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RESUMO 
 

Jesus DL. Rastreamento visual e por photoscreener em escolares do primeiro 

ano do ensino fundamental [Tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo; 2015. 73p. 

 

INTRODUÇÃO: Aproximadamente 20% das crianças brasileiras em idade 

escolar apresentam algum problema oftalmológico e cerca de 95% dos 

distúrbios poderiam ser evitados ou minorados com promoção de saúde e 

assistência. A triagem visual é realizada por agentes comunitários de saúde, 

professores e alfabetizadores. Apesar do treinamento que os professores 

recebem, muitas crianças são dispensadas na triagem realizada nos serviços 

especializados e ainda existe um alto índice de absenteísmo, evidenciando-se 

a necessidade de melhorar a gestão dos recursos humanos e financeiros 

envolvidos no rastreamento visual e refrativo de escolares do ensino 

fundamental. OBJETIVOS: O estudo buscou comparar o rastreamento visual 

com corte de acuidade visual monocular, sem correção, ≤ 0,7, corte ≤ 0,6, 

medida de  acuidade visual binocular e corte ≤ 0,7 e rastreamento refrativo com 

Spot Vision ScreeningTM PediaVision (SPOT). O segundo objetivo deste estudo 

foi avaliar a performance do SPOT como auto-refrator. MÉTODOS: Durante o 

Projeto Visão do Futuro, ocorrido em 2012, no HCFMUSP, avaliamos 1554 

crianças, que preencheram os critérios de inclusão do estudo e destas, 148 

foram submetidas ao photoscreening. RESULTADOS: A adoção de corte ≤ 0,6 

no rastreamento visual monocular reduziria em 29% o número de crianças 

encaminhadas para avaliação oftalmológica e a triagem binocular com corte ≤ 

0,7 em 41,1%, porém 61 casos de ambliopia deixariam de ser diagnosticados. 

O SPOT apresentou sensibilidade em detectar erro refracional com 

necessidade de prescrição de 73,3% e especificidade de 93,18% e, em média, 

a diferença da refração do Spot com a refração clínica subjetiva foi de +0,63 

DE com -0,33 DC no eixo de 4°, para o olho direito de cada paciente. 

CONCLUSÕES: As mudanças de corte para 0,6 e binocular 0,7 reduzem 

consideravelmente o número de avaliações, porém, a última deixa de 

diagnosticar parcela importante das crianças amblíopes. O SPOT apresentou 

bons índices de sensibilidade e especificidade no rastreamento refrativo em 

escolares e os valores de refração obtidos com este equipamento 

assemelham-se clinicamente aos valores de refração clínica subjetiva. 

 

Descritores: 1.Acuidade visual 2.Visão monocular 3.Visão binocular 

4.Técnicas de diagnóstico oftalmológico  5.Refração ocular  6.Seleção visual  

7.Criança  8.Ensino fundamental e médio  

 



 

 

SUMMARY 
 

Jesus DL. Visual acuity screening and photoscreening in school-children at the 

first grade of elementary school [Thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo”; 2015. 73p. 

 

BACKGROUND: Approximately 20% of brazilian children of school age have 

some eye problem and about 95% of the disorders could be prevented or 

reduced with health promotion and care. The visual screening is performed by 

community health agent and teachers. Despite training that teachers receive, 

many children are over-referred and also there’s a high index of absence 

students, highlighting the need to improve the management of human and 

financial resources involved in visual and refractive screening of elementary 

school. PURPOSES: The present study aimed to compare visual screening by 

monocular visual acuity with cut-off of 0,7, 0,6, binocular visual acuity and cut-

off 0,7 and photoscreening by Spot Vision ScreeningTM PediaVision (SPOT). 

The second objective of this study was to evaluate the performance of the Spot 

as auto-refractor. METHODS: During the Program “Visão do Futuro”, in 2012, 

at HCFMUSP, 1554 children that met the inclusion criteria were examined, 148 

of these were photoscreened. RESULTS: The adoption of cut-off ≤ 0.6 in 

monocular visual screening would reduce by 29% the number of children 

referred for ophthalmic evaluation and binocular screening with cutting ≤ 0.7 to 

41.1%, however 61 cases of amblyopia would not be diagnosticated. SPOT had 

a sensitivity to detect refractive error requiring prescription of 73.3% and 

specificity of 93.18%. The mean difference between refraction obtained by Spot 

and clinical subjective refraction was of +0.63 SD combined with -0,33 CD in 

the 4° axis for right eye of each patient. CONCLUSIONS: Reducing cut-off in 

monocular visual acuity to 0.6 or 0.7 binocular considerably reduce the number 

of evaluations, however, the last leaves to diagnose significant portion of 

amblyopic children. The SPOT showed good levels of sensitivity and specificity 

in refractive screening of school children and refraction values obtained with this 

equipment are clinically similar to the values of subjective clinical refraction. 

 

Descriptors: 1.Visual acuity 2.Vision, monocular 3.Vision, binocular 

4.Diagnostic techniques, ophthalmological 5.Refraction, Ocular 6.Vision 

Screening  7.Child  8.Education, primary and secondary 
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Os erros refracionais não corrigidos são a principal causa de deficiência 

visual e a segunda causa de cegueira em todo o mundo.1 Em 2011, a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) estimou que no mundo 284 milhões de 

pessoas eram deficientes visuais, e destas, 43% eram portadoras de erros 

refracionais não corrigidos.2 

No Brasil, cerca de 20% das crianças em idade escolar apresentam 

algum problema oftalmológico: 10% são portadoras de erro de refração e 5% 

apresentam acuidade visual menor que 50% da visão normal3-5. A baixa visão é 

particularmente importante na criança que, por não conseguir externar a sua 

dificuldade, pode ter o seu desenvolvimento intelectual e psicológico 

comprometidos, além de queda do rendimento escolar6-9, gerando um impacto 

negativo por um longo período da vida10.  

Cerca de 95% dos problemas oftalmológicos nos escolares podem ser 

evitados ou minorados com promoção de saúde e assistência3-5. A melhora 

visual, assim como os métodos que visam à prevenção da baixa visão e 

cegueira estão entre as intervenções mais custo-eficazes na saúde, 

melhorando em muito a qualidade de vida das pessoas10. Nos casos das 

ametropias não corrigidas, a correção óptica por meio dos óculos é a solução 

para a maioria dos casos11, porém a oferta de consultas públicas no país é 

menor do que a demanda. 
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Em 2007, o Ministério da Saúde (MS) e o da Educação (MEC) lançaram 

o Projeto "Olhar Brasil" com o objetivo principal de identificar problemas visuais 

em alunos matriculados na área pública de ensino fundamental, no Programa 

Brasil Alfabetizado e na população acima de 60 anos, prestando assistência 

oftalmológica e fornecendo óculos nos casos de erros de refração. Em 2013, 

este programa enfrentou o desafio de identificar problemas relacionados à 

refração em 6,5 milhões de escolares12.  

No Projeto, a triagem visual dos escolares é realizada nas escolas por 

agentes comunitários de saúde, professores e alfabetizadores. São encaminhados 

para consulta oftalmológica aqueles que apresentam acuidade visual 

monocular igual ou inferior a 0,7 e/ou diferença de acuidade visual entre os 

dois olhos de duas linhas aferida com o emprego da Tabela de Snellen, ou 

queixas relacionadas à visão. Apesar do treinamento que os professores 

recebem, muitas crianças são dispensadas na triagem realizada nos serviços 

especializados. Além disso, os projetos comunitários brasileiros apresentam 

percentual de absenteísmo entre 31,2 a 68,7%, acarretando em gastos 

desnecessários e perda de oportunidade de exame para as crianças13. 

Tendo em vista este cenário, evidencia-se a necessidade de melhorar a 

gestão dos recursos humanos e financeiros envolvidos no rastreamento visual 

e refrativo de escolares do ensino fundamental para que seja possível 

aumentar a sua abrangência e levar atendimento oftalmológico às áreas 

carentes e mais afastadas dos grandes centros urbanos do país. 

 



 

 

2  OBJETIVOS 
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2.1  OBJETIVOS GERAIS 

 

Caracterizar o encaminhamento de escolares do ensino fundamental 

para consulta oftalmológica e estimar o número de óculos que seriam 

prescritos por triagem de acuidade visual, sem correção, monocular e 

binocular, e por triagem refrativa com utilização de photoscreener. E, ainda, 

avaliar o desempenho clínico do photoscreener SPOT Vision ScreeningTM 

PediaVision como refrator automático.  

 

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Estimar o número de escolares que deixariam de ser encaminhados para 

consulta oftalmológica pelo rastreamento de acuidade visual monocular, sem 

correção, com ponto de corte ≤ 0,7 e ≤ 0,6, assim como o número de óculos 

que deixariam de ser prescritos, de acordo com os critérios mínimos de 

prescrição recomendados pelo CBO, de ambas as triagens. 

2. Estimar o número de escolares que deixariam de ser encaminhados para 

consulta oftalmológica e o número de óculos que deixariam de ser prescritos, 

de acordo com os critérios mínimos de prescrição recomendados pelo CBO, 

se adotada a triagem de acuidade visual, sem correção, binocular com ponto 
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de corte de ≤ 0,7. E ainda estimar as afecções oculares que não seriam 

diagnosticadas com essa modalidade de rastreamento. 

3. Calcular os valores de sensibilidade, especificidade, acurácia e dos 

valores preditivo positivo e negativo do rastreamento refrativo pelo 

photoscreener SPOT Vision ScreeningTM PediaVision (SPOT). 

4. Comparar os resultados da refração obtida pelo SPOT com a refração 

clínica subjetiva sob cicloplegia e a obtida com o refrator automático 

(Topcon KRT8000, Japão). 

