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1NTRoDUÇÃo«

No homem, ou conhecimento do mundo exterior é efetuado essenciahnente por meio da

visão-. Na espécie humana, o~ paralelismo dos olhos possibilita  campo visual vasto e uma

visão que permite: uma apreciação correta da distância e. do relevo. Se a- acuidade visual de

certos parece muito- maior que a do homem, a capacidade visual do homem- é a maior

encontrada na natureza.

Citando  et. al., a capacidade visual abrange não só a acuidade visual,

mas também a visão binocular, o campo visual, ar visão das cores, az adaptação a diferentes

Iumínosidades, a. capacidade de resistência à o-fuscação. Deste breve relato da visão humana,

salientam os autores que um compro.metimento. da visão, mesmo sendo de pequena

importância, pode originar'  deficiência séria.

O principal canal sensorial é o visual e é através dele que a pessoa recebe a maioria dos

estímulos para seu desenvolvimento- global, isto é, biológico-, psicológico, social e cognitivo 

da aprendizagem de conhecimentos. E é por isso que. em reeducação visual deve-se atuar em

todas as áreas de desenvolvimento que de alguma forma possam ter sido lesadas pela

deficiência visual - neste caso, a catarata congênita inoperada.

Segundo ROCHA (l98Í7:63) a catarata é gerahnente reconhecida como primeira maior

causa decegueira no mundo. e. estima-se que as cataratas congênitas- ocorrem em 10 a 20% da

humanidade. Para alguns autores, situa--se entre 10 e 38,9% de todas as causas de cegueira na



criança.

Visando o estudo desta patologia ocular e a compro-vação de que a reeducação visual é

de suma importância ao ponador desta deficiência visual, o- primeiro. capítulo deste trabalho

traz uma revisão anatômica e fisiológica do aparelho visual ez alude à catarata. propriamente

dita, definindo-a e classificando-ag. apresenta também a etiologia, o diagnóstico, o prognóstico

ea os tratamentos possíveis.

A seguir, discorre-se sobre a pessoa portadora de deficiência de forma abrangente, e

mais especificamente sobre o portador de deficiência visual, conceituando-o em seus. aspectos

filosófico, jurídico, psicológico e social.

De pos-se dos aspectos anatômiccos, e fisiológicos do aparelho visual, do estudo a

respeito da patolog-ia -a catarata congênita inoperada - e dos aspectos inerentes à pessoa

portadora de deficiência visual, o terceiro capítulo pretende demonstrar a importância da

estimulação do resíduo visual desta pessoa, mostrando através da experiência pedagógica que

existe sensível melhora na vida familiar, escolar, social e- profissional.

Espera-se que este trabalho seja de grande valia para os pro-fissionaisque atuam junto a

portadores de deficiência visual- pedagogos, professores, psicólozgos, terapeutas ocupacionais,

assistentes sociais e outros ligados à área de deficiências.



CAPÍTULO 1

AS'PEC.T()fSa CLÍNIC S1 DA. CAT C()›N~'GÊN.ITA. INOPERADSA. NO

CONTEXTO DO SENTIDO DA VISÃO

É de vital importância se fazer uma revisão anatômica ea fi`sio=ló.gica do aparelho visual,

para, a seguir, iniciar o estudo da patologia ofialmolózgica.

1.1. ELEMENTOS' DE ANAT()MOFIOSIOL.OGIA OCULAR:

Após analisar a literatura médica sobre a anatomia do globo ocular têm-se que estes

encontram-se alojados nas cavidades orbitárias, aí mantidos em posição pelas formações

anatômicas que os envolvem ez pelas que deles emanam ou neles se prendem.

As órbitas são duas. cavidades largas e proftmdas formadas pela .reunião entre si de

alguns ossos da face e do crânio, separadas, uma da outra, pela parte superior das fo-ssas

nasais. Cada. órbita apresenta quatro paredes,  vértice e  base.

Não se deve perder' def vista a função protetora desempenhada pela órbita. Embora se

defenda bem dos agentes traumáticos, é no- entanto a cavidade orbitária vulnerável em alguns

pontos. parte, a vulnerabilidade da órbita é função da resistência de suas paredes; a mais

resistente: é~ a extema, cujos ossos além de bem espessos têm  reforço, a massa muscular

temporal; e a mais frágil a interna, a qual, todavia, por sua própria situação, está menos

expo sta ao su agentes traumático ss.



todo of .contorno orbitário encontra-se a cápsula de Tenon, que forma

verdadeiro septo ocupando a cavidade: interna daórbita, recalcado pelo S1 tendões: dos. músculos

extra-oculares. “A cápsula de Tenon ou aponevrose orbitária, embora envolva a parte posterior

do olho, não é contínuagf apresenta vários:-orificio~s- para passagem de vasos e nervos destinados.

ao globo ocular ou que delesaem.” (GONÇALVES, l9r73~::1 )z Sua função é manter o globo

ocular' encaixado na órbita ocular.

A cápsula de; Tenon divide. a cavidaderorbitária em do-is: espaços;  anterior ou .pré

capsular, ocupado pelo globo ocular,. e outro posterior ou retrocapsular,. encerrando com, os

músculos, vasos e nervos.. Constitui podcro so- meio de fixação para o olho e ao mesmo tempo

excelente aparelho de mobilização, graças. à sero-sa - r humor segregado pelas' membranas- que

forra sua face: anterior;

Na parte, da cavidade orbitária situadana fifente da cápsula. de Tenon se encontra oz

globo ocular;

“O globo ocular' é. um esferóide cuja parede resulta da superposição- de três membranas concên-tricas:
uma externa, de natureza fibrosa, esclerótica, que se transforma na fiente em uma membrana
transparente, az córnea. A parte fibrosa é oz chamado branco do olho, e a córnea éh a. porção anterior
correspondente àr. parte. central do olho e que se encontra por diante da íris, dela separada apenaspor
estreito espaço, denominado câmara anterior; 2; uma- túnica média, celulovascular, coróide, que por' sua
vez se transforma-, para a= dfiiante, em  difafiagma muscular, a iris; 3). uma membrana interna de
natureza nervosa, a- retina, que também sofre mutações ao medida: que se aproxima da parte anterior do
olho.” (GONÇALVES, lë973,:' ll)

No espaçocircunscrito pelas paredes da esfera do globo ocular encontram-se os; meios

transparentes; Oszameios transparentes, indo da fientc para trás, são: os humor aquoso, cristalino

eo humor vítreo.. Os raios. luminosos antes de chegarem à. retina têm que atravessar esses meios,

os quais além de transparentes são refifigentes.

A esclera abrange os 4/5 po-steriores do envoltórioz extemo, eo seu complemento anterior

ea mais curvo éza -cómea.. A esclera éh opaca, de modo a garantir  câmara escura para a

retina. Tem a espessura de  milímetro e se projeta  pouco à. frente, onde há  vasto

orificio destinado a receber a córnea. Esta, por sua vez, completa na frente a túnica externa,



fechando o globo.. É transparente, para permitir o livre trânsito- da luz e pode ser comparada a

uma pequena lente convexa; “ajuda a focar a imagem da parte da retina- mais sensível à luz, a

fóvea central” (B-ATSHAW, l99z0":~2t)›7)* A córnea é a primeira área. de; refiação; do- olho.

Isto ocorre da. seguinte maneira: quando uma pessoa olha. para- uma árvore, os olhos

vêem série de- raios de luz paralelos. que deixam a árvore e chegm à superficie de sua

cómea. Estes" raios. continuam desfocados, se projetam para partes.. diferentes. da árvore -e a

imagem seria obscura se esses: raios não fossem refi'atados1.. Ao tocarem os- .raios paralelos' na

cómea ocorre ac retração. Se tudo trabalha de acordo com a fisiolo-gia apropriada, os raios

focalizam-se sobre a fóvea ez  imagem perfeita é. transmitida ao cérebro.

Para que isto aconteça corretamente, os globo- ocular precisa ter o tamanho certo- -e a

cómea deve ser apropriadamente formatada-. Se os- olhos são muito longos. ou as superficies de

retração- (o cristalino ea córnea) são demais fortes, a imagem focada está na frente da retina e

demais curto ou a córnea eu o cristalino são muito fracos, a imagem se forma atrás. da retina, e

da mesma forma a imagem produzida não é- clara. Neste caso, a pessoa tem hipermetropia ou

mais facilidade para visão de longe.

Como fonte.. encarregada da nutrição da vista e-stá- a corófiide, localizada- sobre a

esclerótica. É  rico tecido vascular, ofino., com pigmentos pretos. Neste ambiente o humor

vítreo- é. constantemente renovado e a retina busca aí as substâncias que lhe são necessárias.. “A

coróide; continua à frente pelos: processos ciliares, contendo oz corpo ciliar, com os seus

músculos acomodadores. do cristalino.” (PAS-SEBECQ, 1984: 8)

Esta' estrutura, corpo ciliar, é de grande; importância para o funcionamento do olho;

está situada entre coróideí e íris e c.ompõe-se de músculo ciliar e processos ciliares. “O músculo

ciliar, também chamado músculo tensor da coróide é~ os músculo da acomodação, graças à. qual

o olho logra visão distinta dos objetos situados- em distâncias várias.” (G.ONÇALVES`,-19f73>:_

a. figura vista é. indistinta. Este problema- éra chamado de miopia. ou vista curta. Quando o- olho éfi



12) Este* músculo, que está subordinado à inervação autônom - isto é, sua atividade não está

sujeita à- vontade humana -n, permite a movimentação do cristalino no fenômeno de

acomodação. Os processos ciliares são dobras dispostas ao redor de todo QT equador do

cristalino, em. média. em número de 70, sem contato direto com o mesmo. São formados por

tecido- conjuntivo~ frouxoz e muito rico em vasos venosos.

Situado atrás da íris ei seguro pelos músculos acomodadores do corpo ciliar está o

cristalino, que. é considerado a segunda área de refração do olho er que pode mudar seu

fomratofl para acomodannse. às alterações na distância entre  objeto e o olho. “A forma do

cristalino varia. de. acordo com a maior ou menor tensão imposta pelos ligamentos. zonulares a

partir do relaxamento- ou contraçãoz do músculo ciliar no- mecanismo conhecido como

acomodação, que permite a focalização das imagens sobre a retina.” (CASTRO, 1994: 146)

Segundo CASTRO, em termos gerais, ou cristalino humano tem- uma espessura média de 4-,O1

e. um diâmetro de ln On  com o raio de curvatura da superficie anterior variando de 10,0

mm a 55,3  na dependência do mecanismo de acomodação.  o' cristalino- se assemelha

a uma lente biconvexa. eu tem-como finalidades básicas a manutenção de sua transparência, a

contribuição para o sistema óptico do olho e a absorção de parte da irradicação ultravioleta_ do

espectro solar. “Para a refração da luz, as fibras zonulares se comprimem e puxam o cristalino,

de forma que ele refiate o-  de luz.” ( LATSÍHAW, l990~:209)'z Para ver  <›.bjet<› nas

proximidades, no- local onde os: raios estão dispersos, as fibras zonulares relaxam-se para

permitir que o cristalino assuma. uma formatação circular com maior poder de retração. Para

objetos em maiores. distâncias o cristalino torna-se mais tino e= menos refratário-.

Como* viu- se anteriormente, o cristalino trabalha. a acomodação- graças; às fibras

zonulares. De acordo com  (l98fl7:23`)-, são  conjunto de delgadas fibras que

mantém ou cfistalino suspenso no interior do olho, atrás da pupila.. As fibras. zonulares vão do

equador do cristalino. aos processos ciliares e são essas fibras. que permitem ao músculo. ciliar





exercer influência sobre a curvatura do cristalino.

Citando o mesmo autor, o cristalino e a zônula dividem oz olho em duas porções

desiguais: posterior ea anterior.. A posterior (a maior) é; preenchida por um gel transparente

chamado humor ou corpo vítreo- A anterior é, por sua vez, subdividida pela íris em duas

câmaras: a posterior e a anterior; A posterior fica entre a íris e o cristalino e a câmara anterior

entre a íris e a córnea, ambas repletas de humor aquoso. A pupila comunica a~ câmara anterior

com a câmara posterior.

Of humor aquo so éz líquido, dinâmico , movimentando-se permanentemente. Pro~duz_ido

pelos processos ciliares na câmara posterior, passa, através da pupfla, para a câmara anterior, e

daí és drenado- para. a corrente sangüínea venosa extra-ocular, por intermédio das estruturas'

drenadoras situadas no seio camerular - formado no ângulo- da câmara anterior do cristalino.

A íris. é uma membrana contrátil por excelência, diferentemente pigmentada nos

indivíduos, a dar-lhes a cor dos olhos. É centralizada por um orificio, a pupila, que se

estreitando ou dilatando regula a quantidade de raios luminosos. que deverão atravessar- os

meios internos para ir impressionar a retina. “Na borda da pupila encontra-se um esfincter de

fibras musculares lisas. cujas contração estreita o orificio pupilar.. Essa dilatação se processa

pela intervenção do músculo dilatador.” ( GONÇALVES, 1973 :' l3)z

A terceira túnica, a mais interna, é a retina, membrana sensorial: que recebe os raios

luminosos e transfom-os em elétricos e da início à sua transmssão, pelas' vias ópticas até o

córtex visual, onde. a imagem é: interpretada. Os raios luminosos, ao penetrarem no olho,

atravessam. inicialmente toda a espessura da retina; só- então se inicia o- fenômeno visual, a

partir' das células dos sentidos- os cones e bastonetes --, células fotossensíveis especializadas.

Cones €zbãSÍOI1ClÍ€S=Sã0= chamados de fotorreceptores.

A luz age decompondo  substância fotoquímica que se encontra nos bastonetes: a

púrpura retiniana. “Esta é composta por uma substância protéica, associada à. vitamina- A, aos



carotenóides e ao pigmento melânico. É desta composição que surge o fenômeno elétrico do

influxo nervoso” (PAS`;S~EBE1CQ, l9*8'4-: 10) Os pigmentos fotossensíveis dos cones são ainda

muito imperfeitamente conhecidos. “Aos cones compete a Visão de forma e de cores, isto é, a

visão mais refinada, qualitativamente superior (acuidade visual central); os bastonetes são

responsáveis pela adaptação luminosa, pela Visão de claro-escuro, dez movimentos-2. é-  visão

incomparavelmente mais pobre, qualitativamente inferior' (visão periférica):.°7 (ROCHA, 1987:

25).

