporal).  

2. O olho contralateral se mantém descoberto e 

fixando o optotipo 20/30 do bastão de fixação de 

Gulden, que será segurado pela criança, com o 

braço estendido à frente. 

3. Ocluir o olho contralateral e observar a 

movimentação do olho que está com o prisma ante-

posto. 

4. Aumentar gradativamente o poder do prisma, até 

que não haja mais movimentação de refixação do 

olho com o prisma anteposto. 

5. Anotar no Formulário Optométrico o valor do prisma 

que anulou a movimentação ocular de refixação. 

 

c. As crianças, que necessitarem utilizar a correção para 

realização do Cover Test, vão repetir o exame para longe e 

perto sem a correção. 
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OBS.: COM A PRESENÇA DE TROPIA EM QUALQUER UM DOS OLHOS 

PARA LONGE OU PARA PERTO, A CRIANÇA REALIZARÁ O “PULO” 

PARA CICLOPLEGIA. 
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Figura 1. Fluxograma do exame de Cover Test 

 
 
 

  

 

 

 

Cobrir OD Observar OE 

OE não se move OE se move 

Cobrir OE Observar OD 

OD se move OD não se move 

TROPIA Ausência de tropia 

Descobrir OE e 

observar os dois 

olhos 

Os dois olhos se movem  Não se movem 

Tropia OD 

monocular 
Tropia alternante 

TROPIA 

Descobrir o OD e 

observar os dois 

olhos 

Os dois olhos se movem  Não se movem 

Tropia OE 

monocular 

Tropia alternante 

Quantificar a tropia com o Cover test com prismas alternado 
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4. Teste de Titmus (Stereo Fly Test ) 

 

a.  Este exame será realizado na cadeira acoplada à coluna. 

b. O examinador deve preparar os óculos de prova com as lentes de 

melhor acuidade visual obtidas pelo Fogging Test e adaptá-las no 

rosto da criança para a continuidade do exame. (Shin 2011 – 

comunicado particular) As crianças que já usarem correção, e 

estas forem muito próximas das obtidas pelo Fogging Test, 

devem colocar seus óculos para a continuidade do exame. 

c. Posicionar, em frente aos olhos, armação de prova ou óculos da 

criança, e os óculos polarizadores.  

d. O ambiente deve permanecer com iluminação moderada (de teto 

e da coluna). 

e. O examinador deverá perguntar sempre se a luz não está 

incomodando ou dando reflexo no caderno de exame, como se 

fosse “uma janela aberta ao ver TV”. Outra maneira é o próprio 

examinador se posicionar próximo à criança e ver se existe 

alguma dificuldade de nitidez por causa externa. 

f. O caderno de exame será posicionado e segurado pelo 

examinador, na distância de 40cm, perpendicular ao plano dos 

óculos polarizados. O examinador permanecerá sentado e com 

um lápis que aponta as figuras para a criança. 

g. Orientar a criança a não se movimentar: “Agora você deve ficar 

bem paradinha, como “estátua”, para que a gente possa começar, 

ok?” 

h. O examinador pede para a criança manter a atenção na mosca 

grande e orienta: “Não se assuste com a mosca, pois ela é só um 

desenho e não é de verdade. Eu quero que você pegue com seus 

dois dedos (o examinador mostra à criança, pinçando o polegar 

contra o indicador) a pontinha da asa da mosca. Você 

consegue?” O examinador fica observando se a criança pinça o 

ar na frente do desenho. Em caso positivo, o examinador passa 
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ao teste dos animais. Se a criança não acusar boa estereopsia no 

teste da mosca, o examinador deverá marcar NÃO. 

 

 

NO CASO DE A CRIANÇA PINÇAR A ASA DA MOSCA NO PLANO 

DO DESENHO, ESTARÁ ACUSANDO FALTA DE ESTEREOPSIA. 

INTERROMPER O TESTE E REALIZAR O “PULO” PARA A 

CICLOPLEGIA. 

 

 

i. No teste dos animais, o examinador aponta com o lápis para a 

linha de figurinhas A de animais à frente e pergunta: “Nessa fila 

de bichinhos, qual o bichinho que está mais na frente?” Após a 

resposta da criança, a pergunta é repetida, apontando para as 

linhas B e C. Obs.: Apontar as linhas e não as figuras. As 

respostas certas são: A=gato, B=coelho e C=macaco.  

j. Se a criança errar uma figura mais fácil (ex.: B) e acertar uma 

mais difícil (ex.: C), o examinador deve retornar para a linha B e 

tentar novamente, pois a criança pode ter adivinhado o da linha 

mais difícil: (ex: C). Será permitido à criança tentar somente mais 

uma vez. 

k. Marcar no Formulário Optométrico ao lado das letras A, B e C e 

seguir o exame. No caso de erro em alguma das linhas, deverá 

marcar NÃO ao lado das letras.  

 

NO CASO DE ERRO EM QUALQUER DAS LINHAS APÓS A 

SEGUNDA TENTATIVA, A CRIANÇA ESTARÁ ACUSANDO FALTA DE 

ESTEREOPSIA. INTERROMPER O TESTE E REALIZAR O “PULO” PARA A 

CICLOPLEGIA. 

 

l. Em caso de acerto, o examinador deve realizar o exame dos 

círculos. Nesse exame, a criança deverá identificar qual o círculo 
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que está posicionado mais à frente dos demais em cada um dos 

nove testes. 

m. O examinador deve dizer: “Você está vendo que existem algumas 

bolinhas aqui, não é?” (o examinador deve apontar para algumas 

bolinhas). O examinador começa pelo desenho nº1 e diz: “Olhe 

para estas quatro bolinhas aqui” (o examinador aponta com o 

lápis para as quatro bolinhas). “Qual delas está na frente das 

outras ou qual delas está mais perto de você? A de cima, a de 

baixo, a desse lado (indicar a bolinha) ou a desse lado? (indicar a 

bolinha)”. Em caso de acerto, marcar SIM no Formulário 

Optométrico e seguir o exame.  

n. Em caso de erro, o examinador deverá fazer o re-teste do número 

anterior, para ver se a criança não adivinhou o resultado seguinte, 

mais difícil. No caso de acertar, continuar. No caso de novo erro, 

marcar NÃO no Formulário Optométrico. Esse teste deve ser 

concluído até o último número 

 

NO CASO DE FALHA NO TESTE Nº 5, APÓS A SEGUNDA 

TENTATIVA, A CRIANÇA ESTARÁ ACUSANDO FALTA DE 

ESTEREOPSIA MÍNIMA. INTERROMPER O TESTE E REALIZAR O 

“PULO” PARA A CICLOPLEGIA. 

