Artigo original

Insuficiência de convergência ocular:
um problema importante em crianças
com transtorno do deficit de atenção
e hiperatividade
Ocular convergence insufficiency: an
important problem in children with
attention deficit and hyperactivity disorder

Resumo
Objetivos: analisar a prevalência de insuficiência de convergência ocular (ICO) em pacientes com transtorno do deficit de atenção com hiperatividade (TDAH) por meio da
medida do ponto próximo de convergência (PPC), e estabelecer a prevalência de ICO nessas crianças e adolescentes. Métodos: estudo prospectivo, transversal, realizado entre
junho e setembro de 2013 envolvendo escolares e adolescentes entre sete e 17 anos de
idade com diagnóstico prévio de TDAH, nos quais foi realizada uma triagem de sintomas
de ICO através de um questionário próprio já validado e medido o PPC. Resultados:
75 estudantes participaram do estudo, 62 (82,7%) meninos e 13 (17,3%) meninas, com a
média de idade de 11 ± 2 anos. A média de PPC global foi de 17,19 cm. O PPC mostrou-se alterado em 67 (89,3%) da amostra analisada (PPC ≥ 5 cm). Conclusão: foi observada uma alta prevalência de ICO na população com TDAH estudada, o que confirma a
necessidade de se introduzir o exame de motricidade ocular em crianças diagnosticadas
ou com suspeita de TDAH.
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Abstract
Objectives: to analyze whether the near point of convergence (NPC) in children with
attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is changed, and to establish the prevalence of ocular convergence insufficiency (CI) in these children and adolescents with ADHD.
Methods: a cross-sectional study was carried out from June to September 2013, involving schoolchildren between seven and 17 years of age, with previous diagnosis of ADHD,
who were applied a questionnaire already validated for CI symptoms screening and submitted to NPC measurement. Results: 75 students have participated in the study, 62
(82.7%) were male and 13 (17.3%) female, with an average age of 11 ± 2 years. The overall
NPC average was 17.19 cm. NPC was altered in 67 (89.3%) of the analyzed sample (NPC
≥ 5 cm). Conclusion: the present study points to a high prevalence of CI on the ADHD
studied population and confirms the need to introduce the ocular muscles examination in
children diagnosed with or suspected of ADHD.
Keywords: Attention deficit disorder with hyperactivity. Ocular motility disorders.
Learning disorders.

INTRODUÇÃO
Sintomas comuns entre a insuficiência de convergência ocular (ICO) e o
transtorno do deficit de atenção e hiperatividade (TDAH) têm sido descritos na literatura como aspectos importantes a serem investigados.1-4 O envolvimento escolar, aspectos etiológicos e
comorbidades são alguns pontos comuns entre essas patologias.1-3
A ICO afeta cerca de 5% das crianças em idade escolar.5 Seu diagnóstico é realizado por meio da mensuração do ponto próximo de convergência (PPC) 6 e seus sintomas são triados
a partir de um questionário validado7
que permite a detecção e a mensuração
da intensidade destes. Este questionário
inclui os sintomas correlacionados ao
desempenho ocular em tarefas visuais,
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de leitura, de cognição e de eficiência
ocular.2 Estima-se que 75% dos indivíduos portadores de ICO sejam sintomáticos. 8 Entre os sintomas observados encontram-se a fadiga visual, a visão dupla durante a leitura, a perda de
concentração,1 o comprometimento da
qualidade de vida9 e do desempenho
escolar.2,7
O TDAH é um distúrbio heterogêneo
que possui uma prevalência mundial
estimada entre 3,3% e 6%.10-14 A associação de comorbidades com o TDAH
é uma situação comum, presente em
50% dos casos.15 Em termos gerais, entre as principais queixas associadas ao
TDAH encontram-se os transtornos
linguísticos, os psicomotores, as alterações de humor, a ansiedade, o comprometimento do desempenho acadêmico

e do convívio social.16
O objetivo deste artigo é analisar se o
PPC em crianças com TDAH está alterado e estabelecer a prevalência da ICO
neste grupo.

MÉTODOS
Estudo transversal, realizado entre
junho e setembro de 2013, na cidade
de Teresópolis – RJ, incluindo estudantes entre sete e 17 anos de idade, matriculados nas escolas públicas da região
urbana daquele município, selecionados e divididos em dois grupos:
a) escolares e adolescentes em cujos registros médicos, levantados junto à
Secretaria Municipal de
Educação, constasse o diagnóstico de TDAH firmado por
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Tabela 1 – Questões comuns aos questionários MTA-SNAP-IV e CISS
Questão n.

MTA-SNAP-IV (TDAH)

Questão n.

CISS (ICO)

1

Não consegue prestar muita atenção a detalhes ou comete erros
por descuido nos trabalhos ou tarefas escolares.

4

Sente-se sonolento quando lê de perto ou realiza qualquer
trabalho com os olhos muito próximos?