 

 



 

 

3  REVISÃO DA LITERATURA 
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3.1  ERROS REFRATIVOS NÃO CORRIGIDOS  

 

A baixa visão resultante de erros refrativos não corrigidos pode gerar 

não só problemas individuais como também para toda a coletividade14,15. 

 Nas crianças, em particular, além de prejudicar o aprendizado e o 

rendimento escolar, os erros de refração podem levar à ambliopia monocular 

ou binocular, quando não corrigida, e essa disfunção pode afetar o 

desenvolvimento visual. Nos adolescentes e nos adultos, além do aspecto 

educacional,  tais erros de refração podem ter impacto negativo no 

desenvolvimento da personalidade e da carreira profissional, além de acarretar 

diminuição da qualidade de vida, assim como perda econômica para os 

indivíduos e para a sociedade em geral14,15. 

Os erros de refração não corrigidos estão entre as cinco prioridades da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) no combate à disfunção visual no 

mundo dentro do Programa Visão 2020, cujo objetivo é erradicar as causas de 

cegueira e de baixa visão passíveis de tratamento e de prevenção até o ano 

202016. No Brasil, os erros de refração são importante causa de deficiência 

visual e, sem dúvida, devem ser alvo das ações do Visão 2020. Além disso, o 

tratamento dos erros de refração é de alta eficácia e de relativo baixo custo, 

quando comparado com as perdas sociais e laborais deles decorrentes14. 
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Vários fatores podem contribuir para a não correção dos erros refrativos: 

a) falta de conscientização e/ou não reconhecimento do problema no âmbito 

pessoal, familiar ou comunitário; b) indisponibilidade dos serviços para a 

realização da refração e/ou sua inacessibilidade; c) provisão insuficiente de 

lentes corretoras acessíveis; e d) falta de adesão ao tratamento, sobretudo por 

barreiras culturais14,15,16,17,18.  

A prevalência de cegueira mundial por ametropia não corrigida na faixa 

etária de cinco a 15 anos é estimada em 0,97%14. Nos Estados Unidos, estima-

se que o número de crianças afetadas por erro refrativo não corrigido chega a 

dois milhões19.  

Lian-Hong Pi et al verificaram que erro refracional não corrigido foi a 

primeira causa de baixa visão em uma população de 3079 escolares chineses,  

e estava presente em 20,9% das criancas20.  

Um estudo da OMS de 2008 estimou a prevalência de erros de refração 

não corrigidos em 0,7% para a população na faixa etária de cinco a 15 anos 

em alguns países da América Latina. Tal fato representa um número potencial 

de 15 milhões de crianças em idade escolar com problemas de refração que 

podem interferir em seu desempenho diário21. 

 Na cidade de São Paulo, Salomão et al22 verificaram que, entre as 

crianças com déficit visual, 76,8% dos casos eram decorrentes de ametropia  

não corrigida e, ainda, que apenas 48,1% das crianças apresentavam a 

correção óptica necessária. Em um estudo populacional realizado em Botucatu, 

o erro refrativo foi a principal causa de baixa visão (72,3%) e de cegueira 

(66,7%), seguida de catarata. Na distribuição por grupos etários, a principal 

causa de deficiência visual foi erro refrativo (97,3%) em pessoas abaixo de 20 

anos de idade23. 
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3.2  ANORMALIDADES OCULARES EM CRIANÇAS 

 

O desenvolvimento visual da criança tem início na fase intrauterina, 

momento no qual  o feto já apresenta percepção da luz. O recém-nascido tem 

acuidade visual muito baixa em decorrência da imaturidade da retina, das vias 

ópticas e das estruturas cerebrais relacionadas à visão. A retina passa por 

modificações estruturais importantes, com a migração e a maturação dos 

cones para a área macular, atingindo densidade normal aos dez meses. 

Os bastonetes apresentam aspecto semelhante aos do adulto já ao nascimento. 

As sinapses no córtex cerebral aumentam, também, como consequência da 

experiência visual, e a mielinização das vias ópticas aumenta até os dois anos 

de idade24.  

O desenvolvimento da visão de cores inicia a partir de quatro semanas de 

vida. O reflexo da fixação está mais desenvolvido por volta da sexta semana. 

O recém-nascido passa a fixar mais a visão e a seguir objetos de interesse ao 

redor do terceiro mês. A sensibilidade ao contraste desenvolve-se rapidamente 

no primeiro ano de vida. Entre 18 e 24 meses, a criança atinge a visão potencial 

de um adulto. A visão binocular pode ser notada a partir de dois meses, e a 

estereopsia atinge os níveis de adulto por volta dos dois anos de idade25.  

Em decorrência de o desenvolvimento visual ser progressivo e dinâmico 

com o passar dos anos, qualquer perturbação que provoque deficiência visual 

implica impacto negativo por um longo período da vida. O período de 

plasticidade visual ocorre durante a primeira década de vida, quando as 

doenças oculares podem ser tratadas, e a ambliopia, combatida26. 
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Ambliopia é definida como uma falha na consolidação da acuidade visual, 

decorrente da falta de estímulos, ou da presença de estímulos inadequados ou 

insuficientes, durante o período crítico de desenvolvimento visual, detectada pela 

diminuição da acuidade visual, pela perda da função da sensibilidade ao 

contraste e também pela dificuldade de localização e distorção espaciais27,28. 

A competição cortical em decorrência do estímulo desigual de cada olho, durante 

o desenvolvimento visual, leva a alterações do sistema córtico-visual29,30. 

A ambliopia pode ser classificada em estrabísmica, refrativa ou  por privação31.  

A ambliopia é uma afecção relativamente comum, atingindo de 2 a 4% 

da  população32. Estudo realizado na Universidade Estadual de Campinas 

estimou a prevalência da ambliopia em 2,8% em crianças de quatro a seis anos 

de idade33,34. O tratamento da ambliopia é possível se o obstáculo ao 

desenvolvimento visual normal for removido precocemente. Por isso, justifica-se 

a importância da detecção precoce e do início do tratamento logo nos primeiros 

anos de vida35,36. Segundo a Academia Americana de Oftalmologia, o melhor 

momento para tratamento da ambliopia corresponde aos anos da pré-escola37. 

De acordo com a 10a. Revisão da Classificação Estatística Internacional 

das Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID-10), considera-se visão 

subnormal ou baixa visão quando a acuidade visual corrigida no melhor olho é 

menor do que 0,3 e maior ou igual a 0,05, e cegueira, quando esses valores 

são inferiores a 0,0538.  

A cegueira na infância representa uma estimativa de 75 milhões de anos 

de cegueira (multiplicação do número de cegos ou portadores de baixa visão 

pelo número de anos que a pessoa vive cega ou com baixa visão)39. 
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Dados  epidemiológicos dessa condição são difíceis de se obter, já que a 

cegueira infantil é dez vezes mais rara que a do adulto; além disso, uma 

amostragem maior se faz necessária16.   

Em 1999, foi elaborado o projeto “VISÃO 2020 – O direito de ver” 

(“VISION 2020 – The Right to Sight”), pela Organização Mundial da Saúde 

juntamente com International Agency for the Prevention of Blindness (IAPB), cujo 

objetivo é eliminar a cegueira evitável até 2020.
 
Uma das prioridades definidas 

para a América Latina foi reforçar os programas de combate à cegueira infantil16.  

A prevalência da cegueira infantil varia de acordo com a situação 

socioeconômica de cada região40. Em países subdesenvolvidos, essa 

deficiência pode chegar a cerca de 1,2/1000 crianças, e, em países 

desenvolvidos, a aproximadamente 0,3/1000. Estima-se um total de 1.500.000 

crianças cegas, e 75% delas vivem na Ásia e na África41. 

No Brasil, a prevalência de cegueira na população com até 15 anos de 

idade é estimada em 0,062% e corresponde a 6,4% dos casos de cegueira no 

nosso país15. 

Nas regiões em desenvolvimento, as principais condições que levam à 

cegueira são: infecções, fatores nutricionais e lesões de córnea. Nos países 

com renda per capita intermediária, as causas são variadas, e observa-se a 

retinopatia da prematuridade como destaque, especialmente nos países da 

América Latina e nos países do leste europeu. Nos países desenvolvidos, as 

maiores causas de déficit visual são as não evitáveis, como doenças 

degenerativas da retina, doenças do sistema nervoso central e anomalias 

congênitas40,41,42,43. 
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3.3  DETECÇÃO DE ERROS REFRATIVOS 

 

3.3.1  Rastreamento visual em crianças  

 

A detecção de casos de erros refrativos pode ser realizada por meio de 

consultas oftalmológicas de rotina, nos setores privado e público, e por meio de 

campanhas de triagem14.  

Nas idades pré-escolar e escolar, os erros refrativos apresentam-se 

como causa importante de limitação, tendo em vista o processo ensino-

aprendizagem4,5,10.   

Ambliopia e fatores ambliogênicos, como estrabismo e erros 

refracionais, são as afecções mais comuns em crianças. A detecção precoce 

de distúrbios visuais na infância é viável porque constitui problema de saúde 

pública, e o tratamento efetivo, na maioria dos casos, é possível 11.  

Programas de rastreamento visual em pré-escolares foram desenvolvidos 

após estudos em animais; tais estudos demonstraram que a detecção e o 

tratamento de forma precoce dos déficits visuais são mais eficientes do que se 

realizados tardiamente44.   

Em países como Israel e Suécia, os programas de rastreamento em pré-

escolares são bem estabelecidos, e alguns estudos demonstraram que essa 

abordagem está associada à redução da prevalência de ambliopia45,46. 

Por outro lado, uma revisão britânica de 1997 sugeriu que o rastreamento em 

pré-escolares deveria ser interrompido, visto que não havia evidência suficiente 
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que justificasse sua eficácia47. O valor desses programas ainda é motivo de 

discussão científica. 

