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SANTOS, Luciano Gomes dos. Aplicabilidade da NR 35: A necessidade da capacitação do 

trabalhador na redução dos acidentes de trabalho em altura. Revista International Integralize 

Scientific. Ed.06, n.1, p. 08-15, Dezembro/2021. ISSN/2675-5203 

RESUMO 
São visíveis, ainda que insuficientes, os esforços empreendidos por profissionais de segurança do 

trabalho, que perpetuam proliferando a segurança aos trabalhadores, mas a necessidade de cumprimento 

legal e mais capacitações ainda se torna necessário dentro da compreensão dos empregadores 

relacionada ao processo de prevenção de acidentes de trabalho. A altos índices de acidente de trabalho 

e afastamento das atividades laboral corrobora de maneira significativas e negativa para a sociedade, as 

estáticas apontam um volume considerável de acidez sem trabalho em altura, para as organizações isso 

ainda é um gargalo no âmbito industrial. Para esse propósito a interpretação das normas 

regulamentadoras e a organização dos trabalhos andam juntos, em prol dos trabalhadores e 

empregadores com propósito único zelar pela qualidade do processo. Conforme citados em produções 

científicas anteriores SANTOS, L. G.   A partir de uma análise quantitativa, baseada no contexto de 

dados estatísticos da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, este trabalho buscou comprovar a 

importância do profissional de segurança do trabalho no diagnóstico de cultura de segurança do trabalho, 

presente na literatura, na indústria brasileira.  

Palavras-chave: Acidentes. NR35. Resgate. Análise de Risco. 

 

ABSTRACT 
The efforts made by occupational safety professionals are visible, albeit insufficient, which perpetuate 

proliferating safety for workers, but the need for legal compliance and more training is still necessary 

within the understanding of employers related to the accident prevention process of work. The high rates 

of accidents at work and absence from work activities corroborates in a significant and negative way for 

society, the statistics indicate a considerable volume of accidents at work, for organizations this is still 

a bottleneck in the industrial sphere. For this purpose, the interpretation of regulatory norms and the 

organization of work go together, in favor of workers and employers with the sole purpose of ensuring 

the quality of the process. 

As mentioned in previous scientific production SANTOS, LG Based on a quantitative analysis, based 

on the context of statistical data from the Special Secretariat for Labor Welfare, this work sought to 

prove the importance of the occupational safety professional in the diagnosis of the present occupational 

safety culture. in literature, in Brazilian industry. 

Keywords: Accidents. NR35. Rescue. Risk Analysis. 

 

ABSTRACTO 
São visíveis, ainda que insuficientes, os esforços empreendidos por profissionais de segurança do 

trabalho, que perpetuam proliferando a segurança aos trabalhadores, mas a necessidade de cumprimento 

legal e mais capacitações ainda se torna necessário dentro da compreensão dos empregadores 

relacionada ao processo de prevenção de acidentes de trabalho. Las altas tasas de accidentes de trabajo 

y absentismo laboral corroboran de forma significativa y negativa para la sociedad, las estáticas indican 

un volumen considerable de accidentes en el trabajo en altura, para las organizaciones esto sigue siendo 
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un cuello de botella en el ámbito industrial. Para ello, la interpretación de las normas reglamentarias y 

la organización del trabajo van de la mano, a favor de los trabajadores y empresarios, con el único fin 

de asegurar la calidad del proceso. Como se menciona en la producción científica anterior SANTOS, 

LG Con base en un análisis cuantitativo, con base en el contexto de datos estadísticos de la Secretaría 

Especial de Bienestar Laboral, este trabajo buscó comprobar la importancia del profesional de la 

seguridad ocupacional en el diagnóstico de la seguridad ocupacional actual. cultura en la literatura, en 

la industria brasileña. 

Palabras clave: Accidentes. NR35. Rescate. Análisis de riesgo. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Atualmente no Brasil 40% dos acidentes estão associados a trabalho em altura a queda 

de trabalhadores, conforme ilustra o Ministério do Trabalho Emprego. 

Contudo, podemos notar que na sua grande maioria os acidentes podem ser evitados 

com a implantação da Gestão Saúde e Segurança. 

Em paralelo o observatório Smartlab da OIT- Organização Internacional do Trabalho, 

cita a volumetria de notificações de acidente de trabalho no Brasil. Portanto com a finalidade 

do presente estudo ser assertivo é predominante em suas diretrizes foi evidenciado o estado do 

Rio de Janeiro em sua capital como balizamento aos demais.  

 Segundo observatório Smartlab da OIT- Organização Internacional do Trabalho a 

“análise do perfil dos casos, busca-se construir uma base de conhecimento mais específica a 

respeito de grupos vulneráveis às ocorrências, em especial pela consideração de variáveis como 

setores econômicos, ocupações, agentes causadores natureza da lesão, entre outros.” 

No período de 2020 o INSS/ ALTWEB registrou 13 mil notificações de acidentes de 

trabalho (CAT), dentro deste quantitativo de abertura de CAT- Comunicado de Acidente de 

Trabalho ao INSS/ ALTWEB, com 31 notificações de óbito. 

Entretanto, o estudo aponta um percentual no segmento da construção civil baseado em 

dados estatísticos conforme seus respectivos comunicados de abertura de CAT, ressaltam que 

50% são oriundos de queda. Dentro do contexto legal no Brasil temos as normas 

regulamentadoras que preconizam a saúde e segurança dos trabalhadores, com intuito de zelar 

pela vida dos trabalhadores e gerar padronização dos trabalhos com segurança no processo.   

No contexto normativo preconizando a segurança do trabalho, o Brasil possui normas 

regulamentadoras vigentes em benéfico a segurança do processo nos trabalhos em altura, 

contudo o presente estudo levantou a origem de todo processo, através de estudos normativos,  

 

Conforme citado no site do Ministério do Trabalho e Previdência Publicado em 22/10/2020 

16h49 Atualizado em 23/06/2021 15h32 consultado no dia 15/12/2021 às 18:38 em sua íntegra 

ressalta que “uma das principais causas de acidentes de trabalho graves e fatais se deve a 

eventos envolvendo quedas de trabalhadores de diferentes níveis. Os riscos de queda em altura 

existem em vários ramos de atividades e em diversos tipos de tarefas. A criação de uma Norma 

Regulamentadora ampla que atenda a todos os ramos de atividade é um importante 

instrumento de referência para que estes trabalhos sejam realizados de forma segura. 

A criação de um instrumento normativo não significa contemplar todas as situações 

existentes na realidade fática. No mundo do trabalho, existem realidades complexas e 

dinâmicas e uma nova Norma Regulamentadora para trabalhos em altura precisaria 

contemplar a mais variada gama de atividades. Não poderiam ficar de fora o meio ambiente 
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de trabalho das atividades de telefonia, do transporte de cargas por veículos, da transmissão 

e distribuição de energia elétrica, da montagem e desmontagem de estruturas, plantas 

industriais, armazenamento de materiais, dentre outros. Por mais detalhadas que as medidas 

de proteção estejam estabelecidas na NR, esta não compreenderia as particularidades 

existentes em cada setor. Por isso, a presente Norma Regulamentadora foi elaborada pensando 

nos aspectos da gestão de segurança e saúde do trabalho para todas as atividades 

desenvolvidas em altura com risco de queda, e concebida como norma geral, a ser 

complementada por anexos que contemplam as especificidades das mais variadas atividades. 

O princípio adotado na norma trata o trabalho em altura como atividade que deve ser 

planejada, evitando-se caso seja possível, a exposição do trabalhador ao risco, quer seja pela 

execução do trabalho de outra forma, por medidas que eliminem o risco de queda ou mesmo 

por medidas que minimizem as suas consequências, quando o risco de queda com diferenças 

de níveis não puder ser evitado. Esta norma propõe a utilização dos preceitos da antecipação 

dos riscos para a implantação de medidas adequadas, pela utilização de metodologias de 

análise de risco e de instrumentos como as Permissões de Trabalho, conforme as situações de 

trabalho, para que o mesmo se realize com a máxima segurança. 

Quanto ao procedimento de criação da Norma, este se iniciou em setembro de 2010, 

quando foi realizado no Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo o 1º Fórum 

Internacional de Segurança em Trabalhos em Altura. Os dirigentes deste sindicato, juntamente 

com a Federação Nacional dos Engenheiros, se sensibilizaram com os fatos mostrados no 

Fórum e encaminharam ao MTE a demanda de criação de uma norma específica para 

trabalhos em altura que atendesse a todos os ramos de atividade. 

O Ministério do Trabalho e Emprego submeteu a demanda à Comissão Tripartite 

Paritária Permanente – CTPP, durante a 63ª reunião, em 23 e 24 de novembro de 2010, que 

deliberou favoravelmente. A Secretaria de Inspeção do Trabalho criou em 06/05/2011, por 

meio da Portaria no 220, o Grupo Técnico para trabalho em altura, formado por profissionais 

experientes, constituído de representantes do Governo, Trabalhadores e Empregadores de 

vários ramos de atividade, que se reuniram em maio e junho de 2011, produzindo o texto base 

da nova NR. 

Esta proposta de texto foi encaminhada para consulta pública, pela Portaria MTE nº 

232 de 09/06/2011, com prazo de encaminhamento de sugestões até 09/08/2011, submetendo à 

sociedade o texto base da nova norma, intitulada “Trabalhos em Altura”. Em agosto de 2011 

foram analisadas e sistematizadas as sugestões recebidas da sociedade para inclusão ou 

alteração da norma. 

O Grupo de Trabalho Tripartite – GTT foi constituído pela Portaria SIT n.º 275, de 16 

de setembro de 2011, este grupo após reuniões em setembro, outubro, novembro e dezembro, 

em consenso, chegou à proposta da Norma, que foi apresentada durante a 67ª reunião da 

CTPP, em 28 e 29 de novembro de 2011, e analisada  durante a 68ª reunião da CTPP, em 13 

e 14 de março de 2012. Após a CTPP manifestar-se favoravelmente à proposta apresentada, o 

Ministério do Trabalho e Emprego publicou em 27 de março de 2012 a Portaria SIT no 313, 

veiculando integralmente o texto elaborado pelo GTT, como a NR35, - Norma 

Regulamentadora para Trabalho em Altura. A Portaria nº 313 também criou a Comissão 

Nacional Tripartite Temática da NR 35 – CNTT NR 35, com o objetivo de acompanhar a 

https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/ctpp-nrs/atas-ctpp/63_reuniao_ordinaria_23_e_24_11_2010.pdf
https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/sst-portarias/2011/portaria_220_gt_trabalho_em_altura.pdf
https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/sst-portarias/2011/portaria_232_consulta_publica_trabalho_em_altura.pdf
https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/sst-portarias/2011/portaria_232_consulta_publica_trabalho_em_altura.pdf
https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/sst-portarias/2011/portaria_275_gtt_trabalho_em_altura.pdf
https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/ctpp-nrs/atas-ctpp/67_reuniao_ordinaria_28_e_29_11_2011.pdf
https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/ctpp-nrs/atas-ctpp/67_reuniao_ordinaria_28_e_29_11_2011.pdf
https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/ctpp-nrs/atas-ctpp/68_reuniao_ordinaria_13_e_14_03_2012.pdf
https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/sst-portarias/2012/portaria_313_aprova_a_nr_35.pdf
https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/sst-portarias/2012/portaria_313_aprova_a_nr_35.pdf
https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/ctpp-nrs/subcomissoes-tripartites/cntt_nr_35
https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/ctpp-nrs/subcomissoes-tripartites/cntt_nr_35
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implementação do texto normativo, propor alterações ao mesmo e auxiliar na elucidação das 

dúvidas encaminhadas pela sociedade. 

Devido à grande amplitude de setores econômicos e atividades albergadas pela NR 35, 

foi estabelecido um prazo diferenciado para a entrada em vigor dos dispositivos normativos. 

Desta forma, todos os itens, com exceção dos itens do Capítulo 3 e do item 6.4, cujos prazos 

são de 12 meses, entraram em vigor seis meses a partir da data de publicação da Norma. 

Ainda quando das discussões do GT, ficou decidido que a norma estabelece condições 

gerais para o trabalho em altura, sendo complementada por anexos estabelecendo condições 

específicas, nesta esteira foi elaborado pela CNTT proposta de inclusão do Anexo I – Acesso 

por Cordas, que foi submetido e recebendo manifestação favorável por consenso durante a 75ª 

reunião da CTPP, realizada em 26 e 27 de novembro de 2013, sendo publicado pela Portaria 

MTE nº 593, de 30 de abril de 2014, com vigência imediata e concedendo prazo de seis meses 

para os subitens 2.1, alínea “b”, e 3.2, que foi prorrogado por três meses pela Portaria MTE 

nº 1.471, de 25 de setembro de 2014. 

A outra alteração da NR-35 ocorreu pela publicação da Portaria MTE nº 1.113, de 22 

de setembro de 2016, que também alterou o item 35.5, que passou a vigorar com o título 

“Sistemas de Proteção contra quedas”. Quanto ao rito, o texto básico para esta alteração foi 

elaborado pela CNTT, posto em consulta pública por 60 dias, conforme Portaria SIT n.º 490, 

de 15 de maio de 2015, que foi prorrogada por 30 dias, conforme Portaria SIT nº 500, de 17 

de julho de 2015, sendo a proposta de normatização apresentada na 83ª reunião da CTPP, em 

24 e 25 de novembro de 2015, e discutida na 84ª reunião da CTPP, em 5 e 6 de março de 2016, 

havendo consenso quanto a todos dispositivos, exceto quanto à alínea  “b” do subitem 3.2 do 

Anexo II. 

A última revisão da NR-35 ocorreu em função da supressão de dispositivos sobre 

capacitação, em razão da sua harmonização para todas as NR trazida com a revisão da NR 1, 

conforme Portaria SEPRES n° 915, de 30 de julho de 2019, cujo texto fora submetido e 

manifestado o consenso durante a 97ª reunião da CTPP, em 04 e 05 de junho de 2019. 

No que diz respeito às ações para implementação, durante a vigência da CNTT, foram 

produzidas duas publicações, uma direcionada à servir como guia orientativo de aplicação da 

NR35 e outra quanto à boas práticas de implementação da norma em operações portuárias, 

este último no âmbito da cooperação técnica entre Ministério do Trabalho e Emprego e a 

União Europeia por meio do projeto “Apoio aos Diálogos Setoriais UE-Brasil” no âmbito da 

7ª convocatória. Outras duas cartilhas foram produzidas pela Secretaria de Inspeção do 

Trabalho durante a Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes no Trabalho – CANPAT 

de 2018, uma destinada à segurança em serviços de manutenção de fachadas e outra 

com aspectos fundamentais da norma de trabalho em altura para pequenos empreendedores.” 

O relato do Ministério do Trabalho ressalta a imensa variedade e possibilidade de 

trabalho em altura em sua grande capilaridade de trabalho, portanto foram gerados normas 

técnicas e anexos com finalidade de agrupamento e otimização dos riscos envolvidos no 

trabalho em altura.  

  

DESENVOLVIMENTO 

https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/ctpp-nrs/atas-ctpp/75_reuniao_ordinaria_26_e_27_11_2013.pdf
https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/ctpp-nrs/atas-ctpp/75_reuniao_ordinaria_26_e_27_11_2013.pdf
https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/sst-portarias/2014/portaria_mte_593_altera_a_nr_35_acesso_por_cordas.pdf
https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/sst-portarias/2014/portaria_mte_593_altera_a_nr_35_acesso_por_cordas.pdf
https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/sst-portarias/2014/portaria_mte_1471_certificacao_de_pessoas_prorroga_nr_35.pdf
https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/sst-portarias/2014/portaria_mte_1471_certificacao_de_pessoas_prorroga_nr_35.pdf
https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/sst-portarias/2016/portaria_mtb_1-113_-altera_nr_35_capitulo_35-5_e_anexo_ii.pdf
https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/sst-portarias/2015/portaria_sit_490_-consulta_publica_anexo_ii_da_nr_35.pdf
https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/sst-portarias/2015/portaria_sit_500_-prorroga_cp_anexo_ii_da_nr_35.pdf
https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/ctpp-nrs/atas-ctpp/83_reuniao_ordinaria_24_e_25_11_2015.pdf
https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/ctpp-nrs/atas-ctpp/84_reuniao_ordinaria_05_e_06_04_2016.pdf
https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/sst-portarias/2019/portaria_seprt_915_-aprova_a_nova_nr_01.pdf
https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/ctpp-nrs/atas-ctpp/97_reuniao_ordinaria_04_e_05_06_2019.pdf
https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/normas-regulamentadoras/nr-35_manual_consolidado_da_nr_35.pdf
https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/normas-regulamentadoras/nr-35_manual_consolidado_da_nr_35.pdf
https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/normas-regulamentadoras/GUIA_DE_BOAS_PRATICAS_PARA_TRABALHO_EM_ALTURAS_NAS_ATIVIDADES_PORTURIAS.pdf
https://www.sectordialogues.org/projetos/trabalho-em-altura
https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/normas-regulamentadoras/CARTILHA_SEGURANCA_EM_MANUTENCAO_DE_FACHADAS.pdf
https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/normas-regulamentadoras/CARTILHA_SEGURANCA_EM_MANUTENCAO_DE_FACHADAS.pdf


 Florianópolis, Ed.4, n.01, Novembro/2021 - ISSN/2675-5203 
14 

A NR 35 possui a premissa de estabelecer medidas e requisitos mínimos que possam 

gerar proteção para trabalho em altura, envolvendo a gestão de saúde e segurança, onde 

prescreve as etapas de planejamento, organização e a execução de todos que estejam envolvidos 

diretamente ou indiretamente com o processo de trabalho em altura. 

É primordial dentro do processo de gestão o entendimento formal do que é trabalho em 

altura. 

Segundo a NR 35 Ministério do Trabalho e Previdência, cita no Item 35.1.2 que é 

considerado trabalho em altura quando: 

 35.1.2 “Considera-se trabalho em altura toda atividade executada acima de 2,00 m (dois 

metros) do nível inferior, onde haja risco de queda.” 

Portanto, a partir desta citação torna-se obrigado ao cumprimento normativo em sua 

execução se complementando as normas técnicas oficiais estabelecidas em seus órgãos 

competentes. 

A presente norma aborda em seu corpo as responsabilidades do empregador e 

empregado, realizando e distribuindo as atribuições aos mesmos com a vertente de assegurar a 

equidade de responsabilidade. 

É de suma importância a citação no item 35.3- Capacitação e Treinamento, pois em um 

processo de gestão de segurança do trabalho para os trabalhos em altura, se faz necessário existir 

um planejamento incisivo e preciso, com finalidade da mitigação dos acidentes. É sabido e 

evidenciado em estudos anteriores que o método de prevenção a acidente de trabalho é a 

educação, portanto a NR35, aborda de forma estruturada, educacional e normativa gerando 

obrigatoriedade legal. 

Inúmeros acidentes poderiam ser evitados, mas por falta de treinamento, conhecimento 

técnico e de recursos aplicáveis, as ferramentas proporcionam um índice muito elevado. 

O treinamento é e deve ser um momento de total interação do trabalhador e instrutor, 

assim o instrutor levará a realidade e seriedade do processo de trabalho em altura ao seu 

cotidiano e nas suas atividades rotineiras. 

Inúmeros acidentes em trabalho em altura é característico de dificuldade e falta de 

pontos de ancoragem a NR35 no item 35.5 cita sobre sistema de proteção contra quedas, dando 

o direcionamento mínimo aplicável ao trabalho em altura.  

No mesmo viés a norma aborda a importância da seleção do sistema de proteção contra 

quedas e como deve ser considerado na sua utilização. 

