
advento do computador dimi-
nuiu as distâncias. O seu uso 
massivo trouxe uma identi-
ficação universal. Em 1990 

existiam 40 milhões de compu-
tadores no mundo, em 2008 um bilhão e es-
tima-se que em 2014 chegue a dois bilhões. 
Hoje em dia quase todos os empregos estão 
informatizados e é praticamente impossível 
as pessoas viverem sem esse equipamento. 
Mas, se por um lado representou um avanço 
sem precedentes, por outro a vida eletrônica 
trouxe malefícios inclusive à saúde, pela su-
perexposição à tela do computador.

Olhos vermelhos e secos, problemas de 
audição, dores de cabeça, nas costas e no 
pescoço, fadiga e dificuldade em conseguir 
foco são atribuídos ao seu uso prolongado, 
por mais de quatro horas. Esses sintomas 
podem causar um distúrbio ocular – que 
pode levar a problemas mais sérios, se não 
for tratado – que atende pelo nome de Sín-
drome da Visão do Computador, no inglês 
Computer Vision Syndrome (CVS).

Pesquisa desenvolvida pela optometris-
ta Adriana Castillo Estepa na Faculdade de 
Ciências Médicas (FCM) mostrou que, num 
universo de 53 professores universitários, 
56,5%, ou seja, 30 deles, apresentavam esse 
distúrbio, o que pode trazer uma redução 
da produtividade e da qualidade de vida da-
queles que permanecem horas na frente do 
computador sem a devida pausa.

Segundo o que apurou a sua investiga-
ção, os sintomas que mais os incomodavam 
quando trabalhavam com o Personal Com-
puter (PC) eram fadiga, ressecamento e irri-
tação oculares.

Outro achado relevante foi que 27 dos 
53 docentes apresentavam problemas bino-
culares (capacidade de ver tridimensional-
mente, permitindo fazer cálculos mentais 
instantâneos de profundidade e de distância 
para se situar no espaço físico), especial-
mente insuficiência de convergência. Isso 
influía na apresentação de sintomas visuais 
no momento de usar o PC ou de fazer tare-
fas em visão de perto.

Além disso, 19 professores tinham a for-
ma leve da síndrome, dez a moderada e um 
a severa. “O pior é que, na maioria dos ca-
sos, estes problemas ainda não tinham sido 
diagnosticados”, revela. 

QUADRO
A Síndrome da Visão do Computador 

pode se manifestar durante ou depois do 
trabalho com o PC. De acordo com a mes-
tranda, esse distúrbio começou a ser relata-
do cientificamente com a popularização dos 
computadores, nas décadas de 1980 e 1990. 
Grande parte dos relatos apontava que a sín-
drome tinha uma alta prevalência nos usuá-
rios de computadores e alertava que poderia 
se tornar a epidemia do século 21.

Adriana conta que diagnosticou vários 
casos da CVS em trabalhadores que usavam 
o PC por uma longa jornada. Chamou-lhe 
a atenção o volume de casos e a pouca in-
formação dada tanto pelos pacientes quanto 
pela comunidade médica para os aspectos 
preventivos e tratamento da síndrome.

Ao ingressar no mestrado em Saúde Co-
letiva, a mestranda verificou que o uso de 
computadores estava aumentando, bem 
como a sua preocupação e a da sua orien-
tadora, a docente da FCM Aparecida Iguti, 
com a saúde do trabalhador.

Decidiram estudar a síndrome nos pro-
fessores da Unicamp, visto que essa popu-
lação faz uso diário do computador e, para 
esse grupo, tal ferramenta é imprescindível.

Uso sem pausa do computador
desencadeia distúrbio na visão

Adriana Castillo Estepa, autora da dissertação:
“A prevenção entre usuários de computador diminuiria 
consideravelmente o aparecimento da síndrome”

Segundo a pesquisadora, a superexposição ao computador gera sintomas como olhos vermelhos e secos, problemas de audição e difi culdade em conseguir foco, entre outros

Pesquisa feita com
53 professores

universitários mostra
que 30 deles eram

portadores de síndrome

Um dos passos do estudo foi levantar a 
frequência de casos da CVS entre os profes-
sores universitários e encontrar os princi-
pais fatores de risco da síndrome, além dos 
sintomas visuais e oculares que mais inco-
modavam esse público-alvo.

Conforme a optometrista, essa amostra 
foi escolhida sobretudo pela quantidade de 
horas que os professores passam trabalhan-
do com os computadores e pelas tarefas que 
desenvolvem, as quais requerem alta con-
centração, grande esforço mental, sem falar 
no vício de fazer reduzidíssimas pausas.