Assim, o olho não se  ai distinguir a sombra da luz,  é igualmente capaz de

analisar as cores dos objetos. Sua função é captar a luz do meio- ambiente e~ convertê-la em

impulsos. nervosos, os quais, através das vias ópticas, são transmitidos ao córtex visual, situado

no- globo occipital.. Resumindo-:L oz olho recebe o impulso; as vias. ópticas os transmitem; o

córtex visual interpreta, como imagens fisicamente bem definidas, as sensações iniciais

captadas; pelo olho-. “Em última análise, portanto, conclui-se que é o cérebro que enxerga.

Levando--se isso em conta, tende-se hoje a considerar os olhos como extensões periféricas do

cérebro .”^ (ROCHA, l9r8'7 :'2l)

Quanto à retina, existem ainda duas regiões- que apresentam certas particularidades: “a

pupila, zona esbranquiçad-a de 1,5  de diâmetro, que corresponde ao ponto onde o nervo

óptico aborda. ac retina e onde ele se desenvolve; e a mácula ou mancha amarela -r constituída

unicamente de células' com cones- eu sobretudo seu centro,_ ac fovea centralis, a única capaz de

distinguir os detalhes~._”' (PASSEBECQ, 1984:i10); A pupila tem a função de controlar a

intensidade da luz que recai na mácula; para isso contrai-se ou expande-se automaticamente. A

mácula tem a. função de; perceber os detalhes. Portanto, o olho- deve ser movido e dirigido de

maneira que as diferentes partes do objeto, para serem vistas claramente, sejam cad~a  por

sua vez,_ encaixadas sobre a superficie sensível.

Pode-se distinguir, a partir da mácula,. dois tipos de visão: a visão- central, nítida, por



acomodação de imagem sobre a mácula; e a visão- periférica, vaga, devido- ao fato de a retina

receber' outros raios lumino-sos à volta da mácula para além dos da imagem formada sobre a

mácula.

Voltando aos cones- er bastonetes, de acordo com RQCHA (19-87:26) estes podem ser

comparados à extremidade inicial-de fiozs elétricos (fibras nervo sas ou neurônio s)-, pelos quais

transitam os estímulos nervosos. em demanda do cérebro.. Essas fibras convergem para aa papila

(disco óptico-ou cabeça do- nervo óptico), também situada no pólo posterior. A partir dessas

fibras abandonam 0 olho ea vão formar Of nervo óptico.

O nervo óptico- é. o- nervo- encarregado- do sentido da visão. Como- comprovam a

embriolo gia, a anatomia e a fisiolo gia, esse nervo éh um elemento do sistema nervoso central,

verdadeira comissura- -- zona de reunião de duas  anatômicas, formando- ângulo. - a

dois territóriosicerebraís. Um nervo óptico emerge de trás de cada globo= ocular. “Esse nervo,

integrado por fibras visuais, pupilares e algumas de Íimções'  conhecidas, faz  trajeto

intra-orbitário e, após deixar o canal óptico, penetra. no interior da cavidade. endocraniana

formando o quiasma óptico.. ()-"ÍI7â1ÊO7 nervoso continua ao redor do hemisfério central até os

lóbulos occipitaísz.” (BATSHAW, l99@ÊZ'2Íl2)Ê. Lá a imagem éh percebida e coordenada aos sons

transmitidos pelos ouvidos para formar  mensagem completa que é; então interpretada.

Citam¬-se ainda os newos- sensitivos, que são o- trígêmeo, o o-ftáhnico de Willys

(formado pelo s- nervos nasal, frontal e lacrimal). e o- nervo recurrente de Arnold-. O- nervo

trigêmeo é' o- encarregado de recolher as sensações' não específicas do aparelho visual. Segundo

GONÇALWS- (19-7*5í:~ 21), a sensibilidade do -globo ocular bem como a dos anexos e regiões

próximas à órbita é dada por este nervo. O- nervo o.ftáln1ico1-de Willys. inerva quase todo o

aparelho- visual e daa sensibilidade a-to-da a região frontaldo olho, a região superciliar, à parte

mais interna da asa do nariz e- região da pálpebra inferior e co-njuntiva. O* nervo recurrente de

Arnold. é  ramo sensitivo fomecido pelo- ofiáhnico que vai se distribuir pelas meninges.



Além dos nervos sensitivos, faz parte também do aparelho- visual os nervos motores. “A

incitação motora para os diferentes músculos oculares, intrínsecos e extrínsecos, é trazida por

três I'l€1*V0'S-I". motor ocular comum, motor ocular externo e patético. Além desses, merece

citação oz nervo facrial.” (GONÇALVE Sl, 1 97`5`:2 1)

Complementando com os músculos intra-oculares (fibra lisa) - esfincter pupilar,

dilatador da pupila. e ciliar, encontram-se, para cada olho, 6- músculos estriados, a saber:

músculo direito superior,  direito: inferior,  direito- interno, um direito externo,  grande

oblíquo,  pequeno oblíquo.

Estes músculos podem também agir em certa medida, sobre a fomia do globo ocular.

Citando um exemplo de PASASYEBECQ- (I9-8`4:l5)=, os músculos- oblíquos co-mprimem-se à volta

do equador do- olho, 0 que provoca um alongamento do globo ao mesmo tempo que o- seu

estreitamento. Os músculos. direitos, ao contrário, diminuem e alargam o globo ocular. Quando

os olhos: se voltam para a direita, os músculos do- -lado- direito de cada olho contraemfse,

enquanto os músculos- do- lado- esquerdo. se distendem.. .Quando se levanta os ozlhos, os

músculos direitos superiores contraem¬se e- osdireitos. inferiores relaxam-se simultaneamente.

Explicações semelhantes podem ser dadas- pararos outros movimentos do olho., devido à ação

combinada de outros. músculos. É importante lembrar que  tensão excessiva de certos

músculos podexprovocar uma acomodação defeituosa ei também cansaço visual.

Como curiosidade, cite-se a descoberta de  americano, Dr; Bates (PASÍS-EBAECQ-,

1984-117) :. ele descobriu e provou que um olho- sem cristalino podia, em certa medida, ainda

acomodar graças ao conjunto dos músculos; externos, que permitem à imagem dos objetos

formar-se exatamente' sobre a retina. Segundo Bates, a acomodação defeituosa pode ser

corrigida fortificando os músculos oculares enfiaquecidos. Por sua vez, o- devido- relaxamento

desses músculos permitirá remediar a sobrecarga ocular e melhorar a qualidade' da acomodação

oque provocará, por sua vez, uma redução- das tensões nervosas.. e- musculares.



Por fim, os globo ocular possui, protegendo-o, as pálpebras, que são véus membranosos

que se desenvolvem por diante. da região- orbitária, e a conjuntiva, que é" a mucosa que forra a

face posterior das pálpebras, às quais adere intimamente e se reflete para recobrir a metade

anterior do olho.

Faz parte também da-anatomia visual- of aparelho lacrimal, que compreende .a glândula

lacrimal - encarregada de produzir' as lágrimas. que, por sua vez, desinfetam e drenam. o olho

com-  substância antisséptica, .a lisozima - e  conjunto de canais. asseguradores . do

escoamento das lágrimas, as vias excretoras, que  no ângulo interno dos olhos- e vem

terminar no canal nasal..

l .2. PATOLOGIA:

Neste estudo pretende-se realizar uma pesquisa com sujeitos; portadores de Catarata

Congênita lnoperada.. Daí porque é necessário remeter ao estudo desta patologia. tão- comum

na vida moderna.

1.2.1. efinição de Catarata:

Clinicamente, “define--se a catarata como -sendo a opaciéficação do cristalino humano,

que implica na queda da. eficiência visual, a ponto de tornar o paciente inseguro ou impedido

de realizar' as tarefas do cotidiano.?° (CASTRO, _l994:1l46); A palavra catarata vem do- grego

Katarrhaktes, que significa obstrução à passagem ou ainda em alusão à queda dos humores

oculares sobre a pupila, bloqueando a passagem da. luz.

Em termos biológicos, a catarata pode ser: definida como “desestruturação das

proteínas que compõem as fibras hexagonais do cristalino, levando ao aumento do peso

molecular dessas proteínas com acúmulo de fluidosz- e formação de vesículas. entre  fibrasi

lamelares,. a proliferação e migração das células epiteliais. do cristalino, perturbando ou



12

impedindo.-. o __ . . seu. . . perfeito.. .funcionamento-. ._ -s acarretando.- a. queda. na_ acuidade- Visual.”

(¿€ASTR€);; 'I-n9«94=:Í 46)

EZ 2Í`i Clàssišficaçãoâ

opacificaçiõesi' 'do cristalino, chamadas cataratas, .quando interferem com o

desnempcnho-“adeqtladofg das-s atividades do ~~~ cotidiano; “podemfscr “classificadasf sob* sdiferentesfi

aspectos; seja: pela densidade- ou-localização.-› das¬-opacificaçõnes; seja- pelo--fator -causal-de- maior

iinpoiftânciä, «porn exemplo; o_z trauma- . nas cataratas-. traumátícasê a ou pela.. época- dõâ.- -seu

aparecimentof¿,. como... ...cataratas congênitas.. ez  cataratas. senis?? _a'' (CAS.TRO;;; .l9941:l¢17');~.

N€Hhum3*"CI8SSÍfiC3ÇiãO fé- cofmprletae nsatisfatóría~~ e- a maioria- do s* ofiaImo~logiistasf ass- descreyem

como? congfánitasz senis; mzaumâzieasi s aee como- ccomplic~ações~~~ de ~-Qatoloagiasf-~~oculares¿ ou

sistêmicas.

°%s"diferentes'“formasffquopodemf serempregadas: para sa- classificação* 'dasf cataratas-*sãof~m~ostradas. a
segyirzf"

l = `D€`3C0I`d0T`G0II1"3ä'Íd8d6"dO'3]2fiIf€CÍ1'I1çI*lÍ02

- con?gÊnita~;~
- infantil;
-~j11Meni2l~;

-s adulta;
- sepil;

n'I*I¬ = De-acordofcomfa-localíízaçãofda-Lopacififcação:
- nufclearf
-- coirtjcali;

-~ capsularpost_erior;.
-- capsular- antegior;
-- subcapsuflarpostegifor;
- subcapsularante1¿ior;;

IfHf -1 D‹=racordo~com.-o-ggatr de-opacíficação:
-a i1n"atura~f(qgan'dofiamaioria'dasrfibrasvainda são+transparenztes);.
- intmn-escenter (quando of córtexestá- edem aciado);
-~ m'adura:~~(qçiandoftodof~ cristalinofestá~opaco)z;x¿
+ hipermaduraf"(giianfdofocorre-¬l*i`qg1efação¬dasf fiëbrasê opaças); _
- secundáría~~ (quan~dio= ~ ocorre~ opacificação- do capsular- posterior-~ apósf extrgação
extracapsular onsúclšeov opacífifcado;-~

`=~ De-acordo comf oz-ve1¬@¢inóz<f¢<1à~ev@Luçâ0z
-~ estacionária;-~
- Progressiva.

V' +*De= acordo:-comf Of aspecto observando 'àfbi¿om~i'crosc»opia=:-~  '`''
- coralífonne;
- pun'ctatafeoigras;_

4`~`IÕ€*3C0l*(f0TC01Tl.` a-etiologia;

* 1" €omp*li¿cada:~~ 'quando surg¿e~~em~~ conseqüência- ar patologa" intraêocul*ar~~o -e uyeítez”
(EroUE‹ o;¿1994z 1e4ês+)› ~



1í;2T.í3;._.EtioIogia:

To~das~sas1~compfIexas%r~reações.~metabórlicasentrefo=~cristaLino~=~e so¬~humor~aquo~sor garantem

a- transparência-e integridade funcionaläda- lente natnralé-do o=lho›humano- e- distúrbio›s¿qne- leyem

ao desequilíbrio destas-1iiñteraçõeszoaacarretamr.na .. pzzâarrâàa adequada rtransmissão- da ..1. lúz, na

aIteraç.ãc do poder. ode: . r_efraçãog__r induzindo ao aberrações ópticas .e_ . finalmente na queda da

€fiCÍêI`lC'Í8T`VÍSI18l.

“O- cristalino é-r formação-avascular que retira» do s- fluidosâ que o›-envolven1;f~atravé§'_a do

revestirnento.capsular=anterio.r, oszelementozs-.nutritivo.s1-.de-que.tanto ‹zzz¢‹z¢,r-¢zansfórfmznà@-os

adequadamente. p_ors_ ação; do.. sistema autoàoxidativo; de. que.. éx ;dot;ado.,_. 'Conmprometidw-sua

nutrição; ~ surgem-= distúrbios denunciados pela~~~presença ~~de~~pont~o s' reais- ou manchas fdes cor

brancaoubrancci-acinzentad-asàz” (GQNÇALVES-,o 19-79ê2;4 8).

No entanto - asz- cataratas? quaiquer quer sejam ao- tipo que .. se rz@nsíâéz¢,- -resultarianaê de

processo sz fisicoàquírnicos' que- alteram seus; elementos: estruturais._._Deduz+se que a__opacific:ação=

do- cristalino-podef resultar- de -causas iocaisf e~ -de causas; gerais; as quais; tantoepoderãoz- ter--agido

durante L o~ desenvoIvimento=~feta-I; caracterizando -az como manifestação -congênita ou- hereditária,

como narfáseà-extrazuteríiiardaavida.

Eundamentahnenten ent_ão,.._ podeàseo dividir as cataratas. . .em _ a congênitas; .er adquiridas.

Embora ~ todas: as- formasf de~~cataratas~~ sejam* relevantes; of ~ ofbjetivozf “ desta rnonografia" éítatar

exclusivamente- da catarata- congênita.