Vale ressaltar que por diversas vezes a norma cita e ressalta a importância da análise de 

risco, contudo este processo é complementar e deverá compor na etapa de gestão de segurança 

do trabalho. 

Na mesma direção estando intrinsecamente ligado a norma cita acesso por cordas em 

ANEXO I, que possui um campo de aplicação com a consideração de acesso por cordas. 

 

Acesso por corda a técnica de progressão utilizando cordas, com outros 
equipamentos para ascender, descender ou se deslocar horizontalmente, 
assim como para posicionamento no local de trabalho, normalmente 
incorporando dois sistemas de segurança fixados de forma independente, um 
como forma de acesso e o outro como corda de segurança utilizado com 
cinturão de segurança tipo paraquedista. 
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O ponto diferencial do presente ANEXO é a orientação e aplicação em planos inclinados que 

deverá ser estabelecida por meio de análise de risco. 

 

O ponto importante presente no anexo é a descrição dos procedimentos que estão em 

conformidade com as normas técnicas vigentes para execução do acesso por cordas. 

A classificação e a utilização de equipamentos e cordas a serem utilizados, segue por uma 

avaliação minuciosa e mais excessiva do que as atividades do trabalho em altura tradicional, 

que seguem padrões de normas técnicas nacionais e/ou internacionais.  

Os equipamentos de trabalho em altura e acesso por cordas devem ser inspecionados 

periodicamente, com visão analítica à sua aplicabilidade de uso. 

Quando a norma cita inspeção a mesma deverá ser registrada na aquisição, 

periodicamente e quando os equipamentos ou cordas forem recusados.  

O armazenamento deverá obedecer aos critérios conforme orientação do fabricante. 

Com tantas normas de aplicação de procedimentos de segurança, possuímos índices elevados 

de acidentes.   

         Segundo Scaldelai (2012) “existem pelo menos três modalidades de riscos a que estão 

sujeitos os trabalhadores:” 

Risco genérico = permeia por todas as pessoas. 

Risco genérico agravado = este pode ser agravado pelas condições de trabalho, daí um 

risco genérico agravado; 

Risco específico do trabalho = Está ligado a operação de trabalho. 

 

  Embora tenhamos tanto recurso bibliográfico e legal, ainda não temos um conceito 

prevencionista incorporado na vivência profissional, contudo possuímos profissionais que 

trabalham de forma contínua e exaustiva na prevenção dos trabalhadores.  

Com a criação da ABNT NBR 16710-1 Resgate Técnico Industrial em Altura e/ou em Espaço 

Confinado Parte 1: Requisitos para qualificação do profissional, veio com propósito de 

complementar a as NR 33 e 35 no item de resgate e salvamento que as normas citam, contudo 

a complementação técnica é excepcional os métodos de resgate em altura é uma atividade 

inerentemente crítica e perigosa que envolve sérios riscos à vida dos trabalhadores e resgatistas, 

dependem de uma análise antecipada essencial para a organização, preparação, coordenação, 

seleção de equipamentos, instalação de sistemas e execução de técnicas de resgate específicas 

necessárias para a qualificação adequada do profissional que estará responsável pela sua 

execução da maneira mais segura possível. Portanto é de suma importância que a equipe de 

resgate e ou os trabalhadores capacitados para eles sejam treinados, capacitados, equipados e 

disponíveis, com aptidão física e mental, organizados para um serviço de emergência e resgate 

especificado pelo plano de resgate e dimensionado conforme análise de risco, específica para a 

atividade de resgate do trabalhador, vítima de acidente, nos trabalhos em altura. 

Nesse viés de construção da equipe de resgate a ABNT NBR 16710-1 gera um processo de 

orientações como: 

● Recomendações para empresas que possuem equipe de resgate técnico; 

● Plano de Resgate; 

A aplicabilidade do processo é de suma vantagem em sua utilização, a fim de evitar 

falhas, fadiga do resgatista e acidentes. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Este estudo teve como objetivo de facilitar o entendimento normativo em sua 

aplicabilidade legal ao processo de segurança aos trabalhadores em suas atividades em altura. 

Para isso, foi utilizado como parâmetro as normas técnicas específicas ao trabalho em 

altura, enaltecendo a capacitação profissional. Em virtude dos altos índices de acidentes 

oriundos do trabalho em altura, o que podemos entender dessa fatídica estatística, é que somente 

treinando, treinando e capacitando cada dia mais os nossos colaboradores, podemos reduzir os 

índices de acidentes em trabalho em altura. 

No entanto, os resultados obtidos por dados estatísticos enfatizam a necessidade da 

gestão de treinamento mais precisa e minuciosa, sendo aplicado à realidade dos trabalhadores, 

necessitando ser cada dia mais específico e mais próximo a realidade da operação realizada na 

organização.   

 Conforme citados em produções científicas anteriores SANTOS, L. G. Cita que    

embora seja desejável criar medida geral de cultura de segurança que seja aplicável a todas as 

indústrias, isso pode ser não aplicável na prática, pois a cultura de segurança está associada à 

estrutura organizacional de cada empresa respeitando sua peculiaridade. 

Como sugestões para gestão de treinamento normativo e principalmente de normas 

específicas como NR 35, não realizem treinamentos genéricos, com cargas horárias pífias e 

conteúdo mínimo, sejam específicos em seus treinamentos compartilhando das necessidades e 

dificuldades dos trabalhadores.  

Reflexão: Um trabalhador que nunca ficou em suspensão inerte, em um treinamento de 

8 horas, com conteúdo mínimo preconizado em norma, teria condições de realizar o seu auto 

resgate? Ou um trabalhador que treinou 8 horas, teria condições de resgatar um companheiro 

de trabalho? Portanto o presente estudo visa entendermos a aplicabilidade da NR35, e a 

importância de sua capacitação, e ressalta a evolução educacional da mesma.     
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RESUMO 

A ambliopia é definida como redução funcional de um ou ambos os olhos, decorrentes de anormalidades 

durante o período de desenvolvimento visual, isso ocorre desde o nascimento até os primeiros sete anos 

de idade, período crítico da plasticidade neural. Quando detectadas precocemente, o quadro de ambliopia 

pode ser reversível. Com diagnóstico tardio raramente apresenta-se alto desempenho após os dez anos 

de idade. Existem diferentes tipos de ambliopia decorrentes dos fatores causadores A reabilitação, 

geralmente, envolve o recondicionamento de vias visuais coordenadas com a motricidade ocular por 

meio de estimulação sensório-motora ou exercícios que expandem a função muscular para restaurar a 

visão. Os diagnósticos da ambliopia podem ser realizados por testes sensoriais como luzes de Worth ou 

barras de supressão.  Amblíopes apresentam desenvolvimento educacional e humano prejudicados. 

Busca-se elucidar a importância da conduta optométrica para a qualidade de vida, através de revisões 

bibliográficas em publicados e base de dados Scielo e Scholar Google. 

Palavra-Chave: Ambliopia. Visão. Olhos. 

 

ABSTRACT 

Amblyopia is functional reduction in one or two eyes, resulting from abnormalities in the period of 

visual development, which occurs from birth to the first seven years of age, a critical period of neural 

plasticity. When detected early, amblyopia may be reversible. With late diagnosis, high performance 

rarely presents after ten years of age. Different types of amblyopia are due to causative factors. 

Rehabilitation usually involves the reconditioning of visual pathways coordinated with ocular motricity 

through sensorimotor stimulation or exercises that expand muscle function to restore vision. Amblyopia 

diagnostics can be performed by sensory tests such as Worth's lights or Suppression Bars. Amblyopes 

have impaired educational and human development. The aim is to elucidate the importance of 

optometric management for quality of life, through bibliographic reviews in published publications, and 

the Scielo and Scholar Google database. 

KeyWord: Amblyopic. Vision. Eyecare. 

 

ABSTRACTO 

La ambliopía se define como la reducción funcional en uno o ambos ojos, resultante de anomalías 

durante el período de desarrollo visual, que ocurre desde el nacimiento hasta los primeros siete años de 

edad, un período crítico de plasticidad neuronal. Cuando se detecta temprano, la ambliopía puede ser 

reversible. Con un diagnóstico tardío, el alto rendimiento rara vez se presenta después de los diez años 

de edad. Existen diferentes tipos de ambliopía que resultan de los factores causales. La rehabilitación 
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generalmente implica el reacondicionamiento de las vías visuales coordinadas con la motricidad ocular 

mediante estimulación sensoriomotora o ejercicios que expanden la función muscular para restaurar la 

visión. Los diagnósticos de ambliopía se pueden realizar mediante pruebas sensoriales como las luces 

de Worth o las barras de supresión. Las personas ambliopías tienen un desarrollo educativo y humano 

deficiente. Se busca dilucidar la importancia del manejo optométrico para la calidad de vida, a través de 

revisiones bibliográficas en bases de datos publicadas y de Google Scielo y Scholar. 

Palabra clave: ambliopía. Vista. Ojos. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Clinicamente, a ambliopia é conceituada como uma baixa acuidade visual central, que 

pode ser bi ou unilateral, ocorrendo a segunda de forma mais frequente. Originada do grego 

ambos = lerda e ops = visão, significa literalmente “visão lerda”.  Não existe uma causa 

estrutural ou óptica aparente para esta deficiência, sendo que não há um acordo para o quanto 

de baixa acuidade visual pode ser considerada como ambliopia, assim, há necessidade de avaliar 

e entender a baixa visão e a ambliopia como situações similares, porém diferentes, em 

diagnóstico e conduta (Levi, Carkeet, 1991). 

Define-se a ambliopia como a redução funcional da visão de um ou ambos os olhos, 

decorrente de mau uso durante o período do desenvolvimento visual, relata Bradford (2004). 

Este período caracteriza-se como sendo do momento do nascimento até mais ou menos os sete 

anos de idade e, se detectada de maneira precoce, o quadro de ambliopia tem cura. Todavia, 

raramente vê-se um tratamento bem-sucedido após os dez anos de idade, levando a uma 

deficiência visual para o resto da vida. Outras literaturas contrapõem esta opinião mostrando a 

existência de plasticidade e neurogênese após o período crítico do desenvolvimento, atingindo 

até a senilidade, mostrando apenas diferença entre o tempo de reabilitação e o percentual 

retomado. 

Pediatras e médicos da família são os primeiros a tratar um paciente jovem que sofre de 

ambliopia ou apresentam fatores de predisposição a tal condição, assim, eles têm a 

responsabilidade da detecção e tratamento precoces e devem estar cientes quanto aos tipos, 

como detectar e a relação existente entre ambliopia e estrabismo. Entretanto, nota-se a falta de 

habilidade para detecção e diagnóstico destes fatores. 

Devido à importância da doença e muitas vezes à falta de conhecimento acerca dessa 

deficiência, o presente trabalho busca discorrer sobre os sinais e sintomas do quadro, a fim de 

que seja possível reconhecê-los e que toda criança com suspeita de ambliopia seja encaminhada 

ao médico oftalmologista ou optometrista, além de esclarecer aos pais sobre a necessidade do 

tratamento e de iniciá-lo o mais cedo possível.  

AMBLIOPIA 

 

A ambliopia é desenvolvida na primeira infância e sua detecção ocorre através da 

medição da acuidade visual (AV). Acredita-se que a perda da visão tenha origem no sistema 

nervoso central, sendo normal apresentar visão ruim no momento do nascimento, mas a 

acuidade visual normal é alcançada por volta dos três anos de idade, quando ocorre estimulação 

visual adequada ainda nos primeiros meses e anos de vida, (Kanski 2004), por isso a 

importância de pais e até mesmo educadores terem este conhecimento. 
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Ao nascer, o sistema visual está imaturo, a acuidade visual abaixo de 20/400, com 

motilidade e coordenação binocular ainda em desenvolvimento. A fixação foveal é ausente ou 

precária visto que o desenvolvimento neurossensorial ainda está ocorrendo. O processo de 

mielinização do nervo óptico, crescimento do CGL (Centro Geniculado Lateral) e córtex visual 

sofrerá o ápice do desenvolver aos 4 anos (Cotter et al., 2007, p. 22). 

A ambliopia não é uma anomalia orgânica primária dos olhos, assim podem persistir 

déficits visuais após a correção de condições como catarata, retinoblastoma e outras desordens 

inflamatórias oculares e congênitas que levam à baixa visual. Os autores acrescentam que mais 

da metade dos pacientes com ambliopia também possuem estrabismo, principal fator associado 

à doença. (Bechara, Kara-Jose, 1987). 

Se desenvolve em crianças que recebem de um dos olhos informações visuais turvas, 

chamadas de erros refrativos ou informações desalinhadas, conhecidas como olhos 

desalinhados, que miram em alvos diferentes. Quando o cérebro de uma criança recebe dois 

estímulos visuais diferentes, ele, automaticamente, seleciona a melhor imagem e suprime as 

imagens borradas, resultando no desenvolvimento defeituoso da visão (Coats, Paysse, 2012).   

 Com isso ocorre a falta de estímulos necessários para o desenvolvimento das vias neuronais e, 

caso essa privação se estenda por um longo período até os cinco anos de idade, a lesão 

neurológica pode tornar-se irreversível (Ray, 2008), já que este é considerado o período crítico 

para o desdobramento da correta acuidade visual. Após este período, ocorre a atrofia de 

neurônios do corpo geniculado e do córtex estriado, ou seja, o cérebro continuará favorecendo 

o olho que apresenta melhor visão, dessa forma, o outro não se desenvolve. Por essa razão, a 

ambliopia é geralmente unilateral e popularmente conhecida como “olho preguiçoso”. 

Existem diferentes tipos de ambliopia, decorrentes de diferentes fatores, tais como: a 

ambliopia estrábica, a ambliopia refrativa e a ambliopia por privação de estímulo, (Endo, 1988).  

 

AMBLIOPIA ESTRÁBICA 

 

Nas crianças, a ambliopia pode ser desenvolvida no contexto de um estrabismo, já que 

seu cérebro é mais adaptável e acaba por ignorar a imagem do olho que estiver menos focada. 

No caso dos adultos, o estrabismo costuma gerar uma diplopia, quando os dois olhos estão 

desalinhados ao fixar um objeto. Contudo, muitas vezes o grau de desalinhamento entre os 

olhos é muito pequeno, o que torna a detecção do estrabismo e da ambliopia estrábica mais 

difícil. Porém, mesmo que o ângulo de estrabismo seja pequeno, a ambliopia pode ser grave 

(Zarate, Tejedor, 2007). Não é incomum notar na literatura e durante a prática clínica que a 

ambliopia aparece como mecanismo de proteção, para evitar a diplopia causada por estrabismos 

horizontais. 

AMBLIOPIA REFRATIVA 

 

A ambliopia por erros refrativos pode ser dividida em três subtipos: anisometrópica, 

ametropia e meridional. 

Anisometrópica é decorrente de uma diferença refracional entre os olhos. Mesmo uma 

pequena diferença como 1 (uma) dioptria pode levar à ambliopia. É frequentemente associada 

a micro estrabismos, podendo coexistir com a ambliopia estrábica.  
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A ametropia refere-se à privação visual por alto erro refrativo, normalmente bilateral e 

decorrente de hipermetropia. 

Meridional ocorre devido à privação visual em um meridiano, podendo ser uni ou 

bilateral, causada por astigmatismos não corrigidos. É importante acrescentar que uma 

ambliopia refrativa pode ser tão grave quanto à estrábica, assim sendo, não se pode deixar de 

considerar a possibilidade de ambliopia na ausência de estrabismo. Sua detecção deve ser 

baseada em uma anormalidade identificada em testes visuais (Ying, et al, 2014).  

 

AMBLIOPIA POR PRIVAÇÃO DE ESTÍMULO 

 

Também chamada de ex-anopsia, acontece quando opacidades dos meios oculares, tais 

como cataratas ou cicatrizes corneais impedem a adequada entrada de luz, interrompendo assim, 

o desenvolvimento visual. Raramente, porém, algumas vezes, a terapia para ambliopia de 

oclusão de um olho normal pode acabar por danificar o olho sem ambliopia inicialmente, 

resultando na deficiência visual desse olho (Wong, 2012). 

 

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS 

 

Silenciosa, a ambliopia normalmente não costuma apresentar sintomas e, raramente, vê-

se uma criança queixar-se de deficiência visual, principalmente nos casos em que ela é 

unilateral. Quando é estrábica, é possível notar um olho torto, sendo a queixa comum dos pais 

que levam a criança ao especialista. Outro sinal inclui a ocorrência de frequentes impactos nos 

objetos próximos, do mesmo lado do corpo, decorrentes da baixa acuidade visual unilateral 

(Stirling, et al, 2015). 

O agente causador da ambliopia pode ser detectado através de testes de acuidade visual, 

que devem ser realizados em cada olho separadamente, sendo importantes e úteis também para 

identificar outros distúrbios oculares, como catarata, glaucoma e retinoblastoma. Por isso, o 

acompanhamento regular feito pelo especialista é tão importante, ajudando a garantir que a 

visão da criança está se desenvolvendo adequadamente e, caso não, já iniciar o tratamento 

precoce.  

O diagnóstico pode ocorrer com a utilização de luzes de Worth, buscando anomalias 

nos 4 círculos ou desenhos ou com a aplicação de barras de supressão, utilizando óculos 

apropriados.  

Para a barra, as imagens são colocadas abaixo das barras e com o uso dos óculos, caso 

haja supressão para perto não será visualizado o desenho abaixo da barra do olho suprimido. 

Com as luzes de Worth, olhando a lanterna para perto não se observará algumas luzes. Os testes 

devem ser realizados para perto, meia distância até o longe, visto que a ambliopia pode ocorrer 

de forma alternante, setorial ou assimétrica. 

 

Figura 1 – Barras de supressão e luzes de Worth. 
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Fonte: www.alliancevisionbrasil.com e www.brevil.com.br 

 

Um estudo realizado em São Paulo, no ano de 1987, apontou que em 77% dos casos de 

anomalias visuais em crianças com menos de sete anos, os pais foram os principais responsáveis 

por identificar ambliopia estrábica. Em outras causas de ambliopia a detecção foi de 47%. Fica 

clara, então, a necessidade e a importância de se buscar ativamente, por parte da classe médica, 

a detecção precoce, através de exames de triagem (Taleb, et al, 2012). 

O mais indicado seria que todas as crianças passassem por uma avaliação, a fim de 

detectar possíveis anomalias na visão ou nos olhos ainda durante os primeiros meses de vida e 

repetir por volta dos três anos de idade. (Trigueiro et al,2002). Os autores comentam que testes 

de AV (Acuidade Visual) são os mais importantes para detectar a ambliopia, bem como erros 

de refração. O estrabismo pode ser detectado por inspeção geral ou através de testes de reflexo 

da córnea, já reação pupilar e fundoscopia direta são métodos de triagem de saúde ocular em 

indivíduos de todas as idades. 

As técnicas de medição da acuidade visual são diferentes, variando conforme a idade da 

criança:  

Em recém-nascidos - é complexa a medida da AV, entretanto, o estado ocular do bebê 

deve ser avaliado através de testes como: reflexo corneano, reflexo vermelho, reação pupilar e, 

se possível, efetuar o exame de fundo de olho. 

Crianças de até dois anos - nessa faixa etária é possível avaliar apenas a função visual e 

não a acuidade. Para identificar a ambliopia recomenda-se cobrir um olho de cada vez e 

observar a reação da criança, que deve ser capaz de manter uma fixação central. Se houver 

ambliopia, é provável que a criança faça movimentos evasivos, ou indicará desconforto, 

tentando destapar o olho com o qual ela enxerga melhor. Aconselha-se passar diante do bebê 

um objeto de seu interesse, como um brinquedo ou algo que possa chamar sua atenção, como 

um molho de chaves e, então, analisar como ele reage, olha e segue o objeto com os olhos. 