VARIÁVEIS
Adriana optou por um estudo transver-

sal, entre fevereiro e dezembro de 2013, no 
qual empregou dois questionários a fim de 
obter informações sobre os usuários do PC 
e um teste visual, que demorava cerca de 
20 minutos. Os professores agendavam um 
horário, respondiam os dois questionários e 
passavam pelo teste.

Nesse trabalho, foram observadas três 
variáveis significativas em relação aos profes-
sores: a idade, que minimiza as chances de 
ocorrência; as horas de uso diário no com-
putador, que aumentam essas chances; e os 
problemas vergenciais, como insuficiência ou 
excesso de convergência ou divergência, as-
sociados ao aparecimento da síndrome.

A pesquisadora propôs três grupos de fa-
tores a serem controlados para evitar essa 
síndrome. Foram eles os visuais (uso da cor-
reção visual e da visão binocular, acomoda-
ção e superfície ocular protegida em especial 
pela lágrima), os organizacionais (horas de 
uso do computador, os horários de trabalho 
e as pausas frequentes) e os fatores do posto 
de trabalho com computadores (iluminação, 
presença de ar-condicionado ou ventilado-
res direcionados para os olhos).

“Acredito que deva haver estímulos para 
que seja construído um quadro da real situa-
ção da saúde visual dos trabalhadores que 
usam computadores. Este conhecimento 
permitirá avançar na sua promoção, preven-
ção e tratamento”, acredita.

Essa doença contém 14 tipos de sintomas 
(visuais, oculares e musculoesqueléticos) e, 
dependendo do diagnóstico, é feito um tra-
tamento individualizado, que não pode ser 
generalizado para todos os usuários de com-
putador, uma vez que depende dos sinais e 
sintomas de cada indivíduo.

CONTROLE
Segundo Adriana, para superação dessa 

síndrome, devem ser controlados os fato-
res visuais, organizacionais e os fatores do 
posto de trabalho. A visão do paciente deve 
ser corrigida e sua saúde ocular precisa ser 
restabelecida.

A atividade da pessoa deve ser adequada 
ao trabalho com computadores, com cadei-
ras ergonomicamente idealizadas, telas com 
tamanho confortável, brilho e contraste que 
não prejudiquem a visão. E os horários de 
trabalho devem incluir pausas frequentes.

Adriana reconhece que hoje não existe no 
Brasil nenhuma política pública para a pro-
moção e prevenção da síndrome, e isso faz 
com que a maioria de pessoas desconheça a 
importância de cuidar de sua visão, ter há-
bitos saudáveis para o uso do computador e 
como tem que ser o ambiente de trabalho. “A 
prevenção entre usuários de computador di-
minuiria consideravelmente o aparecimento 
da síndrome”, garante.

O acesso ao profissional da visão é a pri-
meira abordagem a ser garantida para con-
trolar a síndrome, mas no país, com a cen-
tralização da saúde visual no oftalmologista, 
este acesso infelizmente é limitado.

De acordo com a pesquisadora, é preciso 
integrar a saúde ocular a todos os níveis de 
atenção, ampliando a participação dos de-
mais profissionais da saúde, entre eles o op-
tometrista, ressalta.

Apesar do foco de sua pesquisa ser o pro-
fessor, Adriana comenta que, em crianças, o 
processo é o mesmo. Elas não devem estar 
expostas a largas jornadas no computador, 
por mais de duas horas. Quando isso acon-
tecer, necessitam estar cercadas de hábitos 
mais saudáveis, com os pais enfatizando po-
sições ergonômicas adequadas.

Comumente, usar o computador na cama 
ou no sofá, esclarece ela, pode causar dis-
túrbios visuais e muscoloesqueléticos, ain-
da mais porque a visão das crianças até os 
nove anos de idade está em desenvolvimento 
constante.

Até essa idade é fundamental vigiar de per-
to a sua saúde visual, aconselha. As crianças 
devem ser avaliadas obrigatoriamente a cada 
ano por um profissional da saúde visual, por-
que problemas visuais não corrigidos na in-
fância podem ser irreversíveis na idade adulta.

Adriana vive na Colômbia, país em que a 
Optometria é uma profissão reconhecida e que 
atua dentro do serviço público de saúde de mãos 
dadas com a oftalmologia, para a promoção e a 
prevenção da saúde visual. O profissional dessa 
área pode prescrever correções ópticas como 
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óculos e lentes de contato, efetuar tratamentos 
das anomalias (refrativas, sensitivas, binoculares 
e motoras), diagnosticar e tratar problemas do 
segmento anterior do olho, além de detectar pa-
tologias no segmento posterior do olho. No Brasil, 
a Optometria não é devidamente reconhecida.

Campinas, 26 de maio a 1º de junho de 2014 9Campinas, 26 de maio a 1º de junho de 2014