I§;224¬;_ Catarata" Cbrngênita:

A catarata congênita-é-relativamente~co~mum; aemaioria-éf bilaterai~e;~~provavelmente¿ de

caráter- genético: ~Nãoz~raro¬- é"G9nS€€1=ÍzÍêlflGÍa~ de doençamaternal~transg_estacional;~ como-ifubeola,

ozuioxoplàsmo se.z “Para alguns- autores,zacataratacongêfita- situa» se¢.entrea.[()Ê-e--3í8z;9.%¿ de

todas;__as@_oausas;_de;..ce.gueira_.na_criança..Í”c ÇROCHA; 1'98ís63)n

“O--crescimento-~do~cr-i-stal-inc; con¬t*in~uo~ndurante todos o--transcurso da vida;por#«tran~sfo1=mnaçã';o› de



células -epiteliais-em:-fibras; seprocessa- defrnodostal- -que as-m-ais:velh-as>que--se--conservam-nas partes
rnaisf centrais -se endurecemr antes- das:-m-aifsz novas -que:-ao- seu* derredor--sei -dispõemgfde sorte: quezcorn oâ
Cl`BS'Cl1`I'I€l?l<Í0f da lente; constituiêser uma arquitetura--internaem---camadascontínuas: separadas- umas' das
outras por-zonas 'de-descontinuirdadez Indiávi-duali=zanrdo~se: assim -os - nzúcleogj a--cortiça que- o- circunda,
distintam-ente vistos- aof-biom.-icroscópio.; No ›fmz-1; o---crilstalíin-of adulto- -ser-com-põef de-três--parteg. noz
centro; -' of 'núcleof -ernbrionário;- - desenvolvido - durante---a -vid`a--intraéuterinagr ao- redor- -dele; of núcleo
adulto;-_ desenvolvido: -dm'antez- af- juventude -e -ao~redor --desse; a1--cortifça; quer-continuaf a ser desenvolver
durante-toda ai vida;

Gltontraríamente--ao¬ que- acontecef aos tecidos --dermó-ides;¿ quefelirninamf-os1--teci-dosz--mortos, os
intracristalinianfios ' ° ficamr -- retidos; de- -m-an-eira-~ que- -c é- - sempre- -possível%-- -surpreender  que
em-bríologiçamentef aí-~-se- encontravam* desde- o-- começo: As- três- partes-f-def-cri-stalinof-adulto-eestão
separadas- pelaszonas~der-descontinuidade: A- catarata--sera -congênita se ar opaciëficação--se desenvglver
II0*IIÚClÍ6O*~` em-brion-ári-o-da l-entez”  S; - -1.957-3-r:-2i5-0)f

l-;'2;5;i- iagnó-sticof da -Catarata:

Q- diagnóstico; da catarata- facilmente sei fazer quando --se ~otbserva~ -aspecto- esbranqpiçado.

ou leitozso-.dõ›zozríficio¿ Ípupilar. Qé.. paciente; se» queixa- de;1.bai§‹a.- proagressiíva- da. visão, ei. acusa a

presença _de;__incôrnodo; .véu ou permanente neblina as roubar-flhe anítídez das imagens. Mas a

certeza - de- perturbaçõ-ese' do- cristalino: -sóf deve - ser- assegurada-quandoz -v-- se-- notam- estrias- escuras

ou» H1ãHGl?lãS-ITI€_gjIÊ£tS'* no orificiof pupilar transiluminado; - ou-~cntão-~quando›-o~-ré-se-o=~ do›~fundo;de

o.Iño-.,višto- por reflexãoi r da_..Iúzrpo.r;c intermédio. de;um_esp.efl1oz..plano-,J desaparece; desdegquç- se

interponha_entTe¿.o.-___o lho:iluminado;.e.__o,esp_elho;a a lente do ofialmo scópio.\

Co-mo--método-s -de -investigaçãof,-q_auxiliares- no-- diagnó st-icof -da catarata;-temozs:

a)¬Medida-da>~Acuidade= Visual; que sefazrscom--artabcla-~ de S-nellen para longe- e a~-escala de

Iaeger.para-pertoâ,..em-cada.Çoz oê separadamentersemcco.rreção-_óptica egcomzcortreção-.aóptiça, e

finalmente- com .os dois:.oílho's. em conjunto. Aiatabela;.de"f Snellen são-  qâue; contém- letras ou

número-s---ou-figu1fas-f de -vário-sv -tamanho-s¿ - que -- sãof- -colocadas ~ a - -5- ou- -6f metro s: - de- distância da

pessoa af ser -investigada: ~Cobre-se  ~-o-lho=~~ da -mesma - ea ela -procuraler ~-damaior letra -para as

menores; oläservandoá que; para--cacla-i[inha-dai.tabelaccrorrrespozndeum grauadel a¢uiâàóé.×zísua1,i a

saber:1_a-_maior,__2;O12_()t0;.§.amseguir 210/lO0;-2"O/JÍQÍ;-i_2"0f510-;;210f4_Q%;;2O/“31Or;-.;_2;0l2;5;;.2.0Z2_Qf..  escala de

Jae-ger --éfuma -escala usada-- para- medir- a- acuidade- visual--para perto; * em--pacientes:-normais, e

variandc-~~J lë, J2-até J7.

“Salíeàse que. determinados tipos de: cataratas,_por mudarem-_ o_- índice" _de; retração “do cristalino epela
Locali-zaçãóâ que; . ocupam dentro do; mesmo, reduzem em- diferentes . paüões 1a_ queda-_ n-a acuidade



visual; Poreilsso; a"medi~daf da- melhor" visão-~ possívelr deve ser-o feita PQI” refraçaor *convencional ou
automatizada e^'deve=se~~emp1regar~ as fenda ouf buracof ¬estenopé;i~eo~ bem. `como~~a ~ ceratometriao toda» .vez
que of' reflexo ' retinoscópicof for ~ de dpišficilp' interpretação: Quando' necessári~o;~ *empregar-~ a* ocielopegia,
pifincipalmentef nasfc1fifanças;”Í(€ASTR@;{ I994~i 1-50)=;~~

b)í1Medida1 Potencial, pro.ç.e.dimento; que;-.é}_LealiZado; at1:ayé`S;do;-Bontential`

Ac;uítyfMeter' (PA _que='é"umf aparelho* compoflstof por '  sistema;:p1fismátieo+ ef fonte de

luz- que; -acoplado ~ aà lâmpadav de ~fenda¿; plšojeta;  escala: de Snellen; em naíniatura-. sobíe oz

cristalino»~opaeifieadof,-, -e of- paeiente  ~então=--o-que estáépercebeado;

c)" Acuidade de Vernien  Hiperaeuzidade; teste “ que foi de senvolvidof para “se * avaliar- a *acuidade

visual- potencial-já em presença.~de~meiozs› óptieosf densos ou:-com opac~ifioação=.~ Utiliza--pontos e

linhasemu diferentesf- grau-s. de separação,--conformel eo ajuste;

d)í' Medidor de ;Qpaeificaçõe;sf*Cristalinianas; 1i11s_t1fumento¬ que-mede .a Ldispersãof * de um-feixe de

luz-~ de.-~ },a5.~  de: diâmetro; com-  eoomprimentoo- de ~~ onde- -de ~p700;=  quer- é= projetado ao

longo do›eixo~vis\ual;

ef "Campo ' 'p Visual; o * que __._ pode¬'" ser" * pe'sti:mad'o'^ por” simples"“confi°ontaçãof"" ou p por" aparelhos

tradicionais. ou- ~por~ técnicas automatizadasfi.: As ~ alteraçõesz -nor ean1po~visual;. induzidasffpela

eoatarata, são  esignifieativas~--naregião- central»-do-o que -na-periférica ea as-~ opaeüeaçõesa se

¢0n~e1à¢ionzmimâis~u .adiretamente_;.c.om_ os._defeitos__.d'Ó_. camp_o;.__visuaI Ido; que-. c.om;-a-. queda da

aeuídadevisual.

Dentro¬~do~sz. testes do-~eampuo-~-visual1~é.~de;~giandeõ importância a campimetria; “períciaique

visa a apuraras~-eondiçõesêfuneionais~«das~pa1ftess'--central;e paracentralo dO-'GãI5I1p0f-VÍSHGI, -entre 0°

e. 3`O°*" os quezse. clonseguewplor' meio.. de.. telas.. dei tipose especiais .e c.oIoe_adas; s..à__distâ11eias;

convenientes; aum ou Jdoisfi metros do examinadozu” (GOLÇALVESë,;l 9'7*5-;5-7)



I;.2.6;;_ Pro g11Ó\SÍÍCO*Z'

bomf "I'lO`Sí` ~"casops¢~~~tratado-sz “desde ov H início: ~ Para ~ À os noutros c pode› ser ~~ esperar»

estabilização da-catarata;-oacpue já- é rmuitoâ»  caso-s~a-avanç-adofs, €OI`fI~C€g};1€Í1*&;O-~BI?OglÉlÓ-SÊÍCO

não~~élÍfávorável;§ “A ocírurgiä¬z(extraçãozÍ döf.1cristalino)› Ícoznstítu.i=,; talvez, oz `únicoerecursoz-onoas- casos

avançado sl de .catarata.1°i”í (PAS-SEBECQ; "1'984:64)

“D+ progóstico ~visual>~para¬-~os-sportadores-~ def catarata- congênita jexigizndo cirurgiiaf-não é~- tão¬bom
quantopara osz portadores--de~ catarata- sen-ill.¬ Ascomzplieaçõesê- da operação,~~ambl~iopia-~a-ssociagla e
concomitância ocasional das- anomali-as~do~-nervo óptico ~ou~reti-na  o-grau def vi-sãoex útil
obtenível nesse grupo- de.--pesssoasf 0+ ~prognósticoz~ quanto-àa~-melhoria ~ da a acuidade- vi-sualë él pior na
cirurgia da catarata-congênita¬un»ilaterall~ ea--melhora na- catarata- congênita ~bilatera-l=~irrcompletašfqgxea é
de-progressãoê lentaš'   984ê~l~217à1 28)

1@ .2..7.. Tratamento:

ÊÍ"tprecisoz esclarecer ao necessidade; do: médico.- ema condúzire. comzurhabfidack a

comunicação. do... diagnostico ao-._paciente;_ Q; ÍpaYOI'_ daflcegueira iminente, maior orrmenor nos

cataratado.s;* dever ser 'consideradoz  preciso; ~ também; ~jogar~porsterra" arraigados'~preconceitos

sobre o- ato cirúrgjco~em-si-ez-psobresos~-resu1tado›s-~da~-intervenção-.a ~Se a catarata estiver -no--i§nício

do processo, deve-se -acenarz.ao.zportador da  patozlofgia acopmêo- tratamento médíco_.institúzídQ}¿- “Ot

dever- do médico? éz evitar: .angústias c- manter elevado- o moral do .pacienté~.°'°` (GONÇAL\ZES,.

1 973 :'2,5›3)

[.2`.'7Í IÇTratamento nãowirúrgico-:r

Atéos. diasatuais;  resultado positivo e- incontestável- .quanto-ao_tratamento¿não -a

cirúrgica dacatarata" congênita foi obtido; “O tratamento- 'IÍflédicÍOÊ` temf 'sidofprescritof por razões

psicoló gicasza”  S, I 9=73=: 254)

A conduta em visãoz zsubnoml¿zo.caso¬ as opacificação-. do cristalino...-não; seja totall ou

esteja__lo.calizada de. tal íforma a não interferir* com a acomodação, “sei baseia no emprego de



telescópios- para a Missão;-t a.__distância,_.lupas, de mão- out óculos; com 'lentes;_.convexas;t deopoder

dióptrico "elevado-; de* 'acordos com 'of desempenho udo~portador~~ da patoflofgia; com ~ ajusteszpnas

prescrições- eo trabalho muzltid`i'scip¿linar com pedagogos, p_sicólogozs¿; estimulação--precoee¿e~ a

partícipaçãoiatiiia- dos

Na prática, a experiência realizada na área da reeducação; visual para portadores de

€atarata'Congênita: Inoperada demonstra que~osr resultados: desta sãorpositivos-;. Mas1'este~te>rna,

que certamente é- a base- deste; trabalho, sera- enfocado  tarde,.--no- capítulo- referente à

pesquisa de

l".2;7i.2.. Tratamento:-Cfiirgicso-:r

o verdadeiro- tratamento da-catarata. ~-A--oportunidade= da intervenção e - a -técnica aser

empregada estão zanaizíónaàasizz cada. caso, .havendo i paaiwiariaaâésa no. que -.tange à' catarata

traumática, às comp'licada_Le 'à' congênita.

Acredita=se;í atualmente; que- se- as: o'paciäfic-ações: do cristalinofforemssuficientesf- para

prejudic-ar o -perfeito -r amadurecimento do sistema- visual, ameaçando- o -- olho a- se- -tornar

amõlíope, a  'deve-serei.realizadaètão logo possível; “Nas=.cataratasécongênit`às~bi1atera¿is.e

simétricas,_.deve¬s_ez , ter. . oz. pofiador da- patozloi-gia. faceetomizado - de ambos; .o~sa__olhos,r . sendo o

ÍI1Í€IfVâlO1"ClflÍI7C? a“cirurgia"do~~primeiroro.lho- para -ado 'segundo oalho-“de- até -uma semana O*

primeiro o-lho a--ser operado pode ser mantido ocluído até a-~eirurgfia- do--segundo.” ¡(CAS$l§O,

l994: l`5Í2)Ú Nàsa cataratas- congênitas. unilaterais ou.- monoculares, ~-a. zfaeectomiazr -deve ser

realizada .o  prec_orcemente possível-. Devido a . grande assimetria. entre a estimulação

sensorial de cada olho; a-ambliopia, que se instala -no olho com catarata, é profimda; podendo

ser- -irreversiyel.

Segundo CASTRO?`(il994*:.l`5~2Í)í,f a época ideal para a facectomia fno.sa.rcaso~s-..déš catarata

monocmar está; entre umaa duas; semanas; de_~_vida,- com a posterior; oclusão. controladailo-t olho



não operado e- acompanhamento .regular do" paciente.. Apesar. de.. todos; _os_._ cuidadoso osfi

resultados: obtidos- com "a~"maioria~ dos caso-si de catarata congênita' unilateral ~são~išnsatisfató\rios

e-Mstrantes.