Crianças de dois a cinco anos -  recomenda se um cartão de imagem, pode ser usado 

para teste da acuidade visual. Se a criança consegue se comunicar e seguir instruções, é bastante 

comum a utilização do optotipo de escala “E”, direcional mostrado na Figura 2. Ainda, 

acrescenta-se que é de extrema importância que a visão seja verificada uma vez por ano, a fim 

de identificar alguma alteração ou dificuldade. 

 

Figura 2 – Representação da Escala “E” 
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Fonte: (Spalton, et al, 2006) 

 

Nota-se grande eficiência na utilização de tabelas com Símbolos de LEA para a 

avaliação de não alfabetizados. O uso da correspondência com tabela similar nas mãos da 

criança promove a gamificação e melhores resultados. 

 

Figura 3 – Tabela de símbolos de LEA com 5 itens após a linha 20/200. 

 
Fonte: LEA Simbols  (http://www.lea-test.fi/pt/vistests/instruct/250250/index.html) 

 

Acima de cinco anos – para essas crianças um pouco maiores, que já conheçam as letras 

do alfabeto, se comunicam bem e sigam instruções com facilidade, a tabela de Snellen pode ser 

utilizada para testar a AV. 

 

CONDUTA  

 

Detectar precocemente a ambliopia é de responsabilidade e relevância para todos os 

envolvidos nos cuidados de saúde infantil, uma vez que, o diagnóstico tardio pode ter graves 

consequências para a criança, consequências essas que persistiram por toda a vida. Dessa forma, 

o Ministério da Saúde (2008) orienta que no caso de suspeita de qualquer anormalidade na 

visão, o paciente deve ser imediatamente levado ao especialista. 

É importante acrescentar que mesmo que não se note nenhuma dificuldade na visão da 

criança, recomenda-se aos pais ou responsáveis uma visita anual ao médico oftalmologista ou 

optometrista, para testes e verificação da saúde ocular. Conforme explica Fonseca (1995), 

muitas vezes a dificuldade de aprendizado que a criança apresenta na escola se deve unicamente 
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ao fato de que ela não está enxergando bem e, é muito comum que as crianças se acostumem a 

uma visão ruim, acreditando que elas estão vendo de forma normal e que os demais enxergam 

da mesma forma que elas.  

 REABILITAÇÃO 

 

Comentam que em casos de ambliopias orgânicas não é possível a recuperação da 

acuidade visual através do tratamento oclusivo, sendo a forma de tratamento indicada 

puramente médica ou cirúrgica (Gomes, Franco, 2003). Os autores apontam ainda que nas 

situações em que se identificam ambliopias mistas o tratamento se dá através do médico e 

cirurgia, juntamente com o tratamento oclusivo.  

Já nos casos de ambliopias orgânicas bilaterais, apesar de instituído o tratamento médico 

e cirúrgico, infelizmente pode ocorrer da recuperação da acuidade visual não acontecer, 

resultando permanentemente em baixa visão. Nessa situação o tratamento é constituído pela 

reabilitação, que visa apoiar e ensinar o indivíduo a adaptar-se e conviver de maneira mais 

positiva com o seu estado, aproveitando ao máximo a capacidade do seu resíduo visual da 

melhor forma possível (Bicas, 2008).  

A reabilitação visual busca o restabelecimento das anomalias do movimento ocular, 

como nas diversas formas de estrabismo e ambliopia (Chen, 2016). Assim, os programas de 

reabilitação visual tratam tais anormalidades e demais transtornos da visão binocular, sendo a 

reabilitação fundamental para que o indivíduo tenha qualidade de vida e independência para 

realizar suas atividades do dia a dia.  

Os tratamentos de reabilitação, normalmente, consistem em tonificar a musculatura 

ocular, seja através de estímulos sensório-motores, seja através de exercícios que ampliem a 

função muscular, para restaurar a visão. Pacientes que apresentam baixa visão como nos casos 

de ambliopia se beneficiam muito da reabilitação, visto que ela potencializa o resíduo visual, 

facilitando a adaptação de recursos ópticos e não ópticos (Bonfanti, Gargantini, 2017). 

O principal benefício que a reabilitação proporciona aos pacientes amblíopes é a 

recuperação de sua autonomia (Kraus, Culiacán, 2019) e a se sentirem capazes de desempenhar 

seu papel na sociedade. Os autores acreditam que a reabilitação traz benefícios que vão além 

da recuperação visual, interferem diretamente na autoestima dos pacientes, melhorando suas 

condições de vida de uma forma geral. 

 

 

 

 

AMBLIOPIA E ESTRABISMO 

 

Em menores entre cinco e sete anos, a ambliopia estrábica pode ser eficazmente tratada 

pelo médico oftalmologista ou optometrista através da oclusão do olho dominante. Neste 

tratamento, um adesivo é colocado no olho bom, de modo a forçar o cérebro a utilizar o olho 

anteriormente suprimido. O sucesso do tratamento costuma depender da idade do paciente e do 

grau de deficiência visual apresentado, bem como da aderência do paciente ao tratamento, 

sendo mais bem tolerado por crianças menores (Lança, Serra, Prista, 2014). 
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O tempo de duração do tratamento dependerá da recuperação da visão, podendo sofrer 

terapia alternativa, pletórica, durante os primeiros dez anos de vida. Deve-se ainda monitorar 

de forma cuidadosa, principalmente nos primeiros anos, para evitar que o olho ocluído 

desenvolva ambliopia decorrente de privação sensorial, (Kracht et al,2010) afirmam que a 

cirurgia para correção do estrabismo é ineficaz no tratamento de ambliopia, sendo assim 

contraindicada.  

 

AMBLIOPIA REFRATIVA 

 

O tratamento da ambliopia refrativa consiste no uso de óculos no olho de pior visão, 

seguido da oclusão do olho de melhor visão quando a diferença de acuidade visual persiste após 

quatro a oito semanas, (Júnior,et al, 2010) comentam que é possível conseguir visão igual em 

ambos os olhos, contudo, para que isso ocorra é essencial que haja total cooperação por parte 

dos pais ou cuidadores da criança.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A saúde visual é de extrema importância, sendo que qualquer anomalia deve ser 

identificada o mais cedo possível, a fim de iniciar o tratamento precoce e evitar que o problema 

se torne irreversível. Todavia, devido à falta da habilidade de comunicação de crianças bem 

pequenas ou mesmo devido à imaturidade delas em identificar que algo está errado, torna-se 

bastante difícil a identificação deste tipo de problema, retardando o início do tratamento para 

reabilitação. 

Nesse sentido, é imprescindível que os pais ou aqueles que são responsáveis pela 

criança, a observem atentamente e, ao notar qualquer dificuldade ou alteração no desempenho 

de suas atividades, procure orientação especializada o quanto antes. Em suma, problemas 

visuais ocorrem com certa frequência, porém, se identificados precocemente com o tratamento 

adequado, há boas chances de reabilitação eficaz, assim, o indivíduo poderá levar uma vida 

normal, sem grandes limitações. 
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RESUMO 

O estrabismo é um distúrbio perceptivo neurovisual. As mudanças ortópticas são classificadas como 

foras e tropias. ``Foria '' é um desalinhamento visualizado ao romper da binocularidade, classificada 

conforme a direção do desvio, se convergente Esoforia, quando divergente Exoforia, se vertical 

hiperforia. O desvio manifesto é denominado tropia, neste caso o desvio é maior em uma das posições 

do olhar, podendo ser inervacional ou pela diminuição ou aumento da força de um músculo. Analisa-se 

neste artigo causas, sintomas e testes avaliativos. Objetiva-se demonstrar a importância de um 

diagnóstico precoce e uma avaliação adequada para cada tipo de desvio, através de revisão bibliográfica 

e artigos indexados nas plataformas Google acadêmico, Scielo e Bireme. 

Palavras Chaves: Estrabismo, Foria, Ortóptica 

 

ABSTRACT 
Strabismus is a neuro visual perceptual disorder. Orthoptic changes are classified as phoria and tropias. 

Phoria is a misalignment visualized when breaking the binocularity, the direction of deviation is 

classified, if Esophoria convergent and Exophoria divergent, when hyperphoria vertical. The manifest 

deviation is called trophy, in this case the deviation is greater in one of the gaze positions, and it can be 

innervational, it occurs with a decrease in the strength of a muscle. In this article, the causes, symptoms 

and tests are analyzed, with the aim of demonstrating the importance of an early diagnosis and an 

adequate assessment for each type of deviation. This is a review of publications and articles indexed on 

academic Google, Scielo and Bireme platforms. 

Keywords: Strabisme, Phoria, Orthoptics 

 

ABSTRACTO 

El estrabismo es un trastorno de la percepción neurovisual. Los cambios ortópticos se clasifican en forias 

y tropias. La foria es una desalineación visualizada al romper la binocularidad, se clasifica la dirección 

de desviación, si Esophoria convergente y Exophoria divergente, cuando hiperforia vertical. La 

desviación manifiesta se llama tropia, en este caso la desviación es mayor en una de las posiciones de 

la mirada, y puede ser inervacional, ocurre con una disminución de la fuerza de un músculo. En este 

artículo se analizan las causas, síntomas y pruebas, con el objetivo de demostrar la importancia de un 

diagnóstico precoz y una valoración adecuada para cada tipo de desviación. Esta es una revisión de 

publicaciones y artículos indexados en las plataformas académicas de Google, Scielo y Bireme. 

Palabra clave: Strabisme, Phoria, Orthoptics 
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INTRODUÇÃO 

 Estrabismo é um desvio do bulbo ocular que ocorre quando não há simetria entre as 

fóveas e o objeto que está sendo focalizado. 

O desvio pode ser permanente ou aparecer em determinada circunstância, podendo ser 

maior ou menor. Em maiores proporções influem na autoestima por apresentarem alterações 

estéticas.Pode ocorrer em qualquer idade, quando ocorre em adultos pode ser secundário as 

doenças neurológicas, doenças vasculares, hipertensão arterial, distúrbios da tireoide ou 

tumores cerebrais. 

Em outras ocasiões pode ocorrer a perda de estímulo de fusão, devido à deficiência da 

acuidade visual, relacionado a outras doenças como AVC (Acidente Vascular Encefálico), 

Catarata ou Sarampo. 

Na infância pode prejudicar na adaptação sensorial, causando rivalidade retiniana, 

ambliopia ou supressão do olho desviado. Se ocorrer depois da formação binocular pode gerar 

diplopia, confusão sensorial, problemas funcionais e desenvolvimento inadequado do sistema 

neurovisual.  

Nos anos de 2004 e 2005 foram realizados estudos transversais, observacionais e 

probabilísticos, envolvendo 11 cidades do centro oeste do estado de São Paulo. Examinou-se 

10.994 indivíduos diagnosticados com estrabismo. A ocorrência de estrabismo em uma amostra 

populacional foi de 1,4% sem diferença entre sexos ou tipo de desvio ocular. A análise mostrou 

que 3 indivíduos (2,3 %) estrábicos apresentavam cegueira e 7 (5,43%) apresentavam baixa 

visão em um dos olhos. A presença de cegueira e de baixa visão associadas aos desvios oculares 

aumenta a necessidade do tratamento precoce (Shimauti, 2012). 

As forças não são visualizáveis ou apresentam alterações estéticas. O portador apresenta 

outros sintomas funcionais, em especial para atividades a curta distância. Por não ser manifesta, 

o diagnóstico em geral é tardio e os sintomas prejudicam a evolução escolar ou profissional. 

Nota-se que as técnicas avaliativas para tropia são bastante difundidas na literatura e 

aplicadas na prática ambulatorial e clínica, entretanto, as técnicas avaliativas para foria são 

pouco exploradas na literatura. Pretende-se demonstrar as técnicas avaliativas e diferenciá-las 

neste artigo, objetivando-se a melhoria das práticas de prognóstico. 

 

DESENVOLVIMENTO  

 

CLASSIFICAÇÃO DO DESVIO  

 

Classificam-se os desvios oculares como tropa e força. A fúria ou estrabismo latente é 

mais frequente, em sua maioria dos casos, benigna. Só é notável quando ocorre fadiga do 

sistema neurovisual provocando uma ruptura da fusão. O uso prolongado da binocularidade 

com leitura, filmes, em especial 3D, são relatados como causa de cansaço visual em algumas 

pessoas, ao forçar a fusão de imagem no cérebro, promovem fadigas. Pode-se notar relatos de 

diplopia em decorrência do uso de álcool ou drogas em alguns portadores de força considerável. 

As fúrias são classificadas quanto à direção do desvio: se o desvio é convergente o 

prefixo é Isso ou Endo. Se o desvio é divergente o prefixo é Exo, se o desvio é vertical o prefixo 

é Hiper acrescenta -se D/E quando o olho direito está em cima e E/D quando é o olho esquerdo, 
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para as verticais. Não se usa habitualmente o prefixo Hipo nos estrabismos verticais. Fica 

designado Esoforia ou Endoforia, Exoforia e Hiperforia.   

No caso da tropia ou desvio manifesto, pode ocorrer mesmo com a presença de 

binocularidade. O desvio é maior em uma direção do olhar podendo ser inervacional, que ocorre 

pela diminuição da força de um músculo, como se nota em paralisia congênita do oblíquo, neste 

caso o músculo mantém a força normal, mas, com uma barreira mecânica ao movimento do 

músculo. Ao contrário da fúria, a tropia é uma situação patológica, se aparecer na infância altera 

o desenvolvimento visual e na fase adulta causa diplopia, que é um sintoma visual muito 

incapacitante. 

As tropas são classificadas: Endotropia que é desvio convergente, Exotropia, que é o 

desvio divergente e desvio vertical que é Hipermetropia ou Hipotropia. 

Em relação à fúria, apresentam dificuldades na leitura saltando linhas, baixa 

compreensão do texto, sonolência durante a leitura, incapacidade de concentração, leitura lenta, 

astenopia, dores de cabeça, borrão intermitente, distúrbio na visão binocular e ainda, anomalia 

acomodativa. Geralmente os sintomas aparecem após longo período de esforço. 

Nos sintomas da tropia, observam-se ambliopia que significa uma baixa acuidade visual, 

unilateral ou bilateral, causada por falta de estímulo retiniano. A diplopia é a visão dupla, uma 

imagem é vista na fóvea e a outra é refletida em uma área extra macular. No caso da confusão 

sensorial, ocorre quando dois objetos diferentes são percebidos no mesmo local. A supressão é 

quando o córtex ignora a sensação visual oriunda da mácula do olho trópico e quando há fixação 

excêntrica não existe fixação do olho desviado no cover, podendo ocorrer uma pseudo fóvea 

que substitui uma fixação foveal. 

  

TESTES PARA AVALIAÇÃO  

Os testes que são executados para avaliação de desvios, buscam quantificar e qualificar 

o distúrbio binocular, permitindo a conduta necessária.  

Dois grupos de testes são aplicáveis:  os que avaliam a sensorialidade e os de 

qualificação de motricidade.  

Em crianças com estrabismo inclui-se como teste obrigatório a refração e a fundoscopia. 

MOTRICIDADE: com o uso de fonte luminosa, pá de cover ou oclusor, barras de 

prismas horizontais e verticais, pontos de fixação para perto e para longe. 

● Teste reflexo luminoso, Hirschberg e Krimsky 

● Teste de Cover, Cover/Uncover, cover alternado e cover prismático.  

● Estudos de manobra de 3 passos e movimentos oculares. 

● Relação de convergência acomodativa e acomodação (CA/A). 

● Estudo da posição de cabeça  

● Teste de Versões e Ficções passiva e ativa 

 

SENSORIALIDADE: Avaliam a fusão mantida de ordem neurológica e testes 

perceptivos sensoriais, deve ser realizado portanto com a melhor compensação. 

● Testes de fusão: aplicam-se às luzes de Worth, Bagolini, asa de 

Maddox, e medição de ARP e ARN - amplitudes de fusão ou vergência. 

● Teste de Estereopsia (Frisby, Random Dot, Pontos aleatórios) 
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● Fixação foveal estereoscópica 

 

 

TESTES RELACIONADOS NA AVALIAÇÃO DE FARIAS  

         Cover alternado:  Ocluem de forma alterada e sequencial os dois olhos. A oclusão é feita 

ciclicamente entre os olhos, o movimento tem que ser rápido para romper a Binocularidade, 

avalia-se a perda da fixação para perto e longe. 

Maddox: com filtro vermelho ocorre o efeito dissociador que tende a quebrar a fusão 

para medir desvio horizontal. Aplica-se o teste com as estrias na direção horizontal diante do 

olho direito, projetando-se a luz a 40 cm em ambos os olhos.  Desta forma avalia-se desvios 

horizontais. Quando luz e linha se encontram alinhadas ocorre a ortografia, portanto não há 

desvio, se a luz estiver ao mesmo lado do filtro será exofórica e se a linha está do lado oposto 

exofórico. 

 

Figura 1 - Teste de Maddox. Asa estriada no olho direito, ocorrendo a presença da luz e linha ortografia, 

se a luz está do lado oposto ao filtro Exoforia, caso se encontre do mesmo lado do filtro Endoforia. 

 

 
Fonte: Adaptado pelo autor 

 

Torrington associado ao Maddox: qualifica e quantifica o desvio fórico, lente estriada 

de Maddox vertical ou horizontal no olho direito colocando-se a placa de Torrington à 40 cm o 

examinado observará a posição da linha projetada na placa, o examinador, observando o 

posicionamento da linha projetada, diagnosticar o valor em prisma do desvio e sua direção. Sob 

a escala existe a classificação do desvio horizontal, ao lado direito a classificação se desvio 

vertical. 

Teste realizado com paciente em PO (Posição Primária do Olhar), com a luz oriunda do 

centro da placa projetada para a região central dos olhos direcionando ao osso nasal. 

Não deve ocorrer inclinação horizontal ou vertical, bem como entorse da placa durante 

o exame. 

 

Figura 2 – Teste de Torrington, Bernell 1980. Apresenta escala em prismas com a qualificação do desvio. A 

apresentação da linha estriada do filtro de Maddox colocado no olho direito, com a distância de 40cm do nariz 

do examinado, observando o ponto central Zero, que estará iluminado. 
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Fonte: GOSS, 2010 

 

 

Howell Teste: quantifica fosse, exclusivamente com Prisma de 4 dioptrias base inferior 

no olho direito, apresentar a 40 cm a faixa de Howell (azul e amarelo). Após a imagem estar 

dissociada, a seta superior demonstrará deslocamento em caso de força, e o número indicado 

pela seta quantificará a força. Para longe é o mesmo procedimento mantendo a distância de 6 

metros. A escala à esquerda possui tom de fundo azul e a direita amarela, facilitando a 

identificação da força. O deslocamento para o lado azul em prismas com valores par e amarelo 

ímpar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – O prisma de base inferior colocado no olho direito com o observador olhando a 40 cm ou com a 

escala de longe a 6m, poderá, através da dissociação da seta, qualificar e quantificar a força. Estando a seta 

superior do lado inverso do prisma, nota-se exoforia, ao mesmo lado nota-se esoforia. 
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Fonte: GOSS, 2010 

 

       

 

TESTES RELACIONADOS NA AVALIAÇÃO DA TROPIA: 

 

HIRSCHBERG: usa-se o oftalmoscópio ou uma fonte de luz, com os dois olhos abertos, 

analisando-se o posicionamento do reflexo no olho estrábico. Permite-se quantificar o desvio 

ocular através do posicionamento do reflexo em relação ao centro da pupila. A premissa é que 

cada 1mm tenha equivalência a 7 graus de desvio ou 15 prismas. (Kanski, 2018). 

