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Ambliopia  

 

O termo ambliopia deriva do grego (“amblios” = fraco, embotado; “ops” = acção de ver, visão) e 

significa “visão fraca” ou “olho vago”. 

A ambliopia consiste numa diminuição da acuidade visual produzida por um desenvolvimento 

visual anormal em idades precoces da vida, que não pode ser directa ou exclusivamente 

atribuída a anomalias oculares ou das vias ópticas. Embora possa existir doença oftalmológica 

orgânica é geralmente insuficiente para explicar o nível de visão. 

Conhecida vulgarmente como “olho preguiçoso” a gravidade da ambliopia pode variar de leve a 

severa, é unilateral, contudo em raras ocasiões pode afectar ambos os olhos. 

É a causa mais frequente de perda visual monocular na infância e adultos jovens. 

Constitui um problema prevenível e reversível, com uma prevalência de 2-4% na população 

geral, daí a importância do seu rastreio durante a infância. 

Ambliopia funcional ou “ambliopia” deve ser distinguida de ambliopia orgânica, a qual se refere 

a baixa visão causada por anomalias estruturais do olho ou cérebro, tais como atrofia óptica, 

cicatrizes maculares ou anóxia cerebral que são independentes da estimulação sensorial. 

Ambliopia funcional tende a ser reversível se tratada precocemente na infância, enquanto 

ambliopia orgânica não melhora. 

 

Desenvolvimento visual normal e período critico 

 

A função visual é um processo perceptivo através do qual apreciamos os detalhes do nosso 

quotidiano. O desenvolvimento visual é um processo complexo de maturação, resultado de um 

código genético e de uma experiência visual contínua e normal para manter a escassa visão 

presente ao nascimento e promover o seu desenvolvimento posterior. 

O desenvolvimento do sistema visual começa desde o nascimento e aumenta rapidamente até 

aos 3-4 anos, aumentando de seguida de forma mais lenta e paulatina até 8-9 anos. Até esta 

idade falamos de “período crítico”, espaço de tempo pós-natal durante o qual o cortéx visual é 

suficientemente lábil para adaptar-se a determinadas influências podendo tanto adquirir 

mecanismos viciosos de processamento da informação visual como permitir a sua correcção. 

É sobretudo neste período em que é possível uma recuperação mais rápida e eficaz de 

ambliopia. 

 

A capacidade visual de um recém-nascido até que alcança a de adulto passa pelas seguintes 

fases: 
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� Recém-nascido: observa e distingue detalhes de objectos a 25cm. Pode distinguir todas as 

cores. Distingue os contornos e aos quatro dias pode reconhecer a sua mãe. 

� Primeiro mês: segue a luz e objectos a cerca de 60cm. 

� Três meses: segue objectos que se movem lentamente e distingue as caras familiares. Vê 

objectos a 2-3 metros. 

� Seis meses: inicia-se a coordenação olho-mão. 

� Nove meses: surge o sentido da profundidade e visão 3D, reconhece detalhes de desenhos. 

� Um ano: visão de 30-50%, apresentam consciência da posição dos objectos no espaço. 

� 3-4 anos alcançam visão de 80-100%. 

 

Patogenia 

 

Os olhos e o cérebro trabalham juntos para que o desenvolvimento da visão seja adequado.  

Ambliopia deve ser entendida não como um problema do globo ocular mas como um dano do 

cérebro causado por uma interacção binocular anormal e/ou privação da visão durante o 

período critico do desenvolvimento visual, embora os mecanismos exactos neurofisiológicos 

estejam longe de ser completamente esclarecidos. 

Experiências e pesquisas em animais mostram que uma imagem turva formada na retina por 

erro refractivo ou estrabismo que ocorram precocemente durante o desenvolvimento visual, 

desencadeiam dano estrutural e funcional no núcleo do corpo geniculado lateral e córtex 

estriado. 

Se a via visual até ao córtex não se estimula adequadamente, este não pode maturar-se 

correctamente, contudo se os factores ambliogénicos se identificarem numa idade precoce 

(período critico) a plasticidade cerebral permite que a visão se recupere. 

 

Factores de risco 

� Prematuridade 

� Baixo peso ao nascer 

� Problemas na gravidez ou parto 

� Antecedentes familiares (estrabismo, erros de refracção) 

� Atraso de desenvolvimento 

� Factores ambientais (tabagismo, etilismo materno) 

� Síndromes malformativos e/ou genéticos. 
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Classificação 

 

Segundo o grau de acuidade visual 

� Profunda: acuidade visual menor que 1/10 

� Moderada: acuidade visual entre 1/10 – 5/10 

� Ligeira: acuidade visual maior que 5/10 

 

Segundo a diferença de acuidade visual entre os dois olhos 

� Profunda: diferença maior que 0,5 

� Moderada: diferença entre 0,3 – 0,5 

� Ligeira: diferença menor que 0,3 

 

Segundo a etiologia 

Ambliopia é causada pela disfunção do desenvolvimento visual, secundário a imagem retiniana 

distorcida, supressão ou ambos. 