 

o. No caso de acertos, o exame deverá ser feito para os 09 testes 

exatamente como foi descrito acima (desenho nº1). 

p. Marcar SIM ao lado dos números de 1 a 9, no caso de a criança 

acertar todos os testes e NÃO, no caso de a criança não acertar.
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II - Funções acomodativas 

 

1. Amplitude acomodativa monocular (Push Up de Donders) 

 

a. A criança já deve ter realizado o Fogging Test e a necessidade, 

ou não, de manter a correção ocular já deve ter sido observada. 

b. O push up será realizado em espaço livre (fora do doróptero). 

c. Posicionar o cartão I reduzido de Snellen, na distância de 40cm, 

com ajuda de uma régua milimetrada.  

d. Manter a atenção da criança, fazendo com que permaneça em 

posição, se necessário com ajuda do responsável.  

e. A iluminação deve ser constante, através da lâmpada acoplada à 

coluna e/ou à luz do teto da sala (manter acesa durante todo o 

exame de amplitude acomodativa).  

f. O exame será realizado monocularmente (somente o OD, 

ocluindo o olho contralateral).  

g. Orientar a criança para que fique olhando para um optotipo ou 

uma frase do cartão que corresponda à acuidade visual de 20/30 

(0.67).  

h. O examinador deve informar para a criança: “Vou aproximar este 

cartão do seu rosto e quero que você continue olhando para esta 

letrinha, ou continue lendo em voz alta esta frase pequenininha 

aqui, certo?” “Quando você sentir que a visão ficou borrada ou 

fica difícil de ver a letrinha ou de continuar lendo, você me avisa, 

certo?” O examinador deve receber sempre o aval positivo da 

criança. 

i. Ir aproximando lentamente o cartão em direção ao rosto da 

criança. O examinador deve aproximar o cartão com uma 

velocidade de aproximadamente 1-2 cm/s.  

j. No momento em que a criança indicar dificuldade ou borramento 

visual, o examinador para e informa: “Tente forçar um pouquinho 

mais para ver se você consegue focar melhor ou deixar a letrinha 

ou a frase nítidas de novo” Assim a criança vai forçar o sistema 
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acomodativo para a continuação do exame cujo objetivo é ver 

onde ocorre o primeiro borramento sustentado).  

k. Orientar a criança para que informe quando a letrinha ou frase 

ficar borrada ou difícil de ver novamente.  

l. Eventualmente, na dúvida, o examinador deve perguntar para a 

criança se a letra ou a frase já não estão borradas. Isso por que 

as crianças menores têm timidez de informar. Caso elas informem 

que está borrada, explicar novamente o exame e tornar a realizá-

lo. 

m. Ao ser informado, o examinador deve medir acuradamente, com a 

régua miimetrada, a distância do cartão à testa da criança e tomar 

esta medida em centímetros.  

n. No período de análise dos dados, este dado será transformado 

em dioptrias.  

 

2. Acomodação relativa  

 

a. Acomodação relativa negativa (NRA) - binocular 

 

i. A criança deve permanecer sentada, com o foróptero 

diante de si, com a melhor correção possível, após o 

Fogging Test. Os dois oclusores devem estar abertos para 

permitir visão binocular. 

ii. O examinador pede para a criança ficar atenta ao optotipo 

que corresponde à linha 20/30 (0,67) do cartão I reduzido 

de Snellen, posicionado a 40 cm. 

iii. O examinador diz: “Vou mexer aqui na frente e você vai me 

informar quando a imagem que você está vendo – preste 

muita atenção nela - começar a ficar borrada (pouco 

nítida). Assim que você sentir isso, deve dizer “deu”, ok?” 

O examinador deve sempre esperar a resposta positiva da 

criança, para saber que ela compreendeu as orientações. 

iv. O examinador deve acrescentar lentes positivas, a cada 

+0,25 em ambos os olhos (a partir da refração final da 
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criança), até o aviso de borramento visual. No momento de 

aviso da criança, o examinador para e anota o valor das 

dioptrias no espaço reservado para NRA (acomodação 

relativa negativa). 

v. Anotar o resultado no formulário optométrico (em 

dioptrias). 

 

 

 

b. Acomodação relativa positiva (PRA) - binocular 

 

i. O examinador volta à posição dióptrica de melhor correção 

da criança. 

ii. O examinador pede para a criança ficar atenta ao optotipo 

que corresponde à linha 20/30 (0,67) do cartão I reduzido 

de Snellen, posicionado a 40 cm. 

iii. O examinador diz: “Vou mexer aqui na frente de novo e 

você vai me informar quando a imagem que você está 

vendo – preste muita atenção nela - começar a ficar 

borrada (pouco nítida) mais uma vez. Assim que você 

sentir isso, deve dizer “deu”, ok?” O examinador deve 

sempre esperar a resposta positiva da criança, para saber 

que ela compreendeu as orientações. 

iv. O examinador deve acrescentar lentes negativas a cada -

0,25 em ambos os olhos (a partir da refração final da 

criança), até o aviso de borramento visual. No momento de 

aviso da criança, o examinador para e anota o valor das 

dioptrias no espaço reservado para PRA (acomodação 

relativa positiva). 

v. Anotar o resultado no Formulário Optométrico (em 

dioptrias). 