As recomendações da Academia Americana de Oftalmologia em 

conjunto com a Associação Americana de Oftalmopediatria e Estrabismo para 

avaliação ocular em crianças são37: 

 Teste do reflexo vermelho no berçário realizado por oftalmologista, 

pediatra, médico da família ou outro profissional treinado. Exame 

oftalmológico para as crianças com risco de retinopatia da 

prematuridade, antecedente familiar de retinoblastoma, glaucoma ou 

catarata na infância, além das crianças com retardo do desenvolvimento 

neuropsicomotor. 

 Rastreamento das crianças com três anos, para medida de acuidade 

visual e verificação de possíveis desvios oculares. As crianças que 

não colaborarem em um primeiro exame, deverão ser submetidas a 

um reteste, e, se mantiverem a dificuldade de informação, devem 

passar por exame oftalmológico. 

 Rastreamentos por photoscreener podem ser úteis, em associação ao 

método tradicional de rastreamento, particularmente  para as crianças 

pré-verbais. 

 Exames futuros devem ser realizados nas escolas, ou se a criança 

apresentar queixa. 
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O rastreamento visual das crianças brasileiras é realizado para os 

escolares, em projetos comunitários, desde 1973, quando foi elaborado o 

Plano de Oftalmologia Sanitária do Escolar (POSE). Em cinco anos, quase três 

milhões crianças da primeira série do ensino fundamental foram submetidas à 

triagem da acuidade visual por professoras e cerca de 400 mil foram 

encaminhadas para exame oftalmológico48.  

Na década de 1980, o Núcleo de Prevenção à Cegueira da Universidade 

de Campinas (UNICAMP), coordenado pelo Professor Newton Kara-José, 

realizou projetos comunitários para detecção e prevenção de problemas visuais 

de escolares e para a orientação de pais, professores e alunos49.  

Em 1997, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) iniciou o 

Programa Nacional de Prevenção à Cegueira e Reabilitação Visual “Veja Bem 

Brasil”, direcionado a  crianças. A partir de 1999, o programa passou a ser 

chamado de “Campanha Nacional de Prevenção da Cegueira e Reabilitação 

Visual ‘Olho no Olho’”. De 1998 a 2001, esse projeto foi responsável pelo 

atendimento de cerca de 15 milhões de alunos da primeira série e envolveu 

cerca de 10.000 oftalmologistas de 658 municípios brasileiros50. 

Em abril de 2007, os Ministérios da Saúde e da Educação, por meio da 

Portaria Interministerial MS/MEC Nº 1510, instituíram o Projeto Olhar Brasil12, 

com o objetivo de identificar e corrigir problemas visuais relacionados à 

refração, além de facilitar o acesso da população-alvo do Projeto à consulta 

oftalmológica e a óculos corretivos e, com isso, reduzir as taxas de evasão 

escolar.  
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Atualmente, a triagem visual é realizada nas escolas por alfabetizadores 

ou professores que encaminham para avaliação oftalmológica as crianças com 

acuidade visual monocular ≤ 0,7 e/ou diferença de acuidade visual entre os 

dois olhos de duas linhas aferida pela Tabela de Snellen, além das que referem 

queixas relacionadas à visão. O critério de encaminhamento para avaliação 

oftalmológica recomendado pela Academia Americana de Oftalmologia, para 

as crianças com mais de seis anos de idade, é acuidade visual monocular ≤ 

0,63 ou diferença de duas linhas entre os olhos51. Em outros países, já foram 

ou são utilizados cortes diferentes, como 0,852, 0,6353 e 0,354. Não há estudos 

na literatura consultada que analisam rastreamento visual pela medida de 

acuidade visual binocular. 

 

3.3.2  Rastreamento refrativo por Photoscreeners 

 

Segundo a OMS, a acuidade visual é o melhor indicador da função visual; 

apresenta alta sensibilidade e especificidade55, e sua mensuração não requer uso 

de equipamento sofisticado ou treinamento prolongado dos examinadores56.  

Nas crianças pré-verbais, o êxito de métodos de rastreamento visual por 

apresentação de cartões de acuidade visual é altamente dependente da idade da 

criança e da experiência do examinador. Há muito poucos profissionais habilitados 

para examinar adequadamente a visão de crianças com menos de três anos de 

idade. Com base nessa dificuldade, muitos autores têm recomendado o uso de 

métodos de rastreamento baseados em equipamentos como os photoscreeners, 

visando à detecção de fatores de risco de ambliopia57,58. 
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Os projetos de rastreamento visual no grupo etário 0-6 anos de idade 

são considerados de baixo custo-benefício em função da baixa captação de 

crianças nesses projetos, da carência de profissionais capacitados para 

examiná-las e da baixa prevalência de erros refrativos que necessitam de 

correção óptica. No entanto, se identificado algum fator de risco para ambliopia 

nessa faixa etária, melhor será o prognóstico de melhora da visão36,37.  

O emprego dos photoscreeners com finalidade de rastreamento vem 

ganhando espaço pelas vantagens que apresenta: executa exame binocular 

rápido, requer perícia mínima para o manuseio e detecta erros refracionais, 

estrabismo e fatores de risco para ambliopia. Exemplos desses equipamentos 

são: MTI PhotoScreenerTM , PlusoptiX S09TM, SPOT Vision ScreeningTM 

PediaVision, GoCheckKidsTM e iScreen 3000 TM. 

 

3.3.2.1  MTI PhotoScreenerTM  

O MTI Photoscreener™ é uma câmera polaroide modificada que captura 

duas imagens dos olhos. Devido à posição excêntrica do flash, na emetropia, a 

maior parte da luz refletida pelo fundo retorna para o flash, e não para a 

câmera. Na presença de erro refrativo, a luz é dispersa e refletida para a 

câmera. A fotografia revela uma crescente na pupila. Crescentes míopes estão 

localizadas no mesmo lado do flash (acima e à esquerda), e crescentes 

hipermetrópicas estão localizadas no lado oposto ao do flash (abaixo e à 

direita). O tamanho da crescente está relacionado com a intensidade do erro 

de refração. Quando não ocorre o reflexo escuro, suspeita-se que alterações 

nos meios refrativos possam estar presentes, como, por exemplo, a presença 

de opacidade do cristalino. Portanto, devido à óptica da câmera, as fotografias 
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demonstram se a criança apresenta desalinhamento dos olhos (estrabismo), 

opacidade dos meios (catarata) ou  necessidade de prescrição de óculos59.  

Verificou-se que esse método de exame tem boa sensibilidade e baixa 

especificidade, propiciando o rastreamento das crianças que necessitam ser 

submetidas a exame oftalmológico completo60,61. A sensibilidade para detecção de 

grandes erros de refração é alta, porém é baixa para os pequenos erros62. 

Lavezzo et al.59 empregaram o  MTI Photoscreener™  em uma população de pré-

escolares com o objetivo de verificar a utilidade do método para  rastreamento em 

campanhas de prevenção de ambliopia em crianças. Os autores obtiveram 

sensibilidade de 50,9% com o MTI PhotoScreenerTM, em relação ao auto-refrator 

sob cicloplegia. Esse valor é considerado baixo se comparado com outros estudos 

da literatura que encontraram sensibilidade de até 94,6%62. 

 

3.3.2.2  PlusoptiX S09TM 

O PlusoptiX S09TM é um método validado de rastreamento visual e 

refrativo de crianças a partir dos seis meses de idade. O sistema avalia ambos 

os olhos, simultaneamente, em 0,8 segundos ou menos. O PlusoptiX S09TM 

(Nuremberg, Germany)  inclui uma câmera portátil conectada por cabo a um 

pequeno computador e monitor. O exame é feito na distância de um metro da 

criança. O equipamento, como auto-refrator binocular, mensura erros de 

refração esféricos e cilíndricos, com variação de +5,00 a -7,00D, em passos de 

0,25 D, e eixo do cilindro de 1° a 180°, em passos de 1°. O equipamento, 

ainda, mede desalinhamento dos reflexos corneanos, anisocoria e distância 

interpupilar. Os resultados podem ser armazenados em um banco de dados64. 
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3.3.2.3  SPOT Vision ScreeningTM 

O SPOT Vision ScreeningTM PediaVision (Lake Mary, FL)  é um 

equipamento portátil que usa um sistema de  rastreamento visual binocular a 

laser e pode ser utilizado em crianças de qualquer idade, especialmente nas 

crianças pré-verbais. A resposta é imediata. O software do equipamento produz 

resultados escritos e recomendação se a criança deve ou não ser referendada 

ao oftalmologista. Os exames são feitos com o aparelho situado a um metro da 

criança, tratando-se, portanto, de método não invasivo, que atua "captando" 

uma fotografia. O equipamento dispõe de conectividade Wi-Fi permitindo a 

transferência e a impressão dos  resultados65. 

 

3.3.2.4  GoCheckKidsTM 

O GoCheckKidsTM é um método de rastreamento visual de crianças a 

partir de seis meses de idade, realizado por meio da análise de imagens de 

photoscreening capturadas por smartphone, iPhone 4s e 5s, ou por iPod, 

instalados com programa específico baixado do site GoCheckKids. Dados 

demográficos são colocados no iPhone (nome, data de nascimento, número de 

identificação da criança) antes de se obterem múltiplas imagens da criança 

acomodada a 50 cm do smartphone. O sistema GoCheckKidsTM detecta e 

analisa o reflexo vermelho da criança para determinar fatores de risco para 

ambliopia, incluindo anisometropia, miopia, hipermetropia e astigmatismo, 

assim como estrabismo. Em estudo realizado com 96 crianças, com idades 

entre seis e 130 meses, o GoCheckKidsTM apresentou 80% de sensibilidade e 

93% de especificidade66. 
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3.3.2.5  iScreen 3000TM 

O iScreen 3000TM (Memphis, TN) faz o rastreamento refrativo de 

crianças de forma fácil e  rápida, usando a  tecnologia do photoscreening. 

