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Resumo 

 

Estima-se que atualmente haja no planeta 1.106 bilhão de deficientes visuais, 

sendo que 510 milhões são deficientes visuais para perto. Dessa população, 246 

milhões de pessoas apresentam baixa visão (visão subnormal). Já no contexto 

nacional, segundo dados do CENSO de 2000 do IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística), 11,8 milhões de brasileiros apresentam alguma deficiência 

visual.   

A base do atendimento dessa população consiste na máxima e melhor 

utilização possível do resíduo visual de cada paciente, por meio da atuação conjunta 

de uma equipe multidisciplinar composta por médico oftalmologista, pedagogo, 

ortoptista, assistente social, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, educador físico e 

psicólogo. 

Parte fundamental e decisiva dessa atuação é a reabilitação para leitura, 

conseguida por meio da prescrição de óculos, auxílios ópticos e auxílios eletrônicos 

ao paciente.  O objetivo desse projeto, por meio de um estudo observacional 

retrospectivo analítico, é fazer um levantamento dos fatores preditivos associados à 

possibilidade de reabilitação para leitura dos pacientes atendidos no nosso serviço, 

visando melhorar a efetividade do serviço no atendimento desses pacientes. 

 

Palavras-Chave/Descritores 

 

Acuidade Visual, Escolaridade, Qualidade de vida, Visão Subnormal, Cegueira, 

Aquisição de Auxílios, Reabilitação Visual. 

 

Introdução 

 

Estima-se que atualmente haja no planeta 1.106 bilhão de deficientes visuais, 

sendo que 510 milhões são deficientes visuais para perto. Dessa população, 246 

milhões de pessoas apresentam baixa visão (visão subnormal).(Bourne, Flaxman et 

al. 2017) 
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De acordo com a décima-primeira revisão da Classificação Estatística 

Internacional de Doenças (CID-11)(2019)(World Health Organization 2019),  o 

paciente com baixa visão é aquele cuja acuidade visual apresentada, no melhor olho, 

é menor que 0,3 e maior ou igual a 0,05 e/ou campo visual menor que 20°. O paciente 

com cegueira é aquele que apresenta acuidade visual, no melhor olho, após correção, 

menor que 0,05 e/ou campo visual menor que 10°. 

Para orientar o melhor uso possível do resíduo visual desses pacientes, foram 

estruturados serviços especializados em Reabilitação de pacientes com baixa visão 

e/ou cegueira. Os princípios gerais desse tipo de atendimento são: integrar o paciente 

à sua família, trabalho e sociedade, superar as dificuldades e obstáculos da vida diária 

e profissional, desenvolver as habilidades e criar outras novas, dentre outros.(Haddad, 

Lobato et al. 2006) 

Em Ribeirão Preto, o atendimento das pessoas com baixa visão e/ou cegueira 

é realizado no Centro de Reabilitação (CER) do Hospital das Clínicas da Faculdade 

de Medicina de Ribeirão Preto – USP (HCFMRP), pelo Setor de Reabilitação de 

pacientes com baixa visão e/ou cegueira do Departamento de Oftalmologia, 

Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço. O CER acolhe pacientes, não 

só da Divisão Regional de Saúde (DRS) XIII de Ribeirão Preto, mas também das DRS 

de Franca, Araraquara, Barretos, São João da Boa Vista, DRS de outros Estados e, 

inclusive, de outros países, totalizando uma população de cerca de 4 milhões de 

habitantes. 

Parte fundamental da reabilitação relaciona-se com a possibilidade de 

reabilitação para leitura, conferindo ao paciente autonomia em muitas atividades da 

vida diária, como a capacidade de ler correspondências e boletos bancários, 

informações sobre produtos comprados em supermercados ou sobre medicamentos, 

e uso de celulares. De forma geral, pessoas com capacidade de ler textos com 

optotipos com fonte de 12 -14  pontos(Coco-Martin, Cuadrado-Asensio et al. 2013) ou 

1,5 M apresentam tal autonomia. 

A reabilitação  para leitura se dá por meio da prescrição de óculos específicos 

para baixa visão (lentes esferoprismáticas (em geral de +4 a + 12 D asf), lentes 

esféricas positivas em um olho associadas a contrapeso no olho não dominante (em 

geral de +4 D asf a + 24 D asf), lentes para altas ametropias para longe (graus 

negativos e graus positivos associados ou não a adições para perto), lentes filtrantes, 

sistemas telescópicos, lupas manuais e de apoio (em geral de +10 D sf a + 48 D asf), 
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além de outros auxílios eletrônicos, como circuitos de TV, e programas ampliadores e 

leitores de tela. 