2

Tem dificuldade em manter a atenção em tarefas ou atividades
de lazer.

5

Perde a concentração quando lê de perto ou realiza qualquer
trabalho com os olhos muito próximos?

4

Não segue instruções até o fim e não termina deveres da escola,
tarefas ou obrigações.

6

Sente dificuldade de lembrar sobre o que leu?

6

Evita, não gosta ou se envolve contra a vontade em tarefas que
exigem esforço mental prolongado.

9

Tem a impressão de que lê devagar?

8

Frequentemente distrai-se com estímulos estranhos.

14

Perde-se quando lê de perto ou realiza qualquer trabalho com os
olhos muito próximos?

15

Tem que voltar a ler a mesma linha de palavras?

Fonte: Granet et al. (2005).
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um médico-neurologista da
Secretária de Saúde da Cidade
de Teresópolis, que constituíram o Grupo TDAH;
b) escolares e adolescentes matriculados nas escolas da mesma região sem diagnóstico de
TDAH, selecionados aleatoriamente por sorteio e que constituíram o Grupo-Controle.
Foram excluídos do estudo os estudantes com diagnóstico de ambliopia
concomitante ao diagnóstico de TDAH,
assim como também aqueles que apresentaram qualquer outra condição oftalmológica que pudesse comprometer
a realização da avaliação de PPC.
Este estudo foi aprovado pelo Comitê
de Ética em Pesquisa da Universidade
Federal Fluminense (UFF) – CAAE:
06768813.8.0000.5243.

– version IV (MTA-SNAP-IV),19 construído a partir dos sintomas do Manual
Diagnóstico e Estatístico de Transtornos
Mentais IV (DSM-IV) utilizado à época
no diagnóstico de TDAH.
O questionário de CISS era pontuado da seguinte forma: 0 = nunca, 1 =
raramente, 2 = algumas vezes, 3 = frequentemente e 4 = sempre. Se a resposta para as perguntas sugerisse uma
causa não ocular, a pergunta era pontuada como 0.
Entre as questões relacionadas no
CISS e no MTA-SNAP-IV, foram selecionadas as seis perguntas do CISS
que mais se correlacionavam com cinco perguntas do MTA-SNAP-IV, segundo Granet e colaboradores20 (Tabela 1).

COLETA DE DADOS
A p ó s pr eenc her o Ter mo de
Consentimento Livre e Esclarecido, o
investigador entrevistava o participante aplicando um questionário próprio
para a pesquisa de Sinais e Sintomas de
Insuficiência de Convergência Ocular
(CISS)17 e, a seguir, realizava a medida
do PPC.18 Também foi utilizado, nessa
fase, para fins de comparação, o questionário Multimodal Treatment Study

MEDIDA DO PONTO PRÓXIMO DE
CONVERGÊNCIA
A medida do PPC foi realizada utilizando-se a régua de Bernell, empregando-se a metodologia proposta pela
literatura.6 Essa régua foi escolhida por
sua facilidade de uso. Ela é posicionada junto à raiz do nariz e um alvo a ser
visualizado é aproximado do rosto da
criança, lentamente, a uma velocidade
de cerca de 1 a 2 cm/s (Figura 1). Os
participantes eram orientados a manter a visualização de um único alvo durante a aproximação do mesmo. Foram

Figura 1 – Mensuração do PPC em
escolar, após autorização por escrito do
responsável

Fonte: Arquivo pessoal (2012).

realizadas três mensurações consecutivas,21 tendo como critério de estabelecimento da medida do PPC o momento
em que o examinador percebeu a ruptura da fusão com divergência de um
dos olhos.22
ANÁLISE DE DADOS
O CISS foi considerado positivo se o
escore total era igual ou maior que 16
pontos.7 Um valor de medida do PPC
menor que 5 cm, na média das três medições, foi considerado normal.18
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ANÁLISE ESTATÍSTICA
Para análise das características demográficas da amostra (gênero, idade), o
número de estudantes que positivaram
para as perguntas selecionadas para os
questionários de TDAH e de ICO, como
também o cálculo das médias, desvios-padrão e intervalos de confiança
dos valores de PPC, usou-se o programa SPSS® v20. A comparação entre os
pontos totais alcançados no CISS em
relação ao PPC foi realizada pelo teste
de Mann-Whitney, assumindo um
nível de significância quando p menor
que 0,05.