A forma de obtenção de foco e alinhamento com o iScreen 3000TM é similar à 

do MIT PhotoscreenerTM. O equipamento captura imagens do reflexo vermelho 

do olho e as analisa para o reconhecimento de problemas que colocam em 

risco a visão de crianças muito pequenas. As crianças são colocadas em sala 

com diminuição da iluminação por um minuto para dilatar a pupila67.  

Arnold e Armitage avaliaram crianças atendidas consecutivamente em 

uma clínica de oftalmologia pediátrica e submetidas a exame ocular completo 

e, também, a quatro photoscreeners: PlusoptiXTM, SPOTTM, iScreenTM e 

GoCheckKidsTM para iPhone 4s com Delta crescente. A população do estudo 

incluiu 108 crianças com idades entre um e 12 anos; 58% delas apresentavam 

fatores de risco para ambliopia e 10% eram autistas. Os resultados obtidos no 

uso dos quatro equipamentos, no que se refere a sensibilidade, especificidade 

e resultados inconclusivos, foram os seguintes: PlusoptiXTM (83%, 86%, 23%); 

SPOTTM (80%, 85%, 4%); iScreenTM (75%, 88%, 13%) , iScreenTM com Delta 

Center Crescent (92%, 88%, 0%) e GoCheckKidsTM com Delta Center Crescent 

(81%, 91% 3%).  Os autores concluíram que todos os quatro photoscreeners 

são capazes de identificar, em crianças jovens, fatores de risco, refrativo e 

estrabísmico, os quais podem levar à ambliopia68. 

 



 

 

4  MÉTODOS 
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4.1  ASPECTOS ÉTICOS 

 

A pesquisa foi aprovada pela Comissão de Ética para Análise de 

Projetos de Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo – CAAE n0 04887912.8.0000.0068 (ANEXO). 

O  termo de consentimento livre e esclarecido foi obtido dos pais ou 

representante legal dos participantes. 

 

 

4.2  TIPO DE ESTUDO 

 

Realizou-se um estudo clínico transversal prospectivo, conduzido na 

Clínica Oftalmológica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo.  

 

 

4.3  POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

A população do estudo foi composta por 2.839 escolares do primeiro 

ano do ensino fundamental, matriculados nas escolas públicas estaduais da 

cidade de São Paulo, submetidos à triagem visual por professores e 
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encaminhados ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (HCFMUSP) para consulta oftalmológica como 

parte do Programa Visão do Futuro69 - 2012. No HCFMUSP, todos os alunos 

foram submetidos a nova triagem visual. A amostra do estudo foi constituída 

por 1554 escolares que preencheram os critérios de inclusão e exclusão. 

Naquele ano, o HCFMUSP disponibilizou 9000 vagas para atendimento; sendo 

assim,  o índice de absenteísmo foi de 68,5%. 

 

 

4.4  CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

 

Foram incluídos os escolares que apresentaram na triagem visual feita 

no HCFMUSP no pior olho, sem correção, acuidade visual monocular igual ou 

inferior a 0,7 e/ou diferença de acuidade visual entre os dois olhos de duas 

linhas, além das crianças com estrabismo ou blefaroptose. Foram excluídos os 

estudantes que apresentavam afecção ativa de natureza alérgica, inflamatória 

ou infecciosa, na superfície ocular ou de anexos.  

 

 

4.5  EXAME OFTALMOLÓGICO 

 

A medida de acuidade visual monocular e binocular foi feita com o 

emprego da tabela optométrica de Snellen. Esta localizou-se a 5 metros de 

distância do examinado, em local bem iluminado, estando as linhas 0,8 e 1,0 

da tabela no nível dos olhos da criança. O exame teve início com a oclusão do 
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olho esquerdo, seguido do olho direito e após com os dois olhos abertos.  

A  acuidade visual foi registrada como a última linha na qual três ou mais 

optotipos foram identificados corretamente. Se a criança não via o primeiro 

optotipo, a visão era quantificada em: “conta-dedos”, “movimentos de mão”, 

“percepção de luz” ou “sem percepção luminosa”. 

A motilidade ocular extrínseca foi avaliada empregando-se os testes 

cover e uncover. Os exames da superfície ocular, anexos e segmento anterior 

foram feitos com o emprego de lâmpada de fenda.  

Cento e quarenta e oito escolares, um de cada dez alunos examinados 

consecutivamente, foram submetidos à triagem refrativa realizada sem cicloplegia 

com o emprego do photoscreener SPOT Vision ScreeningTM PediaVision. 

Foram realizadas três medidas com o equipamento situado a um metro de 

distância da criança, em ambiente escuro, pelo mesmo examinador. 

Todos os 1554 escolares foram submetidos à exame refratométrico sob 

cicloplegia, obtida com a instilação de duas gotas de ciclopentolato a 1% no fundo 

de saco conjuntival inferior com intervalo de cinco minutos. Cerca de 35 minutos 

após a instilação da primeira gota foram realizadas esquiascopia manual em faixa 

e automatizada com o emprego do refrator automático (Topcon KRT8000, Japão). 

O valor da refratometria clínica subjetiva foi obtido com o emprego do refrator 

manual (Topcon VT10, Japão). Foram realizadas três medidas com cada 

equipamento. Os mesmos 148 escolares anteriormente submetidos ao exame 

de triagem refrativa com o SPOT sem cicloplegia foram também avaliados com 

o mesmo photoscreener sob cicloplegia, sendo realizadas três medidas. 

O  exame da retina foi realizado sob midríase com o oftalmoscópio indireto 

(Welch Allyn, EUA) e lente convergente de 20 D (Volk Optical Inc, EUA). 
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As crianças portadoras de erros refrativos com necessidade de prescrição, 

foram encaminhadas para palestra sobre uso de óculos e escolha da armação. 

As  crianças que não necessitaram de lentes corretoras foram dispensadas 

após  orientação aos pais. Os responsáveis das crianças com diagnósticos de 

anormalidades oculares que necessitavam seguimento foram orientados a 

retornar em data futura no ambulatório de Oftalmologia do HCFMUSP.  

A prescrição de óculos obedeceu a um critério mínimo, já recomendado 

pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia em 20015. Foram estipulados os seguintes 

critérios para a prescrição de óculos: a) ≥ +3,00D de hipermetropia; b) ≥ -0,75 D 

de miopia; c) ≥ -0,75 D de astigmatismo; e d) os parâmetros acima foram 

utilizados como referência somente nas crianças sem sintomatologia específica. 

 

 

4.6  SPOT Vision ScreeningTM PediaVision (SPOT) 

 

O SPOT Vision ScreeningTM PediaVision é um equipamento portátil que 

usa um sistema de rastreamento visual binocular a laser e pode ser utilizado 

em crianças de qualquer idade, inclusive nas crianças pré-verbais. A resposta 

é  a refratometria automática da criança. O software do equipamento produz 

resultados escritos e recomendação se a criança deve ou não ser 

encaminhada ao oftalmologista. Os exames são feitos com o aparelho situado 

a um metro da criança, tratando-se, portanto, de método não invasivo, que atua 

adquirindo uma fotografia da região ocular da criança. O tempo de aquisição da 

imagem é em torno de 0,2 segundos. O equipamento mensura erros de 
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refração esféricos até ±7,50D, com intervalo de 0,25D; erros cilíndricos até 

±3,00D, com intervalos de 0,25D e, eixos do poder cilíndrico de 10 a 1800, com 

intervalo de 10. Ainda mede os diâmetros pupilares de 4 mm a 9 mm, simetria 

dos reflexos corneanos de 00 a 50 e distância pupilar, de 35 a 80 mm (Figura 1). 

O equipamento dispõe de conectividade WiFi  permitindo a transferência e 

impressão dos  resultados65. 

O SPOT utilizado nesse estudo foi disponibilizado pela LOKTAL Medical 

Eletronics (São Paulo, Brasil).  

 

 

Figura 1 - Tela do resultado do exame obtido com o photoscreener SPOT Vision 

Screening TM PediaVision (SPOT) 

 

 

4.7  ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os dados demográficos e os resultados dos exames foram registrados 

em fichas individuais e criado um banco de dados tabulado em planilhas do 

Microsoft Excel®. 
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Por se tratar de estudo que avalia métodos de rastreamento, foram 

calculados dados de sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo 

(VPP), valor preditivo negativo (VPN), acurácia, prevalência, índices de falso 

positivo (FP) e falso negativo (FN)70,71. 

A sensibilidade avalia a capacidade do teste detectar a presença de erro 

refrativo significativo, ou seja, acima do critério mínimo adotado para prescrição 

de óculos, quando este foi confirmado pelo exame de refração clínica. 

A especificidade avalia a capacidade do teste detectar a ausência de vício de 

refração significativo, quando este foi ausente no exame clínico. 

O VPP é a proporção de verdadeiros positivos entre todos os indivíduos 

com prognóstico positivo, isto é, expressa a probabilidade de uma criança com 

o rastreamento positivo apresentar erro refracional com necessidade de 

correção. O  VPN é a proporção de verdadeiros negativos entre todos os 

indivíduos com prognóstico negativo, isto é, expressa a probabilidade de uma 

criança com rastreamento negativo não apresentar erro refracional que 

necessite correção. 

A acurácia é a proporção de acertos de prognósticos entre todas as 

observações, isto é, expressa a fidedignidade do resultado do procedimento ao 

qual foram submetidos os sujeitos. O índice de falso negativo é a probabilidade 

de o rastreamento ser negativo, quando o sujeito apresenta o erro refracional 

com necessidade de óculos. O índice de falso positivo é a probabilidade de o 

rastreamento ser positivo, quando o sujeito não apresenta erro refracional que 

necessite correção. 
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Os cálculos foram realizados conforme a tabela 1. 