Procurando .zesultàâõàí . operat rioo que assegure a recuperação. .dazfianção visual, é

necessária. as extração 'doè'"cristalino,n que pode __ser realizada. por Lduas' técnicas de facectomia:

“intracapsulaigt em gquef sejextrai 'todo o cristalino, r juntamente com a^ çâpsuiz» que ~ Os 'envo¬Iv;:;" e

extracapsular, quando deixa-se ~ intacta aê parte posterior - da cápsula zcrístaliniana; após -roturja de

sua. porção anterior para  of acesso ao miozlordo.órgpão..(c.órtexz e- núcleo;)‹.. A preférêpcia

absoulutasshoje; é .p_ela'.facectomia._extracaps11lar¿_ menos; traumática oe, portanto, imaisrseguraz .para

o' olho:”“(ROCHA, I'987~::1;56)c

A operação intracapsular pode ser realizada por diferentes. métodos¬:<~~ pinçaa-~vento1sa¡¿oua,

preÍèrentemente¿ o fiío- (crioextração).

AL';operaç”ãof.extracapsularzdifere em técnica conforme se .traterde crianças ou adultos.

Istor~'porque~ O7 conteúdo do -cristalino da criança" é mo-le;~e. portanto facilmente faspirávolz' a

aspiração é realizada com-a-agulhasapropriadas.

Assegura  (1`9817E.l757) que retirado* o cristalino opaco, -cumpre . daigflhe

substituto paraique; af luz. que penetra. no olho s_cja_focalizada; na If€ÍÍlTl&,QfQIÍl*Il8.IlCÍ()â_l.ll'Ilâ.. imagem

nítida: Issotseconsc:gue~o~uz~corn: ea posterior ~prescriç_ão=. de oculo s; ou com a adaptação deflentes.

de» contato; ou com a-- -co=locação de  lente intra-ocular' (LIO, cri'stalino~ artificial),

imediatamente-após-z`a. ficectozmía, ide-ipreférência "a extrafcapsular.

anos rec.entes,,_.os cirurgiões ofiftalrnológicos- têm procurado melhorias nas técnicas

microcirúrgicasf ena instrumentação de forma tal- que 'ass cataratasjque ocluemf a~'acuidade~visual

nas- crianças-podem= ser- tratadas, propiciando»  melhoria visual maior* que a esperada-.~ Esje é

o principal' obstáculo ao efetuar-se› ao cirurgia de. catarata congênita; Para... tanto, defepde

ENGELSTEIN (l'9815Í:;l_43L),__ umauvez que a. cirurgia tenha. sido efetuada, devezse empreender



pre.coc.es;.e.~. intensos. esforços; reabilitatorios.. para conseguir a c.orreçãoz_ótica..do olhozoafáoico

com~'lentes~der contato, lentes. intra=oculares (Llüs), -epiquzmtofzziz -= intervenç_ão~cfi1rgica,_que

implanta lentícula na-córnea,procedimento--usado-em pacientes--,_que~~ não -~n~ podem fazer a

cirurgia de extração doi cristalšnoé-z .- e z iniziar. uma intensa. terapia. para a ambliopia e; o .estrabismoz

coexistentes.

Atualmente, r ao bibüorgrafia médica indica, nos casos de cirurgia de catarata- congênim, a

técnica- -de Extração -~ ExtraCapsu-lar manual- (BEC). Parece que a àprescrvaç-ão da -cápsula

posterior, ao menos- teoricamente, <›»f¢ze<z<-z- apoio.. para a colocação -da lLente.lntra¬Qc¿ular

(LIQ).f,;.bem como certa..prote_ção-.aozs. segmento-s..interno-s. do olho.

Deacordo"comf~'ENGE`l:STEm (l9`8í5<:2()3~)2 dentre todas -as: técnicas ode- capsulotomia

anterior-,z facoemulsificação, extração de núcleo, aspiração cortical- e.~-cap_sulo.tomia- po sterior,

não há-“duvidar que a- cairurgiaiextracapsulm éí a;mais..¢Qimp1ícada,. consome maiorltempo-¿_\e se

apresenta..mais irnprevisívelque a extração intracapsular; Mas, na atualidade, das implantação de

lente r~~o intra-ocular de "câmara~po<sterior com asa flexivelšé, de longe, of procedimento' disponível

maisf-seguro..

Para a extração extracapsulàr manual, i os procedimento si. cirúrgicos- e: a instrumentação,

bem como. os desenhos; .da.-.lente;.intra-ocular,_ devem ser o- mais; simples; es. e_conômico szpo-ssíveis,

sem comprometer- -ot resultado (l€S6jEIdOY.í` A extração: ~extra¬capsular t- se maneja “facilmente e

proporciona maior" seegurfiflçfä Sensibilidade, flexibilidade e confiabilidade qpue- os- sistemas

automatizado s. I
Segundo'  98f5-:2'1'2;),..- o  requerimento- especial é-  .bom

microscópio cirúrgico com- iluminação coaxial.

De acordo com-este- autor, existem algumas técnicas de implante de- LIO que podem ser

assim cliamadas'-:; - aspiração da catarata e  simultâneo da LK); Ãaspiraçãoé-zd`e catarata

seguida. de; inserção posterior.. (secundária) de L"I();_ - aspiração . da. cat.arata. .e; capsulotomia



posterior seguida do implante.- de;LI()- tardio! (sec_undárioâ);;. -- aspiração de_cat_arata. nsimultãnea

com o-~ implante- da de câmara? posterior;

Apesar' de- ~-ser  procedimento cirúrgico seguro, -não ~ se pode -esquecer que

complicações. podem -surgir; Muitas .destas complicações estão. relaeiomâàsc com as. d.ifete_nças

de-_ estrtlturas; oculares; dacriança.

As: crianças." comcaratatas. congênitas-" apresentam  grandes variedade de causas- de

depressão» visual, sistêmicas e- oculares. Quanto mais precoce éz a -catarata, maior- será a

severidade e- número de 'outros defeitos; asseciadoàs preexistentes, assim como .da ambliopia,

queéi. a. baixa. de;_visão:. em olho organicamente-_ perfeito-,_ onde. os; exames. aoftahnozs.córpico-sí,nada

CIIGO-l'lÍIfâI7IlT`(.]H€` a' justifique: “Há hoje a' l tendência def' se ~ utilizar' a expressão num sentido- tbem

mais amplo-,_ quando ser deseja aludir ao qualquer baixa»-de visão- --funcional ou- mesmo- orgânica.”
.›.

l987è5`O)f-zAssegura,ENGELSÍ-TEINÍ`(l`9-8521531)que oz -implante de  lente intra
(

ocular  olho de criança com  incisão grande,. e a colocação- de  corpo estranho

neste' olho para to-dafaf vida são fatores que: devem ser avzúíàdøst cuidadosamente. Pozdem

evitar=se' muitas compücaçõesé mediante  planejamento-pré-operatório-cuidadoso eo uso. de

um microscópio operatório e de técnicas e- instrumentação   reco-nstruçãq do

segmento anterior do s-.zo.lhos traumatizados- .deve ser efetuada. em conjunto- com azaspiração da

cataratae' o ~r-n 'implante-da“lentef intra=o:cular.



cAPÍTULo II

A~PESSÍ()A--PORÍE-ADe0RA».r~DE~ DEF1c1ÊsNe1A vrs11AL

.Antes de  diseomer sobre ao pess_ofia_o_ p1ortadora_- d_e  .deficiêneiatr visual; este .a capítulo

explanara sobre a*pesso~af portadora- de deficiência; 'd€"fO1°ITlâ*'ãbI`ãI'Ig_§l1Í€.

De~~acordo~~~com~ o~~Dteereto~~~ 9114, de 6/9/93, Artigo; 3°r da-~ Ptolít-íe>a~~-Nacional-para a

I.ntegração!.dá§ sPe`ssoaL -Po«rtade.ria.sde._aDefièiência¿ , “coznsideraf-serz .pessoaeporrtadoraLdeildefieiência

aquelazeque apre;senta,; em caráter pemanente, perdas ou anormalidades de suauoestruturae ou

função; psícoIó“giÇa¿ 1  fiisiolólgica ~ou~anatômica¿ “quef gerem- sincapacidadeparar of- desempenho de

‹atividade;.~ dentro doâpadrãos ~ considerado -nomlë para- io= ser-humanoz.”

s De- acozrdozciorm  (ÍI995zâ§3 ):

Defi'ciên~cias: sãos* relativas* a' toda s alteração-"dor corpo ou* aparência ' fisi~ca¿ ' de- uma órgão-ou~ de :urna
fUI1'Ç§0;.í q112Il'€|Q€r"qtIef'SejeÇ Sflaf C21USfl;' €m'"pI'i11<>íp_io~ significam' zperturbaçõiesf af nível: ide- órgão. A

ózfiíziênzizs- caracteriza=se~ por" perdas ou: alterações que podem ser* temporárias~.~ ouf permanentes e
quejhrcluem' a~'existência~ OLlë'0C0l'l`êIÍ?CÍ3'.'dGT"É1II13"3II0I113Í`Í3*;._ defeito oui perda? de  sm~em:bro;~ órgão,

t€CÍd'0"`0I.l'.` 'outraf estruturaedo' corpo; 'incluindo' san- função mental;  'deficiência representa a
exteriorização ƒdeumr estado-patológieo e; em:§~princíp_io;;reflete perturbações: anfívelf de-órgãoz

JRodezse;dizer_~ que_.uma,.defieiêneia,_pocde:nser co.ngênit.a;_ou.uadquirida.

O conceito da:Politieaf~Naeio~nal~para-fa~Integraç¿ão da Pessoa' Portado~ra~~deu Defieiência

reporta-se ao-termo- incapqeidade--que= pode ser interp1=etado~ da seguinte-maneira:

Itieapacidades; . refletem as. conseqüências . das eazfi¢i~ên¢¡zs em, termoszf. de desempenho e_ atividade
fiineionalidos. in~dizyíduo;; as incapacidades representam pertmbações . aos 'níyeI;§da_.própriao pessoa. A
incapacidade". í¢araeteri'za›soe; por excesso ou insuficiências. no .comportamento ou no desempenho- de

. .uma_jatividade:qpuez_se._tem_por comum- ou~ normalz. Podem sertemporárias-.out permanentes,reversífveiis
ou i|:reversívei`s.efiptogressiivas .ou regressiyas. Atincapacidade zonzemeàsa capacidades sque,_,.sobs a
formaidez.atiViidades;.e" comportamentos compostos,_osão geralmenteiconsideradas comoz_.com»ponentesz
essenciais da* vida Zjnotidi-ana.  j I19a9t5':t6'4)f



Un1a._palavra¬ehaye;para_ denominar incapacidade; é- a, restrição, pois;  dinamismo

de tumaerealidader Of nãoo-'every o-não andar; o ~ nãoffalarg onão-~ comunicar~-se;

Pouco se--sabe -sobre osportadores- de-~d'efieíêne-ia--antes«da-Idade Médiazz Diz-se qnd em

Atenaszelesé eramabandonadoísêz em:Ioeais-descoinheeidozs, sujeitos z àl própria-so.1:te:.-.. Também- em

Esparta; scriançeasz .portadoras 'dei “deficiê'ncias;_. 'fisicas erama consideradas: .subëhumanaso sendo

eliminadas ou abandonadas; ~ Este tipo-~~~de* atitude~era~~ coerente com-< os' ideais~~'at~lético=s- o de

beleza-que;-norteavam essas--eultyrasz

do surgimento do...Cristiànišmo,-zos portadores-. de deficÃíênc.ias-. alrna e

passam a_aser_._encarados...como; pessoasie; filho-s,de;.D'eus.___“Como exempIo._dos,_ideah_criisIãor~s de

vida-em--relação-ao's" defieientestemo'sf~~NieofIau;' of--bispofde no-Myra; que" no século-'IV 'acolheu e

alimentouferianças- defieientes abandonada-sz” -  et ~aI,~- I-994;121l)

sério iproblemna. conceitúação; àzzazipessø az portadora de ~ deficiência- resideuno  fato

dej_que_.qualquer no.ção=.1ou_ aaâéfinâçâøz nãoseráa correta* Por quê?“`Porque§ to- indivíduo portador de

deficiêneia-  pessoa? como qualquer' outra" considerada ~n0rmal,; r  todos- os aspeetos.

Antes»--de -ser um portador--de- defioiêneia; esse indivíduo - é; como todo-s~o-s---demais;  ser

hÚI`I13I1Ol,f  ser que: exisfellÇseréexistente); z “Closer queseacaracteriza pelofÍserée›dstente,_é; por

definição¿__o ser: colocadoglf °“fora, dele mesmo-?,_ um ser que; é- essenciahnenteja “transcendente °¬. _em

relação- af'si~~próprio:'e* em ~'relação^'aof' mundo--onde ele ~ habita: O homem é=~o- ser- quer" “vai* além

dele-mesmo, _ projeta¬se.-.-É (G -Q-TTI-5 1 9-81:  512)

Por ‹m¢z@aa.1àdói,a -pessoa. ér como ao.smodo-..de>. sera.-jurídico; do homem, titular de

direitos- e,._ por conseqüência, idegdeveresí correlativos.  detentor- dezuma. dignidade-,_ próroria

pelo "simples fato rde“exi'stir; 'er que-~~deVe~ ser preservada- a "despeito de qualquerobstáeuloz.

Contudo; historicamente - o~- conceito--jurídieoz  da expressão pessoa- não era- estendido a..

todos n os homens. ficando; delès..eixcl11ído.s,i emo diferentes- épocas e sociedades,  -chamadas

mÍl'lOÍfÍOS,__Íl'lClü:ÍlÍdÚÊ_'EIS pessoas _port_adoras_ de. ídeficiência.



