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Anomalias da visão

O olho humano é um sistema óptico complexo, constituído por vários meios transparentes
que são atravessados pela luz: a córnea (calota esférica frontal), o humor aquoso, o cristalino* (que
funciona como uma lente biconvexa).



Anomalias da visão

 Ponto próximo (PP): é a menor distância do globo ocular a que uma pessoa de visão normal pode
ver nitidamente a imagem de um objeto.

 Ponto remoto (PR): é a maior distância a que o objeto deve estar do globo ocular de uma pessoa
para que ela consiga enxerga-lo com nitidez.
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Para facilitar o estudo, representamos o olho humano por meio de um esquema simplificado, o olho
reduzido, no qual os meios transparentes (córnea, humor aquoso, cristalino e corpo vítreo) são
representados por uma única lente delgada convergente , situada a 5 mm da córnea e a 15 mm da
retina (fundo do olho).



Anomalias da visão: Miopia

Miopia e a dificuldade de enxergar com nitidez objetos distantes. Na miopia, os raios luminosos
provenientes de objetos distantes (raios paralelos, que incidem na córnea) são focalizados antes de
chegar a retina, tornando a imagem desfocada. Isso pode ocorrer por dois motivos: ou o globo
ocular é muito longo ou o poder refrativo do sistema óptico é muito alto.

A correção da miopia é 
realizada com lentes 

divergentes.



Anomalias da visão: Hipermetropia

Hipermetropia é a dificuldade de enxergar com nitidez objetos próximos. Na hipermetropia, os raios
luminosos provenientes de objetos próximos não são desviados o suficiente, e a imagem se forma
além da retina. Isso ocorre porque ou o globo ocular e muito curto ou o poder refrativo do sistema
óptico ê pequeno..

A correção da 
hipermetropia é 

realizada com lentes 
convergentes..
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Presbiopia: ou “vista cansada”, na análise da fisiologia humana, não é considerada um “defeito de
visão”. É uma situação natural e espontânea que ocorre em consequência do envelhecimento e que
atinge a maioria das pessoas com idade acima dos quarenta anos.

No olho da pessoa com presbiopia, o músculo ciliar, responsável pela focalização das imagens sobre
a retina, vai perdendo a capacidade de comprimir o cristalino da forma necessária. Assim, quem
possui presbiopia perde, principalmente, a capacidade de enxergar objetos próximos ao olho. Nesse
caso, o olho da pessoa com presbiopia tem iguais funcionamento e correção que o olho da pessoa
com hipermetropia – lentes convergentes. Em alguns casos, além de perder elasticidade, o músculo
ciliar se deforma. Nesse caso, o cristalino fica impedido de relaxar da mesma forma que antes e
passa a não focalizar objetos muito distantes. Para pessoas com tais características, são necessários
dois pares de óculos, um para “perto” (com lentes convergentes) e outro para “longe” (com lentes
divergentes) ou um par de óculos “bifocal ou multifocal”.
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Astigmatismo: é o defeito de visão causado por deformações na curvatura geralmente da córnea
ou, mais raramente, da lente. No olho normal, a curvatura da córnea é perfeitamente lisa e esférica,
o que não ocorre no olho afetado por astigmatismo, quando a córnea apresenta ondulações e
variação no raio de curvatura, dependendo da área da calota onde os raios de luz incidem. Por isso,
os raios de luz provenientes dos objetos observados refratam-se em mais de um ponto dentro do
olho, e não em apenas um, causando deformações nas imagens formadas na retina. Seja qual for a
distancia em que se encontram os objetos, o astigmatismo não permite a perfeita focalização dos
raios luminosos, e a imagem é sempre distorcida.

O astigmatismo é corrigido com lentes cilíndricas, que podem ser convergentes (se a pessoa
também tiver hipermetropia) ou divergentes (se a pessoa também for míope). Essas lentes fazem os
raios de luz incidirem em um mesmo ponto da retina.
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Estrabismo: Na visão normal, para que os dois olhos realizem movimentos sincronizados, ocorre o
ajuste dos músculos oculares denominado paralelismo. Esse ajuste permite que os raios luminosos
incidentes nos dois olhos comportem-se de maneira idêntica, de modo que, depois de convertidos
em impulsos elétricos e conduzidos ao córtex cerebral, sejam interpretados como uma única
imagem. Em algumas pessoas, porém, os olhos movem-se de maneira diferente entre si, não se
estabelecendo o paralelismo. Quando isso acontece, caracteriza- -se o estrabismo, e a pessoa é dita
estrábica. Estrábicos não conseguem focalizar o mesmo objeto com os dois olhos. Em grande parte
dos casos, isso ocorre por falta de coordenação dos músculos que movem o globo ocular. A falta de
paralelismo impede o cérebro de sobrepor as imagens formadas, por serem interpretadas como de
objetos diferentes, levando o cérebro a descartar uma das imagens - normalmente a que está
menos nítida. Então, o olho que focaliza as imagens com maior nitidez passa a ser mais usado pelo
cérebro, enquanto o outro olho fica mais relaxado, agravando o estrabismo.
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Um dos tratamentos para minimizar os problemas causados pelo estrabismo é o uso de óculos com
lentes prismáticas (figura 2). Esse tipo de lente desvia a luz permitindo que os dois olhos alinhem a
mesma imagem. Para os casos mais persistentes, recomenda-se a cirurgia.
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