 KRIMSKY: quantifica o desvio, aplicável quando a criança não colabora no cover ou 

quando não existe fixação, baseando no reflexo de Hirschberg. Se for colocado um prisma no 

olho fixador, pode se notar um movimento de fixação do olho desviado e a centralização do 

reflexo dos dois olhos, o valor do prisma necessário para centrar o reflexo determina a 

magnitude do desvio. Este teste não dissocia os olhos, mede apenas o desvio manifesto. 

QUATRO PRISMAS: avaliando-se microtropia, determina se existe ou não a fixação 

bifoveal. Coloca-se 4 dioptrias de prismas na base temporal diante do olho fixador e verifica o 

outro olho. Se não houver a fixação foveal ele desviará junto com o olho fixador sem realizar 

convergência compensatória. Isso ocorre porque o desvio da imagem vai para o escotoma, 

região onde não há acuidade visual. 

COVER UNCOVER: detecta tropia, oclui-se apenas um olho. Observamos o olho 

descoberto, detectando-se, em caso de movimento, a tropia, se o olho que estiver descoberto se 

movimentar. 

COVER PRISMÁTICO: quantificador, da mesma forma que o alternador, coloca-se um 

prisma para anular o desvio detectado. Esses prismas devem ser colocados de forma progressiva 

até não existir nenhum desvio. 

 KAPPA: é um ângulo entre o eixo visual e o eixo anatômico do olho, formando um 

reflexo centralizado na pupila, avaliado como simétrico ou assimétrico ou ainda  centrado ou 

zero, se deslocado para nasal é positivo e se desviado para o lado temporal é negativo. 

VERSÕES: detecta e determina Hiper / Hipofunção ou restrição dos músculos 

extraoculares, o aparelho usado é uma lanterna clínica, o exame é binocular e a lanterna deve 

ser posicionada a 40cm diante dos olhos do paciente, este deve acompanhar os movimentos em 

oito posições. 

DUCÇÕES: teste de movimentos binoculares, para avaliação de paresia (movimento 

curto ou incompleto) ou paralisia (sem movimento) dos músculos extraoculares. 

FIXAÇÃO FOVEAL: este teste é indicado para casos em que ocorra a diminuição da 

acuidade visual, para confirmar se há fixação preferencial pela fóvea ou não. É um teste 

qualitativo, mas com indicação de prognóstico. Usa-se o oftalmoscópio com a opção de estrela 

ou mira de fixação, mostrando primeiro ao paciente a luz com a estrela e pede para que olhe 

quando incide a luz na fóvea, caso a estrela incida sobre a fóvea, confirma a fixação foveal e 

assim a capacidade de recuperação da ambliopia, caso incida sobre a zona circundante à fóvea 

trata-se de extrafoveal ou excêntrica e fica mais reservada a recuperação da ambliopia. 
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TRATAMENTO TERAPÊUTICO  

 

 Para cada tipo de estrabismo existe um tratamento necessário, na maioria das vezes é 

usada a terapia visual com outros procedimentos, podendo ocorrer antes de uma cirurgia ou 

após a mesma ou em conjunto com a correção refrativa. 

No caso da foria, o tratamento é com correção óptica da ametropia, considerando o 

melhor poder dióptrico da lente adicionada. Prisma para tratar anomalias binoculares, deve ser 

considerado sempre quando os sintomas do paciente persistirem após a conclusão de um 

programa de terapia visual. Terapia da visão, tratamento para excesso de divergência, disfunção 

vergencial funcionais, exoforia básica, excesso acomodativo ou disfunção motora ocular.  

Na terapia, no tratamento da Ambliopia Estrabismo, deve-se usar a correção óptica. O 

oclusor usado no melhor olho é um método eficaz, no entanto, é discutível a eficácia em 

crianças acima de 6 anos de idade. Usa-se diretamente sobre a pele embaixo dos óculos.  

O filtro de Bangerter é colocado na face interna dos óculos, diminui a AV por turvar a 

imagem podendo ser graduada para o AV que se pretende recuperar, é pouco eficaz e por isso, 

desaconselhável em recuperação AV > 8/10. 

A Esotropia precoce ocorre antes de 1 ano e não existe erro refrativo, acuidade 

assimétrica, supressão alterada ou frequente de um olho, ausência de Estereopsia. 

Estropia tardia, depois de 1 ano não tem erro refrativo. Não existe alteração nos 

movimentos oculares. Se a ambliopia voltar quando suspender a oclusão, usa-se a solução 

botulínica, e não há indicação para cirurgia. 

A esteropia acomodativa se estabelece entre 6 meses a 5 anos. É intermitente sendo o 

desvio mais frequente para perto. Associa a hipermetropia entre +400D a +800D e não existem 

alterações nos movimentos oculares. Supressão ou alternante de um olho só. Não há indicação 

para toxina ou cirurgia, exceto acima de 10 anos por estética. Em adultos a cirurgia refrativa 

não só trata a hipermetropia como estabelece alinhamento. 

Estropia com excesso de convergência acomodativa aparece entre 3 a 5 anos, 

caracterizando desvio para perto e longe. Não é isolada, sempre está em conjunto com a tardia, 

precoce ou acomodativa e as lentes bifocais são as únicas indicações devendo ser temporárias, 

porém a longe diminuem a acomodação normal. 

Esotropia intermitente, a idade que aparece é variável desde 2 anos de vida até a 

adolescência, não tem associação com ametropias, ambliopia ligeira, cover com XT muito 

variável, oclusão ou lente +3,00D, não tem alterações nos movimentos oculares sem supressão. 

 Na questão da cirurgia, a decisão é individual e deve ser ponderada observando fatores 

importantes, como o fato de não ser aconselhável cirurgia em crianças antes de 2 anos, cujo 

grau de desvio horizontal seja inferior a 15 DP bem como das entropias que apresentarem 

desvios pequenos <25DP. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

   O estrabismo é um desvio que pode ser aparente ou não, acompanhado de vários 

sintomas. Desde os mais simples como incapacidade de concentração, leitura lenta, astenia, 

cefaleia, até os mais complexos como ambliopia, diplopia, supressão, ametropias e catarata. 
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Pode ser acompanhado de problemas neurológicos, vasculares, tumores e outros sistêmicos. O 

tratamento do estrabismo é conhecido por estar entre as intervenções mais importantes para a 

saúde infantil, devido a potenciais consequências ao longo da vida de perda de visão 

irreversível, se a condição não for tratada. Entre os tratamentos terapêuticos estão o uso de 

tampão, exercícios, reeducação neuro sensorial ou cirurgia do músculo do olho. As razões para 

o aparecimento do estrabismo nem sempre são claras, na maioria dos casos, o problema está 

presente logo após o nascimento. Desta forma, a busca por um profissional primário da visão 

logo após o nascimento é de extrema importância. Analisando todo este contexto, observamos 

que o estrabismo necessita de uma atenção muito especial, deve ser diagnosticado o mais cedo 

possível. Só nestas condições pode-se obter o tratamento com respostas mais positivas, evitando 

assim, cegueira e problemas psicopatológicos aos portadores, devido a representação estética. 

 Os testes aplicáveis são diversos e podem, de forma clara, diagnosticar e quantificar 

os desvios oculares, permitindo a melhor conduta do especialista. 

 Sugere-se mais estudos sobre o tema, com o comparativo entre as técnicas de 

avaliação, buscando estabelecer a precisão e eficácia dos testes. 
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RESUMO 

O astigmatismo é uma ametropia comum, que promove sensação de visão turva, pode ser causado por 

um erro no formato da córnea ou camadas internas do bulbo ocular. Em sua maioria é promovido por 

uma curva irregular na superfície coreana, alterando a maneira como a luz transpassa ou refrata para a 

retina. O mesmo pode ocorrer por fatores hereditários ou como resultado de uma anomalia produzida 

após cirurgias oculares. A manifestação do astigmatismo por ectasia, pode promover um afinamento 

progressivo da córnea, sendo causado por deformações mecânicas, cirurgias ou de cunho hereditário. 

Considerando a anatomia da córnea esta é uma condição que ameaça a visão e pode levar a danos 

permanentes nos olhos. Através de revisão bibliográfica e em artigos indexados na plataforma Scielo, 

Lilacs e Google acadêmico, apresentam-se os fatores e riscos da ectasia corneana e o astigmatismo 

produzido.   

Palavras-chave: Astigmatismo. Ectasia. Córnea..  

ABSTRACT 

Astigmatism is an ametropia that promotes blurred vision, it can be caused by an error in the shape of 

the cornea, or inner layers of the eyeball. It is mostly promoted by an irregular curve in the corneal 

surface, which alters the way light passes through or refracts to the retina. The same can occur due to 

hereditary factors or as a result of an anomaly produced after eye surgery. The manifestation of 

astigmatism due to ectasia, can promote a progressive thinning of the cornea, being caused by 

mechanical deformations, surgery or hereditary nature. Considering the anatomy of the cornea is a 

condition that threatens vision and can cause permanent damage to the eyes. This work is a review of 

the publications and articles indexed on the Scielo, Lilacs and academic Google platform, it is intended 

to present the factors and risks of corneal ectasia and the astigmatism produced. 

Keywords: Astigmatism. Dilatation. Cornea.  

ABSTRACTO 
El astigmatismo es una ametropía que favorece la visión borrosa, puede deberse a un error en la forma 

de la córnea, o en las capas internas del globo ocular. Se promueve principalmente por una curva 

irregular en la superficie de la córnea, que altera la forma en que la luz atraviesa o refracta la retina. Lo 

mismo puede ocurrir por factores hereditarios o como consecuencia de una anomalía producida tras una 

cirugía ocular. La manifestación de astigmatismo por ectasia, puede promover un adelgazamiento 

progresivo de la córnea, siendo provocado por deformaciones mecánicas, quirúrgicas o de naturaleza 

hereditaria. Considerar la anatomía de la córnea es una condición que amenaza la visión y puede causar 

daño permanente a los ojos. Este trabajo es una revisión de las publicaciones y artículos indexados en 

la plataforma Scielo, Lilacs y Google académico, tiene como objetivo presentar los factores y riesgos 

de la ectasia corneal y el astigmatismo producido. 

Palabras clave: astigmatismo. Dilatación. Córnea. 

 

mailto:leciocefas@yahoo.com.br
https://www.healthline.com/human-body-maps/cornea
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INTRODUÇÃO 

 

O astigmatismo é um problema comum de visão causado por um erro no formato 

da córnea, apresentando esta camada uma curva irregular promovendo defeito refrativo. A luz 

refratada de forma irregular cria pontos focais distintos na retina e promove uma distorção que 

será observada como visão embaçada ou distorcida. Quanto à sua origem acredita-se que a 

genética seja o fator predominante, contudo, poderá ocorrer como resultado de uma anomalia 

na superfície ocular após uma cirurgia ou provocado por alterações mecânicas.  Nestes casos, 

tem-se a manifestação do astigmatismo por ectasia.  

A córnea é uma lente negativa nota-se que seu centro é mais fino em relação a borda. A 

espessura média é 550 microns no centro e 610 micras na borda. 

 

Figura 1 – Córnea anatômica: a imagem demonstra o centro com menor espessura,  e periferia com espessuras 

superiores ao centro, assim formando uma lente divergente. 

 
Fonte: LEUNG, 2011 

 

A ectasia é uma anomalia que promove o afinamento progressivo da córnea, podendo 

surgir de forma natural, secundária a procedimentos ou provocada. Diversos estudos fomentam 

procedimentos cirúrgicos para retardar sua progressão.  

O presente estudo tem como objetivo discorrer sobre a manifestação do astigmatismo 

devido a ectasia.  

 

ASTIGMATISMO 

 

O olho humano tem duas estruturas com superfícies curvas que refratam a luz na retina, 

sendo estas: a córnea, superfície frontal transparente do olho junto com o filme lacrimal e o 

cristalino, estrutura clara dentro do olho que sofre mudanças de espessura e formato, para ajudar 

a focar em objetos próximos (ALVES, 2008, DOME, 2017). 

Em uma estrutura normal do olho, cada um desses elementos tem uma curvatura 

esférica. Com isso, a córnea e o cristalito refratam toda a luz que entra igualmente para fazer 

uma imagem nitidamente focada diretamente na retina. Caso a córnea ou o cristalino tenham 

formato elipsoidal, duas curvas incompatíveis, será notado que os raios de luz não são refratados 

em mais de um ponto focal. Gerando duas imagens diferentes, que se sobrepõem ou se 

combinam e resultam em visão turva, dando origem ao astigmatismo.  

A ocorrência do astigmatismo devido a uma distorção da córnea, resulta no 

astigmatismo corneano, enquanto que uma distorção no cristalino resulta no astigmatismo 

https://www.healthline.com/human-body-maps/cornea
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lenticular. Em ambos os casos, a visão para objetos próximos e distantes fica embaçada ou 

distorcida. 

Quanto à classificação do astigmatismo, dá-se com base nos fatores clínicos. (DOME, 

2017). Destaca-se que o meridiano do olho é uma linha imaginária que percorre o olho e é 

cortada nos pólos anterior e posterior, tendo o centro da pupila como um desses pólos. 

O astigmatismo regular consiste na condição onde os meridianos principais estão 

sempre a 90 graus distantes um do outro, promovendo assim uma variação consecutiva na força 

refrativa de um para o outro (MOREIRA, 2001, DOME, 2017). 

Esse tipo de astigmatismo classifica-se ainda como " favor da regra" ou "contra a regra". 

Quando a curva mais íngreme corre verticalmente, é chamada de astigmatismo com a regra e 

quando a curva mais íngreme corre horizontalmente, é chamada de astigmatismo contra a regra 

(MOREIRA, 2001). 

O astigmatismo irregular consiste na condição onde os meridianos principais estão 

separados uns dos outros por um ângulo diferente de 90 grau, ou seja, não existem dois 

meridianos principais, mas sim, inconstância em cada meridiano, havendo então múltiplos 

setores de recepção de imagem. Assim o astigmatismo irregular de forma irregularmente a 

imagem dos objetos, os quais, por vezes parecem múltiplos, diminuindo por isso 

significativamente a acuidade visual (MOREIRA, 2001, DOME, 2017). 

O astigmatismo simples pode ser dividido em miópico simples, onde que a luz atinge 

dois pontos focais: um antes da retina e outro na retina e hiperopia simples, onde a luz chega a 

dois pontos focais: um na retina e outro ponto de foco que seria um ponto virtual atrás da retina. 

Já o composto pode ser dividido em miópico composto, em que a luz chega a dois pontos focais, 

ambos antes da retina, mas em dois locais diferentes antes da retina e hipermetrópico composto, 

em que a luz chega a pontos focais, sendo que ambos estariam em um local virtual atrás da 

retina, mas em locais virtuais diferentes atrás da retina. Por fim, tem-se o misto, onde os raios 

de luz chegam a dois pontos focais, um dos quais está antes da retina e o outro atrás da retina. 

(Gabriel, 2010) 

A avaliação quanto à presença ou classificação do astigmatismo é realizada por diversas 

técnicas isoladas ou em conjunto.Pode-se fazer uso dos seguintes testes para se examinar os 

olhos (SPO, 2020): 

 

● Teste de acuidade visual: envolve a leitura de letras em um gráfico. As letras tornam-se 

progressivamente menores em cada linha. Astigmatas referem a cidade com turvação. 

● Dial Astigmático: um gráfico que mostra uma série de linhas que formam um 

semicírculo. Pessoas com visão perfeita verão as linhas claramente, enquanto aquelas 

com astigmatismo verão algumas mais claras que outras. 

● Fotômetro ou Ceratômetro:  dispositivo que mede a luz refletida da superfície da córnea 

central. Toma-se o raio da curvatura da córnea e pode avaliar a presença de deformação. 

● Topografia da córnea: Este processo fornece informações sobre a forma e a curva da 

córnea em sistema de reflexão por discos de Plácido. Sistema automatizado avalia as 

curvas bi ou tri dimensionais da córnea.  

● Tomografia de Câmara Anterior: Apresenta o aspecto e as camadas córneas, com seus 

raios de curvatura. Avalia-se inclusive deformidades e espessura. 



 Florianópolis, Ed.4, n.01, Novembro/2021 - ISSN/2675-5203 
37 

Com o diagnóstico realizado procede-se a decisão e conduta, baseando-se na 

classificação e nos sintomas do astigmatismo, os quais incluem visão embaçada ou distorcida, 

fadiga ocular, dores de cabeça e  problemas para enxergar à noite, fotossensibilidade, entorses 

de cabeça ou pescoço e posições viciosas compensatórias.  

 O sistema compensatório pode ser através de lentes de óculos ou lentes de contato. Para 

óculos, o optometrista poderá indicar lentes de óculos cilíndricas , enquanto que para as lentes 

de contato, ele pode indicar  lentes de contato gelatinosas chamadas lentes 

tóricas.  (MOREIRA, 2001, DIAS, 2017). 

A correção pode ser realizada  por meio da cirurgia a laser, que altera o formato da 

córnea para que ela possa direcionar os raios de luz para um ponto focal exatamente na 

retina. Os tipos de cirurgia refrativa incluem o laser in situ keratomileusis (LASIK) e 

ceratectomia fotorrefrativa (PRK) (ALVES, 2021). 

Não está claro na literatura o motivo da córnea ou cristalino diferir de uma pessoa para 

a outra, nota-se que a probabilidade de se desenvolver astigmatismo tem relação com fatores 

hereditários, conforme cita Dias (2017). Destaca-se o surgimento do astigmatismo devido à 

presença de ectasia, a qual consiste em uma alteração da curvatura da córnea provocada por um 

abalo estrutural anatômico.  

 

ASTIGMATISMO DEVIDO A ECTASIA 

 

A córnea é um tecido transparente que cobre a parte frontal do olho e ajuda a focar a luz 

que entra no olho. Uma córnea saudável é essencial para manter uma visão clara (DOME, 

2017). A ectasia é uma anormalidade que causa afinamento progressivo da córnea, podendo 

ocorrer naturalmente ou como resultado de uma cirurgia refrativa (PAULA, 2008, DOME, 

2017). É uma condição descrita como afinamento anormal e progressivo do tecido corneano.  A 

ectasia da córnea é uma condição que ameaça a visão e pode causar danos permanentes aos 

olhos. 

Considerando a etiologia desta anormalidade, nota-se  que existem vários causadores do 

edema, incluindo a ceratocone, que é uma doença da córnea que causa afinamento e aumento 

gradual da córnea. O aumento da inclinação faz com que a córnea desenvolva um formato de 

cone, de onde vem o termo ceratocone (LYRA, 2006, PAULA, 2008). Estudos, como o de Lyra 

(2006) mostram que pode haver um componente genético envolvido. O ceratocone costuma 

causar astigmatismo irregular associado a miopização e diminuição da visão.  

Ademais, tem-se ainda a sua causa devido a degeneração marginal pelúcida, que é uma 

doença da córnea que causa afinamento na área periférica inferior da córnea. Esta condição 

também causa astigmatismo irregular e diminuição da visão (PAULA, 2008, BIANCARDI et 

al., 2012). Cita-se ainda sua causa devido a cirurgia ocular a laser, como a LASIK (GABRIEL, 

2010, ALVES et al., 2021). 