'Desde~..o.-.início. .dostempo~s,...css.as. pessoas foram alijadosdo .eonvívioz .social e; impedido s.

dezparticipar~~*c~~de~desenvofIver~~sua "capacidadec'omo¬~"ser e cidadão: “A acomodação

desse- segmento» da ; população, ~~aLiada~~-à exp_loração-- piegas-~ da-~¬defieiêneia› e. -- a~- caridade, da

snoeieÍdade,z .colaiãoraram -paraamanutenção. dessetipoà.d*e..sistema.Í*  119942 I"14;)Ê

Não resta. idúvida; 'de que oa reconhecimento da iguziâaâea. de_;1todo.s. os homens como

pÇ.SSoajprídica~ tevesumaâ lenta evoflUÇ;ãor~ atravésrdof que-~se~~pofde'chamar~*de-~I;uta~pelo: Direito.

-Hoje ~em+~dia~ ~a~ ~Gonstituição~ GIG=-s Brasil‹ apresenta»--eme seu Capítulo  uma -Legislação

Específica; para- a pessoazportadb1=a..dë; <1éfi¢iên¢ià,..jâ;-que-.¢S¢a,.Se¬ coznstítuiilem.- segmentoeçšom

diferenç.asfis'icas,_sensoriaiselou mentais. que não_po.dem ser ne.gadas . ou- esquecidas...

Grhomern; 'como'>~'ser~~so~cial;. "ambicioznar ser-~oamadof~'eraceito; p=efIos~~ seus semelhantes., O

homem não-~fo.i--feito} para_.¿ViVer' sozinho-;e o homem-sfoge~ da~so>Iidão;~ carece~da-aproximaçeãozze da

compreensão. de. quantos .vivem ao-.seu. .-lado; a. fim.d*e.existirí harmonia- e- integração. no. coznjgunto

soeialí§';Por I isso,- através; da própria vivência, são necessárias adaptações entre as pessoas,

capazes" ou *não=cap'azes¿ impedidasr -ou se nãoeimpedidas; para que H os corpo' "so'ciaI~~te;1ha

cresc~imento~~ corntinuadoz; consolidando- ~~ personalidades» e --coneretizando -e~~ as¿ potencialidades

indiVidi1ais.Ç..Í O? `encontro..-respeitozso. e- autêntico. co.m...o.. outroz, nas-..mais-;di1`erentesz situações' e

lugares,_.faz a- cadaum. p;erceher¬s.e;.a si mesmo . e desenvolver- se- noz seu;.próprio.vaIor, humano.

.Noitnquef tange aof 'aspecto¬-legal; a- Lei n.°c 7. 8.53%/~89; no" seu "artigcef 2° prevê:

Ao--. Poder: .Públzicoeez seussórgãosz cabe; assegurar. às; pessoas; po1:tadorasf_dea deficiênciaaospieno
exercíciÍo..-de.seus..direitos..básicos,--inclusive.-dos;dkeitos_à;-educação,-à.zsaúde,,ao_.uabalho¿ ao
lazer, -. à..~ previdência-. zsocial,- .ao I .am.paro,-.  infância... e.. àz . maternitdadep e- . de. .outros.-¿que,.

decorrentes.da-Constituição;e_das._Ieis,.propiiciem-seinbemzestarzpessoal,.sociaieeconôm-ico;
Parágrafo» ún;iÍco,. .I2ara-o-. fim. estabelecido.. no.- caput; deste- artigo; ros- .ó1;gãos...e- entidades da
adm.in.i'stração;díretae.indireta_deyenLdispensar,no. âmbito .-de. sua_competênciaee;-finalidade,
aos. .assuntos .obj etosz .desta -Lei,-.tratamento.-.prioritárioe- adequado,- .tendente_ a.yi"abi.l@,¬sem=
prejuízo -de› out1=as.as..seguintesz medidas":
III « Naeárea -d-a;Eo1¢mação.Profissionahezdoiflfrabalhoz.
a) a o apoio.. governamental; .à~- forrnação;.profissi'onal,. à;o1:ientação~.profi`ssiona1,_ea.a_.ga1:antiéa de
acesso- aos z senviços- C0£IC€I3Il.C1'lÊCS`,-.IHCIUSÍVC-- aos-. cursos regulares..-voltados-zàe .formação
profissional;
b): o -empenho- do..l?oder1Búbrlziícozquanto-ao-.surgimento..e. à. manutenção;-de;.empreg.os,-inc1usiave
de. tempo= ~parcial¿.destinados'_às;-pessoas. .p.o1rtadoras-..de_deficiência. que;.nãoetenham;.acesso aos.
empregos comuns;
c). a. promoção. de.-.ações eficazes- que. .prop.iciem.-. a- inserção, . nos. -setores;p?.e.p1:ivado, deI pessoasoportadoras-dedeficiência; '
d). a.adoção.de;:Iegi'slaçãorzcspecífica.-que.-di1scip"lin:e:a;rcserva de mercadopem. favor .das;p_es\soas



portadoras"def*defi~ciência;p jnas-r~entidades~~ da- Administração Pública e--do- -setor privado; e¬lque
regulamente 3`QI'g@-Í=Z3QãQ~` de* roficinasf e¬~ congêneresf 'ÍIlÍ¢gI'3d3Sf' aof ~mercado¬ de- trabalho; e a
situaçãogg nelas; dasfpessoasê- pfortadorasf de 'defieirência.fi~

Mass né- importante lembrar ~ que esse assunto; o ~ da colocação ' prozfissional~ do: portador de

defieiêneiaé no- mercado ~ de r ~trabalho;z~ esbarra na formação «econômica ~exilstente-,- cada vez» mais

emgentezzes- .excIusivaê.em_ ~no.ssa.- sociedade; Esse»mercado.,.iparaz-»exístir,, Ítemtque. ser. o altamente

competitivor' Et as oficinasf" protegidas* sãos  decorrênciaf 'dao 1 rcompctitividtaderr são a

alternativaecencontrada,~píara-=«ineomorar~ trabalhadores+~ que, devido  suas- incapacidades; são

eomideradost-coamow~impos~sibi1itado~s¬--dea se» adaptar ao- ritmo- -imposto pelaf produção; “Pensar

que os- portadores; de defieiênciasão.. diseriininado>s._no_mercado; de. traballí1o_.é¬-umaeonstataçãof

que deve as¢_foavâ1iâ~zza na medi a em que leve a enxergar que este' tipo .de mercradcrde trabalho» em

sisóf"é"'discriminadorfij'(RIBAcS;i_l~9f813;'9~8)

Reahnente; muito~~ainda 1 deve-s ser feito-~para~~q§e~ as‹_~ pessoas portadoras- de- -defieiêíncia

eonquistem- lugar nozmundolg' no. campo. .dàsr deficiências., pode- se. Qdiier,que_t..a-.deficíê*ncia

visualfƒé.  mais graves, porque a visão "é o sentido” quero transmite"maior-'quantidade de

informações- recebidas; espeialmente durante osâ  ano sz der aprendizado €Ifl~:S~Í1EH3ÇÕÍCS`

novas;<~Na concepção ade~~RO€HA s ~(~1¡987-: 219) _¡~_o~ -porftador ~de~-deficiência visual; s principalmente
\

0 ~~-- eego,¬zpreeisa~desenvolvervzo=--uso›de-ttodozs--ops-«sent-idos»-restantes e organizar» sua---percepcãoa

central;.i.'.'ide'Li.modotz. .que .... p.ossaa.i.receber- e-. ordenar. estas.. .múltiplas .1informaÇ.õíes;i _.de-« maneira

utilizável

Define ~ ~  ~~~~ (1o989a:i3-O); ;_ que ~ defieiência- visualf-  “é~ -a ~tem1inoIogia~ 1-us~adëa-para

à@signar.a@r'a indišiíduot-« portadorttde L zdëfieiêneiaiobservadas-la««partir do -rebaiàëamentoz -dal acuidade

viSuaIL1Ldeí;_um_..ou;.de ambosg. os.. olhoS,-.rebaixamento a_"r este,não;reso1vido;. c.oom.a.a..ut'iIizaÇão; de

corrcçõesópticasƒ simples; 'o"o"a isto * é; 'a_' "uso"'der"ó-culos'"ou~sde~“lenteas'"de contato:'E'ste^rebaixamento

manifestafse sobfdiversasz intensidades; adesdeo~nível~leve--até~~a~perda total--da visão.”

Išurantetmuitoz tempo, ospozrtadores-de--deficÍiência-visuaI,,assimlícomoé os-portadores de



outras-....dëfie.iêñc.ias,§.Í c;o.nsideradÓis.- s como seres- inüte.isa,.. Hcomo... uma.-.espJé;cie_.;infe1õior,.

totahnente'"vo=lt"adar' à' t iworânciar dA" 1so'eie~dadef~"considerava=s~e~' perfeit"a'~*e~ ter-um" portada); de

qgaíqqer- defieiêneia na ~famflia=~efa~tido~ como--vergonhoso

Através¬da~ exper~iêneía¬~prátiea--- tem- sewobservadoa- z que o L até. a- hoje; muzitas- 1 VGZ€S,`~`-HITIEI

criançaeq11e;nasc.e..c_om défiöíêiieia-xzisuaI;é§_;discriminada;epe1IÓ;sz..próprio sz.pais_e_nãÓ.I.re_cebe._desde

o“'início'“a"educaç;ão~ 'adequadar' De-s repentewaf"desficiência visual* de  "vem ~co:lo:ear× em

contradição todo s¬ - os- plano s¬~»idea1izados~ ~ quanto- ~-à- ~ -normalidade. desse ~~fi1hoz ~-~~ Qomparandoa- se

gro-sseiramenteféz como-ea-~-meniiiazflquez-espera~ganha11- bone"ca-.noz-Natah e-pela-_

uma;bö.ne.ca-quebgada._

Éfdificilfaeeitar* uma 'deficiêncianof'fiIhof'devido1'"à' 'imposição'-1 ecofbrançaida* sociedade. O

que~é~~va1ído=~~~soeiahnente~~é~~ter'~  ~filhof~forte¿- as-audável; norma1,; sem~~defieiêne~ia ~~de~~ espécie

nenhuma-.¬--Clitando> um adepo=iñiento~maternoé:= “Eüinãoe -fálozpara os o-utrozs--quewmeuz -fiflio1-élöšgo.

digo- q11e_.elëL.apenas; enxerga. .p.ouco..(Sf;R; `2'5s '.anos)Í?“ (ROCHA, 1 I)

Todof;este'conflito~§íd'a* mãegipela' 'não"aceitaçãor dos filho' "deficienteivisuahgera nacríança

um~sentimento-de;-diferenciação;~di'seriminação;;-.- ~A>partir~ daí -a- próprias criança ~se~-sente-rejeitada

ea--adišerifiiiiiadaèiipeloszo dGII1âÍS;I7IÍl€II1bÍY0-S~dà-~~SOGÍédádé¡- e--aeaöa-fpor zintrojetan um.-baiiko--conceito:

de.si..mesma,, queeserá;1sempre_refletido~_ em.to.dos,ois_sníveis;sde;;sua,_yidao.s

Seg11ndof'R()€HA" (“I'9'8f7Í:“2~l; 2)fváriass t sãotas' difieuldades“encontradas p"e~lo"; portador de

deficiêneiaevisual-~ ~desde~~-~a- ~~-s infâíneia; 'Q€I*ÍOid0“'€ITl“"~€]11C~'"0COII*€' o~ ~~c~hamado~~- -~proeesso¬ de

díifereneiäçãofque-~éf`-ía-- «formuêlaçãoz zdoz- autoieoneeítozzz No» começo. zdeêlí sua -« \¿ida,-- zzflszziànga é

to.t`a1ñ1ente;-orientadaÍ.1e;..sente,_.éƒ;_c;la1zo_~,__di;ficuldade;'sde_.sses_separa:.doz seu.amEiente.;.PsetceIíet seus

pais; “ mas "*s' :_ para ' 'ela¿ elesapenase i prepenchemfa `f\1I'IÇã0Í" "def À satisfação'  das Wsuas." 'necessidades

básicas;  medida: quea-s criança-~se-~des'envo~lve; ~eomeça>~ent~ão-~a~ -se perceber~eeomo=~-algo: ~a¡ parte

do- seu ~-e~- zzmbiémee - Todo ~z--~ esse-L processo- é 'z-e hfáeilitado- com oa » desenvolüiúfientoz dal visão,

pmp.o.rc.io» Àtsp0re .dive1fis`as_ sit1íaç.õ;e.s;_.em queda- criança_po.ssa`.vser osz.o_uttos_ser.es- .e; objeto s.
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Não-é;.dificil..Íde_.c.on¢luir .queeste processo se .torna bastante":  para criança: po~rtado~ra

def"deficiência'visual,*priimcipalmentez as-mais-n graves.

9 autoconceitoz- é~~mu¬ito=-importante; faz- comz que aê criança-1se-torne.-um»adulto-engajado

eé comzannaé--boa.. perzepçâoma;siirmesma. Quando-.esta-criança,~ sejal por catarata- -congênita ou

outra. patologia_visual,;§temípouca. ou. nenhuma visão, fica.  az, reestruturação- de  nova

imagem-eo autoconccitof  zsendof que a- imagem -e t Of" autoconceito anteriores foram ~~ destrufio se

pela-perda~~da~vjsão.