- Supressão ocorre em associação a estrabismo ou imagem distorcida unilateral; 

- Imagem retiniana distorcida é causada por erro refractivo ou opacidades dos meios; 

 

 

Ambliopia estrábica (com fixação preferencial) 

� Esotropia congénita 

� Exotropia congénita 

� Esotropia acomodativa 

 

Imagem retiniana desfocada unilateral 

� Anisometropia 

� Catarata unilateral 

� Opacidade córnea unilateral 

� Hemorragia do vítreo ou opacidade vítrea unilateral 

 

Imagem retiniana desfocada bilateral 

� Ametropia (hipermetropia bilateral elevada; astigmatismo) 

� Opacidade dos meios bilateral (catarata, opacidades córnea, hemorragia vítreo) 

� Nistagmo 

� Outras causas 
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Ambliopia estrábica (com fixação preferencial ) 

O estrabismo é o factor ambiogénico mais comum. 

Se um doente com estrabismo alterna a fixação, a acuidade visual desenvolver-se-á 

igualmente embora sem funções binoculares. 

A fixação preferencial (olho dominante) resulta em supressão constante unilateral da actividade 

cortical relacionada com o olho desviado culminando em baixa visão e perda de visão 

binocular. Alguns casos desenvolvem fixação excêntrica do olho desviado (fixam em condições 

binoculares e monoculares com área parafoveal grande) ou desenvolvem estrabismo de 

pequeno ângulo ou microtropia (existe fusão periférica grosseira e supressão foveal em 

condições binoculares). 

 

Imagem retiniana desfocada unilateral 

Imagem distorcida unilateral ou assimétrica pode produzir ambliopia e perda de binocularidade 

dependendo da severidade da condição. 

 

Anisometropia 

Ambliopia é causada pela diferença nos erros refractivos entre os dois olhos que resulta em 

imagem desfocada unilateral ou assimétrica. Constitui a segunda causa de ambliopia. O olho 

mais amétrope recebe imagem turva/desfocada e diferenças tão pequenas como uma 

diferença de 1D esférica pode levar a ambliopia. 

Maioria dos doentes tem olhos alinhados e aparência “normal”, único modo de detecção é 

através de rastreio de acuidade visual. 

A anisometropia ambliogénica é distinta em míopes e hipermétropes, sendo maior nestes 

últimos; o astigmatismo é também um factor muito ambliopizante. 

Anisometropia miópica geralmente não causa ambliopia significativa a menos que a diferença 

de erro refractivo seja superior a cinco dioptrias. Anisometropia hipermetrópica por outro lado 

está frequentemente associada a ambliopia severa (diferença pequena tal como +1.50D pode 

levar a ambliopia). 

Ambliopia por anisometropia miópica é usualmente leve e responde ao tratamento mesmo na 

infância tardia, enquanto ambliopia hipermetrópica é de tratamento difícil após 4-5 anos. 

Provavelmente isto ocorre porque a miopia elevada é geralmente adquirida após período crítico 

do desenvolvimento visual, e o olho mais míope está focado para objectos de perto. Em 

contraste doentes com anisometropia hipermetrópica, usam sempre o olho menos 

hipermétrope porque necessitam de menos esforço acomodativo, e suprimem constantemente 

o olho mais hipermétrope. 
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Imagem retiniana desfocada bilateral 

Ambliopia ocorre exclusivamente por imagem distorcida sem supressão quando existe imagem 

desfocada bilateral, simétrica, sem estrabismo. Pode existir algum grau de binocularidade e 

estereopsia grosseira. 

Se o compromisso da imagem for severo e durante o período neonatal pode desenvolver-se 

baixa de visão extrema e nistagmus sensorial pela privação de estimulação do córtex estriado e 

ausência de desenvolvimento dos reflexos de fixação. 

 

Ametropia 

Ambliopia por alta hipermetropia bilateral geralmente ocorre com hipermetropia superiores a 

+6D sem anisometropia significativa. 

Ambliopia por alta miopia bilateral geralmente ocorre com miopia superiores a -10D sem 

anisometropia significativa. 

Ambliopia meridional bilateral ocorre com astigmatismo de +3D ou mais. 