Obs: Mesmo no caso de a criança ainda conseguir 

observar o optotipo do cartão com a lente de -2.50D, o 

exame termina nesse ponto de corte limite. 
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3. Ponto próximo de convergência (PPC) 

 

a. O exame será feito na cadeira matriz (acoplada à coluna de 

exame), em espaço livre. 

b. O examinador deve preparar os óculos de prova com as lentes de 

melhor acuidade visual, obtidas pelo Fogging Test, e adaptá-las 

no rosto da criança para a continuidade do exame (Shin 2011 – 

comunicado particular). As crianças que já usarem correção, e 

estas forem muito próximas das obtidas pelo Fogging Test, 

devem colocar seus óculos para a continuidade do exame. 

c. O examinador diz à criança: “Vou encostar essa régua no seu 

rosto e você vai prestar atenção numa luzinha bem pequenina 

que vou colocar na sua frente, certo? Eu vou aproximar a luzinha 

bem devagar, em direção ao seu nariz, e você deve ficar sempre 

atenta a ela e ficar bem vesguinha mesmo...” (Aqui o examinador 

faz uma representação diante dos próprios olhos para o 

entendimento da criança). O examinador deve receber sempre o 

aval de entendimento da criança. 

d. E complementa: “Então vou aproximando a luzinha do seu nariz e 

você vai me avisar quando ela virar duas (a luzinha vai ficar 

dupla), dizendo “deu”, ok?” 

e. O examinador deve encostar a régua de Krimski (com fenda) no 

rosto da criança A régua em “Y” deve ser encostada na altura dos 

dois seios maxilares, mas abaixo do ápice nasal. O examinador 

deve permanecer em frente da criança e observando a 

convergência ocular em direção ao transiluminador que vai 

aparecer na fenda da régua. 

f. O transiluminador (foco luminoso puntiforme) deve ser 

posicionado no valor da régua correspondente a 40 centímetros. 

g. O examinador diz (enfatizando novamente): “Então vamos 

começar. Preste atenção na luzinha e me avise quando ela virar 

duas, dizendo “deu”, ok?”.  
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h. O examinador movimenta o transiluminador em direção à criança 

simulando deslizar pela fenda da régua de Krimski, na velocidade 

aproximada de 2cm/seg. 

i. O examinador deve ficar atento ao aviso da criança ou se 

algum dos olhos desviar (pois esse é um aviso objetivo de 

que foi perdida a fusão binocular). 

j. Este é o “ponto de quebra” da fusão e o examinador deve lembrar 

com a máxima acurácia, dos centímetros e milímetros 

correspondentes ao aviso da criança ou ao desvio de um dos 

olhos. Pois, assim que isso acontecer, deve dizer à criança: 

“Agora vou afastar a luzinha e você vai me informar, de novo, 

quando ela fica direita de novo (uma só imagem), dizendo “deu”, 

ok?”  

k. Ao aviso da criança ou ao reposicionamento do olho desviado, o 

examinador deve parar (esse é o ponto de recuperação). Aí, sim, 

deve parar momentaneamente o exame, para anotar os dois 

pontos: quebra e recuperação em centímetros. 

l. Este exame deve ser repetido quatro (04) vezes para termos 

uma média final de pontos de quebra e de recuperação e para 

melhorar a sensibilidade do exame, principalmente, com relação 

ao ponto de quebra. O examinador deve ter paciência, pois a 

criança pode ficar inquieta e com “sensação de enjôo ou dor de 

cabeça”, ao forçar a convergência em pequenas distâncias. 

Nesse caso, o examinador para o exame e distrai um pouco a 

criança. Então deve novamente tentar realizá-lo.  

 

4. Flexibilidade acomodativa 

 

i. Flexibilidade acomodativa monocular (OD) (MAF) 

 

1. Este exame deverá ser realizado fora da cadeira matriz 

(acoplada à coluna de exame). 

2. O examinador deve preparar os óculos de prova com as 

lentes de melhor acuidade visual, obtidas pelo Fogging 
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Test, e adaptá-las no rosto da criança para a 

continuidade do exame (Shin 2011 – comunicado 

particular). As crianças que já usarem correção, e estas 

forem muito próximas das obtidas pelo Fogging Test, 

devem colocar seus óculos para a continuidade do 

exame. 

3. O examinador deverá colocar o oclusor no olho esquerdo 

O oclusor deverá ficar abaixo da armação de prova ou 

dos óculos da criança. 

4. Na mesa de tampo móvel, deverá ter um suporte com 

lâmpada para proporcionar boa iluminação sobre o cartão 

(direção do foco luminoso para o cartão). O ambiente 

deve permanecer com iluminação moderada (de teto). 

5. O examinador posicionará as crianças em frente à mesa 

de tampo móvel da seguinte meneira: 

a. Crianças pequenas devem posicionar-se em pé, à 

frente da mesa de tampo móvel, para acerto da 

altura da mesa. O acerto deverá levar em conta o 

posicionamento do nariz da criança (justa 

posicionado) no início da régua centimetrada 

inclinada. 

b. Crianças maiores devem se sentar no banco em 

frente da mesa de tampo móvel, para acerto da 

altura da mesa. O acerto deverá levar em conta o 

posicionamento do nariz da criança (justa 

posicionado) no início da régua centimetrada 

inclinada. 

6. O cartão de Rock Card 20/30, com optotipos, deve estar 

posicionado à distância de 40cm, sobre a régua 

centimetrada.  

7. O examinador pede para a criança manter a atenção e 

informar para que lado estão os optotipos de Snellen 

quadro a quadro na tabela de Rock card. 
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8. Orientar da seguinte maneira: “Agora, em primeiro lugar, 

nós vamos brincar um pouco com esse olhinho direito. 

Assim que eu disser você vai indicando pra mim para 

onde estão viradas as perninhas da letra em cada 

quadrinho. Por exemplo, se eu disser: “Quadro 1”, espero 

você responder. Depois: “Quadro dois”, e assim por 

diante, certo?” “Eu vou mudar umas lentes em frente ao 

seu olho, dessa maneira”. O examinador faz o movimento 

das lentes em frente aos próprios olhos para a criança 

compreender o que acontecerá na frente dos seus. 

“Quando eu trocar as lentes, as letrinhas poderão ficar 

embaçadas, mas você deve se esforçar para poder 

enxergar o melhor possível, certo? Assim que você 

conseguir enxergar as letrinhas bem clarinho, você deve 

me informar para que lado estão as perninhas da letra, 

ok? Mas elas têm que estar BEM clarinhas, ok? Assim 

que você me disser “deu”, eu vou mudar as lentes e você 

vai me informar de novo da mesma maneira: (o 

examinador faz a representação do exame em frente aos 

próprios olhos). Está bem?” O examinador deverá 

sempre receber uma afirmativa da criança pra ter certeza 

de que ela entendeu. 

9. Orientar a criança a não se movimentar: “Agora você 

deve ficar bem paradinha, como “estátua”, para que a 

gente possa começar, ok?” 