A; visão» éÍ'o=~ sentidöèmaisimpoxtantez. para.a..interpretação1.doi mundo .àÍvozlta,.Qúando~ a

visão, _é; prejudioada,,i. pode haver detrimento. do desenvolvimento _' fisieo, s__. neurológico eo

emocional* das pessoa,j_'_interferindof~ nas vida~ escolar e profissionahs Gs- olhos afetam,

ind-iretamente, so» movimento, o--atônu-s» muscular, aaa capacidade de aquisiçãos-~da~«linguagcm e

outras períëias.-íde desenvoèwimento..  mundo.. 80%- visual, ` os prmadõzcsz-dc-.défiêíêƒn¢ia

nessa_ área. têm que . ser; bastante maleáveís,__ flexíveis e de adaptação fácil" para melhor

enfrentarem- as * exigências do* dia -a-~ dia ef a r -cofmpetiçãof~ com as- pesso as*~de~visão~ normal:='Uma

solução é- estimular -~ a--~ -pçs-soa-a portadora» de deficiência- visual a -desenvolver n-outro~s~ canais

sensoriais; O--ÍâtO'z,...ElÍ-3l1dÍÇãÓé-- princiÍpaIzÍfÓnte,-de-z aquisição.,dä.-.Iinguagem--e...da.Íco.mLmícação, o

olfato_.e_o;.paladar;.

tentativa'~deresg-atar-' o¬valor* dor indivíduo- portador sdedeficiência, sejaela-~ sensorial,

mental- ou fisica, independentemente de sua- educabilidade ~Gl;l'~_~Q1*0dH'ÉÍVÍ€l8€ÍG', deve ser feita.

pz@ziéQ-,va1ó.¢izàfz o-- ser humanoâ, qualquernqueà seja- a- .sua-zcondição=z ou «deficiência,.. .pelos-simples

fä1íÍO._dëÉÇ exist'ir,_e. nãoz;peIo¿;ques será_capaz_de aprender ou produzir; iTo'doS' os. pais, profissionais,

seresfhumano sem- sgcralg;;sãof~responsáveis'~ pelas- ~mudanç_as+ se para melhor que pjossarnf acontecer

na~~área+ das deficiênciasz. Somente o~ homemé- respo=nsáve~l~ pela humanização- da---sociedade em

que.-vive;



CAPÍTULO; III

czoNtGÊNrrAcc1cNo12ERAtDA

No: ato da. cconcepÇtãof,_ na 'pessoa recebe de seus; progenitoresz uma: carga hereditária de

caracteres; indíviduaísúnico sc ez intransferíveis. incluem--se neles características- biozló~g»ic*o-sociaisf

próprias: da espécies,-. como. ainda_a-__o_~. esq11eIeto.,.. musc.uIatura,_ sistema' nemo_so;,-_ capacidade- de

criar- estruturas funcionais, sexo, t“ipologia,_. tônus muscular, grau de excitabilidade dos

neurônio sz- e~tipo- do.-r corpo.

Paraque- estes ~caracteres«se desenvozlvam, os -estímulos intemozs são snecessários, como

os: fatores .externo s, tais; como .contextoz s.ó;ciozcuItura1,i Á geo grafia, tradíçõ es, escala de

valores, alimentação, . habitação, e_Scolaridade,a_ afetividade.

Defende ROCHA (1 9*8é7i:23?7)z que não "éc só: ~oz meíozexterno que incide sobre o. indivíduo

contribuindo; para o-~ seu- desenvolvimento. A~~pessoa~ organiza seu comportamento em ef sobre

este meio, exercendo uma...ação_ sobre be.`mo.dificando_¬o... Ao- construir" sua _reaLidade;,_ novo se

estímulos. irão proporcionar uma reestruturação- de suas po-ssibilidades'.-O" desenvolvimento da

pessoa provém; pois", ' do» equzilíbriof 1 resultante. da ação' conjunta' entre ou indivíduo- e oi- seu

ambiente.

Az deficiência. está relacionada perdas; na_acuidade;vísual e/ou. no. crarnp.o.visual;_LEssa

baixa visual ac_arretaa.atraso tão. significativo no desenvo-lvimento~ que altera consideravelmente



oz processo normal de: vidado- indivíduo,necessitando-_ de muita motivação- para aprender aver.

Os distúrbios"-' funcionais; ' de visão caracterizamfse pela defasagem ' existente» entre a

qualidade eo a quantidade - de- -visão do--indivíduo-. De acordo- com (1-964), zoo; mais

importante .éêl as percepção _ visual -a -capacidade.;esta;Âque inclui znãoz sóz ao percepção; em.- si, mas

também a identificação- einterpretação.. das impressões visuais. quando .estasc-.estão" relacionadas'

com experiênciaszprévias; isto-~~é;~ a--memóna visual:  este reconhecimento-~é¬um-processo--ique

ocorre no -cérebror, não- no.--órgão -visual. - Conclui~se que-percepção. visual ~za~ qualidade de visão

- não é- O3 mesmo; que função._visuaI_= a.quantidade__de._visãoz. qualidade .de..vísão¿ é;mais,_ampla

que az_quantidade,a pois' engloba as associações, da imagem no- cérebro; e não só 0- recebimento

da imagem.

Tendo em vista principalmente- a qualidade - de -visão» -do portador de- catarata congênita

inoperada,.zeste- trabalho pretende, a- seguir, mostrar.. a_imp.o_›rtância da estimulação; .do resíduo

visual paraa vida  escolar, social ce' profissional- dessas pessoas.

3. 1, ao  É'REEDUC:AÇ“Ã -' VISUAL:

A educação .do portador:  de- deficiência;visual_ é.Ço;. proeessso -_ educativo; e[ou.;terap_êutíco

que atende; ao .indivíduo com deficiência visual; seja no caso- de ,cegueira -- ausência completa

de respoastaraos estímulos visuais:-5 sfijfã no casoz de visão subnormal - ondez ainda existe resíduo

visual; -resíduof este de variadas- intensidades - ea não-~ superado ~ através- de correções -ópticas

simples; como-z óculos -ou -lentes .de;co.ntato;. Esteoresíduo; visual; pode,-Í na .maioria do  casos, ser

estimulado para a melhoria da qualidade do desempenho visual..

Para o desempenho. visual* alcançar o  "alto grau possível, deve=se considerar' os

seguintes-aspectos¿. segundo Natalie (1 985):

- -o.. desenvolvimento- visualnão. él inato_.e_nernê automático;

-- as capacidade visual .não esta determinada . eznern pode ser avaliada



apenas .pela medida da acuidade visual;

-- as capacidade re” funcionamentof visual 1 não estão l r relacionados

necessariamente ~ à-especie ou grau de- deficiência ou _ perda;

-- a. capacidade; . e; .e:ficiência_viisuaL podem- ser ~aprendídas_.atra_\¿és-_de .um

pro-grama seqüencial de experiências visuais; com base em funções

ópticas; perccptivas. e visoperceptivas.

Aoc satendimento r educacional prestado às pessoas› co~m~ resíduo»-~ visual treinável

denominaéserreeducaçãozfvisual.

Osrobjetivosz_da.'ree_ducaçãoz visual, de acordo com  (19-89:*3i~)¿jsãos; favorecer ou

controle do' mecanismo" visual- e- ~desenvo~lver~ ~a~ capacidade"~de: discriminar; enfocar;  e

manter~=o--~ o-lhargz interpretar s as-  visuais; e~ dar» oportunidade: para a~~- aquisiçãou da

consciênciarvisual.

Os indivíduos. eficientemente reeducadosi tornam-se aptos: a reassumir seus lugares' na

so~ciedade¿¿p'ois: aprendemsou reaprendem ao  não» só com ~' seu déficit visual; mas tarnbénr

com os- comportanientos preconceituosos da sociedade. Segundo- CASrTRO~~(¿I 994»:f1  ou

objetivo: da reeducação visual__é;Ê“propiciar condições- para que. os: indivíduos. po ssarn.

o .uso de_ísua_s _vis_ãoz atrayéslde técnicasaseqiienciaisà de instrução.”

Para FAYE. (197 2:5f)â 'éâ grande a importância da correção Óptica correta 'e; os-esgptar dos

procedimentos; -~ ~médicos~ existentes; como... os-ao exames» complementares, tratamentos

med;icamentoso.s¢ eu cirúrg¿ico.s-.-- A--este~.z procedimento seia- .denomina Tratamentos C_onecto-r,h cuja

finalidade “deve;_sser;_que-o- paciente possa  com ao  eficácia sua visão residual.”

Segundo a autora citada; a reeducação visual tem conotaçãov VÍ'SI13l`21ÍI78VéS-"dC* exercícios

de focalização» ~er c fixação ¿¿do~« estímulo além- da- utilização s de auxílios: óptico sz- -ec de uzmprzçâøz

confo-rme;.o;caso1._

Mas .para se  ao correção óptica, os procedimentos .médicorsue a;_i.técnica de



instrução. adequada. -é§ .imprescindível a. avaliação. funcional da visão ,. com oo; . .objetivo de

determinar quais' estímulos visuais. serão necessários para melhorar a~ "eficiêncria-A eo o

funcioanamentovisuais.. "

3;. l  Avaliaçãofiài .da .eficiêncía e do funcionamento visuais:

Para que" se: _po;ssa~~ desenvolver~~  programa de reeducação: visual deve-se

primeiramente -submeter ~o~ portador de -catarata congênita; inoperada i A a -A  avaliação

diagnóstica, que consiste» óe--uma- pzéavaiiàçâøet ondeí .se_.veri;fica. se háalgum. resíduo. visual. A

seguir, procedeà~se.a. avaliação propriamente..dita,. cujo- objetivo Jé. .conhecer aqualidade desse

resíduo;  chamou" aos esta avaliação» de ~  - Procedimento. def Avaliação

Diag_nostica.~ -Soma-se os- ~resultados.~com os¬~obtidos›~pelo= exame- ofialmológico._ ~ -Dez posse

desses dado soiiidica-se ~o- ›que._deve;_ser.;trabalhado;.nor programa; de eficiência_do.-funcionamentoa

visual..

Eficiência- visual see- refere à-~ -vis-ão-~ relac-ionada~ a~ -A variaveis'  pessoais+ eo ambientais".

BARRAGA; ~ao‹se~ referü-da efic.iênc.ia~zvisual¿- considerou:^ “acuidade visualapara; slo_nge_e..para

perto ,, ~0<~C.0I1ÍEIIO.lC._d€.. movimentação. dos;.o«lhos.,--asz_capacidades; adaptativasae;.ac.omodativas¿ do

mecanismo. .visual,* .ra . capacidade; de. filtração: da luz pelos- meios ó.pticos;, - a velocidade e

qualidade do processamento A pelo \ cérebro t são se relacioznadose à eficiêneia-A visual; A eficiência

visual é~~única_~p_ara cada pessoa.” (CASTR , ~l~~994ê:. ~1zÍ56);.

Visão funcio.nal;. assegura «CÍO.RN; (CASTRO, l`994i;.l5Í6)1,. refereésieinhabilidadei..de .usar

avisão para realizar; .determinadas tarefaszda Vida diária.  1.983-,Ç este autora. propôsfúuma

inter-relação entre os fatores determinantes do fimcionamento.=visuale,. queâsão :

a)~ Habilidades visuais: incluem os cinco componentes-~fisiológicosc da

visão.:,_ - acuidade.. . visual. para.-. perto; - - campo. .visual central eo

.p_eriféricoz;. _¬~ motilidade ocular; - funções. do .lobo .occipital e; outras'



ob)

C)

áreas. dodcérebror que .contribuem para fixaçãcâ, fusão, percepção do

movimento-e--acomodação-;;~ - recepçãofde luz e~-cores;

-Potencialidades visuais: referem-se  a~ experiências.. .vivenciadas eo

funç.ões_.Íacumuladas-- que- indivíduo r pode  para_;pro.polsito-si

criativo s.. Os .cinco componentes: desse item são: -~ pro.cesso congitivo;

-3 desenvolvimento- sensorial; ----habilidade, ~perceptual¿;1-"caraete~1=ização=.

psicológica; - composição efisic-a, incluindo desenvolvimento motor eo

saúde geral;

.Características ambientais: são atributos. dors..objet_os_que permitenrser

visíveis: - cor ~-- nuança¿ ~ saturação; brilho; -a contraste- dado pelas

diferenças de cor e de intensidade -luminosa das váriasz-partesc ~de~

objeto; --tempo. r- fieqüência, duração ec velocidade. da .apresentação ;t -›

espaço -  padrão, distância; - iluminação -quantidade eztipo

de-luz q11e~entra-#nos=o1hos.

Ainda. segundo» CASTRO (19941) as avaliação funcional. da» visão deve incluir" os

seguintes. procedimentos

.lr

2.

3.

-Levantamento detodas as .info-rmações.`disponíveis_sobre O1 paciente -

dados históricos; ~educac-ionaisf-e-profissionais;

-z Eonuevista. como o- paciente e/ou~ fami1iares¿ -conforme a idade do

paciente., através.. .doc uso- de- -questioânário .e.struturadoz,_._ abordando

aspectos relativos ao desempenho visual; -a atividades da "vida diária,

de lazer, profissionais, esco.lar¿ orientação e mobilidade;

- Avaliação das- habilidades visuais. e potenziafidzâiesr individuais

atravéstda observação do.. comportamento visuallftente .às diversas

características ambientais, .realizada t de .acordo com a idade se o



.desenvolvimento-. .neuropsicomotor e __obedec.end0- àsdivisão. por; faixas

etárias de “()=2, de 3z-6, de 7`- 12: 31710-S-`d€' idade; 'ado-lescentes. eu adulto sv..

B`aseado=-nesta avaliação o~ educador-fará_ sua- opção» ~ quanto à a condutaza; ser seguida na

reeducação: visual.

3-.2í._ CONDUTAS “INSTRUGIONAIS :.

De -acordo com--CASIRQ-( I-9~94ä-I-5%1)¿. quando--for indicada. a. reedueaç-ãoz -vi;suval,~>po;de-

se reeoriter; aetrêslipozsa de Ícozndutas:

3.2..1'. Programas-deEstimuIaçã0= Visual:

São indieado.s«_ para --pessoas›-quez têm- resíduo visual-  -ef não  -vis-ão para

eo.mportamentos¢.u visualmente; orientado.-s...  Indiàëíduozs; com- visão»   . aprendem a

funcionar visualmente attavésde  processo» de aprendizagem ligados, ao- interesse, motivação

er 'atençãof ao mundo visual acessível.:  indivíduos: resistem a apfendera- enxergar- por

várias; - razões-1---fifiaeassosë-~-ao--«realizar z tarefas-visuais;.z -expect-ativas¬ visuais -irreaisl-;~ medo» de se

tomarem .independentes -e<.p.erde1:en1`c.e1:to;S1_ benefieiosz;_.sfalta;dÍe_- 1interesse_em_ investirutempzo- e

.esforços adicionais.

