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Introdução

• A correção dos erros refrativos pode ser feita com óculos, lentes de 
contato (LC) e cirurgia refrativa. As LC são bastante difundidas nos 
pacientes jovens, mas sem acompanhamento oftalmológico adequado 
pode causar danos irreversíveis aos olhos.

• Este estudo teve como objetivo analisar o conhecimento sobre saúde 
ocular e como é realizado o acompanhamento oftalmológico em 
estudantes universitários da cidade do Rio de Janeiro.



Material e métodos
•Os participantes da pesquisa foram convidados por meio eletrônico em carta-convite contendo o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) individualmente, respeitando as normas éticas em pesquisa clínica. O 
projeto foi submetido e aprovado pelo Comite de Ética em Pesquisa da UFRJ.

•O pesquisador principal ficou responsável pelo armazenamento dos dados , por assegurar o sigilo e a 
confidencialidade das informações coletadas que foram salvas em um pendrive e apagadas da plataforma virtual.

• Foi anexado na forma de questionário online as seguintes perguntas relacionadas à pesquisa:

1. Qual idade do participante da pesquisa?

2. Como prefere se manifestar quanto a sua referência sexual?

3. Já foi ao oftalmologista?

4. Você usa óculos, lentes de contato ou já foi submetido a cirurgia de grau (refrativa)?

5. Se usa óculos ou lentes: Sabe qual é o seu grau?

6. Com qual idade começou a usar óculos ou lentes?

7. Quando foi sua última consulta com um oftalmologista?

8. Você utiliza lentes de contato? Se sim, qual tipo?

9. Caso seja usuário de lentes de contato, onde você adquiriu suas lentes?

10. Você tem o hábito de lavar suas lentes? Com que frequência?

11. Qual produto você utiliza para a limpeza e armazenamento das lentes de contato?

12. Qual marca de lente você utiliza?

13. Você já teve algum problema com o uso das lentes de contato? Se sim, qual?



Resultados

• 94,7% dos jovens universitários estudados foram ao oftalmologista pelo
menos 1 vez ao longo da vida → diferenças socioeconômicas parecem
influenciar o acesso à saúde e à informação, aumentando a procura pelo
oftalmologista.

• A maior parte dos estudantes relataram ter ido ao oftalmologista no
último ano (55,4%), o que não é a realidade da população brasileira.

• 147 estudantes de 150 no total possuem algum erro refrativo. O principal
método para correção visual foi o óculos (113), seguido de lentes de
contato (81), e cirurgia (16) conforme gráfico.

• 61 estudantes utilizam óculos e lentes de contato.

•O erro refrativo mais comum foi a miopia, com grau menor que -2,75
dioptrias em ambos os olhos, o que foi de acordo com diversos trabalhos,
que apontam uma maior prevalência de miopia em adultos jovens.



Resultados

•Em relação aos usuários de LC, 27,9% referiu adquirí-las com
contatólogos, e não referem acompanhamento médico
regular.

• A complicação ocular mais encontrada com o uso das LC foram
ardência e irritação nos olhos (20,5%) conforme gráfico.

•Três estudantes referiram no passado terem tido ceratite e
necessitaram descontinuar e tratar o processo com
oftalmologista.

•Mais da metade dos usuários (58,1%) afirmaram não lavar as
LC todos os dias. E muitos utilizam soro fisiológico e raramente
soluções próprias de limpeza e armazenamento das lentes de
contato.



Como está a saude ocular em estudantes 
universitários?



Discussão 

• Os erros refrativos (miopia, hipermetropia e astigmatismo), constituem a causa mais comum de baixa visão. Nos
casos mais acentuados, quando a pessoa tem muitos graus, não enxergar corresponde ao sintoma mais
importante. Mas, existem outros sintomas que podem surgir, para aqueles que não têm tantos graus e não usam
correção óptica (óculos /lentes de contato). Esses sintomas são chamados de “astenopia”.
O termo “astenopia” é usado para designar qualquer sintoma ou desconforto com origem ocular, como: dor de
cabeça, dor nos olhos, cansaço aos esforços visuais, visão borrada, fotofobia, ardência e desconforto visual. Esses
sintomas não cessarão até que a pessoa procure um oftalmologista para receitar óculos e, ou lentes de contato
com grau correto. (SOBLEC por Regina Carvalho)

• A utilização de lentes de contato, independente do caso, altera a fisiologia ocular e essas mudanças podem levar
ao surgimento de complicações potencialmente graves. Por esse motivo é que só os oftalmologistas podem
adaptar lentes de contato. (SOBLEC por Paulo Augusto Arruda de Melo)

• Uma avaliação de rotina a cada ano se faz necessária para verificar se as lentes não estão provocando nenhum
tipo de alteração no olho, mesmo que sejam leves e pouco perceptíveis.Cerca de 90% das infecções em usuários
de lentes de contato (LC) são causadas por bactérias. O processo infeccioso causado por bactéria geralmente
apresenta um quadro com progressão rápida, com muito pus (secreção de cor meio esverdeada, meio
amarelada), machucados na córnea chamados de infiltrados, que se não tratados corretamente, podem levar a
um quadro mais grave, com úlceras de córnea. As infecções por bactérias nas lentes de contato são consideradas
importantes, porque podem levar a perda visual. (SOBLEC por Newton Kara José)



Conclusões

• Concluímos que é necessária uma campanha de divulgação de informações ao
público jovem quanto a necessidade de consultas oftalmológicas regulares, manuseio
e higiene com as lentes de contato.

• O desconhecimento e risco, principalmente no acompanhamento regular médico das 
lentes de contato, é muito grande e pode levar a cegueira. 
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