 

Tabela 1 - Esquema demonstrativo dos cálculos de sensibilidade (S), especificidade 

(E), valor preditivo positivo (VPP), valor preditivo negativo (VPN), acurácia, falso 

negativo e falso positivo 

PROGNÓSTICO 

(resultado testado) 

DIAGNÓSTICO (resultado confirmado) 
TOTAL 

SIM NÃO 

POSITIVO 
A 

(verdadeiro positivo) 

B 

(falso positivo) 
A+B 

NEGATIVO 
C 

(falso negativo) 

D 

(verdadeiro negativo) 
C+D 

TOTAL A+C B+D A+B+C+D 

S=A/A+C, E=D/B+D, VPP=A/A+B, VPN=D/C+D, Acurácia=A+D/A+B+C+D, 
FN=C/A+B+C+D, FP=B/A+B+C+D 

 

 

De acordo com os dados de sensibilidade e especificidade dos métodos 

de rastreamento, pela medida de acuidade visual monocular e binocular, 

construiu-se duas curvas ROC72, para efeitos de comparação. 

Os resultados das médias das três medidas de refração sob cicloplegia 

obtidas dos três métodos foram comparadas entre si. Os resultados dos erros 

de refração foram analisados considerando-se o valor do componente esférico 

em dioptrias esféricas, componente cilíndrico em dioptrias cilíndricas e eixo 

principal do cilindro em graus.  

Para tornar possível a análise estatística e o cálculo de médias, foi preciso 

converter esses valores para seus equivalentes esférico, todos na mesma 

unidade, dioptria. O valor de equivalente esférico (EE) corresponde à soma do 
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valor esférico mais metade do valor do astigmatismo. Também foi necessária a 

conversão dos componentes esféricos e cilíndricos em formato de vetores de 

força. Neste estudo, utilizou-se a proposta de Naeser73. Este autor usa a equação 

MV 90=m(sen2
 -cos2

), sendo MV 90 a magnitude do vetor no eixo de 90 graus, 

m o valor do astigmatismo em dioptrias e : o meridiano do astigmatismo em 

graus; refere-se aos componentes vertical e horizontal da refração. A equação MV 

135=m(sen2(-45) – cos2(-45) representa a diferença entre o componente de 

dioptrias projetado no eixo de 135 e no de 45. Para se manter o formato de 

equivalente esférico, os componentes MV são divididos pela metade. 

A análise estatística foi realizada com o emprego do programa R-project74. 

A análise univariada que comparou a diferença entre colunas de pares de 

exames foi feita pelo teste t de student. As análises bivariada e trivariada foram 

feitas com o emprego do teste de Hotellings. 

Os dados foram sempre coletados do olho direito de cada paciente. 

Adotou-se como nível de significância estatístico o valor de p < 0,05. 

 

4.7.1  Cálculo do tamanho amostral 

 

Foi calculado o tamanho da amostra para realizar comparações entre as 

diferenças das médias das refrações clínicas subjetivas e as obtidas com o 

SPOT e auto-refrator.  No cálculo do tamanho amostral levou-se em conta75:  

1 -  Tamanho do intervalo de confiança em desvios-padrão (DP): 

normalmente se usa um intervalo de mais ou menos 2 DP (desvios-

padrão), ou seja 4 DP, que em uma distribuição normal significa 95% 

de confiança.  
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2 - Tamanho do intervalo de confiança na unidade de medida (W): indica o 

quanto o resultado que queremos calcular (a diferença média entre 

pares de exames) pode variar. Se no item 1 escolhemos 95% de 

confiança, isso significa que o resultado tem 95% de probabilidade de 

variar nesse intervalo. No caso das dioptrias, o valor é de 0,25. 

3 -  Desvio padrão das medidas em estudo: os dados consistem em 

diferentes medidas de dioptria esférica, cilíndrica e eixo do 

astigmatismo. Os dados são transformados em MV90, MV135 e 

equivalente esférico para que se possa calcular as medidas médias 

por paciente e da amostra. Porém, o intervalo de confiança é dado 

nas unidades de entrada.  

  

Para uma amostra de 100 exames, foi calculado o desvio-padrão das 

diferenças entre cada par de exames. Foram utilizados como estimativa do 

desvio padrão os maiores valores encontrados, que foram:  

 Dioptria esférica: 0,68 dioptrias 

 Dioptria cilíndrica: 0,54 dioptrias 

 Eixo do astigmatismo: 49,12 graus 

 

O tamanho da amostra n = (4 x DP / W)2, ou seja: é diretamente 

proporcional ao quadrado do intervalo de confiança em número de desvios 

padrão, ao quadrado do número do desvio padrão da população e inversamente 

proporcional ao quadrado do intervalo de confiança na unidade de medida. 
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Assumindo que o intervalo de confiança tem largura de 4 desvios e que 

o intervalo de confiança na unidade de medida é 0,25 dioptrias, para os valores 

de dioptria esférica, um desvio padrão de 0,68 nos fornece um n=118. Para os 

valores de dioptria cilíndrica, um desvio padrão de 0,54 nos fornece um n=75. 

Quanto ao eixo do astigmatismo, obter uma maior precisão requer uma 

amostra maior; um desvio padrão de 20 graus fornece um n=96, um desvio 

padrão de 5 graus fornece um n de 1544. Escolhemos o parâmetro dioptria 

esférica para o n mínimo da amostra. 

 



 

 

5  RESULTADOS 
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A tabela 2 mostra a distribuição dos escolares de acordo com a acuidade 

visual monocular sem correção obtida do olho com a pior visão.   

 

Tabela 2 - Distribuição dos escolares, com base na acuidade visual monocular sem 

correção obtida do olho com a pior visão. Projeto Visão do Futuro - HCFMUSP, 2012 

Acuidade visual monocular 
sem correção obtida do 
olho com a pior visão 

n % 

Não informaram 75 4,8 

Sem percepção de luz 2 0,1 

Percepção de luz 1 0,1 

Movimento de mãos 2 0,1 

Conta dedos 39 2,5 

0,1 40 2,6 

0,15 49 3,2 

0,2 91 5,9 

0,3 138 8,9 

0,4 169 10,9 

0,5 235 15,1 

0,6 262 16,9 

0,7 259 16,7 

0,8 86 5,5 

0,9 51 3,3 

1 55 3,5 

Total 1554 100 
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Adotando-se o critério de rastreamento visual monocular com ponto de 

corte 0,6; 451 escolares (29,0%) deixariam de ser encaminhados para exame 

oftalmológico. 

A tabela 3 mostra a distribuição dos escolares de acordo com a 

acuidade visual binocular sem correção. Verifica-se que com a adoção de 

triagem visual binocular sem correção com ponto de corte 0,7; 638 crianças 

(41,1%) deixariam de ser referenciadas para exame oftalmológico.  

 

Tabela 3 - Distribuição dos escolares, com base na acuidade visual binocular sem 

correção. Projeto Visão do Futuro - HCFMUSP, 2012 

Acuidade visual 
binocular sem correção 

n % 

Não informa 75 4,8 

Conta dedos 12 0,8 

0,1 9 0,6 

0,15 5 0,3 

0,2 23 1,5 

0,3 71 4,6 

0,4 93 6,0 

0,5 138 8,9 

0,6 205 13,2 

0,7 285 18,3 

0,8 168 10,8 

0,9 159 10,2 

1 311 20,0 

Total 1554 100 
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A tabela 4 mostra o número de óculos prescritos de acordo com a 

acuidade visual monocular, sem correção, obtida do olho com a pior visão, 

considerando-se o ponto de corte 0,7.  

 

Tabela 4 - Número de óculos prescritos com relação à acuidade visual monocular, 

sem correção, obtida do olho com a pior visão considerando-se o ponto de corte ≤ 0,7. 

Projeto Visão do Futuro - HCFMUSP, 2012 

Acuidade visual 
monocular sem correção  

n 
Número de óculos 

prescritos 
% 

≤ 0,7 1362 1069 92,16 

> 0,7 192 91 7,84 

Total 1554 1160 100 

 

 

A tabela 5 mostra estimativa do número de óculos prescritos de acordo 

com a acuidade visual monocular sem correção obtida do olho com a pior visão 

considerando-se o ponto de corte 0,6. Com a adoção do ponto de corte 0,6; 

279 óculos (24,1%) deixariam de ser prescritos. 

 

Tabela 5 - Estimativa do número de óculos prescritos com relação à acuidade visual 

monocular sem correção obtida do olho com a pior visão considerando-se o ponto de 

corte ≤ 0,6. Projeto Visão do Futuro - HCFMUSP, 2012 

Acuidade visual 

monocular sem correção  
n 

Número de óculos 
prescritos 

% 

≤ 0,6 1103 881 75,9 

> 0,6 451 279 24,1 

    Total 1554 1160 100 
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A tabela 6 mostra estimativa do número de óculos prescritos de acordo 

com a acuidade visual binocular, sem correção, considerando-se o ponto de 

corte ≤ 0,7. Com a adoção do ponto de corte ≤ 0,7; 402 óculos (34,7%) 

deixariam de ser prescritos. 

 

Tabela 6 - Estimativa do número de óculos prescritos com relação à acuidade visual 

binocular, sem correção, considerando-se o ponto de corte ≤ 0,7. Projeto Visão do 

Futuro - HCFMUSP, 2012 

Acuidade visual 
binocular 

n 
Número de óculos 

prescritos 
% 

≤ 0,7 916 758 65,3 

> 0,7 638 402 34,7 

Total 1554 1160 100 

 

 

Os resultados dos cálculos de sensibilidade, especificidade, valor 

preditivo positivo, valor preditivo negativo, acurácia, valores de falso positivo e 

falso negativo do rastreamento visual monocular, sem correção, com os pontos 

de corte ≤ 0,7 e ≤ 0,6 e binocular ≤ 0,7 estão detalhados a seguir e foram 

baseados nos dados apresentados nas tabelas 7 a 9. 