10. O examinador deve ficar atento ao cronômetro (1 min). 

11. O examinador deverá, então, começar o exame sempre 

atentando para que a criança realmente tenha 

compreendido o que fazer. No caso de suspeita de não 

entendimento, o examinador suspenderá o exame e 

explicará novamente para a criança (deve remarcar o 

timer também). Na segunda tentativa, caso o examinador 

ainda suspeite da falta de compreensão da criança, deve 
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proceder de acordo com o item 01 das Disposições 

Gerais. 

12. Posicionar as lentes positivas do Flipper próximo aos 

olhos, armação de prova ou óculos da criança. 

13. Um ciclo corresponde ao movimento da lente positiva 

“deu”; para a negativa “deu” e, novamente, para a 

positiva “deu” (+/-/+). 

14. O examinador deve, assim que a criança responder 

corretamente, flipar as lentes, em frente aos olhos da 

criança e perguntar a posição do optotipo no quadro 

seguinte, indicando, para isso, o número do quadro. 

15. Ao trocar as lentes (flipar), cuidar para que não bata no 

rosto ou óculos da criança. Por isso, no instante do 

movimento, a lente flipper pode ser rapidamente afastada 

alguns centímetros, invertida e aproximada, novamente, 

bem rápido.  

16. Ao final de 01 minuto, o examinador vai saber quantos 

ciclos por minuto. Anotar o número de ciclos que a 

criança completou e também em que tipo de lente (lado 

positivo ou lado negativo) a criança teve mais 

dificuldade (ou demorou mais) para focar. 

17. Não é necessária a repetição do exame no olho 

contralateral. 

 

b. Flexibilidade acomodativa binocular (BAF) 

 

i. Este exame deverá ser realizado fora da cadeira matriz 

(acoplada à coluna de exame). 

ii. O examinador deve preparar os óculos de prova com as 

lentes de melhor acuidade visual, obtidas pelo Fogging 

Test e adaptá-las no rosto da criança para a continuidade 

do exame (Shin 2011 – comunicado particular). As 

crianças que já usarem correção, e esta for muito próxima 
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das obtidas pelo Fogging Test, devem colocar seus óculos 

para a continuidade do exame. 

iii. Na mesa de tampo móvel, deverá existir um suporte com 

lâmpada para proporcionar boa iluminação sobre o cartão 

(direção do foco luminoso para o cartão). O ambiente deve 

permanecer com iluminação moderada (de teto). 

iv. O examinador posicionará as crianças em frente à mesa 

de tampo móvel da seguinte meneira: 

1. Crianças pequenas devem posicionar-se em pé, à 

frente da mesa de tampo móvel, para acerto da 

altura da mesa. O acerto deverá levar em conta o 

posicionamento do nariz da criança (justa 

posicionado), no início da régua centimetrada 

inclinada. 

2. Crianças maiores devem sentar-se no banco, em 

frente à mesa de tampo móvel, para acerto da altura 

da mesa. O acerto deverá levar em conta o 

posicionamento do nariz da criança (justa 

posicionado), no início da régua centimetrada 

inclinada. 

3. O cartão de Rock Card 20/30 com optotipos deve estar 

posicionado à distância de 40cm, sobre a régua 

centimetrada.  

4. O examinador pede para a criança manter a atenção e 

informar para que lado estão os optotipos de Snellen, 

quadro a quadro, na tabela de Rock card. 

5. Orientar da seguinte maneira: “Agora, em primeiro lugar, 

nós vamos brincar um pouco com esse olhinho direito. 

Assim que eu disser você vai indicando pra mim para 

onde estão viradas as perninhas da letra em cada 

quadrinho. Por exemplo, se eu disser: “Quadro 1”, espero 

você responder. Depois: “Quadro dois”, e assim por 

diante, certo?” “Eu vou mudar umas lentes em frente ao 

seu olho, dessa maneira”. O examinador faz o movimento 
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das lentes em frente aos próprios olhos para a criança 

compreender o que acontecerá na frente dos seus. 

“Quando eu trocar as lentes, as letrinhas poderão ficar 

embaçadas, mas você deve se esforçar para poder 

enxergar o melhor possível, certo? Assim que você 

conseguir enxergar as letrinhas bem clarinho, você deve 

me informar para que lado estão as perninhas da letra, 

ok? Mas elas têm que estar BEM clarinhas, ok? Assim 

que você me disser “deu”, eu vou mudar as lentes e você 

vai me informar de novo da mesma maneira: (o 

examinador faz a representação do exame em frente aos 

próprios olhos). Está bem?” O examinador deverá 

sempre receber uma afirmativa da criança pra ter certeza 

de que ela entendeu. 

6. O examinador deve ficar atento ao cronômetro (1 min). 

7. O examinador deverá, então, começar o exame sempre 

atentando para que a criança realmente tenha 

compreendido o que fazer. No caso de suspeita de não 

entendimento, o examinador suspenderá o exame e 

explicará novamente para a criança (deve remarcar o 

timer também). Na segunda tentativa, caso o examinador 

ainda suspeite da falta de compreensão da criança, deve 

proceder de acordo com o item 01 das Disposições 

Gerais. 

8. Posicionar as lentes positivas do Flipper próximo aos 

olhos, armação de prova ou óculos da criança. 

9. Um ciclo corresponde ao movimento da lente positiva 

“deu”; para a negativa “deu” e novamente para a positiva 

“deu” (+/-/+). 

10. O examinador deve, assim que a criança responder 

corretamente, flipar as lentes em frente aos olhos da 

criança e perguntar a posição do optotipo no quadro 

seguinte, indicando, para isso, o número do quadro. 
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11. Ao trocar as lentes (flipar), cuidar para que não bata nos 

óculos polarizadores. Para isso, no instante do 

movimento, a lente flipper pode ser rapidamente afastada 

alguns centímetros, invertida e aproximada, novamente, 

bem rápido. 

12. Ao final de 01 minuto, o examinador vai saber quantos 

ciclos por minuto. Anotar o número de ciclos que a 

criança completou e, também, em que tipo de lente 

(lado positivo ou lado negativo) a criança teve mais 

dificuldade (ou demorou mais) para focar. 