“Para-se atingir `OS?i01bjÇÍÍVO-ST'd0-S? *Programas de Estimulação. Visual* é necessário -oe uso

de~_proeesso~s: ~ -de estímulo~s»~ visuais repetidosz - que propiciam- -oz aumento da -habilidade de

discriminação,zz-melho-rando; `a- imagem;  ›a u memória. .visual ef. C0`IlG.0IfII€I*IdÓ;-. spam o

desenvolvimentoz dezhab.ilidfades. peroseptivmmotoras.” (.CAS~TRO~,: l*994-:*I.5f7)

~3;2a;2l. Treino- da_~Eficiênc~ia -Visual:

Saegundo.¬BfiARRAGÃ- (I9-8.5)i,, a perc.epção;_ visual. ..é_› muito z  doa- que_-clarezëa e

acuicladez; é'.8..._Cap21Cida€1¢;d€ construir uma imagem visual, de fazer distinções em termo de



diferenciação,deicaracterísticasc e de dar algum significado' ao? que aseivê. Ela defende i que o

treinamento- da eficiência visual- é indicado-~_~para-o» desenvozlvimento das habilidades visuais em

oito áreas; asaber:

_

~2Í

3

4

5.

6

7

Resposta à luz, focaIizaçã;o,- fixação e .sc.guimentoz`. de i. .objetos

lumino sos, inicialmente; a seguir, padrões; mais complexos como

rostos humanos;

- -Controle voluntário dos movimentos- dos molhos; ~~ seleção c

discriminação de l.objeto~s._, c.oncreto<sr. em cores; e- .formas . distintas:

seguimento; .de  luz em movimento; localização e apreensão de

objeto- 'no espaço; contato- visual> com-o= objeto em movimento;

«Discriminação de claro-escuro, de cores; de contornoi=s;~~de›taman1aors`;

reconhecimento e. utilização.- de.-...objetos. -~ concretos «através da

exploração .eu manipulação;

o -ã Reconhecimento- ~e~--~identi;fic~ação~-de~ *formas-~e~~detalhes de--objeto-s,

fig~uras~~~ e¡pe-ssoas; memória_»avisual¿para objetos-a concretos; fotQS' de

pessoas,--cores,; figuras;e;.símboIos:_abstratos;;

Discriminação e transparência: detalhes .em figuras complexas;

relação da c 1 parte com ~~ o todo; ~dis;crimínaçãof~ de ;figura›fundo= e

montagem de quebra-cabeça;

~ s -1zDiscriminaçãoé,-. identificação; te. reprodução . de. z figurasr ¬e.; .símbo lo s

ab'strato~s;_ selação de .figura abstrata .complexaypartindof de

detalhe. único; cópia -ee traçado de desenhos e' figuras;;seIeção.-». de

símbolos semelhantes;

Discriminação,_identificação_ eirelacionamentoz de__figuras._abstratas e

foc_os,;; diferenciação. .de figura-fundo-';_ Í`I'€.C.OI1h€QÍH¶CIlÍQÍ e 'identificação



dersemelhanças e;cliferençaszentre letras. e_ palavras; ea

8" -f" .ldenti:ficação~, percepção e reprodução' de símbolo sê iso lados- e

combinadosgz consciência- da eo -constância does ~-estilos das -letras e

palavras.

GOODtRICI+l¿.;_estuClando- os oito estágios apresentadosporzBARRAGA, relatou que o

teste: perceptual de figuraíundo de FRO  ~é  bom indicador da 'performance -de leitura e

tarefas -relaeionadasz tanto para perto quanto para longe.

Para `FRO'S=TIG perc.epçãoz.visua];não é;.o__ mesmo; que: rfi1nção= ~-VÍSÍ¿1ÉIlÇ_ Arpercepção; visual

é;muitO1.maiS ampla, pois engloba as associações da "imagem noeérebro; .e não só'-_o_ recebimento

da Ífl13gÇITl;.` “Não existe *apenas ~ uma -capacidade-zperceptual- visual;:hmas--~vá1=ias;¿as-~qt1aiS se

desenvolvem ou~~~menos~ independentemente outras- epo demé sofrer: perturbagões

com relativa- independênc.iã-umadas outras ..e;_em rgrausrvaziàdø s-.°.°* (ll

Bodeëse relacionar cinco capacidades perceptivo-visuais. de maior relevância para or

desenvolvimento-“dapessoaz

~1~~ ~-› percepção de- po siçiãoz-noz -espaço;

21 z- .aperctepçãoàa-.de relaç.õ.esiespaciais;

31 r- .co nstâneia .perpetualg

4 -~ coordenação viso-motora;

ƒ59 -~¿pereep`ção=-~de« figura-fiândo.

3í.t2;3.d Instruçõesa para Utilização- da Visão:

Inicialmente *at pessoaea-ser~reedueada-visualrnente deve receber orientação-geral-~sobre:e

a caracterização, os tobjetivos-efuncioznamentoz-do-s auúoszópticos; utilização»do-s-»auúo.s\_não

ópticos tcomor cor, cozntrasten ilúminaçãof¿__.c_ontrole;_ da_.reflexão-. e ‹ transmissão; da- luz_eo suas

implicações; funcionais na. execução de tarefas; respons-abilidade e. cuidados de,manutenção~~ dos



¬í:>-.-'- -9--i~ --- -__ __ _ ‹..._. .. .....;z_ Jr-v ía. ._

auxílios.

9 instrutor~=~deve~ desenvo~lver*~uma seqüência: nas: sessÕresrde~ treinamento; levando em

consideração ~o~~-tipo de -atividade e a distância- necessária-¿para~ sua execuçãoz Os treinos- devem

ser- curtos e se.riado.sz para-t. não; proyocar; ciansaço_fisic.ore;visual.

3..3=. 0- PAPEL DOS* ' PR FlS`rS`IONMSrLIG QrSL~A()> PORTADQR ~DEf~

CQNGÊNITA  E  REEDUCAÇÃO :*
Os profissionaís zespecializadoésf. podem tfãzer; muito- para ameniZar;..a--_carga ..d`a_._pessoa

portadora de .ldeficíência tvisnal.¿ “N_o. início- .doâ Ç_Í1'ãlÉ)2tlh();_ de reeducaçãoi viswl, eles; devem

examinar- todas ~ as' pofssibilidades ~de~~~seusf:próprios-relacionamento=s¬:e~ atitudes+-para¬- com os

indivíduos portadores' do deficiêncíast.”  l9~90~:374). ~E~ste---trabalho deve¬ ser

orientado. por  equipe.multídiscipfinarr-ondeuo..-,oftalmo;logista,f o pedag_o;go,_oz -psíc.ólogo, o

terapeuta ocupacional, .oz assistente social- se o professor procuram .atuar de forma integrada,

para melhor aproveitamento das: orientações que- são dadas ao portado-r'~de catarata congênita

inoperad-a» er- suasfamília.

É « o ofiaIinolo.gista_, médíco;-esp.ecialiZado; t em_patolo gias;-visuais¿__ëi que; ayalia_cada_caso

de .deficiência.,visual,í utilizando, segundo  Sz  975>::2i8')Ç,,  *insirumentozspara

istor- dados anamnésicos -z relativos- ao-~ paciente (nome, idade; sexo; iproffissãoz, motivo da
`

consulta; tempo -de enfermidade);~examesê-objetivo (exame nadas» partes ~constítutivas¢ do aparelho

visual, inspeção 1 visual- à - distâncía;e;.apro.~xirnada)~, . subjetivo- (agudeza. iiísuaI,L_ .senso;_das; cores,

campo; visual). e complementares ”(laboratoriais',_ radiorló~gicocs)a;i díagnó stico +- resultado» dos

exames 'e' qual- a* patologia `apresentada;;e tratamento (médícozaou rcirúrgicoa, ópticogt reeducação

visual); Cabe ~ ao oftahnologísta -fazer -o› ac.o-mpanhamento- clínico periódico no intuito -de se

prevenirzno vas mo léstiasz eco. agravamento; do; que;o;casiono;u.-.a deficíência;visual;`_ alémrdort-u que,

sendo' a reeducação visual processozonde.'afunção visual? é; despe1tada_ou..aínda. onde ela se



aprimora .ouz zzaàquazatszu _funcionamento,.-.é. import_antís_simo 1 .que ..Q1._p0I'tadQI'_ de catarata

congênita fenlààa acompazúâzmemõ- oafiahnoflógico

Os-~ ,pedag_ogoz~ oferece- ao aluno =“abertura¬ -para o- ‹ mundo os inteleactuah- -inicia aú~~atividade~

acadêmica- e. orienta a -co-nvi3zênc.ia__ern_.socie. e.._É§. eleaquem. avalia as -diferenças; individuais Cs

de-las; aproveita para gerarya convivência harmônica entre os futuros- cidadãos, incluindo hábitos

sociais pode aceitação ' dos ioutrov "e~ 'des si:-~ próprio-;” (CASTRO, 1994~:fI 5Ê5s)f  pedagogoe o

pro-fissional que ~ -realiza ~ ~ avaliação; treinamento- ea orientação-.a Desenvolve proêgrarnas" de

reeducação, - visando proporcionar .. ao-. portador.- dez.- defioiência visuais *condiÇ_õ;es;a de..- pleno

.desenvolvime_nto~. pessoal .ze sociah Procura reduzir ao  os; efeitos da deficiência e

aproveitar ao máximo a capacidade ~dafunçãowvisuaI;. Cabe também ao pedagogg-compreender,

apoiar s e orientar ozs_pais=- uanto- 1 à¡problemática-de se»-ter-~   portador de deficiência

visual” Segundoz  (l994.i:§I.60)=¿--aoi~ pedagogo- deye-. orientar - os; pais;-.para_ -quo estes

proporcionem-  ambiente doméstico. organizado, com móveis.. et objeto-sr sempre' no-s:.mesmo~s

lugares- ref- de fácü ~orientação-para~ seus-filho-s«;: cooperenreorm- as-~ atividades+eseo~lares;- mostrando

sempre interesse;zpara- que seu-  se sintna--~-apoiadoz--e- compreendido-;à aceitem--o auflio--optico»

e -nãozóptico- -que- seu.-  porventura `ne.cessite_ .usa1:;_.estítríuIem seu -filIê1o;_ no. uso.  da

visão e .saibam que .isto rvai- proporcionar umarmelhora; considerável da..eficiência~visuaI;¡-saibam

qual éf" as forma mais 'apropriada -para-ahigiene-e cuidado s- com- o-s~aux11io-sfi-ópticos-.~ ~Qfl-pedagogo

deve ~ ainda- orientar* «o-1 professor-= naaatividadets;-.-desenvolvidas.. -ao =aIuno¿ -portador de catarata

congênita inoperada- em -esctolanorrnal.

Q- psicólogo. tem a tarefa`"def-aorientara' família-'no*'que~ `Í2II`IgC".Í`à"` ac:eitação'“da~-pessoa

portadora da deficiênciavisual. Tem também a ineumbêne-ia-de trabalhar-aos-eonteudos~-internos

que oportador da -deficiência--visual-po-ssa-apresentar, -levando-o -ao ~desenvolvimento

de suastpotencialidades. (principaliinentesatrayés;-.de_;atividadestlúdicas - jogo.s;e_brincadeiras):.

O _papeIi'do-assistente. social é_o de orientar os- pais do .portadorardee deficiência visual



quanto.. àmprevençãoc .de outros casos na família. .Após uma , anamnese do; caso .é possível

encaminhar opaeiente* às assistência»necessáriazz O~--terapeuta-ocupaciOnal-- também  na

educação- promovendo- atividades-lúdicas.. '
O-itpro.Íesso.r'  p.eçar_essencial.-nor .desenvo-lvimento,-dois: estudantes; c.om.-deficiê'ncia

visual.. Sua tarefaeducadora é- imprescindível para a vida do- aluno..  o professor' que encoraja

cof ' aluno ane~ 'portador 'dei 'deficiêneia visual a~ tornar- a- -ver;  sua “capacidades  de

visão; estimula-o» -as perceber- -e~ compreender- que-o» que ele; o- aluno-,¢~vê,. ¡p0«â¢.- ser---difelfente

daquilo.. que. .os outros. -vêem;;.enfatiza_..Ías.--impr.ess.õLesr.visuais; precisas.. eÍ Âencoraja_or .progresso-,.

s.empre..que..alg11mt trabalho estiver" abaixo' doi' rendimento::espe1ado;.. auxilia nos uso' 'correto de

aparelhos óptico s; exercita- v atividades entre os- -alunos para melhor- adaptação- do- aluno

p_o1=tador-~de- deficiência visual-F Off professor tem..-a-respo.nsabilidades -de  práticassotciais

e.. educacionais. __.i adequadas,-c.onc.orrendo- para-.-o_ pleno... àeszmzazivimzzàfa das.. habilidades- da

criança portadora de deficiência visual, tomando-as pesso.as independentes e eqfibradas... Para

isto se `f8.Z€IH.`I'lCCC.SSá1?l8S'-' “adaptaçõesfdo material--d-idático-~que= sendo- -utilizado; para- que

haja- real- liberdade de ~ exercíciozsv de -exploração dos interesses- ~-do aluno, combinandox um

planejamento.. prévio .- e.z_-- cuidadoso, com-. -atividades--- espontâneas;  e. _. fle›dveis:.-,  idéia

fundamental? que deve. restar* na mente do pro-fessor=educado-réu`a¿ de teracriança-cíondiçsõres de

aprender; para--que~o:í processo 'ãÊÍI1j_Êâ*S€IlS- objetivos-z” (R9€HA,; I9~8¢7i:24-lë)---Além--do- que* é ou

professor -que  objetivamente- os-outrozsésprofissio-naise zenvo-Mdos-- na educação .geral e

reeducação visual; das» amelhonriasae/o.au.restagnações. do. aluno..- Q i `traba1ho..-do; professog em

conjunto com estes .pro-fissionais, servirá para atingir o- objetivo: da.auto¬aceitação= da criança,

assim como sua-aceitaçãoz pelafainílíaz-  impofiante- o= -trabalho do: professor- junto- aos--pais,

pois- os- mesmos-devem ser encorajadozs a- trabalharernejuntamente- com azesço-la.