 

Figura 2 – A-Ceratocone globoso afinamento marginal e B. ceratocone afinamento central. 

https://www.webmd.com/eye-health/default.htm
https://www.webmd.com/eye-health/vision-basics
https://www.webmd.com/eye-health/contact-lenses-colored-soft-hard-toric-bifocal
https://www.webmd.com/eye-health/lasik-laser-eye-surgery
https://areaoftalmologica.com/pt/refractive-cir%C3%BArgico/
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A    B  

 

Fonte: a.(Kanski,2018) B.(Sorbara,sd.) 

 

A ectasia pode ser oriunda da fricção bulbar, coçar das pálpebras ou epicanto. O prurido 

ocular ocorre devido a processos alérgicos de via respiratória superior, induzido pelas 

histaminas e IgE. O paciente “coçador crônico” é candidato ao desenvolvimento de edemas e 

ectasias.  

Para todas as causas nota-se o surgimento da ectasia, tem-se a possibilidade de 

ocorrência do astigmatismo irregular, sendo essa mais comum após a cirurgia LASIK.  

Há uma progressão contínua da ametropia com foco anterior à retina nas ectasias. 

Biancardi et al., (2012) relata que a ectasia corneana tende a ser uma doença progressiva com 

aumento gradual do astigmatismo irregular. Alves et al., (2021) cita em seu estudo que a ectasia 

pós LASIK caracteriza-se por aumento progressivo da curvatura e afinamento da córnea, 

resultando na presença do astigmatismo irregular.  

No caso de sua ocorrência devido a cirurgias, como a LASIK, o mesmo resulta da 

remoção do tecido corneano por meio da fotoablação que torna a córnea mais fina, podendo vir 

a promover um desequilíbrio corneano resultando na sua deformação e afinamento, causando 

assim o astigmatismo irregular.  

Na cirurgia a laser LASIK podem ser utilizados dois tipos de laser. O femtolaser, 

baseado no princípio da fotodisrupção óptica que permite criar um flap (retalho) corneano e 

o excimer laser baseado no princípio da fotoablação ótica, utilizado com o objetivo de corrigir 

o defeito ótico, de modo a melhorar a visão (ALVES et al., 2021). Alves et al., (2021) e Criado 

et al., (2021) citam que a cirurgia refrativa da córnea LASIK é uma das cirurgias eletivas mais 

populares do mundo, e com bons motivos. É um dos procedimentos cirúrgicos mais seguros e 

eficazes. Porém, apesar desse sucesso, complicações surgem ocasionalmente. 

Assim, conforme destaca Santhiago (2015) A ectasia pós-LASIK é considerada em 

pacientes que desenvolveram aumento da miopia, com ou sem aumento do astigmatismo, perda 

da acuidade visual não corrigida, frequentemente perda da acuidade visual melhor corrigida, 

com aumento ceratométrico, com ou sem afinamento corneano central ou paracentral e 

evidência topográfica de aumento assimétrico da córnea inferior após procedimento LASIK. 

Ademais, o autor menciona que as alterações estáticas podem ocorrer em uma semana ou 

podem ser apresentadas até vários anos após o LASIK. 

À vista disso, a compreensão dos fatores que influenciam o risco do astigmatismo 

devido à presença de ectasia corneana pós-cirúrgica são de suma importância. Para tanto, a 

mensuração da espessura da córnea, da presença de alta miopia e da topografia da córnea 

contribuem para saber se a pessoa tende ou não a desenvolver ectasia pós LASIK. Quanto a 
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espessura da córnea, essa medida informa ao cirurgião quanto tecido córneo o paciente 

possui. Durante o LASIK, o laser remodela a córnea, o que afina o tecido, assim, se as córneas 

do paciente já estiverem finas, o mesmo pode não ser um candidato adequado para o LASIK 

(SANTHIAGO, 2015). 

No caso da alta miopia, tem-se que a quantidade de tecido da córnea removida durante 

a cirurgia LASIK depende de quão alta é a sua prescrição. Dessa forma, se o paciente apresenta 

miopia alta (miopia), o cirurgião pode achar que é muito arriscado realizar o LASIK, pois pode 

deixar o mesmo com córneas finas. Por fim, quanto à medida da topografia da córnea, esta 

medição fornece um mapa da frente da córnea. LASIK (SANTHIAGO, 2015). 

Considerando os fatores de risco para manifestação do astigmatismo decorrente da 

ectasia pós LASIK, os especialistas acreditam que a mesma é causada pela remoção de muito 

tecido da córnea durante a cirurgia LASIK (SANTHIAGO, 2015, ALVES et al., 2021). Quando 

isso acontece, o tecido córneo remanescente, ou “leito córneo residual”, acaba sendo muito fino, 

enfraquecendo a córnea e permitindo que ela se expanda sob a pressão normal do olho, 

promovendo assim a distorção da visão e consequentemente um quadro de astigmatismo 

irregular.  

A tomografia da córnea pode fornecer ainda mais informações do que uma topografia 

da córnea, obtendo imagens das superfícies frontal e posterior da córnea. O instrumento gera 

um modelo 3D da córnea e também fornece informações sobre a espessura da córnea (CRIADO 

et al., 2021).Assim sendo, tais técnicas contribuem para diagnosticar a ectasia da córnea e com 

isso reduzir as chances de se desenvolver o astigmatismo por ectasia.  

Vale dizer que embora a ectasia seja incomum, e os avanços na tecnologia e no 

tratamento a tenha tornado ainda menos comum nos últimos anos, os especialistas não têm 

certeza quanto à porcentagem de pacientes que correm o risco de desenvolver a doença como 

resultado do LASIK. Contudo, pacientes submetidos a LASIK são mais propensos a 

desenvolver ectasia corneana do que pacientes submetidos a outras cirurgias refrativas (ALVES 

et al., 2021).  

Frente ao exposto, depreende-se que a ectasia da córnea ocorre quando as camadas 

internas da córnea enfraquecem, fazendo com que a córnea mude de forma, projete-se para a 

frente e distorça a visão. Em casos raros, pode ser uma complicação do LASIK, ou pode ocorrer 

de forma natural, contudo em ambos os casos a mesma pode vir a resultar na manifestação do 

astigmatismo irregular.  

É notado em processos refratométricos durante o refinamento pós cirúrgico, em especial 

quando existe mais de um procedimento no mesmo olho, a dificuldade com difração e reflexão 

de luz. As alterações de tecido e estruturais promovem pontos focais múltiplos que resultam em 

reflexos incômodos ao paciente, mesmo com a melhor compensação por óculos ou lentes de 

contato. As lentes de contato apresentam melhor performance compensatória nestes casos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O astigmatismo é um problema ocular comum que pode tornar sua visão embaçada ou 

distorcida. Acontece quando a córnea, ou seja, a camada frontal transparente do olho, ou o 

cristalino, uma parte interna do olho que ajuda a localizá-lo, tem um formato diferente do 

https://www.bettervisionguide.com/lasik/
https://www.bettervisionguide.com/lasik-risks/
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normal. Nesse caso, esse formato diferenciado faz com que a luz se curve de forma diferente 

ao entrar no olho, causando um erro de refração.  

Sua presença pode ocorrer de forma natural, por fatores hereditários, ou devido a 

cirurgia refrativa,  o retalho estromal é funcionalmente desacoplado da córnea e não fornece 

mais resistência à tração. Isso não tem consequências para a maioria das pessoas , mas um 

determinado subgrupo de indivíduos pode ter fatores predisponentes que os tornam mais 

propensos a desenvolver ectasia, que consiste em uma alteração da curvatura da córnea, que 

neste caso se torna progressivamente cônica. 

Na presença de ectasia da córnea a Paquimetria é um exame fundamental para o 

estabelecimento dos níveis de elasticidade projetados para a córnea e a segurança de adaptação 

de lentes de contato. A avaliação da biomecânica da córnea também é fator desejável, 

analisando a visco elasticidade associada à espessura. 

Ante a isso, a ectasia pós-operatória é uma complicação rara, mas potencialmente 

devastadora da cirurgia refrativa da córnea, a qual resulta na presença do astigmatismo 

irregular. Assim, a ectasia, seja de origem natural ou cirúrgica, tende a resultar na manifestação 

do astigmatismo irregular, comprometendo assim a acuidade visual de quem ela acomete.  
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RESUMO 

A falta de publicações sobre óculos graduados para o uso durante a prática de esportes, com resistência 

e performance. A dificuldade para nadadores em águas abertas ou fechadas, promovem se a diferença 

de rendimento para míopes que constantemente perdem a noção do espaço. Um nadador emétrope não 

consegue enxergar o alcance das bóias, assim como em piscinas perdem o controle do tempo de reação 

dificultando as viradas olímpicas. Pessoas com presbiopia, astigmatismo e hipermetropia também 

sofrem comprometendo o controle do treinamento. Esportes como ciclismo e corrida apresentam os 

perigos de acidentes, por não conseguirem identificar buracos ou depressões nas estradas de asfalto e de 

chão batido. É de suma importância o uso de óculos com graduação ou lente de contato, durante a prática 

desportiva, como ferramenta para uma boa performance e segurança. Através de revisões dos 

publicados, busca-se identificar as melhores soluções para os atletas. 

Palavras chaves: Erros de refração. Lentes. Visão. Esporte. 
 

ABSTRACT 
Publications on prescription glasses for use during sports, with endurance and performance are rare. The 

difficulty for swimmers in open or closed waters, promotes the difference in performance for myopes 

who constantly lose track of space. An ametrop swimmer cannot see the range of the buoys, just as in 

swimming pools they lose control of the reaction time, making the Olympic turns difficult. People with 

presbyopia, astigmatism and hyperopia also suffer from compromising training control. Sports such as 

cycling and running present the dangers of accidents, as they cannot identify potholes or depressions in 

asphalt and unpaved roads. It is extremely important to wear glasses with graduation or contact lens, 

during sports practice, as a tool for good performance and safety. Through reviews of published articles, 

we seek to identify the best solutions for athletes. 

Keywords: Refractive Errors. Lenses. Vision. Sportist. 
 

ABSTRACTO 
La falta de publicaciones sobre gafas graduadas para uso deportivo, con resistencia y rendimiento. La 

dificultad para los nadadores en aguas abiertas o cerradas, promueve la diferencia de rendimiento para 

los miopes que constantemente pierden la noción del espacio. Un nadador ametrall no puede ver el 

alcance de las boyas, al igual que en las piscinas pierden el control del tiempo de reacción, dificultando 

los giros olímpicos. Las personas con presbicia, astigmatismo e hipermetropía también sufren de 

comprometer el control del entrenamiento. Los deportes como el ciclismo y la carrera presentan peligros 

de accidentes, ya que no pueden identificar baches o depresiones en el asfalto y carreteras sin 

pavimentar. Es de suma importancia el uso de anteojos con graduación o lentes de contacto, durante la 

práctica deportiva, como herramienta para un buen desempeño y seguridad. A través de revisiones de 

artículos publicados, buscamos identificar las mejores soluciones para los deportistas. 
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Palabras clave: errores de refracción. Lentes. Vista. Deporte. 
 

 

INTRODUÇÃO 

Aborda-se o uso de  lentes e óculos para proteção e segurança do usuário durante a 

prática desportiva, usado em ambientes externos e internos. Com o aumento da prática 

desportiva, o cuidado com a visão deve acompanhar, paralelamente, esse acréscimo de atletas 

profissionais ou amadores, feito a partir da busca por melhores equipamentos de proteção. 

Condições iniciais que aderem a utilização de óculos específicos para cada caso, contribui para 

a saúde e melhor performance no esporte de escolha.  

Observa-se aspectos comuns e distintos na escolha do uso de cada equipamento em 

diferentes modalidades. Em esportes aquáticos considera-se a busca pelo conforto em relação 

aos óculos de natação adequados a cada tipo de rosto, permitindo uma melhor visibilidade para 

completar as decisões fundamentais a serem tomadas. Esportes outdoor ao ar livre estão 

expostos a radiação ultravioleta vinda do sol que acarreta sérios danos ao sistema visual sendo 

essencial os cuidados para a segurança do praticante.  

As tecnologias avançadas para elaboração dos óculos caminham em conjunto às 

qualidades das lentes ofertadas. São características fundamentais de uma lente o tipo de material 

utilizado a depender do ambiente e conforto, variando conforme se assemelha a prática 

desportiva que será executada. Ligada ao avanço tecnológico, atribui-se óculos com graduação 

e lentes de contato destinadas a permitirem que praticantes que necessitam desse meio tenham 

um melhor desempenho e segurança ligada à visão. Portanto, concede uma melhor comunicação 

entre usuários durante a atividade física além dos modelos atuais variados acrescentarem na 

autoestima. 

 

ÓCULOS DE PERFORMANCE PARA DESPORTISTAS 

 

Os óculos de performance são um dos principais acessórios de todo desportista, 

protegendo de poeira, estilhaços, dando conforto e segurança à visão. Além de movimentarem 

um mercado mundial da moda, são de materiais rígidos, com design marcante, contornando o 

formato do rosto do usuário, aerodinâmica e estética. 

A compreensão de como a visão afeta o desempenho desportivo tem evoluído ao longo 

dos anos. Inicialmente preocupava-se com a simples proteção dos olhos incorporados, mais 

recentemente, a importância da função visual para o desempenho atlético de elite (Kirschen, 

Laby ,2011). 

Existem modelos de óculos para cada tipo de formato do rosto. Os principais são de 

curvatura 8, trazendo uma boa visão lateral, nasal, superior e inferior, importante para ciclistas, 

por exemplo, que estão com a cabeça baixa em vários momentos, focando o olhar para a parte 

superior da lente. A base nasal mais larga, pode ser removível e ajustável, favorecendo o não 

embaçamento das lentes pelo afastamento dos olhos, ajudando na circulação de ar externa para 

interna, na qual a transpiração é um fator determinante. As aberturas devem ser de diâmetro 

menor para não causar um volume grande de entrada de ar que possa causar lacrimejamento e 

atrapalhar a visão. Suas hastes são retas, curvas ou presas por elástico, dependendo do tipo de 
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esporte escolhido. Podem ser inteiramente fechados, ou fio de nylon inferior  com suporte para 

graduação por um clip. 

Os usuários que precisam de óculos com graduação e segurança para atividade física 

como nadadores, ciclistas, corredores, jogadores, esquiadores, motociclistas, entre outros, 

podem se beneficiar com modelos de performance com clip ou acoplador, atentando sempre 

com a refração e confecção das lentes dos óculos característica da precisão de montagem, 

aspecto fundamental para a visão durante o desporto.  

 As lentes podem ser acopladas atrás da lente solar com espaço entre as duas ajudando 

o não embaçamento, sendo a primeira lente de raio de curvatura base alta e a segunda lente de 

raio de curvatura média. O sistema clip acoplador já atende todos os usuários com todas as 

ametropias, tanto os que possuem presbiopia ou só os míopes, hipermetropes e com 

astigmatismo. Os óculos podem ser usados com ou sem clip, atendendo a preferência do 

usuário, variando a cor da primeira lente, dependendo do ambiente.  

Armações possuem grandes tecnologias, em que o canal de transpiração corre ao longo 

do topo da armação de modo que a transpiração da testa do usuário seja direcionada para as 

laterais dos óculos esportivos, longe do rosto e dos olhos, pensando num melhor conforto e 

ajuste perfeito ao desportista. 

Em contrapartida, os óculos convencionais que possuem material na parte inferior com 

lentes de raio de curvatura base 6 maior, apesar da possibilidade de serem utilizadas para a 

confecção de óculos de sol com prescrição óptica, sofrem com o design e a visão periférica que 

limitada conjunta ao embaçamento quando utilizadas em atividades físicas. Ocorrência devido 

à proximidade aos olhos, trazendo mais calor como uma analogia a uma caixa fechada. 

(Fernandez ,2006).  

Não são quaisquer lentes de raio de curvatura de base 6 que possam ser montadas em 

óculos convencionais, devido a sua espessura e graduação. Além de não serem indicados para 

a segurança dos olhos dos desportistas, embora por falta de conhecimento são muito utilizadas 

nos meios. 

 Óculos contêm especificidades e são requisitos fundamentais para proteção, visão e 

segurança em todos os esportes. Pode-se dizer que uma dificuldade visual advém da parte 

motora e ou sensorial do cérebro em que o bom equilíbrio e funcionamento entre eles é a chave 

para uma boa acuidade visual. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Pirâmide de visão do desporto.  
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Fonte: Validação de um novo dispositivo de medida do tempo de reação visual, Catarina da Conceição de Freitas 

Vieira. Adaptado de: “The Role of Sports Vision in Eye Care Today” (Kirschen, Laby, 2011). 

 

Para um melhor desempenho desportivo, deve-se encarar a pirâmide de forma 

ascendente, partindo da camada mais inferior até o topo. Se mesmo assim o desempenho é 

menor que o esperado, pode dizer-se que não é dos olhos. (Kirschen, Laby,2011). 

 

LENTES DE PROTEÇÃO DESPORTIVA 

 

Antigamente utilizavam-se lentes de cristal endurecidas para a proteção da visão de um 

trabalhador em indústrias. Atualmente devido à alta tecnologia, os materiais evoluíram com a 

ciência. Semelhantemente, a matéria prima utilizada nas lentes de proteção para segurança do 

usuário e conforto da visão são as mesmas agora utilizadas nos óculos de performance 

desportiva. 

São formadas com superfícies esféricas, cada uma tendo um pequeno raio de curvatura, 

em que o principal é fornecer uma lente de polarização para óculos de sol que minimize o índice 

de refração da luz. (Yasuda,1999). 

As lentes são prescritas para a correção da visão por um profissional capacitado, 

optometristas e médicos oftalmologistas. Com a alta demanda em atividades físicas, houve um 

aumento da procura pelo uso de óculos nos esportes e, consequentemente, pelo melhor 

equipamento.  

A visão é o melhor sentido de orientação para uma performance desportiva elevada, 

permitindo obter um melhor rendimento. Considera- se que o sistema visual, assim como 

qualquer outro sistema motor do corpo humano, pode ser treinado e melhorado, 

(Erickson,2007). 

Muitos acidentes ocorrem com os praticantes de atividades físicas, principalmente pela 

alta demanda do esporte potencializada pelo uso de óculos com lentes de alto impacto. Portanto, 

as lentes devem ser de alta resistência absorvendo os impactos sem penetrar nos olhos e 

ajustando a visibilidade, resolução e sensibilidade visual. Há necessidade de lentes de plásticos 
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que sejam mais leves e resistentes, que tenham resolução do contraste em uma ampla variedade 

de condições de luz. (David, et al,2000). 

Lentes coloridas usadas universalmente feitas com acrílico com raio de curvatura maior 

não são indicadas para praticantes de esportes de performance, já que não absorvem impactos 

e quando não possuem qualidade óptica não aplicada podem causar astenopia e dores de cabeça. 

Dentre as lentes recomendadas há de outras resinas como Trivex e policarbonato que são leves 

e resistentes ao impacto, não quebram e tem boa propriedade óptica. Já as lentes polarizadas 

foram projetadas para ambientes com restrição de luz por reduzirem o brilho, são as ideais para 

esportes aquáticos, neve e estradas brilhantes, onde o praticante consegue enxergar os mínimos 

detalhes sem ficar com cansaço visual e se espelhadas garante maior proteção, ao inibir a 

incidência de luz favorecendo o campo de visão de um objeto evitando o cansaço. 

São inúmeros tipos de lentes com grau de intensidade luminosos variantes de acordo 

com o ambiente, com oportunidade de escolha para tipos de climas e performance.  

O material utilizado de fabricação agrega valor aos tipos de lentes. As polarizadas de 

plástico são mais econômicas do que as feitas de policarbonato e, portanto, afeta grande parte 

da população que escolhe pelo valor sem considerar a qualidade e proteção inferior, além de 

serem mais finas e não indicadas para utilização durante esportes de alto rendimento. As de 

policarbonato com outros tratamentos de espelho são outra opção para a proteção do esportista 

contra raios UV, aos impactos e de alguma patologia adquirida pelo tempo. 