Em estudo recentemente aceito para publicação realizado em nosso serviço 

(Ferreira, Antunes-Foschini et al. 2022) observou-se que 59,4% (828 pacientes) dos 

pacientes incluídos no estudo receberam a prescrição de óculos ou de auxílios 

ópticos, entretanto não tendo sido avaliado o percentual de pacientes ou os fatores 

preditivos associados à reabilitação para leitura, e nem qual o tamanho de optotipo 

que a reabilitação propiciou que os pacientes conseguissem ler. Outros estudos 

brasileiros que se referem a baixa visão também não contém tais dados.(Haddad, Sei 

et al. 2007, Salomao, Cinoto et al. 2008, Arieta, de Oliveira et al. 2009, Schellini, Durkin 

et al. 2009, de Paula, Vasconcelos et al. 2015, Furtado, Berezovsky et al. 2019) Dados 

relativos aos vícios de refração dos pacientes com baixa visão também não foram 

estudados. Tais dados também merecem ser estudados, visto que a prescrição de 

óculos para longe pode melhorar quantitativa e qualitativamente a visão desses 

pacientes, melhorando a sua funcionalidade para longe, além de poderem influenciar 

na prescrição dos auxílios ópticos para leitura. Um conhecimento mais aprofundado 

das características demográficas e clínicas dos pacientes que conseguiram, por meio 

da reabilitação, voltar a ler textos, sobretudo os de tamanhos 1,5 M ou 12 pontos se 

faz necessária, tanto para organizar melhor o serviço, como para pensar em 

estratégias que visam auxiliar aqueles que não obtiveram esse êxito durante a 

reabilitação. Conhecer quem são os pacientes beneficiados pela prescrição de óculos 

para longe, quantificar a melhora da acuidade visual para longe, e caracterizar os 

vícios de refração prescritos pode melhorar tanto a organização do serviço, quanto a 

qualidade de atendimento a esses pacientes. 

Dessa forma, os objetivos gerais desse estudo são: 

 

1- Fazer um levantamento retrospectivo da população atendida no Serviço, de 

fevereiro de 2009 a dezembro de 2019, para obtenção de dados como idade, 

procedência, sexo, diagnóstico da baixa visão, escolaridade, categoria de deficiência 

visual, acuidade visual apresentada, acuidade visual corrigida, acuidade visual 

apresentada para perto, acuidade visual obtida após a reabilitação, refratometria no 

olho melhor e no olho pior, indicação de auxílio óptico, e aquisição ou não do mesmo. 

2- Avaliar os fatores preditivos associados à capacidade de voltar a ler optotipos 

de tamanhos 1,5M ou 12 pontos ou menores. 
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3- Avaliar o percentual de participantes do estudo que receberam a prescrição 

de óculos para longe e os fatores preditivos associados. 

 

Pacientes e Métodos 

 

Este é um estudo observacional retrospectivo e analítico. Os dados serão 

obtidos por meio da análise de prontuários de participantes do estudo, com idade de 

50 anos ou mais, atendidos pelo Setor de Reabilitação de pacientes com baixa visão 

e/ou cegueira do Departamento de Oftalmologia, Otorrinolaringologia e Cirurgia de 

Cabeça e Pescoço, no Centro de Reabilitação (CER) do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP (HCFMRP), no período de 2009 a 

2019, aprovado pelo CEP, numero parecer 5.409.964. 

Dentre os critérios de elegibilidade, serão incluídos neste estudo participantes 

avaliados pela equipe médica e que apresentaram, de acordo com a 11a Classificação 

Internacional de Doenças e Problemas relacionados à Saúde (CID-11): 1) baixa visão 

funcional classificada como deficiência visual nas categorias 2 (acuidade visual 

apresentada <0,3 e  0,1), 3 (acuidade visual apresentada <0,1 e  0,05),  4 (acuidade 

visual apresentada <0,05 e  0,02) e 5 (incluindo apenas pacientes com acuidade 

visual melhor que percepção de luz), cuja causa não fosse tratável ou corrigível; 2) 

avaliação oftalmológica incluindo AV, refratometria, biomicroscopia e fundoscopia. 