A triagem visual monocular, sem correção, com ponto de corte ≤ 0,7 

considerado no olho com a pior visão apresentou 92,15% (1069/1160) de 

sensibilidade; 25,63% (101/394) de especificidade;  78,48% (1069/1362) de 

valor preditivo positivo;  52,60% (101/192) de valor preditivo negativo;  75,28% 

(1170/1554) de acurácia, 5,85% (91/1554) de falso negativo e 18,85% 

(293/1554) de falso positivo.  
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A triagem visual monocular, sem correção, obtida no olho com a pior 

visão, considerando o ponto de corte ≤ 0,6 apresentou sensibilidade de 75,94% 

(881/1160), especificidade de 43,65% (172/394), valor preditivo positivo de 

79,87% (881/1103), valor preditivo negativo de 38,13% (172/451), acurácia de 

67,76% (994/1554), falso negativo de 17,95% (279/1554) e falso positivo de 

14,28% (222/1554). 

  

Tabela 7 - Número de óculos prescritos considerando o rastreamento visual 

monocular, sem correção, obtida do olho com a pior visão com o ponto de corte ≤ 0,7.  

Programa Visão do Futuro, HCFMUSP - 2012 

Acuidade Visual 
Prescrição de Óculos 

TOTAL 
SIM NÃO 

≤ 0,7 1069 293 1362 

> 0,7 91 101 192 

TOTAL 1160 394 1554 

 

 

Tabela 8 - Estimativa do número de óculos prescritos considerando o rastreamento 

visual monocular, sem correção, obtida do olho com a pior visão com o ponto de corte  

≤ 0,6. Programa Visão do Futuro, HCFMUSP - 2012 

Acuidade Visual 
Prescrição de Óculos 

TOTAL 
SIM NÃO 

≤ 0,6 881 222 1103 

> 0,6 279 172 451 

TOTAL 1160 394 1554 

 

 

O rastreamento visual binocular, sem correção, com o ponto de corte ≤ 

0,7 apresentou sensibilidade de 65,34% (758/1160), especificidade de 59,89% 
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(236/394), valor preditivo positivo de 82,75% (758/916), valor preditivo negativo 

de 36,99% (236/638), acurácia de 63,96% (994/1554), falso negativo de 

25,86% (402/1554) e falso positivo de 10,16% (158/1554). 

 

Tabela 9 - Número de óculos prescritos considerando o rastreamento visual binocular, 

sem correção, com os cortes ≤ 0,7 e > 0,7. Programa Visão do Futuro, HCFMUSP - 2012 

Acuidade Visual 
Prescrição de Óculos 

TOTAL 
SIM NÃO 

≤ 0,7 758 158 916 

> 0,7 402 236 638 

TOTAL 1160 394 1554 

 

 

A tabela 10 mostra, para efeitos de comparação, os dados calculados de 

acordo com os diferentes métodos de rastreamento visual. 

 

Tabela 10 - Valores de sensibilidade, especificidade, VPP, VPN, FN, FP e acurácia do 

rastreamento monocular, sem correção, com os pontos de corte ≤ 0,7 e ≤ 0,6 e 

binocular, sem correção, com ponto de corte ≤ 0,7. Programa Visão do Futuro – 

HCFMUSP, 2012 

  
AVM* AVM*      AVB** 

≤ 0,6 ≤ 0,7 ≤ 0,7 

Sensibilidade 75,94 92,15 65,34 

Especificidade 43,65 25,63 59,89 

VPP1 79,87 78,48 82,75 

VPN2 38,13 52,6 36,99 

FN3 17,95 5,85 25,86 

FP4 14,28 18,85 10,16 

Acurácia 67,76 75,28 63,96 

* AVM: acuidade visual monocular, sem correção, ** AVB: acuidade visual binocular, sem 
correção, 1 VPP: Valor preditivo positivo, 2 VPN : valor preditivo negativo, 3 FN: falso 
negativo, 4 FP: falso positivo 
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O gráfico 1 mostra a curva ROC construída  a partir dos dados de 

sensibilidade e especificidade obtidos dos rastreamentos monocular e 

binocular. 

 

Gráfico 1 - Curva ROC do rastreamento visual pela medida de acuidade visual sem 

correção, monocular e binocular, Programa Visão do Futuro, HCFMUSP, 2012 

 

 

 

Entre as 1554 crianças submetidas ao exame oftalmológico, 147 

apresentavam alterações oculares, sendo 141 casos de estrabismo, 3 casos de 

blefaroptose e 3 crianças com nistagmo. 

Na tabela 11, estão listadas as principais anormalidades oculares 

diagnosticadas na amostra de escolares atendidos pelo Programa Visão do 

Futuro, HCFMUSP em 2012. Foi considerado o ponto de corte 0,7 tanto para a 

triagem visual monocular como para a binocular. 

 



  Resultados  40 

 

 

Tabela 11 - Prevalência de anormalidades oculares diagnosticadas nas crianças 

atendidas de acordo com a acuidade visual, sem correção, monocular  com corte ≤ 0,7 

e binocular  com corte ≤ 0,7, Projeto Visão do Futuro – HCFMUSP, 2012              

Diagnósticos 
   AVM*     AVB** 

  ≤  0,7  ≤ 0,7 

Ambliopia  estrabísmica 30 8 

Ambliopia refrativa 100 39 

Alteração do nervo óptico 5 5 

Catarata 1 1 

Cicatrizes corneanas 3 3 

Cicatriz coriorretiniana 1 1 

Ceratocone 1 1 

Toxocaríase 1 0 

Glaucoma congênito 1 1 

Opacidade vítrea 1 1 

Doença de Best 1 0 

Doença de Coats 1 0 

Coloboma de íris 1 1 

Total 147 61 

* AVM: acuidade visual monocular, ** AVB: acuidade visual binocular 

 

 

Considerando o rastreamento visual binocular, sem correção, com ponto 

de corte em 0,7, não seriam diagnosticados 61 casos de ambliopia. 

Dos 148 escolares submetidos à triagem refrativa baseada em 

equipamento com o emprego do photoscreener SPOT Vision ScreeningTM 

PediaVision (SPOT), 60 (40,5%) apresentaram necessidade de correção 

óptica. Destes, 44 foram identificados pela triagem refrativa com o SPOT. Dos 

88 estudantes que não receberam prescrição de óculos, 6 teriam sido 

encaminhados para consulta oftalmológica. 
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A tabela 12 mostra os resultados do rastreamento baseado em 

equipamento com o emprego do SPOT. 

 

Tabela 12 - Resultados do rastreamento refrativo pelo SPOT Vision ScreeningTM 

PediaVision (SPOT). Programa Visão do Futuro – HCFMUSP, 2012 

SPOT Vision ScreeningTM  

PediaVision (SPOT) 

Prescrição de óculos 
TOTAL 

SIM NÃO 

Exame + 44 6 50 

Exame - 16 82 98 

                 TOTAL 60 88 148 

 

 

A sensibilidade do SPOT em detectar erro refracional com necessidade 

de correção foi de 73,3% (44/60), e especificidade de 93,18% (82/88). O valor 

preditivo positivo foi de 88% (44/50), o valor preditivo negativo foi 83,67% 

(82/98), a acurácia do exame foi 85,13% (126/148), falso negativo de 10,8% 

(16/148) e falso positivo de 4,05% (6/148). 

Das 148 crianças, 38 apresentavam acuidade visual monocular sem 

correção do pior olho ≤ 0,7 e, portanto, seriam encaminhadas para exame 

oftalmológico se o rastreamento fosse pela medida de acuidade visual com 

este corte. 

As análises comparativas entre as diferenças das médias das refrações 

obtidas pelo SPOT, refrator automático e refração clínica subjetiva foram 

realizadas para o olho direito de cada paciente. 

A tabela 13 mostra as diferenças entre a refrações obtidas pelo SPOT 

sem cicloplegia e a refratometria clínica subjetiva, sob cicloplegia. 
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Tabela 13 - Análise univariada das diferenças entre as refrações obtidas no olho direito 

pelo SPOT Vision ScreeningTM PediaVision (SPOT) sem cicloplegia e refratometria 

clínica subjetiva sob cicloplegia. Programa Visão do Futuro – HCFMUSP, 2012 

  Variáveis   Média DP* p-valor 

 
EE** -0,41 0,63 < 0,001 

SPOT - Refratometria 
clínica subjetiva 

MV 90*** 0,13 0,23 < 0,001 

  MV 135**** 0,02 0,16 0,13 

*DP: desvio padrão; ** EE: equivalente esférico; ***MV 90: magnitude do vetor no eixo de 90, 

****MV 135: diferença entre o componente de dioptrias projetado no eixo de 135 e no de 45. 

 

 

A tabela 14 mostra as diferenças entre as refrações sob cicloplegia 

obtidas do olho direito pelo SPOT, refrator automático e refratometria clínica 

objetiva. 

 

Tabela 14 - Análise univariada das diferenças entre as refrações sob cicloplegia obtidas 

do olho direito pelo SPOT Vision ScreeningTM PediaVision (SPOT), refrator automático e 

refratometria clínica subjetiva. Programa Visão do Futuro – HCFMUSP, 2012 

  Variáveis Média DP* p-valor 

 
EE** 0,57 0,51 < 0,001 

SPOT – Refrator 
Automático1 

MV 90*** 0,19 0,27 < 0,001 

  MV 135**** 0,006 0,17 > 0,05 

 
EE 0,46 0,46 < 0,001 

SPOT – Refração 
clínica subjetiva2 

MV 90 0,16 0,27 < 0,001 

  MV 135 0,02 0,15 > 0,05 

* DP: desvio padrão, ** EE: equivalente esférico, *** MV 90: magnitude do vetor no eixo de 90, 

****MV 135: diferença entre o componente de dioptrias projetado no eixo de 135 e no de 45, 
1: Diferença entre a refração sob cicloplegia obtida pelo SPOT menos a refração sob 
cicloplegia obtida com o refrator automático, 2: Diferença entre a refração sob cicloplegia obtida 
pelo SPOT menos a refração clínica subjetiva sob cicloplegia. 
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A análise bivariada foi realizada para avaliar a importância do 

astigmatismo na diferença entre a refração clínica subjetiva e a obtida com o 

SPOT (Gráfico 2). 