Todo o bom funcionamento de nosso sistema depende dos cuidados com a saúde visual 

e ao processo desde a capacitação da entrada de luz pela pupila no centro da íris, percorrendo 

até a retina e chegando nas vias para enxergar, reafirmando a devida importância com a 

preocupação do mecanismo e cuidado com lentes corretas. 

 

ÓCULOS DE NATAÇÃO COM GRADUAÇÃO 

 

Os óculos de natação servem para dar visibilidade e proteção ao usuário, sendo 

prioridade em competições e treinamentos para um bom desenvolvimento do atleta. Sendo os 

músculos extrínsecos de alta performance. 

Só nas últimas décadas, desponta a importância e a avaliação da função visual no 

desempenho atlético, (Laby,2011). 

          No mercado há várias marcas e modelos de óculos que se ajustam para cada formato do 

rosto, em especial as necessidades visuais de cada indivíduo. Pessoas com idades altas 

apresentam maior dificuldade e sofrem com algumas deficiências utilizando óculos de natação 

convencionais, aderidas ao embaçamento destes, por necessitar de corretivo ou prescrição que 

se não feitas podem prejudicar sua visão.  

O corretivo convencional ou a prescrição de lentes pode não funcionar da mesma 

maneira na água em relação ao ar, devido à diferença da refração da luz ao longo de uma 

interface comparando lente e ar, água e lente. (Carmine e Deni,2017), 

 Óculos com graduação estão no mercado com graus esféricos já prontos e mantendo o 

mesmo padrão de modelagem, com uma grade de dioptrias para míope e hipermetrope. 

Pesquisas estão sendo desenvolvidas para a fabricação de modelos que atendam o 

usuário para uma maior visão dentro d’água com lentes configuradas com dioptrias corretas, 

em que uma segunda lente com graduação é colocada atrás da primeira ou apenas feita por uma 
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única lente na frente com graduação. Outro modelo é por lacunas, com um espaço entre as 

lentes dianteira e traseira, permitindo ao usuário ver dentro e fora d’água, atuando como um 

isolante entre as lentes e protegendo de maneira semelhante aos óculos convencionais. Podem 

ser configurados para abordar todos os tipos de ametropias, usando qualquer tipo de lentes como 

progressivas, esférico e cilíndrico, que será implantada, de fácil ajuste, substituíveis, montadas 

com pressão e confeccionadas de qualquer material que a lente possa ser removível, reutilizando 

a armação conjunto a troca de graduação ao longo do tempo.  

São características dos óculos capacitados para a visão no ambiente aquático (óculos de 

natação e ou máscara de mergulho) a eliminação do brilho que inibe significativamente a visão 

do participante. (Brent e Neville,2002). Há também uma necessidade significativa quanto à 

melhora da redução do embaçamento das lentes. 

Portanto, para uma avaliação final de um praticante desportivo deve-se identificar quais 

são os fatores fundamentais de visão para o melhor desempenho na modalidade escolhida, 

podendo alterar positivamente a sua performance quando a necessidade é acolhida.  

 

LENTES DE CONTATO PARA DESPORTISTAS  

O conceito de lente de contato para esportistas que possuem dioptrias altas é de grande 

importância para sua visão e uma possibilidade aos óculos convencionais que não fornecem 

uma total visão para certas atividades esportivas, no entanto requer cuidados essenciais. Trazem 

muitos benefícios para o usuário em vários esportes como tentativa de enxergar melhor quando 

apresentam qualquer ametropia. O paciente pode optar por escolher uma lente que desempenhe 

papel de uma melhor visão durante apenas uma competição. Como exemplo um jogador de 

futebol que escolhe ter visão periférica para aquele jogo, ou em outra situação optar por uma 

lente que ajuste a possibilidade de uma visão melhor para longe. Cabe ao avaliador informar 

qual tipo de lente adequada a situação e ao esporte em escolha. Com outro exemplo, caso o 

jogador cabeceasse a bola poderia ter a mudança de posição da lente e que poderia prejudicá-

lo durante o desporto.  

O paciente deverá se adaptar com a que mais se ajusta em seu olho para um melhor 

conforto e escolher uma lente com um índice de DK- T alto, onde a córnea terá mais saúde, 

pela troca de oxigênio através do ar e do sistema lacrimal.  

A visão é nosso sentido dominante, os olhos fornecem tanto informações espacial como 

temporal para o cérebro, a qual deve ser processada e executada. Para que este sistema de 

processamento funcione de forma ideal a sua entrada deve estar benigna (Kirschen e 

Laby,2011). 

Para um atleta praticante de esportes com interação com o meio líquido, como a natação 

em que milésimos de segundos são determinantes e tendo como fator essencial a visão, as lentes 

de contato são uma opção de escolha que fornece uma visão clara. São essenciais cuidados com 

higienização a partir do uso de soluções adequadas e guardadas em estojo próprio indicado 

pelos lados direito e esquerdo, assim como tempo e modo de uso, respeitando sempre o prazo 

de validade da lente de contato. Seja em águas abertas ou piscinas, há contato com bactérias 

presentes no meio e é necessária atenção ao tempo de limpeza e cuidado. 

 Dentre as intercorrências do dia a dia, mergulhar na piscina com cloro sem óculos de 

natação pode contaminar a lente de contato ou irritar muito os olhos. Caso necessite retirá-las 
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após alguma situação em que a mesma se encontre desidratada, certamente estará rachada nas 

bordas e ficará inutilizada (Veloso,2016). 

Há opção de lentes descartáveis e de fácil manuseio, assim o usuário perde menos tempo 

com suas higienizações. As lentes RGP tóricas são de custo maior , porém, duram mais com o 

tempo de uso e apresentam melhor nitidez, qualidade óptica e uma boa passagem de oxigênio. 

Os fatores de escolha dependem da necessidade do paciente e sua adaptação, devido a sua 

rigidez. A lente siliconada tem um DK que varia entre as empresas, sendo necessária a avaliação 

quanto a um alto grau de O2 para a escolha. Lentes fluorcarbonadas são feitas de material 

PMMA e apresentam DK muito bom, com maior atendimento pelo seu equilíbrio com a 

oxigenação para uma melhor troca de O2 com o sistema lacrimal. 

Em esportes ao ar livre, como ciclismo e corrida, deve-se tomar os devidos cuidados já 

que as lentes de contato não possuem proteção UV, na qual pode ressecar o olho por falta de 

oxigenação. Cabe ao esportista utilizar óculos solar por cima de boa qualidade ao praticar 

esportes em ambientes externos e garantir sua proteção completa da visão.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Proteção visual com lentes é essencial para uma melhor visão desportiva, contendo ou 

não graduação. Há situações nas quais a optometria avançada pode beneficiar o paciente, seja 

ele desportista de alta performance ou recreação. 

Lentes solares de raio de curvatura base 8 de policarbonato e os óculos solares base 8 

são a melhor opção para a proteção visual do praticante, fazendo o contorno exato para os olhos. 

Os óculos com graduação esportivos de curvatura base 8 com clip acoplador já estão adequados 

para a prescrição de graduação com todas as ametropias, desde uma lente progressiva até 

somente míopes, hipermetropes e com astigmatismo. As lentes de contato trazem benefícios 

bons para o usuário praticante de atividade física, mas detém o cuidado na utilização e 

adaptação, basta saber com alguns testes com especialistas se será possível a sua utilização.  Os 

óculos de natação atendem pessoas com graus esféricos míopes ou hipermetropes e são restritos 

em um mesmo modelo de óculos prontos. Algumas marcas já estão desenvolvendo óculos com 

sua respectiva prescrição de graduação, mas ainda é difícil de encontrar no País. 

O presente trabalho conclui que se orientado, o paciente beneficia-se com o cuidado da 

saúde da visão e, consequentemente, melhorar seu desempenho de performance ganhando 

confiança, segurança, prazer e qualidade de vida para o seu bem-estar. 
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RESUMO 

O tema Coronavírus e a escola: os impactos da Pandemia na educação representa um assunto onde 

integra toda a equipe educacional e a família do educando. O objetivo é descrever as preocupações do 

educador com o educando mediante as medidas de segurança e o aprendizado na educação durante a 

Pandemia. Este estudo será uma revisão de literatura com o tema “Coronavírus e a escola: Os impactos 

da Pandemia na educação.”, com buscas por meio de artigos em periódicos nacionais, publicados em 

português disponíveis nas bases de dados pertencentes a Google Acadêmico (Scholar) e Literatura 

Latino-americana e do Scientific Electronic Library Online (Scielo). Os critérios de seleção dos artigos 

serão no idioma em português/inglês, publicados no período de 2012 a 2020, utilizando-se os 

descritores: Aprendizado; Educandos; Pandemia. Foram considerados como critérios de inclusão livros. 

Excluíram-se os artigos e livros que não tratavam sobre o tema proposto. A escola ainda é o caminho 

que pode levar o cidadão a mudar de vida, para isto torna-se por finalidade ter em suas primícias a 

promoção do ensino, a finalidade do ensino é promover, nos educandos, a compreensão dos problemas 

que investigam a ser capaz de ir além da informação dada, reconhecer as diferentes versões de um fato, 

e assim buscar explicações ou propor hipótese sobre as consequências dessa pluralidade de pontos de 

vista. 

Palavras-chaves: Aprendizado. Educandos. Família. Pandemia. Tecnologia. 

 

ABSTRACT 

The theme Coronavirus and the school: the impacts of the Pandemic on education represents a subject 

where the entire educational team and the student's family are integrated. The objective is to describe 

the educator's concerns with the student through security measures and learning in education during the 

Pandemic. This study will be a literature review with the theme “Coronavirus and the school: The 

impacts of Pandemic on education.”, With searches through articles in national journals, published in 

Portuguese available in the databases belonging to Google Scholar (Scholar) and Latin American 

Literature and Scientific Electronic Library Online (Scielo). The selection criteria for articles will be in 

Portuguese / English, published between 2012 and 2020, using the descriptors: Learning; Learners; 

Pandemic. Books were considered as inclusion criteria. Articles and books that did not deal with the 

proposed theme were excluded. The school is still the path that can take the citizen to change his life, 

for this purpose it becomes for the purpose of having in its first things the promotion of teaching, the 

purpose of teaching is to promote, in the students, the understanding of the problems that they investigate 

to be able to go beyond the information given, recognize the different versions of a fact, and thus seek 

explanations or propose a hypothesis about the consequences of this plurality of points of view.  

Keywords: Learning. Students. Family. Pandemic. Technology.  

 

ABSTRACTO 

El tema Coronavirus y la escuela: los impactos de la Pandemia en la educación representa un tema que 

integra a todo el equipo educativo y la familia del alumno. El objetivo es describir las preocupaciones 

del educador con el estudiante a través de medidas de seguridad y aprendizaje en educación durante la 

pandemia. Este estudio será una revisión de la literatura con el tema "El coronavirus y la escuela: los 

impactos de la pandemia en la educación", con búsquedas a través de artículos en revistas nacionales, 

publicados en portugués disponibles en bases de datos pertenecientes a Google Scholar (Scholar) y 

latinoamericanas. Biblioteca Electrónica de Literatura y Científica en Línea (Scielo). Los criterios de 
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selección de los artículos serán en portugués / inglés, publicados de 2012 a 2020, utilizando los 

descriptores: Aprendizaje; Estudiantes; Pandemia. Los libros se consideraron criterios de inclusión. Se 

excluyeron los artículos y libros que no abordaron el tema propuesto. La escuela sigue siendo el camino 

que puede llevar al ciudadano a cambiar su vida, para ello es el propósito de tener en sus primeros frutos 

la promoción de la docencia, el propósito de la docencia es promover, en los estudiantes, la comprensión 

de los problemas que investigar para poder ir más allá de la información dada, reconocer las distintas 

versiones de un hecho, y así buscar explicaciones o proponer hipótesis sobre las consecuencias de esta 

pluralidad de puntos de vista. 

Palabras clave: aprendizaje. Estudiantes. Familia. Pandemia. Tecnología. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A pandemia pelo novo coronavírus (COVID-19) determinou inúmeros desafios em 

relação à área educacional no nosso país e no planeta todo e, perante a este cenário desfavorável 

de saúde, acompanhando o protocolo apresentado pela Organização Mundial de Saúde - OMS 

e pelo Ministério da Saúde do Brasil, adotou ações e precauções subsequentes de providências 

a contaminação e ao ato de enfrentar a disseminação que é consequência da COVID-19 (OMS, 

2019). 

No dia 17 de março de 2020 o Presidente da República junto com o Ministério da 

Educação abriu uma Portaria nº 343 e, desde esse momento, as redes das áreas educacionais 

estabeleceram a disponibilizar aos educandos atividades à distância e vêm possibilitando 

empenhos com destino a continuar o desenvolvimento dos estudos, sem convívio ocular, porém, 

mantendo a conexão junto com os educandos (BRASIL, 2020). 

É claro que medidas devem ser sempre adotadas mediante a essa Pandemia que nos dias 

de hoje se tornou um problema mundial, mas os educadores não têm o apoio necessário e nem 

curso de aperfeiçoamento em relação a dar aulas à distância e como avaliar o educando à 

distância. 

Os educadores nesse momento crítico se sentem impotentes perante aos educandos que 

nas aulas presenciais já não fazia nada e agora com o aprendizado mediado perante um 

aplicativo não fazem mesmo e, ainda sabem que mesmo não fazem irão passar para o ano 

seguinte, pois certos lugares de nosso país não reprovam os educandos e isso precisa acabar 

urgente.  

A gestão escolar e junto à equipe de coordenadores e educadores necessitará preparar 

um regimento relativamente à volta as aulas presenciais, um Procedimento Operacional Padrão 

(POP) compreendendo o detalhamento dos padrões precisos com o intuito do regresso cauteloso 

às práticas presenciais, igualmente, protocolo de limpeza a ser seguido (MEC, 2020). 

Mediante o detalhamento desse protocolo que deve ser seguido à risca por todos da área 

educacional deve notar que os gestores e a equipe da área educacional antes desse retorno 

devem ter um curso de capacitação, pois em o devido curso e a devida orientação das diretorias 

de ensino e do governador do Estado não surtirá efeito nenhum no momento em que os 

educandos regressarem para os seus estudos.  

E especialmente os educadores da área educacional, nas quais se encontram quem 

efetivamente desempenham o recebimento desses educandos e nas quais devem reter toda a 

consciência técnica desenvolvida mediante a sua competência e oposições, disponibilizar 

relevantes observações e pretensões junto à descrição de consideráveis tópicos e metodologias. 
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O objetivo é descrever as preocupações do gestor com o educando mediante as medidas 

de segurança e o aprendizado na educação durante a Pandemia.  

Este estudo será uma revisão de literatura com o tema “Coronavírus e a escola: Os 

impactos da Pandemia na educação.”, com buscas por meio de artigos em periódicos nacionais, 

publicados em português disponíveis nas bases de dados pertencentes a Google Acadêmico 

(Scholar) e Literatura Latino-americana e do Scientific Electronic Library Online (Scielo). Os 

critérios de seleção dos artigos serão no idioma em português/inglês, publicados no período de 

2012 a 2020, utilizando-se os descritores: Aprendizado; Educandos; Pandemia. Foram 

considerados como critérios de inclusão livros. Excluíram-se os artigos e livros que não 

tratavam sobre o tema proposto. 

 

AS PREOCUPAÇÕES DO GESTOR COM O EDUCANDO MEDIANTE AS MEDIDAS 

DE SEGURANÇA E O APRENDIZADO NA EDUCAÇÃO DURANTE A PANDEMIA 

 

Antes de todas as precauções nas quais as áreas educacionais devem estar sendo 

tomadas, é necessário comunicar a família do educando como será o regresso de seus educandos 

e é primordial mostrar para cada família o Procedimento Operacional Padrão (POP) 

compreendendo o detalhamento dos padrões precisos com o intuito do regresso cauteloso às 

práticas presenciais, igualmente, protocolo de limpeza a ser seguido (BRASIL, 2020).  

A família do educando é a parte mais importante e que deve estar ciente das medidas 

adotadas em relação à segurança de filho na área educacional, pois a família não se sente ainda 

preparada em relação a deixar seu filho a voltar às aulas com segurança e isso se torna um 

enorme problema porque se a família não se sentir poderá exigir que continuasse com as aulas 

à distância, mesmo o seu filho não aprendendo de modo correto como nas aulas presenciais 

(CNE, 2020).  

É preciso conscientizar perante a família de que antes de entrarem para a classe escolar 

será mediada à temperatura de cada educando e ocorrendo de um educando apresentar uma 

temperatura alta retornará para a sua casa com um bilhete dizendo o porquê não pode entrar na 

escola, as máscaras serão obrigatórias e não podem ser retiradas durante a permanência na 

classe escolar (OMS, 2019). 

Nesse entendimento sobre as máscaras fica claro para todos sejam educandos ou não de 

que ficar 4 a 5 horas com a máscara diretamente não é seguido conforme os procedimentos em 

algumas repartições públicas e quem dirão na área educacional, na qual os educandos se juntam 

e acham que não irá acontecer nada com eles.  

Por representa uma das medidas sérias em relação à proteção de todos os o uso da 

máscara na área educacional a atenção terá que ser redobrada, pois o educando não está tão 

consciente dessa Pandemia em relação ao perigo que ela representa e, a conscientização é 

importante no sentido de que todos tenham a devida proteção e, em especial, os educandos 

(CNE, 2020).  

O uso de álcool gel também é preciso apresentar a todos os familiares e os educando o 

emprego correto e não pode ser levado a uma simples questão referente a higiene e sim a uma 

questão de segurança por a Pandemia ser uma realidade e no pequeno descuido em não saber 

como deve ser usado o álcool gel o indivíduo se contamina e ao pegar na mão ou manusear 
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algum artigo na qual outros também colocam a mão o contágio se torna presente e aí se alastra 

para todos do seu convívio. 

A demarcação na classe escolar é outra questão em que gestores e educadores deverão 

ter em mente de que a sala é pequena e comporta até 35 educandos e com a presença da 

Pandemia a classe escolar terá que respeitar o distanciamento e, pelo nosso entendimento onde 

ficaram os restantes dos educandos, como será realizado esse critério que será adotada no 

regresso dos educandos as aulas? 

Nesse ponto os gestores terão que elaborar e criar salas escolares extras em relação aos 

educandos estarem confortáveis na classe escolar e com os seus educadores, a medida de 

distanciamento dentro de uma classe escolar que comporta até 35 educandos deverá estar de 

acordo com o Protocolo e isso torna um obstáculo enorme para os gestores (MEC, 2020). 

Os investimentos nas áreas educacionais como copos descartáveis, produtos de 

limpezas, termômetros, equipamentos direcionados a manter todos protegidos é obrigação do 

Estado e se não existe esse investimento não há como dar a devida proteção para todos da 

equipe escolar e para todos os educandos.  

É preciso investir em relação a se ter tranquilidade diante dessa nova realidade em que 

todos estão vivenciando e não simplesmente impor medidas no papel e na área educacional 

faltar tudo o que está sendo pedido no Protocolo, não pode haver dúvidas e nem falta de algo 

referente a fazer com que todos os educandos regressem para as aulas com segurança, pois do 

contrário, a família não irão concordar com as medidas adotadas na área educacional e impor 

aos gestores, educadores e até mesmo ao Governador do Estado a continuação das aulas remotas 

até que uma vacina seja capaz de eliminar esse vírus e aí deixaram seus filhos irem para a 

escola. 

