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Introdução

A ambliopia é a redução da acuidade visual (AV) de um ou ambos os olhos, resultado de experiências visuais 

anormais que prejudicam o desenvolvimento e o processamento visual, uma vez que o estímulo visual é a 

chave deste desenvolvimento. Sua prevalência varia de 1 a 6% em crianças e constitui 60% das cegueiras 

evitáveis em idade pré-escolar e escolar, com isto, pode-se associar a dificuldade no desenvolvimento escolar, 

social e cognitivo. 

A maturação visual pode ser subdividida em período sensível precoce e período sensível tardio, que variam de 

4 a 18 meses de idade e 18 meses a 7 anos, respectivamente. Após o período sensível tardio, por mais que o 

motivo causal da patologia seja resolvido, o paciente provavelmente continuará com diminuição da 

sensibilidade de contraste e da AV. Explica-se, então, a necessidade da avaliação e diagnóstico precoce da 

doença para a tentativa de tratamento adequado e desenvolvimento visual normal.



Material e métodos
O Projeto Social Olhar Cidadão Dr. Fernando Dlugosz realizou mutirões de atendimento de
crianças entre 3 e 7 anos, com avaliação oftalmológica completa. É realizado exame de
refração sob cicloplegia para prescrição de óculos na presença de ametropias. Também são
realizadas a biomicroscopia e a fundoscopia de todas as crianças.





Resultados

Desde julho de 2021, 107 crianças foram atendidas. Dentre elas, 30 apresentaram ametropias; 2,
estrabismo; e 4 foram diagnosticadas com ambliopia.
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Distribuição de alterações identificadas no exame ocular



Conclusões

A prevalência da ambliopia varia de 1 a 6% em crianças, número compatível ao encontrado em 

nosso estudo; além de ser a causa de 60% das cegueiras evitáveis em idade pré-escolar e escolar. 

Entre adultos, a ambliopia é a principal causa de visão monocular entre 20 a 70 anos de idade.

As ametropias não corrigidas e o estrabismo são causas para o baixa de visão da vida adulta. Por 

isso a importância desse projeto para avaliação e diagnóstico precoce de alterações e patologias 

oculares ainda na primeira infância.


