
Presbiopia? 
Computadores?

Já ouviu falar de lentes oftálmicas Ocupacionais?

Nota: Resista à tentação de simplesmente adquirir um daqueles óculos de leitura que se 
vendem em todo o lado. Independentemente da sua qualidade/preço, as suas lentes 
nunca têm em consideração a necessidade de uma eventual correção astigmática e a 
potência de ambas as lentes é simétrica (algo que pode não corresponder à sua 
necessidade objectiva). O que se pretende não é um feito e lupa (i.e. aumento do tamanho 
dos objectos) mas uma focagem correcta mantendo as suas proporções inalteradas.

Mesmo nunca tendo tido a necessidade de usar óculos graduados durante a sua vida, perto 
dos 45 anos é natural começar a sentir alguma dificuldade na focagem ao perto (40cm), 
tornando atividades como ler e/ou consultar o seu smartphone mais difíeis, 
particularmente em ambientes de pouca luz/contraste.

Numa primeira fase ainda vai conseguindo “compensar” essa dificuldade ajustando a 
distância de leitura (o típico afastar do objecto) mas, inevitavelmente, terá de recorrer aos 
serviços de um profissional de saúde para uma correcta avaliação da perca da sua 
capacidade acomodativa e consequente diagnóstico da potência de compensação 
necessária para voltar a ter uma acuidade visual de perto normal.
A manutenção de uma situação de déficit de compnesação de perto é altamente 
potenciadora de fadiga ocular, enxaquecas e falta de concentração em actividades de 
perto.



Este processo irreversível de perda da capacidade de focar ao perto – designada de 
“presbiopia” – é um processo natural do envelhecimento do sistema visual, que decorre de 
um espessamento gradual e perda de flexibilidade do cristalino (a nossa “lente natural”) 
devido a alterações nas suas proteínas e nas fibras musculares ao seu redor. Com menos 
elasticidade, fica mais difícil o cristalino se deformar (i.e. alterar a sua potência) e daí uma 
menor capacidade de focagem de objectos próximos.

Em função do tipo, magnitude e evolução da presbiopia, outras tarefas que não são 
consideradas actividades de perto puras, como o uso de computadores, passam também 
a oferecer desafios adicionais.
Um ecrã de um monitor deverá estar posicionado a uma distância em relação aos nossos 
olhos entre os 40 cm e os 75 cm, ou seja, estará numa zona de transição/intermédia entre 
o que se designa por visão de perto (<45 cm) e o que se designa por visão de longe (>3 m).

Quando já se usa óculos graduados monofocais (miopia, hipermetropia, astigmatismo) 
antes de surgir a presbiopia, uma das soluções mais recomendadas é passar a usar lentes 
progressivas. Estas lentes permitem conjugar num só óculo a resposta às necessidades de 
compensação de longe, intermédio e de perto.

Essencialmente, o olho move-se verticalmente sobre um eixo teórico da superfície da lente, 
a qual está desenhada para distribuir, da forma mais suave possível, a transição da 
potência da visão de longe para a visão de perto. Ou seja, sempre que olhamos em frente 
estamos a ver por a zona da lente que tem a nossa graduação de longe, e à medida que 
vamos baixando os olhos, vamos obtendo um acréscimo de potência contínuo (zona 
intermédia) até chegarmos à zona de perto, onde iremos encontrar a nossa graduação de 
perto.

As lentes progressivas são, de facto, a solução mais universal e prática para quem precisa 
de usar óculos para longe e para perto, sendo que a sua adaptação já não tem a curva de 
adaptação que se verificava nas primeiras gerações destas lentes. Hoje adaptarmo-nos a 
usar umas lentes progressivas é relativamente fácil, particularmente se escolhermos uma 
lente de última geração como a Solution Ultimate.
De notar, no entanto, que a maior parte das designadas “inadaptações aos progressivos” 
não decorrem de qualquer problema com a própria lente. Mesmo admitindo que 
escolhemos uma lente progressiva de última geração, existem 4 outras variáveis que são 
da maior relevância na taxa de sucesso da adaptação: o correcto diagnóstico (prescrição); 
a correcta selecção da armação; a correcta tomada de medidas técnicas e a correcta 
montagem técnica das lentes na armação.