Enquanto não há a possibilidade de aulas presenciais, e no direcionamento do atual 

momento a família deve priorizar o estudo de seu filho à distância e com o auxílio dos 

educadores em relação a fazer com que o educando tenha um ensino de qualidade com o uso 

da tecnologia em relação à área educacional e é fundamental detectar o modo mais correto de 

motivar os educandos perante o objetivo referente ao seu aprendizado (SILVA, 2015). 

As aulas à distância deve ter um apoio dos gestores e de todos os governadores para se 

tiver a confirmação de que todos os educandos estão tendo um aprendizado de qualidade e o 

emprego correto da tecnologia faz com que todos os educandos tenham o acesso e, 

progressivamente, os educandos estão mais capacitados do que os educadores e, com isso, 

expressa ser um enorme estímulo e, perante a inserção da tecnologia os educadores necessitam 

elaborar inovadoras atividades educacionais relacionadas com a tecnologia (ALMEIDA, 2015).  

E esta situação na qual adveio perante o conhecimento de influência motivada por essa 

inserção de mídias possibilita o educando a adquirir conhecimento de modo prazeroso e integral 

as disciplinas e, a tecnologia e área educacional são mais fortes na qual a mídia apenas e mais 

eficiente do que educação apenas (MACHADO, 2016).  

A tecnologia favorece a disseminação do conhecimento para o educando, e para que 

seja mais bem empregada pelo educando, necessita que o educador trabalhe na área educacional 

e, a comunicação mediante os educandos e o contexto em questão tem papel importante, é 

através deste que há o desenvolvimento e compartilhamento de conhecimento, entretanto, a 

expansão de compartilhar o saber, traz consigo o estímulo de conversar e se encontrar entendido 
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através da assimilação do universo, da condição dos conceitos, do rompimento de padrões e 

preferências (BARRETO, 2015).  

Diante das transformações, as áreas educacionais caminham contra o tempo, buscando 

adaptar as ferramentas pedagógicas, de forma repetida, as elaborações de diferentes modos de 

atividades educacionais recomendadas, entretanto, a prática pedagógica deve sofrer algumas 

mudanças para que haja uma adequada contemplação do educador diante do saber e a mediante 

as tecnologias utilizadas no aprendizado dos educandos.  

Auxiliando de uma forma facilitada o aprendizado dos educandos dentro da classe 

escolar e, são nesta perspectiva que se justifica as escolhas do uso de mídias digitais no ensino, 

para que cada vez mais haja esta contribuição com o aprendizado, contudo, toda a atividade 

planejada deve relacionar-se perante a garantia de uma construção apropriada do conhecimento, 

suprindo toda a demanda pedagógica (MELO, 2014). 

Na aprendizagem escolar, existem os seguintes elementos centrais, para que o 

desenvolvimento escolar ocorra com sucesso: o educando, o educador e a situação de 

aprendizagem e garantir a participação por parte dos educandos e apontar sempre de forma clara 

as informações empregadas na tecnologia para que não haja sobrecarga de informação 

confundindo o educando, sendo assim, com estes apontamentos evita-se a indisciplina na classe 

escolar e certifica-se um bom trabalho, com qualidade e eficiência (MORIN, 2014). 

A busca de autonomia e independência é característica dos educandos que possuem 

suas capacidades físicas e intelectuais comprovadas e apreciadas pelo educador. E, ao propor 

desafios, o educador deve propor situações que venham enriquecer e estimular os 

conhecimentos que espera que seus educandos venham a atingir, sendo estas situações 

planejadas e preparadas antecipadamente. (VIEIRA, 2014) 

É fundamental que o educando não tenha dúvidas do que está sendo trabalhado dentro 

da sala de aula com o uso da tecnologia e se mostre capaz a aprender de forma harmoniosa a 

atividade proposta e, é importante destacar das quais as exigências devem vir acompanhadas 

de apoios adequados para que cada educando possa alcançar êxito em suas experiências 

(KENSKI, 2014). 

A família do educando necessita estar sempre em contato com a escola, pois enquanto 

a Pandemia durar, as aulas à distância continuará e quem não tiver condições de ter acesso à 

plataforma, a área educacional deve ter em as aulas impressas para que a família busque na 

escola e o educando responda e a família leve de volta para a escola, pois há muitos educandos 

que não tem nenhum computador, notebook ou celular para acompanhar as aulas à distância.  

Nesse ponto de alguns educandos não terem condições de ter um computador à escola 

deve ter as aulas impressas para os educandos não ficarem com o estudo prejudicado, pois 

muitas famílias de baixa renda não têm condições precisas em relação a dar esse suporte em 

casa para o seu filho e isso ocasiona um mal-estar para a família e para o educando que estará 

prejudicado sem poder estudar com qualidade. E no caso da área educacional não ter as 

atividades impressas, então a família pode processar a área educacional, o Estado e até o 

Governador por não estarem dando a Educação que seu filho merece.   

Considera-se que a atividade educacional se fortaleça, a qual se experimenta, inventa e 

recria no ato de ensinar, e assim vão surgindo outras teorias e outros métodos para que então 

todos tenham um aprendizado de qualidade (VEIGA, 2014).  
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E, a escola é fundamentada e preparada no sentido de beneficiar a continuação e o 

avanço dos ensinamentos de seus educandos no desfecho de cada etapa de ensinamento, as 

etapas concluídas por assim dizer evidenciam o que cada educando aprendeu e tirar proveito de 

seu aprendizado. 

Cabe ao educador na qual, além de conhecer o conteúdo a ser ministrado e todas as 

ferramentas que o formam, saber repassá-lo ao educando de forma fácil e que estimule o 

aprendizado por força pessoal (BARRETO, 2015). 

Essa competência disciplinar é uma das armas mais eficazes nessa nova perspectiva 

educacional, que visa não somente o crescimento do educando, mas seu sucesso no que tange 

ao planejamento dessa prática (TARDIF, 2014). 

Competência é uma capacidade de agir eficazmente em um determinado tipo de 

situação, apoiada em conhecimentos, mas sem limitar-se a eles e para se tornar um 

multiplicador de conhecimento não é apenas alguém para repassar informações, o docente deve 

mudar sua visão de todo o processo (MORIN, 2014).  

Com uma etapa vencida, começa outra a ser superada pelo educando e fazendo com que 

o educador busque aprimorar os seus conhecimentos nas práticas educacionais elaboradas pelo 

o educador, habilitando e capacitando os seus educandos para a sua formação integral, o 

educando vai modulando as suas convicções e com isso já definindo a sua carreira após o 

término de seus estudos (GATTI, 2014).  

Educadores podem preparar os educandos em relação a desenvolver o progresso 

harmonioso e mental na qual o educando seja estimulado e se considere adequado referente a 

possuir um aprendizado capaz de superar qualquer efeito contraditório do aprendizado e, o 

educador necessita estar capacitado para poder passar todo o conhecimento referente onde o 

educando aprenda e sinta prazer em estudar (VIEIRA, 2014). 

A área educacional é fundamental para que a formação e o aprendizado do educando 

ocorra da melhor maneira possível, consoante a tudo isso o aprendizado será realizado de forma 

integral para o educando.  

Todo o aprendizado e o conhecimento adquirido pelo educando servirá de base para a 

sua vida adulta e ser um grande profissional em qualquer carreira que ele queira seguir e, nós 

possuímos a habilidade de estabelecer: ser um perdedor ou um vencedor cabe cada um definir 

a escolha na qual queira percorrer (MORIN, 2014). 

O processo de aprendizagem é um tema muito amplo e que gera inúmeras discussões, 

uma vez que não se concebe mais a aprendizagem como uma mera aquisição de conhecimento 

na qual o educador é um transmissor e o educando mero receptor de conteúdo (MACHADO, 

2016).  

E, essa prática ainda acontece em nossas escolas, talvez seja a explicação para o fracasso 

escolar de muitos de nossos educandos, muitas coisas que são ensinadas na escola em 

determinado momento do período escolar, o educando aprende memoristicamente e só passado 

algum tempo é que percebe suas implicações e significados e esse processo funciona com efeito 

retardado, e isso implica o desencontro entre os objetivos do educador e dos educandos em 

relação a uma mesma atividade (CASTANHO, 2018). 

O educador deve refletir sobre o seu papel transformador e multiplicador e se o docente 

conseguir ver isso, acima de todos os problemas que recobrem a profissão, como os salários e 

dificuldades estruturais, ele verá que só o conhecimento liberto (TARDIF, 2014).  
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A autonomia e a responsabilidade de um profissional dependem de uma grande 

capacidade de refletir em sua ação, e essa capacidade está no âmago do desenvolvimento 

permanente, em função da experiência de competências e dos saberes profissional, por isso, a 

figura do educador deve ser reflexivo e estar no cerne do exercício de uma profissão, pelo 

menos quando a consideramos sob o ângulo da especialização e da inteligência no trabalho 

(MACHADO, 2016).  

O ofício de educador está mudando e consiste cada vez mais em uma inserção nos 

projetos interdisciplinares e o educador envolvido em projetos coletivos é um ator social e, a 

compreensão do papel do educador e a mudança nas formas de ensinar permitem que o 

educando frente ao processo de ensino e aprendizagem possibilite a melhor compreensão, na 

ocasião em que o educando descobre as variadas formas de aprender e com um olhar mais 

simplificado para o seu aprendizado, o conhecimento que o educando adquire permanece com 

ele para o resto de sua vida (CASTANHO, 2018).  

Os conhecimentos dos educadores tornam-se reconhecidos a partir do momento na qual 

o educando absorve todo o conhecimento aprendido. O educador precisa de uma sucessão de 

conhecimentos referente a se capacitar na sua prática docente. Como se encontram evidentes, 

os conhecimentos didáticos nunca são estudos completados e realizados, aptos a ser entregue 

entendido imediatamente mediante a quem educa na direção de serem aplicados (MORIN, 

2014).  

Os conhecimentos docentes apresentam peculiaridades especificadas e acarreta uma 

enorme responsabilidade de tendência, visto que, em resumo, englobam todo o estudo e 

atividades pedagógicas na qual o educador possui perante a sua prática, diariamente (GATTI, 

2014). 

Visto que os conhecimentos docentes apresentam uma associação na qual está iminente 

junto a sua rotina, a formação continuada apresenta-se urgente de uma precisão e a capacidade 

de instruir pode estar sendo introduzida perante a um dispositivo de evolução, em razão de 

representa e o emprego dentro da sala escolar (SILVA, 2015).   

Os cursos de formação continuada disponibilizam ensejos favoráveis referente a análise 

das atividades educacionais docentes e em relação a evidenciação do educando da educação 

superior e, o conhecimento do educando não é construído através do número de informações 

ministradas, não é uma relação direta. Sabemos até que, informação demais pode prejudicar na 

compreensão (CASTANHO, 2018).  

A escola que planeja suas ações e busca concretizá-las, rompe com a prática do 

planejamento como momento burocrático, esvaziando de sentido, por isso o planejamento é 

fundamental para se levantar muitos questionamentos sobre como se deseja que a escola pense 

e como fazer a educação (VIEIRA, 2014).  

Acontece mais ou menos assim: para cada conteúdo, informação ou discurso que 

encontramos, utilizamos as informações, discursos e conteúdos aprendidos anteriormente e esse 

processo é como uma espécie de mediação, de certo modo, pesou os conteúdos adquiridos para 

que, desse modo, possa construir nossos discursos principais ou futuros e a informação pesa na 

nossa decisão, algumas pesam mais, por conta da importância que damos a elas: como as 

informações que nossos docentes nos passam (MACHADO, 2016).  

A escola deve continuar investindo na ajuda aos educandos a se tornarem críticos a se 

engajarem na luta pela justiça social, a situar-se competentes e aptos para uma cidadania justa 
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e equilibrada. O ensino, mais do que promover a acumulação de conhecimento, cria modos e 

condições de ajudar os educandos a se colocarem ante a realidade para pensá-la e atuar nela, 

quer dizer, conhecimento dará poder ao educando para seguir brilhantemente o seu caminho 

profissional (ALMEIDA, 2015). 

A análise motiva mediante o modo como o educador instrui e a intensidade na qual o 

docente organiza os conteúdos, os procedimentos e como lida com os educandos, enquanto o 

reconhecimento do docente se dá ao certificar nas quais sua individualidade privada e a sua 

especialização se encontram únicas. Sabendo disso, o educador, não irá colocar mais 

informações, para que o educando tenha mais conhecimento. O conhecimento vai ser adquirido 

do seguinte modo: através de instrumento que façam com que o educando compreenda a 

informação e o mundo (GATTI, 2014). 

Ensinar não é transferir conteúdo a ninguém, assim como aprender não é memorizar o 

perfil do conteúdo transferido no discurso vertical do educador e, instruir e compreender refere-

se ao estímulo de forma aplicada ponderada do docente de emprenhar-se a clareza de um estudo 

determinado e perante ao envolvimento uniformemente ponderado do educando de avançar 

percorrendo consoante em seu aprendizado, no método de manifestar o que o docente pode 

estar explanando (MELO, 2014).  

Instruir jamais representa a transmissão do intelecto do conteúdo ao educando, no 

entanto, desafiá-lo em relação ao elucidar que o educando possui a capacidade de conhecer e 

assimilar o saber e seja capacitado de associar e informar o relacionado. O educador deverá 

sempre estar desejando a independência no aprendizado e liberdade de concepção dos 

educandos, direcionar os deveres de instrução relacionada na construção da individualidade 

(VIEIRA, 2014). 

Embasado em um planejamento na qual se deve conter o entendimento das disciplinas 

e o relacionamento perante a vida dos educados, compreensão da associação mediante ao 

aprendizado acadêmico e intenção no conjunto de valores.  Além disso, é fundamental a 

compreensão das práticas educacionais, do entendimento mediante a representação de seus 

educandos, dos programas oficiais e permanecer adequadamente instruído em relação à 

literatura ligada à sua matéria e acontecimentos atuais relevantes (BARRETO, 2015).  

Importante também, na complementação de sua educação, os procedimentos que 

utilizará para sua avaliação, entre eles a verificação contínua dos propósitos conquistados e da 

eficiência nas tarefas, que exige o domínio dos meios de verificação mediante exames. Essas 

determinações são precisas em relação ao educador conseguir atuar no seu trabalho docente 

frente aos educandos (TARDIF, 2014).  

Por isso, o educador, na sua realização de especialista, pode melhorar o entendimento 

em relação a atender sempre os vínculos sociais verdadeiros nos quais abrangem a sua área de 

conhecimento e a sua união na civilidade integrada. O docente precisa inteirar-se da realidade 

do educando, logo sua prática torna-se social e precisa construir um diálogo franco e 

transparente, conquistar o educando a cada encontro (MACHADO, 2016).  

Nota-se que o docente melhor se desenvolve mediante a sua convivência com 

o educando, aprendendo com ele, trocando experiências, mostrando um futuro promissor para 

aqueles que realmente se dedicarem a um estudo profundo, colocando em prática aquilo que 

levam da universidade, mas, sabe-se que todos os processos acontecem de maneira gradativa, 
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exigindo uma pedagogia diferenciada, moderna, exclusiva até para cada grupo de educandos 

(ALMEIDA, 2015). 

 Para que isso ocorra, exige-se um comprometimento com a aprendizagem durante toda 

a vida, num movimento a favor das mudanças, promovendo a ação e a reflexão, numa dicotomia 

de teoria e prática, assim, a docência no ensino superior traz a responsabilidade de colaborar 

com a formação do sujeito crítico, criativo e ativo que acompanha as transformações do mundo 

(CASTANHO, 2018). 

Nesse sentido, o saber dos educadores não é um conjunto de conteúdos cognitivos 

definidos de uma vez por todas, mas um processo em construção ao longo de uma carreira 

profissional na qual o educador aprende progressivamente a dominar seu ambiente de trabalho 

(SILVA, 2015). 

Pode-se afirmar que o verdadeiro docente não é apenas aquele que transmite 

conhecimento, mas sim, aquele que orienta o educando no processo da construção do saber e, 

é necessário, então, dominar o conteúdo da área em que atua, a metodologia, a didática e a 

prática do que foi ensinado (BARRETO, 2015). 

É primordial que se reflita criticamente no exercício da docência superior, nos 

constantes desafios do novo, no contexto político e sociocultural e repensar a todo o momento 

na construção de significados, na busca da autonomia. Sempre tendo como objetivo os 

educandos, proporcionando a eles uma ação educativa na compreensão dessa sociedade que 

muda constantemente (VEIGA, 2014). 

Ter a imensa responsabilidade pela escolha das técnicas mais eficazes, planejar 

atividades que prendam a atenção dos educandos e avaliar constantemente esse processo de 

aprendizagem canalizando as informações em relação dos educandos assimilando os conteúdos, 

sem exageros de informações, que acabam dificultando o aprendizado. É preciso tornar as aulas 

interessantes num ambiente participativo, onde todos compartilham seu conhecimento (GATTI, 

2014). 

O papel do educador será, então, o de instigar, incentivar, auxiliar os educandos na 

construção de uma relação com o propósito de aprendizagem que, em algum nível. Ele faz fluir 

o saber, porque constrói sentido para a vida dos seres humanos e para a humanidade, e busca, 

numa visão emancipadora, um mundo mais humanizado, mais produtivo e mais saudável para 

a coletividade (TARDIF, 2014). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

A escola ainda é o caminho que pode levar o cidadão a mudar de vida, para isto torna-

se por finalidade ter em suas primícias a promoção do ensino, a finalidade do ensino é 

promover, nos educandos, a compreensão dos problemas que investigam a ser capaz de ir além 

da informação dada, reconhecer as diferentes versões de um fato, e assim buscar explicações 

ou propor hipótese sobre as consequências dessa pluralidade de pontos de vista. 

Na escola, o ensino se faz de forma dialógica com aprendizagem, ao qual este processo 

caminha lado a lado, realizando um intercâmbio constante entre quem ensina e quem aprende 

e, para muitos educadores, a aprendizagem pode ser interpretada com a manifestação exterior 

e os resultados gerados por elas em si mesmo. 

Um dos aspectos mais importantes na aprendizagem é a verificação dos níveis de 

utilização dos conteúdos, na qual o educando interage harmoniosamente com o conhecimento 
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e, entender o trabalho pedagógico, com um respeito maior aos diferentes ritmos de 

aprendizagem dos educandos, ver que isso favorece um entendimento melhor com a família e 

permite uma organização direcionada para a real construção do conhecimento do educando. 

Mas, o educador não compreende de forma adequada o que se passa de fato no interior 

do sujeito quando ele aprende, a exemplo, pode se sustentar em alguns teóricos, a aprendizagem 

ocorre pela repetição e a imitação, ou ainda, pelo comportamento observável e mensurável, ou 

pelo processo de construção do conhecimento, a todos direcionando a aprendizagem e, a certeza 

que se tem é que todos têm capacidade de aprender.  

A motivação do corpo educador e o trabalho colaborativo ajudam educadores a ter mais 

experiências, solucionar problemas, ansiedades, receios, medos e angústias dentro do atual 

contexto escolar que se encontram.  

