
Points de Vue - Revisão Internacional da Óptica Oftálmica 
Número 72 - primavera/verão 201588 Points de Vue - Revisão Internacional da Óptica Oftálmica 

Número 72 - primavera/verão 2015 89www.pointsdevue.com

Marcus Safady, graduado em medicina em 1980, pela Universidade 
Federal do Rio de Janeiro.
Oftalmologista pela Associação Médica Brasileira em 1984.
Professor do curso de especialização em oftalmologia da Sociedade 
Brasileira de Oftalmologia.
Chefe do departamento de glaucoma do Hospital Federal de 
Bonsucesso, Rio de Janeiro.
Atual Presidente da Sociedade Brasileira de Oftalmologia (S.B.O.).

Dr. Marcus Safady
Oftalmologista, Presidente da Sociedade Brasileira 
de Oftalmologia (S.B.O.), Rio de Janeiro, Brasil

A incidência da astenopia está aumentando de forma constante. O principal culpado é o uso 
cada vez mais variado e intenso de telas digitais. Esta dupla tendência, no entanto, está 

longe de ser uma conclusão inevitável. As observações e ideias para soluções preventivas 
apresentadas abaixo foram expressas durante uma entrevista com o Dr. Marcus Safady, 

um oftalmologista que exerce atividade no Rio de Janeiro e Presidente da SBO - Sociedade 
Brasileira de Oftalmologia- no período de 2013 e 2014. 

O  A M B I E N T E 
 D I G I T A L 

E  A  A S T E N O P I A 

Points de vue: O que os oftalmologistas brasileiros estão 
encontrando durante as consultas?

Dr. Marcus Safady: Estamos vendo cada vez mais pacientes 
que sofrem de astenopias. Hoje, são extremamente comuns 
os sintomas como olhos secos, olhos vermelhos, sensação 
de cansaço ocular, visão de perto embaçada, dor de cabeça, 
dor peri, intra ou retro-ocular e sensação de ofuscamento. 
As  origens desses sintomas podem ser refrativas (não 
corrigidas ou mal corrigidas), de acomodação ou musculares 
e os médicos devem considerar sua verdadeira causa para 
tratá-los de forma eficiente.

PALAVRAS-CHAVE 

Astenopia, cansaço ocular, cansaço postural, brilho, dor de cabeça, olho seco, 
percepção de contraste, adaptação, conforto, postura, telas digitais, ergonomia, 
leitura eletrônica, dispositivos digitais, vida conectada, computador, smartphone, 
tablet, Essilor® Eyezen™, lentes oftálmicas, protocolo, exame oftalmológico.

Que correlação o doutor vê entre a astenopia e os telas 
digitais?

Se o paciente estiver devidamente corrigido e não 
apresentar anomalias específicas na visão binocular, os 
sintomas da astenopia geralmente estão relacionados com 
causas externas. O principal é o uso intensivo de 
dispositivos digitais, agora 
onipresentes em nossas vidas 
diárias. Quando trabalhamos 
à frente de uma tela, nossos 
olhos piscam com menos 
frequência, resultando em 
secura da superfície ocular. 
O esforço de acomodação 
e convergência também 
é mais sustentado devido 
à maior proximidade de 
vários visores (por exemplo, o smartphone e o tablet são 
usados a distâncias mais próximas do que o computador). 
Nossos olhos fazem um esforço para focar e convergir em 
alvos mais ou menos pixelados, cuja qualidade e contraste 
variam, ao mesmo tempo que ficam expostos aos altos 
níveis de brilho da tela. A luz emitida se caracteriza por 
uma luz branca ofuscante predominante que atinge o pico 
no azul em comprimentos de onda curtos. Um impacto 
oftálmico é inevitável.

Este tipo de transtorno afeta algumas populações mais 
do que outras?

Estes visores acentuam os defeitos visuais existentes 
e também afetam pessoas que não usam óculos. Estudos 
mostram que 60% a 90% das pessoas que usam telas 
digitais apresentam sintomas mais ou menos problemáticos 

de distúrbios visuais, 
independentemente da 
correção visual. As consultas 
oftalmológicas revelam esse 
problema em adultos, 
crianças e adolescentes. Na 
verdade, os jovens, que 
muitas vezes mantêm seus 
olhos colados a videogames, 
celulares e computadores 
durante todo o dia, mesmo 

na escola, são uma população particularmente vulnerável.