 

 

 

 

 

     III- Funções binoculares 

 

2. Avaliação das forias e vergências  

 

a. Heteroforia vertical para perto (Foria Modificada de 

Thorington) 

 

a. A criança permanece sentada na cadeira acoplada à 

coluna. O exame é feito em espaço livre. 

b. O examinador mantém a tabela de Thorington a uma 

distância de, aproximadamente 40 cm do rosto da criança, 

de tal maneira que o espaço entre os números represente 

uma dioptria prismática. 

c. Por trás da tabela existe uma lanterna (transiluminador) 

acoplada ao centro da tabela, para chamar a atenção da 

criança para o ponto central da tabela. 

d. O examinador segura a vareta de Maddox, com as 

ranhuras em posição vertical, em frente ao olho direito da 

criança. Dessa maneira, no optotipo de Thorington se 

apresentará uma fila vertical de números e letras.  
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e. Pede-se que a criança mire na luz central da tabela 

(número zero). 

f. O examinador pergunta à criança onde está posicionada a 

fila de números e letras com relação ao ponto central 

(número zero). 

g. Caso a linha cruze o número zero, a criança não apresenta 

nenhum desvio vertical (ortoforia). Se a linha está por cima 

do zero, o paciente tem uma hiperforia esquerda e, se a 

linha está abaixo do marco zero, o paciente apresenta uma 

hiperforia direita. 

h. Para determinar a magnitude da foria, o examinador deve 

perguntar à criança qual o número que está mais perto da 

linha observada. 

i. Anotar a magnitude e direção da foria. 

 

 

b. Heteroforia horizontal para longe (Howell para longe) 

 

 

a. A criança é posicionada a 3 metros da tabela de Howell 

(grande para longe), em pé e em espaço livre. 

b. O examinador pede para a criança fixar o olhar sobre a 

flecha central da tabela que está no marco zero. 

c. O examinador posiciona um prisma com cabo de 6Δ base 

inferior na frente do olho direito da criança. 

d. O examinador pergunta se a flecha se deslocou para um 

lado ou outro, com relação à posição central na tabela. 

e. A criança vai informar o deslocamento. Dependendo da cor 

(para a direita: azul; para a esquerda: amarelo), o 

examinador vai anotar endo ou exoforia.  

f. A quantificação fica a critério da informação da criança, ou 

seja, vai informar que números, ou sobre qual número a 

flecha permaneceu, no momento em que o prisma foi 

posicionado em frente ao olho direito. 
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g. O examinador deve anotar o desvio e quantificá-lo. 

 

 

 

 

c. Heteroforia horizontal para perto (Howell para perto) 

 

 

a. A criança fica sentada na cadeira acoplada à coluna de 

exame e a tabela de Howell para perto (pequena) é 

posicionada a 30cm em espaço livre. 

b. O examinador pede para a criança fixar o olhar sobre a 

flecha central da tabela que está no marco zero da tabela. 

c. O examinador posiciona um prisma, com cabo de 6Δ base 

inferior, na frente do olho direito da criança. 

d. O examinador pergunta se a flecha se deslocou para um 

lado ou outro, com relação à posição central na tabela. 

e. A criança vai informar o deslocamento. Dependendo da cor 

(para a direita: azul; para a esquerda: amarelo), o 

examinador vai anotar endo ou exoforia.  

f. A quantificação fica a critério da informação da criança, ou 

seja, vai informar que números, ou sobre qual número a 

flecha permaneceu, no momento em que o prisma foi 

posicionado em frente ao olho direito. 

g. O examinador deve anotar o desvio e quantificá-lo. 

  

 

 

 

d. Relação CA/A – (método com tabela de Howell para perto) 

 

a. A criança fica sentada na cadeira acoplada à coluna de 

exame e a tabela de Howell para perto (pequena) é 

posicionada a 30cm em espaço livre.  
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b. A pedido do examinador, o apontador ficará segurando a 

tabela próxima à criança. 

c. O examinador pede para a criança fixar o olhar sobre a 

flecha central da tabela que está no marco zero da tabela. 

d. O examinador posiciona um prisma, com cabo de 6Δ base 

inferior, na frente do olho direito da criança. 

e. O examinador pergunta se a flecha se deslocou para um 

lado ou outro, com relação à posição central na tabela. 

f. A criança vai informar o deslocamento. Dependendo da cor 

(para a direita: azul; para a esquerda: amarelo), o 

examinador vai anotar endo ou exoforia.  

g. A quantificação fica a critério da informação da criança, ou 

seja, vai informar que números, ou sobre qual número a 

flecha permaneceu, no momento em que o prisma foi 

posicionado em frente ao olho direito. 

h. O examinador deve anotar o desvio e quantificá-lo. 

i. Em seguida o examinador posiciona, em frente aos olhos 

da criança e em frente ao prisma com cabo, uma lente 

flipper de +1.00D. 

j. O examinador pergunta novamente sobre o deslocamento 

da flecha e a posição dela entre números, ou sobre um 

deles, onde permaneceu, após o posicionamento das 

lentes flipper. 

k. O examinador vai anotar os números.  

l. A diferença entre os números obtidos será a relação CA/A. 

 

 

 

e. Vergência horizontal para longe (step vergence para longe 

base nasal e temporal) 

 

a. A criança permanece sentada na cadeira acoplada à 

coluna de exame e o exame é realizado em espaço livre. 
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b. O examinador pede para o apontador mostrar um optotipo 

correspondente a 20/30 na tabela de LogMAR, posicionada 

a 4m. A fim de prender a atenção da criança, foi feito um 

cartaz com orifício que permite o isolamento do optotipo, 

quando acoplado à tabela de logMAR. É pedido ao 

apontador que segure o cartaz e o mantenha posicionado. 

c. O examinador orienta a criança que fique olhando com 

atenção para o optotipo. 

d. A régua de prismas é então posicionada, em frente ao olho 

direito da criança, em sua menor dioptria prismática e com 

a base temporal. 

e. O examinador diz para a criança que vai mexer com esta 

régua na frente do seu rosto e ela deve informar o exato 

momento em que o optotipo, em frente, ficar borrado ou 

duplicado. 

f. Além disso, o step vergence permite um exame objetivo 

por parte do examinador, pois este percebe uma 

movimentação ocular que indica a quebra de fusão 

binocular. 

g. O examinador vai, então, movimentando a régua de 

prismas de maneira ascendente passando por dioptrias 

prismáticas mais elevadas, até observar o movimento do 

olho ou ser informado pela criança. 

h. Mesmo assim, o examinador insiste para que a criança 

faça força em manter o optotipo sem ficar duplicado. 

i. Ao indicar diplopia definitiva, o examinador informa ao 

apontador o valor em dioptrias prismáticas, em que houve 

a quebra da binocularidade. 

j. Ainda posicionado com a régua no seu ponto de quebra o 

examinador informa à criança que vai começar a descer a 

régua e ela deve informar quando a imagem do optotipo 

voltar a ser uma só. 
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k. Ao receber a informação de normalidade binocular, o 

examinador passa ao apontador o valor, em dioptrias 

prismáticas, da recuperação da imagem. 

l. O mesmo procedimento deve ser repetido (no mesmo olho 

direito), agora, com os prismas voltados para o lado nasal. 