 

Gráfico 2 - Análise bivariada entre os valores de MV 90 e MV 135 da diferença entre a 

refração clínica subjetiva e a obtida com o SPOT Vision ScreeningTM PediaVision 

(SPOT), no olho direito sob cicloplegia. Programa Visão do Futuro – HCFMUSP, 2012 

 

MV 90: magnitude do vetor no eixo de 90, MV 135: diferença entre o componente de dioptrias projetado 

no eixo de 135 e no de 45 

 

 

A análise trivariada inclui os dados de equivalente esférico, MV 90 e MV 

135 e permite a construção de um gráfico tridimensional que mostra a 

influência destes três parâmetros nas diferenças entre a refração obtida pelo 

SPOT e a refração clínica subjetiva. 
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Gráfico 3 - Análise trivariada (EE, MV 90 e MV135) da comparação entre a refrações 

clínica subjetiva e do SPOT Vision ScreeningTM PediaVision (SPOT) do olho direito, 

ambas sob cicloplegia. Programa Visão do Futuro – HCFMUSP, 2012 

 

SE: equivalente esférico, MV 90: magnitude do vetor no eixo de 90, MV 135: diferença entre o 

componente de dioptrias projetado no eixo de 135 e no de 45 

 

 

A conversão da refração em valores vetoriais para a forma convencional 

revelou que em média a diferença da refração obtida com o SPOT e a refração 

clínica subjetiva foi de +0,63 DE com -0,33 DC no eixo de 4°, para o olho direito 

de cada paciente. 

 



 

 

6  DISCUSSÃO 
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No Brasil, existe uma alta demanda por atendimento em Oftalmologia, 

porém, a oferta é inadequada76. Segundo dados do CBO77 e do censo IBGE 

200078, 11,8 milhões de brasileiros apresentam deficiência visual, o que explica 

essa alta procura por serviços de saúde ocular79. No país, existem cerca de 

17.000 oftalmologistas, dos quais menos de um terço estão credenciados ao 

SUS77. Isso é um dos motivos que explica as dificuldades do serviço público 

em oferecer consultas. De outra parte, a população mais carente, além da 

dificuldade de acesso ao sistema de saúde, encontra também dificuldade para 

completar o tratamento, seja na aquisição dos óculos ou nos custos de 

medicamentos32. 

Tendo em vista a dificuldade do acesso universal às consultas e a 

grande prevalência de problemas oculares, os quais, em 75% dos casos, são 

tratáveis e/ou evitáveis, uma das estratégias que ameniza esse cenário 

consiste na realização dos rastreamentos por meio de mutirões32.  

O rastreamento visual em crianças, muitas vezes, é a primeira 

oportunidade de avaliação oftalmológica e de identificação de algum problema 

ocular que possa comprometer a saúde dos olhos. No Brasil, onde 80% da 

população depende da saúde pública, os mutirões desempenham papel 

importante, mas há necessidade de aumentar sua abrangência, sobretudo para 

as áreas mais afastadas dos grandes centros urbanos do país80. 
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6.1  RASTREAMENTO MONOCULAR  

 

O presente estudo demonstrou que, em uma população de risco 

encaminhada para avaliação oftalmológica em hospital de referência, a 

modificação do corte na acuidade visual, sem correção, de 0,7 para 0,6, 

diminuiria em 29% o número de escolares encaminhados para consulta 

oftalmológica e em 24,1% o número de óculos prescritos.  

Na Suécia, onde os rastreamentos visuais em crianças são quase 

universais, são encaminhadas para avaliação aquelas que apresentam acuidade 

visual sem correção inferior a 0,8. Em 2007, Hard demonstrou em um estudo 

que, das 236 crianças encaminhadas da escola para avaliação oftalmológica por 

terem acuidade visual sem correção em um dos olhos de 0,63, apenas 6,7% 

apresentavam ametropia significativa81. O autor concluiu que o corte em 0,8 

acarreta uma grande demanda de atendimento, e a mudança do corte para 0,63 

reduziria substancialmente o número tanto dos encaminhamentos para consulta 

oftalmológica quanto da prescrição desnecessária de óculos. 

Outro estudo que corrobora a adoção do corte em 0,6 foi realizado no 

Reino Unido, em 197882. Os autores verificaram que 67,5% das crianças com 

acuidade visual, sem correção, de 0,63, aos sete anos de idade, atingem 

acuidade visual de 1,0, na idade de 11 anos.  

Segundo Kara-José et al.32, muitos pacientes, quando procuram o 

oftalmologista com acuidade visual sem correção 0,6 e 0,7, não se sentem 

motivados ao uso de óculos, uma vez que conseguem realizar atividades da 

vida diária sem dificuldades.  
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Em 2004, nos Estados Unidos, Donahue et al.83 estimaram em 200 

milhões de dólares anuais o custo de óculos que foram prescritos sem 

necessidade após um único exame realizado para ingresso na escola. Messer 

et al.84 verificaram, no mesmo país, que apenas um terço das crianças com 

óculos prescritos em projetos comunitários estavam utilizando os óculos após 

um ano, e essas crianças apresentavam diminuição importante da acuidade 

visual sem a correção.  

A prescrição de óculos para os casos com discreta redução da acuidade 

visual, sem correção, é discutível, principalmente quando os recursos são 

limitados. Além disso,  os óculos prescritos com essa finalidade podem trazer 

efeitos negativos, como atrapalhar o processo de emetropização85. 

Projetos que visam à detecção de problemas oculares em crianças 

deveriam se concentrar em identificar os casos com ametropias mais altas, 

para os quais não há dúvida de que a correção óptica resultará em melhora da 

qualidade de vida.   

 

 

6.2  RASTREAMENTO BINOCULAR 

 

Na população deste estudo, a adoção do critério de encaminhamento 

para avaliação oftalmológica tendo por base a medição da acuidade visual 

binocular sem correção com corte em 0,7 reduziria o referenciamento em 

41,1% e a prescrição de óculos em 34,7%. Na literatura pesquisada, não 

encontramos estudos sobre triagem binocular para comparação.   



  Discussão  49 

 

 

A triagem visual binocular é capaz de identificar os casos de crianças 

portadoras de ametropias bilaterais mais altas, para os quais a correção óptica 

trará mais benefícios. No entanto, tal triagem prejudica a identificação de 

escolares com ambliopia ou com afecções oculares unilaterais passíveis de 

tratamento. O tratamento da ambliopia exige acompanhamento e terapia 

antissupressiva demorados, sem o que não se obtém resposta adequada. 

Deve-se levar em conta, também, que, nesses mutirões, uma grande 

dificuldade se refere ao acompanhamento. Uma criança com ambliopia 

detectada deverá passar por consultas seguidas, o que muitas vezes não é 

factível. Neste estudo, 61 casos de ambliopia deixariam de ser diagnosticados 

se fosse adotada a triagem binocular. No Programa Visão do Futuro de 2012, 

as crianças diagnosticadas com ambliopia no HCFMUSP foram matriculadas 

no Setor de Motilidade Ocular Extrínseca, para realização de tratamento. 

O ônus do não diagnóstico de ambliopia pode ser alto. Os amblíopes 

podem demorar a reconhecer sua condição, e isso pode, por exemplo, ser fator 

limitante na escolha da profissão. Além disso, ter o conhecimento de que um 

olho é mais fraco poderia aumentar os cuidados com o olho bom, reduzindo-se, 

dessa forma, o risco de perda visual bilateral86. 

O melhor momento para se promover o tratamento da ambliopia 

corresponde aos anos da pré-escola37, no entanto, o rastreamento visual nessa 

faixa etária mostrou ter baixo custo-benefício, em virtude de fatores como 

dificuldade na captação das crianças, carência de profissionais capacitados 

para examiná-las, baixa prevalência de erros refracionais que necessitam 

correção óptica, além de dificuldades na detecção e na adesão ao tratamento 
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da ambliopia87. Uma alternativa viável para identificar as crianças com risco de 

ambliopia seria o rastreamento refrativo por photoscreener, como será 

discutido posteriormente. 

 

 

6.3  RASTREAMENTO REFRATIVO POR PHOTOSCREENERS 

 

O rastreamento por photoscreeners permite a detecção de erros 

refrativos e de fatores de risco para a ambliopia a partir do primeiro ano de vida 

da criança. O uso desses aparelhos tem sido estimulado nas crianças com 

dificuldade de cooperação, nas pré-verbais e naquelas com retardo de 

desenvolvimento neuropsicomotor57, 88. 

No presente estudo, 4,8% das crianças examinadas não informaram 

acuidade visual. Nas campanhas realizadas no Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP), a conduta 

para esse grupo é o encaminhamento para exame oftalmológico completo. 

Em  2012, 54,7% dessas crianças necessitaram de óculos após a avaliação 

oftalmológica. O rastreamento por photoscreener poderia ser um aliado para 

diminuir o número de crianças referenciadas sem necessidade, especialmente 

para esse grupo que não informa acuidade ou não colabora para o exame.  

A prevalência de erros refracionais, de estrabismo e de catarata em 

crianças com déficit intelectual é maior do que em crianças normais89. O exame 

oftalmológico dessas crianças só é possível de ser realizado por um profissional 

com habilidades específicas. Os photoscreeners apresentam-se como uma 
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ferramenta interessante no rastreamento das crianças com incapacidade 

intelectual visando à detecção de fatores de risco para afecções oculares. 