Serão excluídos aqueles com acuidade visual de percepção luminosa ou sem 

percepção luminosa e aqueles com causas tratáveis de de baixa acuidade visual, além 

daqueles que não tiveram avaliação oftalmológica completa. 

A pesquisa dos fatores preditivos para a capacidade de voltar a ler letras de 

tamanho 1,5M será realizada utilizando-se regressões logísticas uni e multivariada. O 

desfecho primário será a capacidade de voltar a conseguir ler textos com optotipos de 

tamanho 1,5M ou 12 pontos ou de tamanho menor. Os participantes do estudo serão 

classificados dicotomicamente em (0): incapazes de ler optotipos de tamanho 1,5M 

ou 12 pontos; (1) capazes de ler optotipos de tamanho 1,5M ou 12 pontos. Os 

seguintes fatores serão estudados como possíveis fatores preditivos associados à 

capacidade de voltar a ler optotipos de tamanho 1,5M:  

- Idade (variável quantitativa); 

- Sexo (variável categórica: feminino, masculino); 

- Prescrição de auxílio óptico para perto (variável categórica: sim/não); 
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- Prescrição de vícios de refração para longe (variável categórica: sim/não); 

-Grau de escolaridade (variável categórica, subdividida em fundamental 

incompleto ou fundamental completo ou melhor); 

- Acuidade visual apresentada do olho melhor (variável contínua, convertida em 

log MAR); 

- Acuidade visual corrigida do olho melhor (variável contínua, convertida em log 

MAR); 

 - Equivalente esférico do olho melhor (variável contínua); 

- Região anatômica responsável pela baixa visão do olho melhor (variável 

categórica, classificada em: todo o globo ocular, córnea, cristalino, úvea, retina, nervo 

óptico, globo ocular de aparência normal e outros). 

 

Um segundo desfecho estudado será o da prescrição de refração para longe. 

Os participantes do estudo serão classificados dicotomicamente em (0): receberam a 

prescrição para longe; (1) não receberam a prescrição para longe. Os fatores 

preditivos para receber a prescrição para longe serão os mesmos daqueles adotados 

em relação ao desfecho primário (capacidade de ler optotipos de tamanho 1,5M), 

utilizando-se também regressões logísticas uni e multivariada. Um outro fator preditivo 

para a prescrição da refração para longe será a melhora quantitativa da acuidade 

visual, obtida pela diferença entre as acuidades visuais apresentada e corrigida, 

ambas transformadas previamente em logMAR). Será avaliado também o percentual 

de participantes do estudo que obtiveram melhora na acuidade visual corrigida em 

relação à apresentada. 

Serão considerados critérios de exclusão: 1) ausência de avaliação médica 

oftalmológica; 2) prontuários com anotações incompletas em relação ao desfecho 

primário (capacidade ou não de ler letras de tamanho 1,5 M); 3) casos em que a AV 

apresentada no melhor olho foi maior ou igual a 0,3 (ou logMAR ≤ 0,5); 4) pacientes 

com acuidade visual de percepção de luz ou de ausência de percepção de luz (SPL) 

em ambos os olhos;  

Para a contabilização na pesquisa, serão incluídos somente os auxílios ópticos 

descritos na portaria N° 3128 de 24 de Dezembro de 2008 do Ministério da Saúde, 

que estejam relacionados à reabilitação para leitura para perto, ou seja, lupa de apoio 

com ou sem iluminação, lupa manual com ou sem iluminação, óculos com lentes 

filtrantes (se associado à prescrição para leitura para perto), sistema telescópico 
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manual binocular com foco ajustável (se associado à prescrição para leitura para 

perto, óculos com lentes esféricas positivas e óculos com lentes esfero-prismáticas. 

O cálculo do tamanho da amostra foi feito baseado em dados preliminares de 

que 75% dos participantes conseguem voltar a ler letras de tamanho 1,5M. Para testar 

a hipótese de que o fator preditivo “região anatômica retina” é um fator associado a 

uma maior probabilidade dos pacientes voltarem a ler optotipos 1,5M, fizemos uma 

análise sensitiva e, considerando um poder de 80% e um alfa de 5%, precisaremos 

de um número de participantes de 101 e 503, respectivamente, para que seja possível 

detectar aumentos do percentual de pacientes reabilitados variando entre 80 e 85%. 