 

Ambliopia por de privação 

Constitui a causa menos frequente de ambliopia, todavia a mais grave. Produz-se por defeitos 

congénitos de opacidade dos meios (cataratas congénitas, lesões corneanas, ptose) 

 

Ambliopia nistágmica 

Nistagmo congénito ou adquirido na infância pode ser a causa de ambliopia por estimulação 

inadequada dos receptores visuais devido ao movimento oscilatório rítmico e involuntário dos 

olhos geralmente bilateral, que impede o bom desenvolvimento visual 

 

Outras causas de ambliopia 

� Tóxicas, fármacos: etambutol, cloranfenicol 

� Nutricional 

� Isquémica 

� Psicológica: histeria, simulação 

 

Visão Amblíope 

 

O deficit de visão associado a ambliopia tem características únicas: 

 

 Fenómeno de “crowding” 

Refere-se ao facto do paciente ver melhor optótipos isolados do que múltiplos em linha. 

Geralmente doentes com ambliopia vêem mais uma ou duas linhas de Snellen se os optótipos 
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forem apresentados isoladamente. Este fenómeno esta provavelmente relacionado com 

campos receptores relativamente maiores na ambliopia. 

 

 Efeito do filtro de densidade neutra 

Um filtro de densidade neutra reduz de forma homogénea a luminância. As diferenças 

intraoculares na acuidade visual entre o olho amblíope e o são diminuem quando a luminância 

diminui. 

Este teste serve para o diagnostico diferencial entre baixa de acuidade visual por ambliopia e 

por outras causas (a acuidade visual após a colocação do filtro de densidade neutra não baixa 

muito na ambliopia, o contrário ocorre nas outras situações). 

 

 Fixação excêntrica 

Pacientes com ambliopia severa não fixam com a fóvea mas usam uma área parafoveal 

relativamente larga para a visão. Difere da correspondência retiniana anómala a qual 

representa uma adaptação binocular e está presente apenas em condições binoculares, 

desaparece quando o olho que fixa é ocluído. 

Fixação excêntrica é um sinal clínico de ambliopia severa com ausência de desenvolvimento 

preciso da fóvea, e está presente em condições mono e binoculares. 

 

Diagnóstico 

 

Quando existe uma diferença na melhor acuidade visual corrigida entre os dois olhos maior ou 

igual a duas linhas de Snellen na ausência de doença orgânica. 

 

Em primeiro lugar é importante explorar com detalhe minucioso a anamnese, história clínica, 

especial atenção aos antecedentes de patologia ocular pessoais e familiares. 

 

Seguidamente deve-se proceder a avaliação oftalmológica completa e detalhada, 

nomeadamente: 

 

- Avaliar a acuidade visual com testes adaptados á idade e grau de desenvolvimento da criança 

ou adulto (teste de olhar preferencial, optótipos de Pigassou, Allen, Teste de Sheridan, E’s de 

Snellen) 

- Avaliar movimentos oculares, movimentos de perseguição e nistagmus. Determinar fixação 

preferencial ou alternante. 

- Avaliar alinhamento ocular (ortotropia, estrabismo). 
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- Proceder ao exame ocular, atenção ás pálpebras para descartar a presença de ptose, devem 

excluir-se patologias estruturais oculares como opacidade dos meios (lesões corneanas, 

cataratas), lesões maculares e do nervo óptico, anomalias da via visual cortical. 

 

Tratamento 

 

O período sensível durante o qual a acuidade visual de um olho amblíope pode ser melhorada 

é geralmente até aos 7-8 anos na ambliopia estrábica e pode ser um pouco mais longo na 

ambliopia anisometrópica se existir boas funções binoculares. Embora se pensasse 

classicamente que o tratamento de ambliopia depois dos 10 anos que não teria muito beneficio, 

alguns estudos recentes sugerem que o tratamento na adolescência também pode melhorar a 

acuidade visual. 

O tratamento precoce da ambliopia é crítico para atingir os melhores resultados de acuidade 

visual e deve ser individualizado dependendo da causa de ambliopia. É de especial importância 

a boa cooperação entre o pediatra e o oftalmologista, realizando rastreio da acuidade visual 

antes dos 4 anos, prestando especial atenção ás crianças com antecedentes familiares. 

Um pediatra deve referenciar uma criança sempre que: 

� Qualquer criança apresente leucocoria ou estrabismo. 

� Se suspeita de má acuidade visual. 

 

A duração do tratamento depende do grau de perda visual e da velocidade de recuperação da 

acuidade visual. 

A estratégia básica é primeiro conseguir uma imagem retiniana definida e de seguida corrigir a 

dominância ocular forçando a fixação com o olho amblíope através da oclusão ou desfocando a 

visão do olho são. 

 

Obter imagem retiniana definida 

 

 Eliminar obstáculos á visão 

� Correcção cirúrgica de cataratas congénitas, ptose, outras opacidades dos meios. 