O examinador vai, então, abaixando a régua de prismas 

durante o exame. 

 

 

f. Vergência horizontal para perto (step vergence para perto 

base nasal e temporal) 

 

a. A criança permanece sentada na cadeira acoplada à 

coluna de exame e o exame é realizado em espaço livre. 

b. O examinador segura um optotipo pequeno acoplado a um 

cabo (como uma agulha de tricô) com tamanho de 20/30, a 

30 cm da criança. 

c. O examinador orienta a criança que fique olhando com 

atenção para o optotipo. 

d. A régua de prismas é então posicionada em frente ao olho 

direito da criança, em sua menor dioptria prismática, e com 

a base temporal. 

e. O examinador diz para a criança que vai mexer com essa 

régua na frente do seu rosto e ela deve informar o exato 

momento em que o optotipo, em frente, ficar borrado ou 

duplicado. 

f. Além disso, o step vergence permite um exame objetivo 

por parte do examinador, pois este percebe uma 

movimentação ocular que indica a quebra de fusão 

binocular. 

g. O examinador vai então movimentando a régua de 

prismas, de maneira ascendente, passando por dioptrias 

prismáticas mais elevadas, até observar o movimento do 

olho ou ser informado pela criança. 



 308 

h. Mesmo assim, o examinador insiste para que a criança 

faça força em manter o optotipo sem ficar duplicado. 

i. Ao indicar diplopia definitiva, o examinador informa ao 

apontador o valor em dioptrias prismáticas, em que houve 

a quebra da binocularidade. 

j. Ainda posicionado com a régua no seu ponto de quebra o 

examinador informa à criança que vai começar a descer a 

régua e ela deve informar quando a imagem do optotipo 

voltar a ser uma só. 

k. Ao receber a informação de normalidade binocular o 

examinador passa para o apontador o valor, em dioptrias 

prismáticas da recuperação da imagem. 

l. O mesmo procedimento deve ser repetido (no mesmo olho 

direito), agora, com os prismas voltados para o lado nasal. 

O examinador vai, então, abaixando a régua de prismas 

durante o exame. 

 

 

3. Cicloplegia  

 

a. A cicloplegia é realizada após todos os testes de binocularidade. 

b. As crianças menores podem resistir em pingar a primeira gota e, 

principalmente, as sequenciais, visto que causa uma pequena 

ardência, que, para a criança, pode representar um desconforto 

bastante importante e limitante do exame. 

c. O examinador pode e deve ter a ajuda do responsável, assim 

como do coordenador do trabalho de campo, caso a criança não 

queira se submeter à instilação. Geralmente os responsáveis 

conseguem o convencimento da criança para realizar o exame. 

d. A instilação pode ser realizada de duas maneiras: 

a. Nas crianças pequenas ou com medo do colírio:  

1. A criança deita, amparada pelo responsável, ou 

eleva o queixo, estando sentada, para manter a 

cabeça num plano horizontal. 
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2. A criança deve manter os olhos fechados. 

3. O examinador fala: “Agora vou pingar uma gotinha 

geladinha pertinho do olho. Você pode deixar os 

olhos fechados, mas não pode mexer a cabeça ou 

levar as mãos aos olhos, está certo?” O examinador 

deve receber a resposta afirmativa da criança para 

saber que ela entendeu o que foi dito. 

4. Instilar uma gota do colírio no canto nasal das 

pálpebras, perto da carúncula, junto à base do nariz, 

em ambos os olhos. 

5. A criança pode, mesmo assim, tentar se mexer ou 

levar as mãos aos olhos. Nesse momento, pedimos 

a ajuda dos responsáveis para contê-la levemente. 

6. Geralmente, ao sentir as gotas, a criança aperta os 

olhos. Mas podemos dizer: “Já coloquei as gotinhas, 

agora é só abrir os olhos para ver como está tudo 

pronto”. Ao abrir os olhos, as gotas entrarão no 

fundo de saco ocular e começarão imediatamente 

seu efeito. 

7. Ao abrir os olhos, a criança sentirá leve ardência. 

Caso comece a chorar, pedimos ao responsável que 

a acalme, pois as lágrimas poderão “lavar o colírio”. 

Poderão, inclusive, dar um pequeno passeio para 

distração. Caso insista em levar as mãos aos olhos, 

uma pequena contenção por parte dos responsáveis 

será necessária. 

8. Caso a criança mantenha os olhos firmemente 

fechados, o examinador terá que abri-los, um de 

cada vez, utilizando os dois polegares para o 

afastamento das pálpebras. 

9. Após a primeira instilação, um lenço de papel será 

entregue ao responsável com o pedido de que não 

esfregue demais os olhos da criança. 
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b. Nas crianças maiores e mais cooperativas: 

1. Pedir para a criança olhar para cima. 

2. Baixar a pálpebra inferior para manter o fundo de 

saco à mostra. 

3. Existe a possibilidade de ter que levantar a pálpebra 

superior, pois a criança pode não querer ficar 

olhando para cima. 