Os dados também serão analisados com técnicas de estatística descritiva clássica, 

isto é, por meio de histogramas, gráficos de dispersão e mapas de densidade. 

Preditores com valor de p0,2 na análise univariada serão avaliados em modelos de 

análise multivariada, usando modelo GEE backward. As principais variáveis que serão 

estudadas são: idade, sexo, acuidades visuais apresentada e corrigida, escolaridade, 

e prescrição de auxílio óptico para perto. 

Possíveis falhas relativas ao método são a natureza retrospectiva do estudo, 

com possibilidades de dados incompletos ou faltantes nos prontuários. Além disso, a 

possibilidade de poder discriminar optotipos de tamanho 1,5M não necessariamente 

significa capacidade para leitura, já que há pacientes que conseguem discriminar 

optotipos mas não conseguem voltar a ler, enquanto outros reconhecem apenas 

alguns tipos de optotipos, devido a alfabetização insuficiente.  Além disso, como a 

amostra reflete atendimentos no período de 2009 a 2019, é possível que dados de 

acuidade visual e suas respectivas causas daquele período podem não representar 

os dados mais atuais, em função de progressos nos tratamentos de algumas doenças.   

 

Resultados preliminares 

 

Até o momento, foram analisados os dados preliminares de uma amostra de 

557 participantes do estudo atendidos no HCFMRP de 2009 a 2016, sendo 278 

mulheres e 279 homens, idade 67,37 ± 11,08; mediana 67 (IQR 58-76). A tabela 1 

mostra dados de acuidade visual e vícios de refração. 

 

Tabela 1: Dados de acuidade visual (log MAR) e refração (equivalente esférico) 
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 Olho direito Olho esquerdo 

AV apresentada 1,42 ± 0,43 1,37 ± 0,44 

AV corrigida 1,30 ± 0,46 1,32 ± 0,46 

Equivalente Esférico -0,63 ± 3,98 -0,80 ± 3,69 

 

Para a análise dos fatores preditivos associados à capacidade para leitura de 

optotipos de tamanho 1,5M ou menores, foram excluídos 25 participantes do estudo 

que tinham acuidade visual em ambos os olhos de percepção de luz ou pior e 98 com 

dados faltantes referentes à acuidade visual para perto, antes ou após à reabilitação 

visual, resultando em 434 participantes. De 434 participantes, 150 (35%) conseguiram 

ler 1,0M. De 434 participantes, 326 (75%) conseguiram ler 1,5M. 

A tabela 2 mostra dados de acuidade visual e vícios de refração, incluindo a 

acuidade visual do olho melhor. 

 

 

Tabela 2: Dados de acuidade visual (log MAR) e refração (equivalente esférico) de 

participantes do estudo com acuidade visual melhor que percepção de luz 

 Olho direito Olho esquerdo Olho melhor 

AV apresentada 1,38 ± 0,42 1,33 ± 0,42  

AV corrigida 1,31 ± 0,45 1,27 ± 0,44 1,06 ± 0,35 

Equivalente Esférico -0,63 ± 3,98 -0,80 ± 3,69  

 

Resultados preliminares – fatores preditivos: 

 

1) Acuidade visual (logMAR) no olho melhor:  

- Participantes do estudo que conseguiram ler 1,5 M: AV(log MAR) 0,94 

± 0,016 

- Participantes do estudo que não conseguiram ler 1,5M: AV(logMAR) 

1,34 ± 0,032 

T-test: P-value: 0,0000 

Regressão logística: OR: 0,015. A cada 1 unidade de log MAR maior, há 

uma OR de 0,015 de conseguir ler 1,5M. Em outras palavras, quanto maior a 

AV em logMAR, o paciente tem muito menos chance de conseguir ler 1,5M. 
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0: Não lê 1,5 M ; 1: lê 1,5M 

 

 

 

2) Região anatômica do olho acometida: 

- Participantes do estudo  com acometimento da retina (5) ou com baixa 

visão associada a globo ocular sem alterações) tem maior possibilidade de 

conseguir ler 1,5M. 