RESULTADOS
Teresópolis é uma cidade distante cerca de 100 km do Rio de Janeiro
e, segundo o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE),23 com
base no Censo 2014, tem 171.472 habitantes. O Departamento de Educação
de Teresópolis, em 2013, tinha registrado 19.808 estudantes matriculados na área urbana e, entre eles, 115
(0,6%) tinham diagnóstico confirmado de TDAH realizado por um médico
neurologista da Secretaria Municipal
de Educação do município. Destes, 40
(34,5%) foram excluídos por razões
operacionais, principalmente ausência escolar ou de pessoa responsável,
ou por apresentar outros diagnósticos
associados. Foram, então, selecionados para compor a amostra por conveniência, do Grupo TDAH 75 crianças,
sendo 62 (82,7%) do sexo masculino e
13 (17,3%) do sexo feminino, com média de idade de 11,24 ± 2,33 anos. O
Grupo-Controle também foi composto
por 75 estudantes, sendo 60 (80%) do
sexo masculino e 15 (20%) do sexo feminino, com média de idade de 12,10
± 1,45 anos.
No Grupo-Controle, o CISS foi positivo em seis estudantes (8%), porém o
PPC foi inferior a 5 cm em todas elas
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(média de 2,4 ± 0,5 cm). No Grupo
TDAH o CISS foi positivo em 67 estudantes (89,3%) e negativo em oito
(10,7%), com uma pontuação comum
de 30 pontos. A pontuação maior foi no
grupo que apresentou PPC maior que
5 cm (p = 0,014) (Tabela 2). Todos os
estudantes do Grupo TDAH apresentaram algum sintoma correlacionado ao
desempenho ocular, e entre os escolares que pontuaram em seis perguntas relacionadas ao desempenho ocular
durante a leitura e às tarefas escolares,
78,7% deles pontuaram em cinco ou
seis perguntas relacionadas à atenção.
Na análise de associação de sintomas
ou sobreposição, observou-se que 56%
dos escolares que apresentaram pontuações mais altas nas respostas às perguntas selecionadas no MTA-SNAP-IV,
pontuaram em cinco ou seis perguntas
no CISS. Só 11% pontuaram menos de
três perguntas entre as selecionadas.
De acordo com o ponto de corte de
5 cm, a prevalência de ICO foi de 89,3%
nos estudantes do Grupo TDAH, uma
vez que 67 estudantes apresentaram
PPC acima do ponto de corte. Só oito
estudantes deste grupo (10,7%) tiveram um PPC menor que 5 cm. O valor
médio do PPC global na amostra analisada foi de 17,19 ± 13,75 cm (IC 95%
14,02 a 20,34).
Tabela 2 – Escore do CISS em relação ao
PPC (em cm)
PPC

N

Rank sum

p*

≥ 5,00

67

2.869.000

0,014

< 5,00

8

161.000

*Mann-Whitney U test = 125.000.

DISCUSSÃO
No Grupo-Controle somente 8% das
crianças positivaram o CISS para as
perguntas 6 e 9, entretanto, a média
do valor do PPC, foi inferior a 5 cm.
A média elevada do valor do PPC, encontrada no Grupo TDAH avaliado, foi

superior a 5 cm (17,19 ± 13,75 cm), o
que também tem sido demonstrada em
outros estudos,5,24 associando a medida
do PPC aos sintomas de ICO avaliados
pelo CISS.
A prevalência de ICO no Grupo
TDAH foi de 89,3%, o que reforça a
importância dos estudos que comprovam o elevado número de crianças com
TDAH que apresentam desordens da
função visual e desempenho escolar
insatisfatório.
A positividade do CISS em 89,3%
dos estudantes do Grupo TDAH (versus
8% no Grupo-Controle) está em acordo com os dados apresentados pela literatura em que perto de 75% dos indivíduos com ICO são sintomáticos.25 No
CISS, a pergunta de número 9 (Você
sente como se lesse lentamente?), que
relata a autopercepção de velocidade
durante a leitura, teve positividade em
58/75 (77%) dos escolares do Grupo
TDAH analisados. Isto está em acordo com Ventura e colaboradores26 que
compararam a motricidade ocular de
crianças com ou sem queixas de atenção e encontrou diferença significativa
entre os grupos no movimento de sacada.27,28 Outros estudos que especificamente avaliaram a participação oculomotora também questionam que, na
presença de TDAH, seu desempenho é
menor.3,29
Em nossa amostra do Grupo TDAH,
56% das crianças avaliadas marcaram
em todas as perguntas selecionadas no
questionário de TDAH e em cinco ou
seis perguntas correlacionadas ao desempenho ocular no questionário do
CISS, o que indica a necessidade de se
incluir a medida do PPC e o diagnóstico ICO nas crianças com diagnóstico de TDAH, o que poderia influenciar
positivamente no manejo e prognóstico
dessas crianças.
A literatura descreve uma regressão
significativa de sintomas de ICO depois
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do treinamento da motricidade ocular com exercícios simples que podem
ser executados em casa, após orientação especializada.24,26-28 O treinamento da vergência facilita a coordenação
binocular em pacientes com ICO26 e é

efetivo na redução das queixas de dificuldades na leitura e no comportamento escolar.9

CONCLUSÃO
A alta prevalência de ICO na criança
com TDAH confirma a necessidade de
se introduzir o exame de motricidade
ocular em crianças com diagnóstico ou
com suspeita de TDAH.
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