4. Instilar uma gota do colírio no fundo de saco. 

5. Após a primeira instilação, um lenço de papel é 

entregue à criança sob a recomendação de não 

apertar nem esfregar demais os olhos. 

e. Ao responsável será entregue um timer com disparo sonoro, para 

que a marcação de tempo de 05 minutos entre as instilações seja 

mais precisa. O examinador marca cinco minutos para o disparo 

sonoro e orienta o responsável pela criança que, assim que ouvir 

o alarme, avise o examinador para nova instilação. 

f. Após a segunda instilação, o examinador marca o disparo do 

timer para 20 minutos. 

g. Após o disparo, o examinador deve medir o diâmetro pupilar com 

uma régua (régua oftalmológica). O diâmetro pupilar deve ter, no 

mínimo, 6mm. Além disso, o examinador deve incidir uma luz de 

uma lanterna de bolso, para observar a reação fotomotora direta 

de cada pupila. 

h. No caso de não reação fotomotora direta e de pupila com, no 

mínimo, 6mm, a criança estará pronta para realizar a 

autorrefração. Aqui o tempo contado é de 25min (5min+20min). 

i. No caso de reação fotomotora direta, ou pupila menor do que 

6mm, uma terceira gota é pingada em cada olho independente de 

ter sido somente um deles que não estivesse padronizado. O 

examinador deve preparar o timer para soar em 15min. 

j. Após o sinal do timer, a criança deverá realizar a autorrefração, 

independente do estado pupilar. O tempo contado aqui é de 

40min (5min+20min+15min). 
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k. A cada instilação, o examinador marcará um “X” no espaço 

adequado, no cartão individual da criança, para que não haja 

confusão com relação ao número de gotas a serem instiladas. 

l. Antes do procedimento, a certificação do sucesso da cicloplegia 

deve ser realizada pelo examinador da seguinte maneira: 

a. O tamanho pupilar deve ser medido com uma régua 

oftalmológica e deve ter, no mínimo, 6mm de diâmetro. 

b. Reflexo fotomotor direto deve estar ausente. Para isso, o 

examinador deve incidir uma luz de lanterna de bolso no 

olho do paciente e observar o efeito nas pupilas de ambos 

os olhos. 

m. Caso a pupila não esteja do tamanho exato ou exista reflexo 

fotomotor direto presente em um ou ambos os olhos, a medida de 

autorrefração deve ser realizada, mas com observação feita pelo 

examinador no Formulário Optométrico. 

 

4. Autorrefração 

 

a. Será a segunda autorrefração da criança, durante o período de 

exame (a primeira foi realizada antes do Fogging test). 

b. Após os 30 minutos de espera para completar a cicloplegia a 

criança deve ser guiada até o aparelho de autorrefração. 

c. A criança deve ser posicionada com o queixo na mentoneira e 

encostar a testa na frente (na tira de plástico). A criança pode 

segurar as empunhaduras para ficar mais estável, ou em 

qualquer outra parte da mesa com tampo móvel. 

d. O examinador deve dizer: “Não se preocupe que agora não temos 

mais gotinhas. Este aparelho é para batermos umas fotos dos 

olhinhos, certo? Você vai ver um desenho aí dentro e vai ficar 

olhando para ele e ver se ele se mexe. Só que tem uma coisa 

muito importante: você tem que ficar bem parado(a) como uma 

estátua (jogo da estátua), ok?” 

e. Caso a criança seja pequena e não consiga alcançar 

adequadamente o aparelho, o examinador deve pedir ajuda do 
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responsável pela criança, para que ela fique no colo ou de joelhos 

sobre o banco, na frente do aparelho. A criança mais velha ou de 

maior estatura pode posicionar-se sentada no banco. 

f. O examinador move o joistik do aparelho até encontrar o olho 

direito da criança e, novamente, orienta-a para que fique bem 

parada, olhando para o desenho.  

g. O examinador poderá observar se a criança desvia a atenção 

pela movimentação dos olhos durante o exame. Sendo assim, 

deve novamente avisar para que fique bem parada para que a 

“foto” saia de forma adequada. A ajuda do responsável, neste 

momento, também é importante. 

h. Ao posicionar a mira (disco de Plácido) sobre a córnea, o 

examinador obterá o foco (reflexo corneano), movendo o joistik de 

maneira ântero-posterior. Após o foco, o examinador pressiona o 

botão, que está na parte de cima do joistik, para que ocorra o 

processo de medida do estado refracional da criança. 

i. Serão necessárias oito (08) medidas consecutivas.  

j. Após, realizar o mesmo procedimento no olho esquerdo 

k. Ao terminar, o examinador pede para a criança relaxar e se 

afastar do aparelho e imprime as medidas no papel-bobina. Esta 

segunda impressão deve ser destacada e grampeada no 

formulário optométrico individual (acima da primeira), indicando a 

caneta a palavra COM CICLO (para diferenciar da primeira 

medida, que não utilizou colírio cicloplégico). Além disso, o 

examinador deve anotar sobre o papel-bobina o nome da criança. 
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Figura 2. Fluxograma do exame de função visual (resumo) 
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Anexo V – Crachá de identificação e acompanhamento da cicloplegia 
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Anexo VI – Termo de consentimento 

 

 

                                                                                                                 

 

                                                          TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E PRÉ-INFORMADO 

PARA AVALIAÇÃO MÉDICO – OFTALMOLÓGICA 
 

                                                                                  Investigador responsável: Dr. Victor Delpizzo Castagno  
                                                                                  Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia da UFPel 
 

Concordo que meu/minha filho(a) participe do estudo “Saúde ocular de estudantes do ensino 

fundamental”. Neste estudo ele(a) será examinado(a) por uma equipe de técnicos em óptica com supervisão de 
médico oftalmologista. Estou ciente de que a participação de meu/minha filho(a) é voluntária.  

PROCEDIMENTOS: Fui informado que serão realizados exames oftalmológicos em meu filho(a) com o 

objetivo de avaliar a saúde ocular (acuidade visual, função acomodativa e binocular e avaliação de erros refrativos 
com uso de colírio). Fui informado que serão instiladas no meu filho(a) até três gotas em cada um dos olhos, por 
técnicos treinados para este fim. Após instilação, o médico realizará o exame de autorrefração indicando se meu 
filho(a) necessita uso de óculos. Também fui informado que será realizada uma entrevista com perguntas simples e 
diretas sobre características sociais e culturais do meu dia-a-dia e também sobre a saúde ocular de meu/minha 
filho(a).  