Mc Curry et al.90 relataram que cerca de um terço de crianças autistas 

rastreadas com o Plusoptix S08 deixariam de ser encaminhadas para exame 

oftalmológico completo. Nesse mesmo trabalho, os autores encontraram uma 

sensibilidade de 94% e uma especificidade de 48% deste método de 

rastreamento, de acordo com as recomendações da Associação Americana de 

Oftalmologia Pediátrica e Estrabismo. Yanovitch et al.91 encontraram resultados 

semelhantes em uma população com Síndrome de Down, e a conclusão do 

trabalho foi que o rastreamento por photoscreener nessa população específica 

gera tanto economia de tempo como de recursos que seriam gastos em 

exames oculares de rotina. Em 2011, Ugurbas et al.88 encontraram alta 

sensibilidade e especificidade no rastreamento visual com o Plusoptix S04 em 

crianças com incapacidade intelectual. 

Para as crianças pré-verbais, o uso dos photoscreeners também parece 

ser ferramenta útil, em virtude da facilidade no exame. Em 2013, Longmuir et al.57 

publicaram dados referentes ao rastreamento refrativo por photoscreener em 

crianças com menos de cinco anos de idade. Os autores encontraram uma taxa 

de não leitura de 13% nas crianças menores de três anos e de 4,1% nas crianças 

entre três e cinco anos de idade. A porcentagem de encaminhamento para 

avaliação foi de 3,3% no primeiro grupo e de 4,7% no segundo. Este trabalho 

recomenda o rastreamento por photoscreener em crianças a partir de um ano de 

idade; assim, é possível a detecção de ambliopia menos pronunciada. 
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Em 2013, Ransbarger et al92 utilizaram o SPOT Vision ScreeningTM em 

uma população de crianças hispânicas de 6 a 72 meses. Nos 300 pré-

escolares que passaram por exame oftalmológico completo, a necessidade de 

exame oftalmológico foi confirmada em 55,7% dos casos e a conclusão dos 

autores foi que o aparelho apresentou alto índice de falsos positivos, 

necessitando de um refinamento do seu software. No nosso estudo, 

encontramos um índice de falso-positivo baixo (4,05%), mas devemos nos 

atentar para o fato de que a população estudada foi previamente triada nas 

escolas e, portanto, de risco aumentado para desordens oculares.  

Para ser eficaz, um programa de rastreamento deve identificar uma alta 

proporção de crianças com problemas oculares (alta sensibilidade) e uma alta 

proporção de crianças sem nenhuma desordem ocular (alta especificidade). 

Schmuker et al93, em uma revisão sobre a eficácia dos rastreamentos visuais 

em pré-escolares, encontraram estimativas de sensibilidade entre 46% e 95% e 

variação das especificidades entre 53% a 100%. O presente trabalho verificou 

que os valores de sensibilidade e especificidade do SPOT na triagem refrativa 

foram bem razoáveis, demonstrando que este método pode ser útil na 

detecção de erros refrativos também em escolares. 

 

 

6.4  REFERENCIAMENTO DESNECESSÁRIO E ABSENTEÍSMO 

 

Em 1998, durante a Campanha Nacional de Promoção da Saúde 

Ocular, a Clínica Oftalmológica do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo participou do atendimento de 
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escolares encaminhados do sistema público de ensino da região oeste do 

município de São Paulo, matriculados na primeira série do ensino fundamental. 

Apesar do treinamento que os professores recebem para a realização de 

triagem visual e de reconhecimento de queixas de problemas oculares, 36% 

dos escolares foram dispensados na triagem visual realizada no HCFMUSP por 

não apresentarem déficit visual ou queixas de problemas oculares94 embora 

haja estudo a respeito que evidenciou elevada proporção de acertos (mais de 

80%) entre professores preparados para realizarem a triagem visual56. 

No  Programa Visão do Futuro, edição 2012, do qual trata este estudo, o 

percentual de escolares triados pelos professores e dispensados na triagem 

visual do Hospital das Clínicas alcançou o número de 45%.  

Os mutirões apresentam caráter gratuito, com  transporte para  crianças e  

pais, além de um lanche no dia do atendimento. Os óculos, quando necessários, 

são doados por ópticas parceiras. Apesar dessas facilidades, o índice de 

absenteísmo é grande nos mutirões. No Programa em estudo, esse índice variou 

de 31,2 a 68,7%13. Noma et al.13 encontraram um percentual de 26,4% de 

faltosos, e os motivos para essa ocorrência foram problemas relacionados à 

divulgação da campanha e ao trabalho ou à doença de pais ou responsáveis. 

 O encaminhamento das crianças ao exame oftalmológico completo sem 

necessidade associado ao absenteísmo acarreta  desperdício de recursos que 

poderiam resultar em benefício para a população. Uma solução viável para 

reduzir essa perda seria o rastreamento refrativo por photoscreeners nas 

escolas, que, aliada à medida de acuidade visual, tornaria a decisão de 

encaminhamento mais consistente. Pelo fato de ser leve e portátil, o exame 

dos escolares poderia ser realizado na própria escola. 
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Matta et al.95 verificaram que o rastreamento refrativo por photoscreener 

associado à medição da acuidade visual é uma opção viável para o seguimento 

e o manejo da ambliopia a distância, utilizando-se o recurso da Telemedicina. No 

Brasil, país de dimensões continentais, o uso dessa tecnologia poderia aumentar 

a abrangência e a resolutividade dos rastreamentos. 

 

 

6.5  VALIDAÇÃO DO SPOT  ScreeningTM  PediaVision (SPOT) 

COMO REFRATOR AUTOMÁTICO 

 

Considerando-se a possibilidade de interdependência dos dados dos 

olhos de um mesmo paciente, optou-se por estudar a análise de um olho de 

cada paciente.  

O presente estudo demonstrou diferenças numéricas entre as médias da 

refração subjetiva clínica sob cicloplegia e a refração sem e sob cicloplegia 

obtida pelo SPOT, nos valores de equivalente esférico e do MV 90 (magnitude 

do vetor no eixo de 90 graus); entretanto, essa diferença pode ser considerada 

sem relevância clínica. A maior diferença encontrada foi entre a refração sob 

cicloplegia do SPOT e a obtida pelo refrator automático, mesmo assim, com 

pouca significância clínica. 

A análise bivariada mostrou que a influência do astigmatismo nos 

resultados é baixa, e é maior pelos valores do MV 90 do que pelo MV 135 

(magnitude do vetor oblíquo). Naeser, em um de seus artigos, encontrou 

resultados semelhantes em que os componentes vertical e horizontal do 

astigmatismo apresentavam maiores diferenças do que o componente oblíquo, 
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e, dessa forma, o autor inferiu que o poder vertical seria mais sensível ao tônus 

palpebral e ao mecanismo de piscar73. 

Czinder96 comparou a acurácia da refração ocular dinâmica obtida pelo 

PediaVision Assessment Solution (PAS), um equipamento do mesmo fabricante 

do SPOT Vision ScreeningTM PediaVision, com a dos auto-refratores Topcon 

KR-8900 e Canon RK-3, em 271 atletas olímpicos, durante os Jogos de Verão 

em Mount Pleasant (Michigan), que necessitaram de correção óptica. Foram 

avaliados os poderes esférico e cilíndrico e o eixo do cilindro. O critério adotado 

para falha foi uma diferença de ±1 D para o poder esférico, ±0,75 D para o poder 

cilíndrico e ±100 para o eixo do cilindro.  Os três equipamentos apresentaram 

acurácia baixa em relação ao eixo do cilindro final e melhor acurácia em relação 

aos poderes esférico e cilíndrico finais. O autor concluiu que os três equipamentos 

oferecem acurácia moderada no exame objetivo dinâmico e, ainda, que os seus 

resultados auxiliam na finalização da prescrição dos óculos.  

 

 

6.6  LIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

A população do estudo foi triada nas escolas pelos professores. 

Compareceram ao HCFMUSP para exame 2839 crianças, configurando um 

alto índice de absenteísmo (68,5%). Por estas razões, os resultados obtidos 

nesta pesquisa possuem validade interna, mas não podem ser generalizados.  

Visando obter resultados com validade externa, propõe-se a realização de 

pesquisa nas escolas. 



 

 

7  CONCLUSÕES 
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Nas condições desse estudo, as análises do rastreamento visual 

monocular e binocular e do rastreamento refrativo por photoscreener, 

permitiram concluir que:  

 

1. Na população estudada, a adoção de corte ≤ 0,6 no rastreamento 

visual monocular reduziria substancialmente (29%) o número de 

crianças encaminhadas para avaliação oftalmológica e a quantidade 

de óculos prescrita (24,1%).  

2. O rastreamento visual pela medida de acuidade visual binocular com 

corte ≤ 0,7 reduziria em 41,1% o número de crianças a ser avaliadas 

em consulta oftalmológica, mas deixaria de diagnosticar a maioria 

dos casos de ambliopia. 

3. O SPOT Vision ScreeningTM PediaVision (SPOT) apresentou boa 

sensibilidade (73,3%) e alta especificidade (93,18%) em detectar 

erro refracional com necessidade de prescrição em escolares. 

O valor preditivo positivo foi 88%, valor preditivo negativo de 83,67% 

e a acurácia de 85,13%. O SPOT pode ser ferramenta útil na 

detecção de problemas refracionais em crianças dessa faixa de 

idade; o equipamento foi de fácil manuseio e por ser portátil, poderia 

facilmente ser utilizado em campanhas de rastreamento nas escolas. 
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4. Os valores de refração obtidos com o SPOT assemelham-se 

clinicamente aos valores de refração clínica subjetiva (diferença do 

equivalente esférico de +0,46) e a obtida com o refrator automático 

(diferença do equivalente esférico de +0,57), permitindo que seu uso 

possa auxiliar no refinamento da prescrição final dos óculos.  



 

 

8  ANEXO 
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