P-values: (retina): 0,000 

       (globo ocular sem alterações): 0,014 
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0: Não lê 1,5 M ; 1: lê 1,5M 

Regiões anatômicas:  

 

 

 

 

3) Prescrição do vício de refração para longe: 

Participantes do estudo que conseguiram ler 1,5M receberam também 

prescrições de seus vícios de refração para longe. (p-value 0,000) 

Regressão logística: Participantes do estudo que conseguiram ler 1,5M tem 

uma OR de 4,78 de receber a prescrição da sua refração para longe 
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0: Não lê 1,5 M; 1: lê 1,5M 

0: Não recebeu prescrição para longe.  1: recebeu prescrição para longe 

 

 

 

 

 

4) Sexo: 

Não houve diferença entre homens e mulheres para conseguir ler 1,5M 

(p 0,086) 
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0: Não lê 1,5 M; 1: lê 1,5M 

0: mulheres.  1: homens 

 

 

 

 

5) Prescrição de auxílio óptico:  

Participantes do estudo que conseguiram ler 1,5M receberam mais 

prescrições de auxílios ópticos. (p-value 0,000) 

 Regressão logística: Participantes do estudo que conseguiram ler 1,5M 

tem uma OR de 4,9 de receber a prescrição de auxílios ópticos. 
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0: Não lê 1,5 M; 1: lê 1,5M 

0: não recebeu prescrição de auxílio óptico.  1: recebeu prescrição de auxílio 

óptico. 

 

 

 

 

6) Idade: 

-Participantes do estudo que conseguiram ler 1,5 M: Idade: 66,7 ± 0,59 

-Participantes do estudo que não conseguiram ler 1,5M: Idade 69,4 ± 

1,12 

T-test: P-value: 0,027 

Regressão logística: OR: 0,97. A cada 1 um ano mais velho, há uma OR 

de 0,97 de conseguir ler 1,5M. Em outras palavras, quanto mais velho, o 

paciente tem um pouco menos de chance de conseguir ler 1,5M. 

 



Versão 1 – 07-02-2022- “Fatores preditivos associados à reabilitação para leitura em Pacientes com Baixa 
Visão Atendidos por um Serviço Especializado em Baixa Visão e Cegueira.” 

 

0: Não lê 1,5 M; 1: lê 1,5M 

 

 

 

 

 

 

7) Regressão logística multivariada: O modelo inicial mostra que participantes 

do estudo que conseguiram ler 1,5M têm 3,0 vezes mais chance de receber 

prescrição de óculos para longe e 2,2 mais chance de receber a prescrição de 

auxílio óptico. O aumento de 1,0 logMAR na acuidade visual do melhor olho 
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diminui muito a chance do paciente conseguir ler 1,5M (OR 0,023). 

Participantes do estudo cuja causa da baixa visão seja retiniana tem tem 

chance de 2,7 vezes maior de conseguir ler 1,5M. Idade perde significância 

quando avaliada em um modelo multivariado. 

 

 

 

 

 

Benefícios da pesquisa 

 

O conhecimento da população atendida e da capacidade de reabilitação para 

leitura, por meio de auxílios ópticos, é importante do ponto de vista administrativo e 

epidemiológico. Conhecer quem são as pessoas que podem se beneficiar desse 

processo podem ajudar na reestruturação ou montagem de novos programas de 

reabilitação, bem como ações que visam prevenir a baixa visão, por meio da 

implantação de programas de orientação à população para prevenção de perda visual. 

 

 

 

1.1 Cronograma de Execução 

Ano de execução: 2022 até 2023 

1° e 2° Trimestres:  
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Levantamento dos atendimentos, das variáveis estudadas e das indicações de 

auxílios ópticos no serviço. 

3° e 4° Trimestres:  

Análise dos dados obtidos, com posterior análise estatística.  

5° ao 8° Trimestre:  

Redação do manuscrito e envio para publicação. 

 

 

1.2 Endereço eletrônico do currículo Lattes dos envolvidos 

Daniel Martins Cabal: http://lattes.cnpq.br/2972066874990962 

Rosália M. S. Antunes Foschini: http://lattes.cnpq.br/7998790603600114 

João Marcello Fortes Furtado: http://lattes.cnpq.br/3037424499721034 

 

1.3 Termo de Consentimento 

Não há, por se tratar de estudo retrospectivo 

 

1.4 Orçamento da Pesquisa 

O estudo envolve apenas pesquisa de prontuários. Serão 1500 prontuários, 

totalizando R$375,00. 
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