RISCOS E POSSÍVEIS REAÇÕES: Fui informado de que a realização dos testes refrativos, 
acomodativos e binoculares não oferecem nenhum risco. Fui informado de que a instilação de colírios é um exame 

rotineiro e indispensável nas consultas oftalmológicas envolvendo crianças. Também fui avisado que a visão de 
meu/minha filho (a) ficará borrada/turva por um período de até 3 horas após a primeira instilação. Após esse período 
a visão retornará ao normal. Fui informado que reações adversas mais raras podem ocorrer em meu filho (a) como: 
tonturas, tremores, alucinações visuais, fala incoerente, agitação e distúrbios emocionais. 

BENEFÍCIOS: Os resultados do estudo poderão servir de base para programas de prevenção de problemas 
de saúde ocular relacionados às atividades escolares nas crianças do ensino fundamental. Caso o estudo detecte algum 
resultado oftalmológico fora do normal, meu filho(a) será encaminhado para uma reavaliação mais detalhada e 
tratamento adequado.  

PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA: Como já me foi dito, a participação de meu filho(a) neste estudo será 
autorizada por mim e poderei interrompê-la, a qualquer momento, sem que isto cause prejuízo para meu filho(a). 

DESPESAS: Eu não terei que pagar por nenhum dos procedimentos.  
CONFIDENCIALIDADE: Estou ciente de que a minha identidade e a de meu filho(a) permanecerá 

confidencial durante todas as etapas do estudo. 
CONSENTIMENTO: Recebi claras explicações sobre o estudo, todas registradas neste formulário de 

consentimento. Os investigadores do estudo responderam a todas as minhas perguntas até a minha completa 
satisfação. Portanto, estou de acordo que meu filho(a) participe do estudo. Este Formulário de Consentimento 

Informado será assinado por mim e arquivado na instituição responsável pela pesquisa. 
 

 Nome Assinatura 

Estudante  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Responsável   

 

 DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO INVESTIGADOR: Expliquei a natureza, objetivos, 
riscos e benefícios deste estudo. Coloquei-me à disposição para perguntas e as respondi em sua totalidade. A pessoa 
que será entrevistada compreendeu minha explicação e aceitou, sem imposições, assinar este consentimento. 
 
 
 
                                                                                                                            ASSINATURA DO INVESTIGADOR: 
 

 
 

          
 

Universidade Federal de Pelotas 
Faculdade de Medicina  

Programa de Pós-graduação em Epidemiologia 
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Anexo VII – Carta de Apresentação aos pais e/ou responsáveis 
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Anexo VIII – Autorização para saída de equipamentos (ambulatórios 
móveis) 
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Anexo IX – Fluxograma de perdas, recusas e ineligibilidade na determinação 

do N total do artigo2 e do artigo3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.128 estudantes 

das duas escolas 

Artigo 2: Amplitude of accommodation in 

schoolchildren 

59 recusas  

Artigo 3: Moderate hyperopia: prevalence and 

associated factors in elementary school students 

28 perdas 

 

a) Crianças que foram agendadas, mas não compareceram 

(mesmo com remarcações constantes) 

 

b) Crianças da lista que não foram encontradas 

1.032 

 87 perdas e recusas 

(7,7%) 

 18 recusas antes de chegar ao 

exame de push up 

 87 + 18=105 (9,3% de perdas 

e recusas) 

144 inelegíveis: 

 

a) 76 AV<0.1 ou 20/25 com melhor 

correção possível em pelo menos 

um dos olhos 

b) 35 tropia em pelo menos um dos 

olhos 

c) 33 com estereopsia <100min/arc 

1.023 

  879 

Foram retirados 10 estudantes de 17-18 anos 

de idade e outros 2 de 20 anos de idade. 

 9 recusas no momento da 

cicloplegia  

 87 + 9=96 (8,5% de perdas e 

recusas) 

Foram retirados 12 estudantes  ≥ 16 anos de idade (n 

pequeno)  

  1.020 

  867 
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Anexo X – Comunicado à Imprensa 

 

85% dos escolares com dificuldade de enxergar para perto não usam 

óculos 

A tese de doutorado realizada pelo Prof. Victor Delpizzo Castagno, 

sob orientação da Profª Anaclaudia Gastal Fassa do Programa de Pós-

Graduação em Epidemiologia, da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), 

avaliou as funções visuais em uma amostra de 1.032 escolares, do 1º ao 8º 

ano (ensino fundamental), de duas escolas públicas da cidade de Pelotas, no 

período de abril a dezembro de 2012. A pesquisa foi financiada pelo Programa 

de Apoio à Pós-graduação – CAPES e inaugura uma nova linha de pesquisa 

em saúde ocular na Universidade. Esta linha de pesquisa está sendo 

desenvolvida, através da parceria entre o Departamento de Medicina 

Especializada e o Departamento de Medicina Social. 

O estudo mostrou que, em cada 100 crianças examinadas, 13 

apresentavam hipermetropia moderada (dificuldade de enxergar para perto) e, 

dos que tinham este problema, 85% não estavam usando óculos. Esta é uma 

situação muito preocupante, porque a hipermetropia  pode provocar cansaço 

visual, dificultando a leitura e o aproveitamento escolar. 

Este estudo observou, também, que 3 de cada 100 crianças 

apresentavam insuficiência acomodativa (dificuldade de focar para perto). Este 

problema pode provocar dor de cabeça, dor nos olhos, embaçamento visual 

para perto, desconforto e sonolência durante a leitura. A insuficiência 
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acomodativa influencia a qualidade e conforto visuais das crianças, tanto para 

estudar, durante os períodos de aula ou de estudo em casa, quanto para 

algumas atividades de lazer como jogar videogame, utilizar o computador ou 

assistir à TV. Apesar da importância do problema, frequentemente os 

oftalmologistas não avaliam aspectos relacionados à dificuldade de foco 

(acomodação visual) e de alinhamento dos olhos em determinado ponto 

(binocularidade). Assim o problema pode cursar sem diagnóstico. 

O estudo aponta que 70 em cada 100 crianças nunca consultaram para 

os olhos. Tendo em vista que os problemas oculares são bastante frequentes 

nas crianças, especialmente a dificuldade de visão para perto, é indispensável 

proporcionar o acesso das crianças à avaliação de saúde ocular e, quando 

necessário, aos óculos, como uma forma de não somente proporcionar 

conforto visual mas, também, de evitar déficits no desempenho escolar.  

 

 

 

 

 

 

 