«Os sintomas da astenopia 
geralmente estão relacionados com 

causas externas correlacionadas 
com o uso onipresente de 

disposit ivos digitais em nossas 
atividades diárias.»
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o paciente. Primeiro ponto: consultas cada vez mais 
frequentes com a idade, chegando finalmente a uma taxa 
anual (exames oculares uma vez por ano). Segundo ponto: 
conselhos ergonômicos (na postura, iluminação, descanso, 
etc.) para evitar acentuar o problema. Terceiro ponto: 
melhor lubrificação da superfície ocular, simplesmente 
piscando os olhos com mais frequência ou através de 
soluções de lágrimas artificiais. Por último, o quarto 
e ponto central do plano de prevenção da astenopia 
relacionado com o uso de dispositivos digitais envolve 
a prescrição de lentes oftálmicas adaptadas às 
características e à disseminação dos telas digitais.

Quais são as características desejadas para essas lentes 
preventivas? 

São duas. A primeira é a oferta de potência refrativa 
adicional na parte inferior da lente para aliviar o esforço 
acomodativo do olho Algumas frações de dioptrias 
adicionais são inestimáveis quando trabalhamos muitas 
horas à frente de um tela digital. A segunda é a presença 
de um filtro que bloqueia a luz azul e o efeito do brilho: 
um tratamento antirreflexivo seletivo reduz o brilho da tela 
e bloqueia a luz azul nociva.
A lente oftálmica perfeita deve combinar ambas as 

«As telas acentuam os defeitos visuais 

existentes e também afetam as pessoas 

que não usam óculos.»

«Os jovens, que muitas vezes mantêm seus 

olhos colados a videogames, celulares 

e computadores durante todo o dia, 

mesmo na escola,  são uma população 

particularmente vulnerável.»
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Quais são as soluções e recomendações mais comuns?

Os pacientes podem não estar cientes das causas. Quando 
vão às consultas, costuma ser por problemas de refração. 
Apresentam queixas de cansaço ocular e sintomas 
subjetivos. Os oftalmologistas devem estar atentos 
e desempenham um papel ativo no combate a este flagelo 
muito real. As recomendações são simples: um bom 
exame visual (incluindo acuidade visual, visão binocular e 
acomodação), uma correção refrativa, conselhos 
ergonômicos (ou seja, melhores práticas para o uso de 
dispositivos digitais) e a prescrição de um tratamento (ou 

seja, gotas oftálmicas para aliviar a secura ocular) ou uma 
solução preventiva, como lentes oftálmicas apropriadas. 

Como o tratamento para este problema é abordado no 
Brasil?

No Brasil, como em outros países, os problemas oculares 
relacionados à onipresença dos telas digitais são 
generalizados. Os profissionais de cuidados da visão estão 
cada vez mais cientes e está começando a surgir um 
protocolo «padrão». Está organizado em quatro pontos 
principais e é potencialmente muito benéfico para 
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características para lutar eficazmente contra a astenopia 
gerada pelo uso dos dispositivos digitais.

Estas características parecem ser consistentes com 
a oferta de lentes oftálmicas chamadas Eyezen e criadas 
pelos centros de pesquisa da Essilor? 

Absolutamente! 

• O uso intenso de telas digitais aumenta a incidência 
de astenopia. 
• O problema afeta todas as faixas etárias e tanto 
as pessoas que não usam óculos, como aquelas com 
defeitos visuais.
• No Brasil, um protocolo de quatro pontos fácil de usar 
está ajudando a lutar eficientemente contra esse tipo 
de transtorno.
• Os óculos que combinam potência refrativa adicional 
na parte inferior da lente e um filtro de luz azul são 
a principal solução preventiva prescrita para a astenopia 
relacionada com uso de dispositivos digitais.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

«O ponto central  do plano de prevenção da astenopia relacionado com 

o uso de disposit ivos digitais é a prescrição de lentes oftálmicas 

adaptadas às especif icidades e à disseminação dos visores digitais.»

entrevista
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