� Correcção cirúrgica de estrabismo 

 

 Correcção de erros refractivos 

� Realizar refracção objectiva sob cicloplegia, com prescrição da correcção total na 

hipermetropia e no astigmatismo. 
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Correcção da dominância ocular 

 

 Oclusão 

 

� Total – tapar olho com melhor visão 24h/dia por um período variável segundo o grau 

de ambliopia ou risco de ambliopia reversa (sobretudo crianças menos de 4-5 anos, 

ambliopia por privação do olho ocluido). 

� Parcial – tapar o olho de melhor visão várias horas por dia, geralmente 4-6h/dia. 

A oclusão total geralmente usa-se em casos onde a presença de um estrabismo constante 

elimina qualquer possibilidade de visão binocular útil. 

O número de dias que tapamos o olho dominante está em relação com a idade do doente e 

gravidade da ambliopia. Sendo esta relação directa: maior idade e/ou mais grave o grau de 

ambliopia, maior numero de dias de oclusão. 

Geralmente não se usa oclusão total mais do que 1semana/ano de vida sem re-observar o 

doente. Criança menor de 1ano é preferível oclusão parcial. Em ambliopia anisometrópica em 

que a visão não sobe após correcção adequada do erro refractivo, deve preferir-se oclusão 

parcial ou penalização de forma a preservar fusão. 

 

 

 Penalização 

 

Consiste em turvar a visão do olho dominante de forma a forçar a fixação do olho amblíope, 

através de um agente cicloplégico (atropina) ou penalização óptica com lentes esféricas ou 

filtros de difusão. É importante salientar que a penalização só é eficaz se a fixação mudar para 

o olho amblíope após a visão do olho dominante ter sido desfocada. 

Estes métodos usam-se sobretudo em ambliopias ligeiras e, no caso da atropina, quando o 

olho são apresenta hipermetropia, pois induzindo cicloplegia a criança é incapaz de acomodar 

e fica com visão turva do olho são, sendo obrigada a usar o olho amblíope 

 

 

 Pleóptica 

Tratamentos de fixação excêntrica associada a ambliopia densa. Um flash em forma de anel de 

luz forte e brilhante é disparado em torno da fóvea de forma a temporariamente “cegar” ou 

saturar os fotorreceptores parafoveais. Assim elimina a visão dos pontos de fixação excêntrica 

e obriga a fixação com a fóvea. Este tipo de tratamentos são feitos varias vezes por semana 

para adjuvar a terapêutica de oclusão. 
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 Estimulação activa 

Estimula o olho amblíope através de um aparelho com um disco rotativo de alto contraste – 

CAM. 

 

O êxito do tratamento da ambliopia depende inteiramente do cumprimento. É muito importante 

a educação dos pais sobre as consequências da ambliopia 

O tempo requerido para melhorar a ambliopia depende de: 

� Grau de ambliopia 

� Eleição do método terapêutico 

� Cumprimento terapêutico 

� Idade do doente 

 

 

Complicações do tratamento de ambliopia 

 

 Ambliopia reversa ou em báscula 

Qualquer forma de tratar a ambliopia implica risco de tratar em excesso e poder produzir 

ambliopia do olho com melhor visão. Esse risco é maior na oclusão total e pode ser minimizado 

pela observação frequente e medicação da acuidade visual de ambos os olhos. 

 

 

 Falta de adesão terapêutica 

Problema comum, e que prolonga o período de tratamento. Consciencializar os pais sobre a 

necessidade e importância dos tratamentos, e se necessário recorrer a métodos alternativos. 

 

 

 Falta de resposta ao tratamento 

Ocorre sobretudo em crianças maiores de 5anos. Deve considerar-se que não existe resposta 

ao tratamento após mínimo de 3-6 meses de tratamento com bom cumprimento. 

 

 Recorrência 

Quando o tratamento da ambliopia se deixa total ou parcialmente após o êxito do mesmo, 

aproximadamente metade dos doentes apresentam algum grau de recorrência. É portanto 

essencial um tratamento de manutenção antes de abandonar o tratamento por completo após 

atingir a maturação do sistema visual. Por exemplo, pouco a pouco ir reduzindo as horas de 

oclusão. 
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Prognóstico 

 

O prognóstico da ambliopia depende 

� Idade doente 

� Severidade da ambliopia 

� Tipo de ambliopia 

Quanto mais precoce ocorre a ambliopia e mais tempo permanece não tratada, pior o 

prognóstico. Ambliopia bilateral responde melhor ao tratamento que unilateral, e ambliopia 

anisometrópica míope responde melhor que hipermétrope. 

Cada caso deve ser avaliado individualmente, assim como se a criança ainda está em idade 

susceptível de tratamento. 

 

 