É a partir desta forma de entender um grupo que se pode compreender como é complexa 

e fundamental a necessidade de existência de um espaço onde o trabalho colaborativo entre 

educadores possa realmente se desenvolver dentro da escola, uma vez que se resgatam os 

elementos motivadores do comportamento dos educadores, a análise dos grupos de trabalho 

colaborativo permite entender o que pensam estes profissionais, quais são suas crenças, seus 

objetivos e valores que os fundamentam para a vida cotidiana. 
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RESUMO 

A anemia é definida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como a condição na qual o conteúdo 

de hemoglobina no sangue está abaixo do normal como resultado da carência de um ou mais nutrientes 

essenciais. A anemia ferropriva é uma doença causada pela deficiência de ferro no organismo. O 

trabalho realizado caracterizou-se como uma revisão de literatura em estudos de prevalência em anemias 

ferroprivas e diagnósticos associados, por meio de revisão sistemática nas bases de dados eletrônicas 

Scielo.  Foi observado maior prevalência da anemia ferropriva em crianças menores de 5 anos e 

gestantes. Para diagnóstico da anemia ferropriva, a ferritina tem sido a análise mais sensível para 

detectar a falta no armazenamento de ferro. A carência de ferro no organismo ainda é considerada um 

problema preocupante de saúde pública, pois acarreta diversos malefícios como a deficiência no 

desenvolvimento intelectual e psicomotor, mortalidade materna e infantil, predisposição a infecções. 

Palavras-chave: Anemia. Ferropriva. Prevalência da anemia ferropriva. Diagnóstico laboratorial . 

 

ABSTRACT 

Anemia is defined by the World Health  Organization (WHO) as a condition in which the blood 

hemoglobin content is below standard as a result of a lack of one or more essential nutrients, Iron 

deficiency anemia is a deficiency disease caused by iron deficiency in the body. The work performed 

was characterized as literature review on prevalence studies of iron deficiency anemia and associated 

diagnoses, through a systematic review in Scielo electronic databases.  A Higher prevalence of iron 

deficiency anemia was observed in children under 5 years of age and pregnant women. For diagnosing 

iron deficiency anemia, ferritin has been the most sensitive analysis to detect lack of iron storage. The 

lack of iron in the body is still considered a worrying public health problem, as it causes several harms 

such as intellectual and psychomotor development deficiency, maternal and child mortality, 

predisposition to infections. 

Keywords: Anemia. Private iron. Prevalence of iron deficiency anemia. Laboratory diagnosis. 

 

ABSTRACTO 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la anemia como una afección en la que el contenido 

de hemoglobina en sangre está por debajo de lo normal como resultado de la falta de uno o más nutrientes 

esenciales. La anemia por deficiencia de hierro es una enfermedad por deficiencia causada por la 

deficiencia de hierro en el cuerpo. El trabajo realizado se caracterizó como una revisión de la literatura 

sobre estudios de prevalencia de anemia ferropénica y diagnósticos asociados, mediante una revisión 

sistemática en las bases de datos electrónicas de Scielo. Se observó una mayor prevalencia de anemia 

ferropénica en niños menores de 5 años y mujeres embarazadas. Para diagnosticar la anemia por 

deficiencia de hierro, la ferritina ha sido el análisis más sensible para detectar la falta de almacenamiento 

de hierro. La falta de hierro en el organismo todavía se considera un problema de salud pública 

preocupante, ya que provoca diversos perjuicios como deficiencia en el desarrollo intelectual y 

psicomotor, mortalidad materna e infantil, predisposición a infecciones. 

Palabras clave: anemia. Plancha privada. Prevalência de anemia ferropénica. Diagnóstico de 

laboratório. 

 

 

INTRODUÇÃO 
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A anemia ferropriva geralmente ocorre por deficiência na ingestão de ferro, podendo 

também ocorrer por má absorção ou perda crônica de sangue. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a anemia é definida como a condição 

na qual o conteúdo de hemoglobina no sangue está abaixo do normal como resultado da 

carência de um ou mais nutrientes essenciais, seja qual for a causa dessa deficiência. 

A anemia nutricional tem sido relatada com alta prevalência em todo o mundo atingindo 

várias faixas etárias, diminuindo o desempenho físico, cognitivo e favorecendo o 

estabelecimento de várias infecções. (GUTIERREZ –SINGLE D et al). 

Segundo Lee Jr, a anemia por deficiência de ferro é a mais comum das anemias por 

deficiência nutricional do mundo, ocorrendo como resultado de perdas sanguíneas crônicas, 

perdas urinárias, ingestão e/ou absorção intestinal deficiente. Na anemia ferropriva os níveis 

plasmáticos de ferro estão baixos. Os locais de reserva do ferro nos macrófagos estão depletados 

e não podem fornecer ferro para o plasma. A concentração plasmática de ferro cai, a níveis que 

limitam a eritropoese. Os grupos mais vulneráveis são, lactantes, crianças menores de 5 anos, 

gestantes e mulheres em idade fértil. 

O ferro é o metal mais presente no corpo humano e participa de todas as fases da síntese 

proteica e dos sistemas respiratórios, oxidativos e anti-infecciosos do organismo. A maior parte 

do ferro utilizado no organismo humano é proveniente do próprio sistema de reciclagem de 

hemácias, e uma pequena parte proveniente da dieta, advindo de fontes vegetais ou inorgânicas 

(ferro não hemínico), e da carne e ovos (ferro hemínico ou orgânico) (Sociedade Brasileira de 

Pediatria, 2019). 

A alta prevalência da AF na infância se deve a três fatores: as reservas de ferro ao nascer, 

a velocidade de crescimento e o balanço entre a ingestão e as perdas do mineral. Ao nascer, a 

criança tem em média 500 mg de ferro, enquanto um adulto apresenta cerca de 5 gramas. Para 

que essa diferença seja balanceada, até os 15 primeiros anos de vida o indivíduo deve absorver 

uma média de 1 grama por dia de ferro, já contabilizando uma pequena quantidade no 

balanceamento das perdas. Os estoques de ferro são geralmente suficientes nos primeiros 6 a 9 

meses de vida em bebês a termo e, naqueles de baixo peso ou com perda sanguínea, os 

armazenamentos podem ser exauridos precocemente e as fontes dietéticas se tornam 

necessárias. Devido a este ato, implementou-se a adição de ferro, e também de ácido fólico, em 

farinhas de trigo e de milho consumidas no Brasil, a fim de reduzir as taxas desse problema de 

saúde pública (CARVALHO et. al., 2010). 

Na infância as deficiências de ferro e vitamina A estão entre os tipos de carência de 

maior prevalência para a saúde pública. Crianças com menos de 1 ano são as mais suscetíveis, 

o que pode acarretar prejuízos em seu desenvolvimento físico e intelectual (SILVA et al.,2015). 

Quando o estoque de ferro do corpo acaba, o organismo sofre consequências, dentre elas 

a insuficiência do transporte de oxigênio, acarretando prejuízo no metabolismo oxidativo, no 

metabolismo nuclear, e na transcrição gênica, resultando em anemia (BRIGIDE et al., 2011). 

Conforme GARZON et al. 2020, as necessidades gerais de ferro aumentam 

exponencialmente durante a gravidez para atender o aumento da demanda da unidade 

fetoplacentária e do organismo materno. Este fato leva ao entendimento de que a gestante tem 

um risco aumentado de sofrer pela carência de ferro. A Organização Mundial da Saúde (OMS) 

calcula que a anemia acomete cerca de 40% das gestantes, sendo que 50% dos casos está 

relacionada à anemia ferropriva. (SCHAFASCHEK et al. 2018) 
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Estudos demonstram que em condições normais, gestantes não suplementadas 

apresentam valores de hemoglobina, hematócrito e ferritina diminuídos durante a gestação, 

principalmente a partir do segundo trimestre. A  OMS recomenda, de modo geral, 

suplementação com 60 mg de ferro elementar para toda gestante a partir da 20ª semana de 

gravidez, o que corresponde à suplementação com 300 mg de sulfato ferroso, visto que a 

quantidade de ferro elementar corresponde a 20% da dose total do sal (Lilian P.Rodrigues, 

Silvia Regina P.F.Jorge, 2010) 

A abordagem do tema auxilia no entendimento sobre a anemia que atinge mais crianças, 

gestantes e mulheres em idade fértil, relatando causas, consequências, prevalência e doenças 

associadas através da revisão de literatura. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Observando a prevalência da anemia ferropriva e as alterações nos tecidos 

hematopoiéticos como a incapacidade de manter os níveis de hemoglobina devido 

suplementação insuficiente de ferro, o tema revisado fornece informações relevantes para 

avaliação da anemia ferropriva. 

Cerca de 67% do ferro total do organismo, está presente na hemoglobina, que é 

constituída por 4 subunidades, cada qual com um grupo heme associado. Essa molécula tem 

somente 4 átomos de ferro, considerados essenciais pois combinam com o oxigênio dos 

pulmões e libera nos tecidos. (Krause e Mahan, 1991. Anderson 2005) 

A anemia, representada pela baixa concentração de hemoglobina é, no entanto, a última 

manifestação de uma carência prévia que provavelmente provocou a exaustão das reservas de 

ferro no organismo MARTINS et al (2001). 

No estudo de Azeredo et al (2011), a deficiência de ferro tem origem multifatorial sendo 

necessária uma abordagem que identifique os fatores determinantes em cada situação que 

possam contribuir para o controle da mesma. 

O ferro pode ser fornecido ao organismo pela ingestão de alimentos de origem vegetal 

e animal. As melhores fontes de origem animal , são carnes vermelhas, principalmente fígado 

e miúdos, aves e peixes, sendo a fonte de melhor absorção. Os vegetais mais ricos em ferro são 

folhas verdes, leguminosas como feijão, lentilha, grão de bico e grãos integrais. A forma mais 

comum de carência nutricional é a deficiência de ferro, que atinge os países desenvolvidos e os 

em desenvolvimento, além disso o ferro é considerado um dos elementos que faz parte da 

hemoglobina (Rodrigues, 2011). 

A anemia ferropriva é causada principalmente pela perda aumentada de sangue ou da 

demanda aumentada por ferro, que pode ocorrer nas mulheres quando estão no período da 

gestação e menstruação, nos homens e nas mulheres após a menopausa (Cançado & Chiattone, 

2010; Santis, 2019) 

 

DEFICIÊNCIA DE FERRO EM CRIANÇAS 

 

Cook JD, 2005, define a deficiência de ferro como a redução do ferro corpóreo total, 

com exaustão dos estoques e algum grau de deficiência tissular.  
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A anemia por carência de ferro tem sido relatada com freqüência na infância, 

especialmente até o segundo ano de vida, quando o crescimento acelerado requer maior 

quantidade desse nutriente. (BURMAN, D 1971) 

Nas crianças-adolescentes, a anemia interfere  no  aproveitamento   escolar, 

aprendizagem, no crescimento e desenvolvimento psicomotor, na imunidade celular, bem como 

na diminuição do apetite e aumento  da sensação de fadiga e desatenção  (LÍCIO; FÁVARO; 

CHAVES, 2016). 

Clinicamente, as crianças com anemia ferropriva se apresentam irritadas, apáticas e 

desinteressadas, ocorrendo graus variados de distúrbio psicomotor naquelas abaixo de 2 anos, 

sendo que a reversibilidade desses achados após terapia com ferro tem sido amplamente 

discutida, com resultados contraditórios e até mesmo incertos. (LOZOFF, B, 1989). 

Braga JAP e Campoy FD, 2007, citam que nos primeiros meses de vida, quando o leite 

representa a única ou a principal fonte alimentar, a absorção do ferro lácteo torna-se 

fundamental. O aleitamento materno exclusivo nos seis primeiros meses de vida possibilita aos 

lactentes adquirirem reservas de ferro maiores que os alimentados com leite de vaca. 

As crianças nascidas pré-termo e/ou de baixo peso, devido à baixa reserva de ferro 

deverão receber ferro precocemente. O estímulo ao aleitamento materno é de suma importância 

na prevenção da deficiência de ferro. (BRAGA JAP, 2007) 

A eficácia da suplementação depende de dois fatores principais: a motivação da 

população alvo para seguir ingerindo a medicação ao longo do tempo e a ocorrência de efeitos 

colaterais (náuseas, diarreia, cólicas abdominais, obstipação), muitas vezes produzidos com a 

ingestão do ferro medicamentoso, o que frequentemente induz o indivíduo a abandonar a 

medicação. (BRAGA JAP, 1996) 

Alguns estudos demonstram a fortificação da farinha e sua eficácia como suplementação 

de ferro. Assunção et al, demonstrou efeitos significativos nos níveis de hemoglobina após o 

uso de fortificação de farinhas. 

 

DEFICIÊNCIA DE FERRO EM GESTANTES 

A gestação representa para a mulher um estado de sobrecarga fisiológica, pois o 

desenvolvimento do feto não só se sobrepõe ao metabolismo materno, como também o modifica 

substancialmente. Determina então, um reajuste do organismo materno a esta nova condição. 

(Guerra E. M. et al, 1992) 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que mais da metade das gestantes seja 

anêmica nos países em desenvolvimento, enquanto nos países desenvolvidos a anemia afeta 

cerca de um quarto das gestantes. Não há dados nacionais, porém, estimativas indicam 

frequência entre 30% e 40% no Brasil. ( World Health Organization. (Geneva; 2001.) 

Dados da OMS, conferem à prevalência de anemias no estudo, um problema leve de 

saúde pública, mesmo comparadas a mulheres em idade reprodutiva nas Regiões Norte e 

Centro-Oeste. Até o presente momento, segundo a OMS, a ferritina é considerada um dos mais 

importantes marcadores para análise de ferro corporal, na aplicação de hemoglobina para 

diagnóstico de anemia. (BEZERRA, et al. 2018) 

Segundo Zimmermann MB, Hurrell RF, 2007, Há maior taxa de mortalidade materna e 

perinatal, maior risco de prematuridade e baixo peso ao nascer, e menor concentração de 

hemoglobina (Hb) no recém-nascido são consequências deletérias da anemia na gestação.    
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Quanto ao conceito, a anemia na gestação é definida quando os níveis de hemoglobina 

(Hb) e hematócrito (Hct) estão abaixo de 11g/dL e 33%, respectivamente, nos primeiro e 

terceiro trimestre; e 10,5 g/dL e 32%, respectivamente, no segundo trimestre. (GARZON et al. 

2020) 

Presente na hemoglobina, o ferro é de extrema importância para o transporte de oxigênio 

e dióxido de carbono, essenciais à respiração celular aeróbica, além de participar de 

componentes de numerosas enzimas celulares, importantes para o funcionamento do sistema 

imunológico, assim como dos citocromos que são indispensáveis para a produção de energia, 

de enzimas no ciclo do ácido cítrico, ribonucleotídeo redutase e NADPH redutase e, ainda, na 

síntese de dopamina, serotonina, catecolaminas e, possivelmente, do ácido gama aminobutírico 

e na formação de mielina. O ferro é um metal de transição e a extensão de sua utilização 

biológica está na capacidade de existir em diferentes estados de oxidação, formar diversos 

complexos, além de agir como um centro catalítico para diversas funções metabólicas. 

(WORWOOD, M., 1996) 

Conforme SOUZA, A.I.; FILHO, M.B. FERREIRA, 2002, a necessidade total de ferro 

elementar durante o período gestacional é de aproximadamente 800 a 1000mg, o que equivale 

a um terço do ferro total do organismo. Para suprir esta necessidade o organismo utiliza diversos 

mecanismos, priorizando o novo ser que se desenvolve, pois, por exemplo, para a produção da 

hemoglobina fetal, a utilização do ferro materno obtido através da placenta independe do 

estoque do ferro da mãe. 

 

DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DAS ANEMIAS FERROPRIVAS 

Atualmente, existem vários métodos hematológicos e bioquímicos, para o diagnóstico 

da carência de ferro ou ferropenia, que podem ser utilizados isoladamente ou associados. Dos 

marcadores laboratoriais utilizados para diagnóstico da anemia ferropriva, podemos citar: a 

dosagem de ferro sérico; a capacidade total de ligação do ferro; a saturação de transferrina e 

ferritina sérica; a protoporfirina e zinco protoporfirina séricas, todos usados para avaliação 

laboratorial do status de ferro. Além dos marcadores direcionados a avaliação do ferro, outros 

exames importantes são utilizados associados, como exemplo do hemograma com avaliação da 

série eritrocitária, com atenção especial na citologia morfológica e determinação do RDW; 

avaliação da série plaquetária e contagem de reticulócitos. (NAOUM, 2010) 

A ferritina sérica tem sido referida como a medida mais sensível para detectar a depleção 

do ferro armazenado, na ausência de infecção ou inflamação, e tem sido também um critério 

útil para o diagnóstico da anemia por deficiência de ferro 46 . Utilizada juntamente com a 

dosagem de hemoglobina, a ferritina sérica aumenta a especificidade do diagnóstico (COOK, 

J.D.SKINNY, B.S.; BAYNES, R.D., 1992). 

A dosagem de hemoglobina e valores dos índices hematimétricos. São os indicadores 

que primeiro sinalizam para o clínico uma possível alteração no estado do ferro. A anemia com 

microcitose e hipocromia (VCM<80 fl e HCM<27 pg) é característica de distúrbios na fase de 

hemoglobinização, o que pode ser decorrente da deficiência de ferro, mas também de outras 

condições como hemoglobinopatias e anemia da inflamação. (LeWIS SM. 2006). 

As anemias microcíticas e hipocrômicas estão entre os tipos mais comuns de anemia 

encontrados na prática clínica. No nosso meio, a deficiência de ferro (anemia ferropriva), 
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deficiência de cadeias de globina (talassemias) e as doenças crônicas constituem as principais 

causas de anemias microcíticas e hipocrômicas. (Oliveira RAG, Neto AP, 2004). 

Geralmente, essa deficiência de ferro no seu estágio inicial, causa uma anemia 

normocítica, sendo que posteriormente evoluiu para anemia microcítica e hipocrômica 

(XAVIER et. al., 2005, p.336). As principais causas, sequencialmente, associam-se a 

sangramentos crônicos, nas necessidades aumentadas de ferro, defeitos de absorção e 

exclusivamente por falta de ferro na ingestão alimentar (OLIVEIRA, 2007, p.250). 

A eritropoese é tradicionalmente monitorizada com a contagem do número de 

reticulócitos. Na anemia por deficiência de ferro a contagem de reticulócitos encontra-se 

diminuída demonstrando deficiência eritropoética. Os métodos para a contagem de reticulócitos 

sofreram uma grande revolução nos últimos anos, principalmente quando se tornou possível a 

sua contagem automática por citometria de fluxo. Este método permitiu não só a contagem do 

número dos reticulócitos como disponibilizou novos índices relacionados com o seu grau de 

maturação (JOÃO, 2008). 

Durante a gravidez o diagnóstico de anemia por deficiência de ferro torna-se mais difícil, 

devido à alteração da hemoglobina se dar por hemodiálise de maneira variável. É comum, nessa 

condição, a mulher ser assintomática ou apresentar sintomas que podem ser atribuídos às 

alterações fisiológicas que ocorrem normalmente na gestação (COSTA et al, 2010). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A anemia ferropriva é a causa mais comum de anemia microcítica. É um distúrbio 

nutricional de maior prevalência no mundo. A carência de ferro é gradual e progressiva, 

comprometendo frequentemente crianças e gestantes. Em crianças a deficiência de ferro está 

associada a baixo rendimento escolar, diminuição do apetite, fadiga, alterações na imunidade e 

no desenvolvimento psicomotor. Fatores sócio econômicos aumentam a prevalência da anemia 

ferropriva em algumas regiões. 

As gestantes devido à sobrecarga fisiológica, necessitam de maior aporte de ferro, 

podendo esta deficiência não suprir as necessidades do feto. 

Os parâmetros diagnósticos devem ser avaliados conforme a condição clínica e 

fisiopatológica de cada indivíduo. As análises de perfil do ferro e hemograma são as melhores 

formas de avaliação, sendo a ferritina a determinação mais precisa para se avaliar anemia 

ferropriva. 
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