Nota: Resista à tentação de simplesmente adquirir um daqueles óculos de leitura que se 
vendem em todo o lado. Independentemente da sua qualidade/preço, as suas lentes 
nunca têm em consideração a necessidade de uma eventual correção astigmática e a 
potência de ambas as lentes é simétrica (algo que pode não corresponder à sua 
necessidade objectiva). O que se pretende não é um feito e lupa (i.e. aumento do tamanho 
dos objectos) mas uma focagem correcta mantendo as suas proporções inalteradas.
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Quem trabalha num escritório e usa computadores de forma regular, sendo a sua posição 
de trabalho mais comum estar sentado a uma secretária, por a forma como todas as lentes 
progressivas são construídas, o seu uso continuado em frente a um ecrã de um 
computador pode gerar tensões musculares no pescoço devido a uma necessidade 
permanente de rotação da posição da cabeça para trás.

Porquê ? 
Se recordarmos que numa lente progressiva, quando olhamos em frente, temos a nossa 
prescrição de longe, mas que um ecrã está numa posição intermédia e que por isso 
precisamos de “ir buscar” a nossa graduação intermédia, essa rotação para trás é a nossa 
reacção natural para fazermos movimentar o olho para baixo no tal eixo de rotação vertical 
da lente.
Para estes contextos de trabalho, o ideal é equacionar uma lente do tipo ocupacional.

E o que é uma lente ocupacional? 
De forma muito simples, podemos dizer que é uma lente que funciona como uma lente 
progressiva, mas não tem a nossa graduação de longe. Ou seja, na zona onde numa lente 
progressiva estava a graduação de longe, está agora a nossa graduação intermédia.

Então as progressivas são mesmo a solução 
ideal para todos?

Talvez não...



Continuaremos, ainda assim, a necessitar de fazer pequenos ajustes posturais para 
optimizar cada posição de foco, mas de uma magnitude muitíssimo menos expressiva do 
que acontecia com uma lente progressiva.
Outras das vantagens deste tipo de lente é que, por não precisarem de ter a prescrição de 
longe, tecnicamente consegue-se minimizar no fabrico as zonas periféricas, obtendo um 
campo de visão intermédio muito mais amplo que aquele que obtemos numa lente 
progressiva. A zona de perto é também passível de ser mais ampla e confortável.

Em função do tipo de prescrição, as lentes ocupacionais mais evoluídas, como é o caso de 
uma Solution Lenses Office/Reader®, permite-lhe obter uma visão nítida até aos 5 metros, 
criando assim um contexto de perfeita resposta às suas necessidades visuais dentro de 
um ambiente de escritório.

À semelhança das recomendações que existem para as lentes progressivas, também as 
lentes ocupacionais devem ter sempre um bom tratamento anti-reflexo, como é o caso da 
Solution Lenses Advance e Elite sendo altamente recomendado que estas lentes tenham 
também propriedades de filtragem da luz azul nociva, como é o caso da matéria inBlue® e 
nos tratamentos Advanced Blue e Elite Blue, já que todos os equipamentos electrónicos e 
luzes artificiais são fontes de forte emissão deste tipo de luz nociva.

A tecnologia existente hoje no desenho e produção de lentes oftálmicas permite responder 
a quase todas as necessidades e contextos de utilização.
É da maior importância que sempre que visite o seu profissional de saúde para realizar um 
diagnóstico e/ou o seu especialista em óptica para a aquisição de óculos, que lhes 
comunique, de forma clara, quais as suas dificuldades e qual o contexto mais comum em 
que vais usar os seus óculos. Somente desta forma o profissional poderá apresentar-lhe as 
soluções mais adequadas e ajudá-lo a seleccionar a opção que melhor satisfaça as suas 
necessidades. 
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Desta forma, quando olhamos em frente, numa postura correcta, estamos a olhar através 
da potência que precisamos para ver nítido objectos a >45 cm e <3 metros.

Nota: A informação aqui contida não deve ser considerada um diagnóstico e/ou uma 
recomendação médica. Ela tem apenas o objectivo de informar e alertar para 
determinados contextos. A consulta de um profissional de saúde deve ser sempre 
considerada

Não existe uma definição exacta de qual é a distância que deve ser considerada como “visão de perto”, 

“visão intermédia” e “visão de longe”. Os valores aqui indicados são as referências mais comuns.



Mesmo nunca tendo tido a necessidade de usar óculos graduados durante a 
sua vida, perto dos 45 anos é natural começar a sentir alguma dificuldade na 
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