Qs.. pais; são e¬lemento.s.-ati;v:os;.do.-processo._ glo;baIÇ.de.-reeducação-Â_visual._. É°Consídere¬-que

a.- família. . éI..oz.meio.z .  -propício ao desenvolvimento afetivo-¬emo.eional do indivíduo, não
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estandeâ isentasda. influência que .a comunidade:-cpoêsnsa exercer sobre ela;.”' ”(€ASTR();;Í1f994:i

l60)

Primeiramente és neceissárioz-oque» ozs-¡pais~ entendanr suas «próprias-a reações emotiflvas- eo

intelectuais..para_._c.om e oz  .p_o1ttador_de._ defieiência_visuaL_Seus- sentimentozs_p.o;dem_ impedir

que compreendam bem o_o! processo terapêutico e cooperem com eleí “Mas;i1 normalmente,

depois de:-um~cuerto'-tempo; osf pais=-podem--sentir-se maieajustadoars' à ~situa‹;ão-da Então

estarão» melhor- habilit~ados-_-para-zred-irigir-zsuas-=energias_~paraz os êproblemasé e- como lidar com

e.les,-_já`-ac.eítam..melhorr seunfilhor portador deedeficiêncíayisuala .e. Í6Ifl1E '_.ÍI€lb3lÍÍElIL-CQzH1_ ele.”

(BAT 1;l99Oë:.3167)›;1Q"I21'o'cessoide'reeduefiçãofvisualf éeloangot-,fÍárduofefexígente-¿sr eeospais

precisam *aprender a redistribuiraoseu tempo--de acordo-com«~as~ necessidades- de filho;_ masrsem

renunciar o às suas_próp1fias--necessidades»fisieas,_psico-ló-gieaseaoter inteleetuaisz Dientro e. desse

processo.,¬o;s. paisetema algumas-responsabilidadesgz;trazer._osalunoc-pzpara= o treinamento; nos .dias e

horários" marrcados; fazer a oclusão de olho., cuidando l da' assepsia do material""a" ser*-usado'

'cuidarpara queos. retorno>s+ ménd-ieoosl-'sejq-am cumpridos: = Além- disso, “os pais- ~devem+ planejar as

atividadesfldomésticasa, nas- quais-seu¬zfilhoz-devera-usaroaoo a- visão; com-ou.zsem_zauxílio

óptR:oz:_. atividades; da -vída_.diáfia,_atiízidades, reacreativas;_,(TY,Çz. jogos, cornputador).¿- leitura ea

escrita, pesquisa visual Jestimulandofaicriança a-reaprendera-p.ver.“°" ' (CASFERQ;; I 994211 61 )r

serão=-ozseu-amor: -e a-csuaédedicação-oss+maiores..valores no- desenvolvimento de_seu_fi1ho.”“      DA
PESQIHSA:

Para o~ enriquecimento -deste ~ -trabalho -se-faz znecessáríozo apresentar; os- aspectos--teóricos

que;  a meto.dolo_gia.. da pesquisarde. `.campo,..observado  emerianças. porstadoras

deeatarata .congênita inoperada.

,_

Elitandof ~' : (l#9;81:'2l 6)~:~~“espera-se~ do~sf~_pais+~apenas¢ :que sejfam-humanos; pois



Bas.eando.zse; no. princípio; de que dos reeducador deve d atuar em todas" asc. áreas» do

desenvolvimento.ehumano;poede*-se;-trabalhar~os›-segp1intes~ aspecto s~ na reeducação-visuaI:_

I e--Luminosidade:

a)Ífixação;

b)i acompanhamento;

2 `-f`ESq§1€lT13'COIÍPQI'ãlI

a);-identificação;

B).ÍIateraIidade-;;

c)f imitação de gestos simples;

d) imitação de ge sto sr complexo=s;

3--=-Condutas-motoras;-sdezbase:

a) marcha;

b): equi1íbrio¬`dínâmico;

c); equilíbrio -estático;

d)~Sfi1f0;

~4~- CoLntroale___do;-tônusflmuscular;

'5`_¬.FÍCXÍhflÍdüd€;

6-~=~€ores;

71---›-Percepção-zde

8. -. -Pemepção.-.de_foínnas.;.ge.oaméfcIicasz;

92;  Percepção 'de .s gavuras;

Of = Relação de pertinência;

1~1~ *--RGlaÇãG-d€*'ÍgI1ald2ld€S-G diferenças;

12; - Cölordenação-.visozmotora;

13 ià. Montagem de cenas;



T4 - D'ÍSQCI'ÍI11ÍH3ÇÍãOf'(Í€'*figTl11'€I*`fl;lIld0;

1~5* = Qrientaçãof espacial;

T6 -~-Qrientação temporal;

171- C)`r-ientaçãoa espaçoztemporalg

1181+ Grafismoz

a); Emite;

b)zztraçado;

c);rit~mo;

9% Reco.rte~;

2011 Goflagem;

21- -~ Leitura.

Q?--quee --€f€Í~ÍV3IIl€I1ÍÊ'G'~~-Ífän sàéúz-zmúnaz e. os. p.o.nto;s_. a- . sexeme trabalhados.- sé; a avaliação

díagnó`stiea,. que incluisoszdado-s da anamnese, orientações ofiahnolózgicas en indicações para a

forma deereedueaçãoâ *visualf adequada: » Como- resu-lt~ado¢› tem-se ~a ~ situação-do-desenvolvimento

do-~ ealunoú- Com- -base nestaavalíação-~ oz ereeducador- irá- reforçar- os¿pontoes~¡eseo¬Ihido~s¿-paraz serem

trabalhados; .c.onjuntamente._c_om_o; needucando.



ccAPÍTULt IV

DA. PES IUISA

De acordo como projeto. de pesquisa foram- questionadas 8. crianças portadoras de

catarata congênita inoperada, na 'faixa etária de 6. a 1:4 anos, atendidas em centros

especializados para portadores de deficiências visuais, em Curitiba e Região Metropolitana.

Para esta referência foramadotadosê os seguintes procedimentos;

4 Visita a núcleos educacionais para localizar possíveis portadores de

catarata congênita inoperada na' faixa 'etária desejada;

-a Elaboração de um questionário com informações sobre anamnese,

periodicidade, assiduidade eo tempo de ea reeducação- visual, bemõcomo

quadro comparativo das dificuldades e melhorias apresentadas

pelo aluno antes se após iniciar "a reeducação visual; 'tomando porebase

alguns aspectos teórico s- apresentados;

-~ Aplicação do questionário(vide~ anexo n°' I);

-a Analise das respostas obtidas.

Após analisar' os dados obtidos napesquisa de campo, optou-se; porrformar'  quadro

comparativo  (eme anexo en° 2) que mostra onde os alunos de reeducação visual obtiveram

melhora, piora' ou onde continuaram inalteradas. as respostas. ()btiveram›ser as seguintes

conclusões; - a. grande- maioria d"os._aluno_~sƒteve melhora no_s asp.ectosa:i luminosidade, esquema



corporal -s gestos simples, cores isoladas, percepção; de formas geométricas, relação de

pertinência, discriminação de figura-fundo» simples, percepção. de linhas, grafismo e

leitura/escrita.. Nos aspectos: percepção degravuras -L semz fundo de contraste e com fundo; de

igual coloração, esquema. corporal - gestos complexos, cores misturadas, coordenação. viso

motora, recorte, percepção de figura-fundo complexa, orientação espaço-temporal e

dificuldade para leitura de perto, 'notou+se que "houve baixa melhoria, .permanecendo

inalterados os outros itens., -No aspecto dificuldade para-escrita ~ e~ -leitura de longe,

aluno teve melhora do desempenho.,  somente.  aluno apresentou. -piora no. quesito

mobilidade independente.

Pode-se concluir' que, apesar do provavel agravamento- da catarata congênita, é

possível ensinar os alunos- r a utilizarem-se da visão que possuem, desenvolvendo- esta

capacidade ao mais alto» grau possível de eficiênc.ia.., Co.nsidcre.¬sc> que a eficiência -.da .visão r que

a reeducação visual procura desenvolver nos portadores de catarata congênita po.de ser

detemiinada principalmente _pela habilidade do cérebro .para interpretar e reconhecer uma

imagem visual, ainda que incompleta e distorcida, através da discriminação de seus aspecto s

característicos e de sua relação com os demais. E isto pode ser feito através: deum- treinamento

específicoâz e da estimulação adequada dozresíduo visual.



SAO

É- necessário- lembrar* que-ou olho é responsável pela aquisição de aproximadamente: 80%

do conhecimento*  e que qualquer deficiência nesse órgão compromete,_ em maior ou

menor €XÍCl*1SãQ`,.'O= desenvolvimento- das aptidões intelectuais ez psicomotoras, interferindo; na

vida  social, escolar' eu profissiomldo- indivíduo.

Se por  lado a fundamentação. teórica apresentada-discforreu sobre a-existência da

dificuldade visual, a caracterização dessa dificuldade e a necessidade de atendimento

eSpecializado=,_por outro- lado: a pesquisa de campo ,provou que a' estimulação doz resíduo visual

em portadores de- catarata congênita inoperada é de -suma relevância, po-isz pôde-se comprovar

a melhoria da eficiência visual na grande maioria dos alunos: entrevistados.

Como  indivíduo necessita de todas; as ferramentas possíveis .que estejam ao seu

alcanceapara. elevar sua qualidade. de vida  escolar, social e pro=fissio.nal, os portador de

catarata congênita inoperada. deve ser reeducado visualmente, para que _- possa ~ se sentir

pessoa plena em suas capacidades, equilibrada em seu conceito interior, e independente.

As pessoas eficientemente reeducadas tornam-se aptas a reassumir' seus lugares no seio

familiar eg na sociedade, enfrentando oe preconceito. decorrente de seu problema visual; para as

crianças que fieqüentam a escola, a reeducação visual permite grande melhoriano aprendizado

das- matérias ea também no convívio- com os colegas; e na área profissional-possibilita melhor

colocação- no mercado de trabalho-,. com o. portador de déficiência visual utilizando- todas asi
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suas' potencialidades, sw capacidade de expressão- e criação. Citando ROCHA (I987:25=9),. oe

trabalho é fator essencial? no processo de integração. Esse ser c humano pode: contribuir para a

produção da riqueza nacional, tornando-se  ser _produtivo,_  ser de r direitos e deveres,

plenamente n integrado na família eo nos grupos- sociais- a que - pertence. E o~ mais importante:

pode exercer sua cidadania em toda plenitude.

Estatpesquisaf científica aborda apenas.  aspecto: da_ problemática da deficiência visual

com universo de _pesquisa_ restrito, sugerindo que outros pesquisadores _pssaom fazer outras

abordagens envolvendo:

-a patologias diversas;

- aprendizagem desses sujeitos;

-a aspectos maturativos;

- aspectos psieopedagógicos;

- adequação-  e

- adequação no Ensino Regular;



ANEXOS

ANEX01' - QUESTIONÁRI'OS;;... .......................................................................

ANEXO~2~ _ QUADRO COMPARATIVO DE DETERWNAQOS ASPECTOSQDO

DESENVOLVIMENTODOS 'PESQUISADOSQ ..z....  .



QUESTIONÁRIO

NOME: F. M. D.

SEXO: Feminino

IDADE: 6 anos

ESCOLARIDADE: Pré-escola

LAUDO OFTALMOLÓGICO: Catarata Congênita Ambos os Olhos - AO

AUxiL1o ÓPTICO: ( X )NÃo ( ) SIM. QUAL? 1    Q
INSTITUIÇÃO: será omitida a pedido da direção da mesma

PERIODICII)ADE: 4 sessões semanais de 40 minutos

ASSII)UIDADE: 95%

QUANTO TEMPO DE REEDUCAÇÃO VISUAL: 1 ano

QUADRO COMPARATIVO ENTRE AS DIFICULDADES APRESENTADAS ANTES E

AS MELHORIAS VERIFICADAS APÓS A REEDUCAÇÃO VISUAL, LEVANDO EM

CONSIDERAÇÃO O TEMPO DE PERIODICIDADE, AS SI1)UIDADE E TREINAMENTO

ACIMA APRESENTADOS:

Legenda: S - Sim

N - Não

C - Confunde

D - Consegue com dificuldade

X - Antes de iniciar Reeducação Visual

X - Após Reeducação Visual

:S NiC D
Distingue objetos com fimdo luminoso .......   X CX
Distingue gravuras com fundo de contraste .......   X X O
Distingue objetos sem fundo de contraste ..........  O X ij X C:
Distingue objetos com fundo de igual coloração ....... O O SX O CX j O

Imita gestos simples .......................................... X   X
Imita gestos complexos ....................................................... I  XX O O
Discrimina, identifica, reconhece e nomeia cores isoladas ........... O O ij X  X  S O
Discrimina, identifica, reconhece e nomeia cores misturadas ..........  X O X U



Discrimina, identifica, reconhece e nomeia formas geométricas .......

Emparelha e/ou encaixa objetos seguindo: cor .........................

forma ..........

tamanho .........

GSPCSSLITB ........

comprimento .........

largura ............

Coordenação viso-motora: pegar objetos ...............

cobrir traçados ......................

unir pontos conforme modelo .......

recortar formas geométricas .........

N C

XX

XX

xx
XX

xx
XX

XX

xx

XX

XX

Respostas obtidas jà distância

X C C C X C curta
C C C  intermediária

il longa

Percepção figura-fimdo: simples .........

complexa ................................

Análise e síntese (relaciona todo/parte e parte/todo):

quebra-cabeça simples .........

quebra-cabeça complexo ........

Discrimina detalhes internos em gravuras e objetos .......

Discrimina detalhes externos em gravuras e objetos .........

Reconhece símbolos abstratos isolados ......................

Copia símbolos abstratos isolados ...................

Reconhece símbolos abstratos combinados .........

Copia símbolos abstratos combinados ..........

Lê palavras: simples ....... \QQOOQIOOQQQQQQQÓOQOO

N C D
XX

XX

xx
XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX



complexas .......

Escreve palavras: simples ........

complexas .........

Respostas obtidas à distância i

” i x curta

intermediária

longa

Mobilidade independente ........

Integração no meio: escolar ........

vizinhança .........

Dificuldade para escrita .................

Dificuldade para leitura de: perto ..........

longe



4-9

QUESTIONÁRIO

NOME: A. E. P.

SEXO: Masculino

IDADE: 6 anos

ESCOLARIDADE: Pré-escola

LAUDO OFTALMOLÓGICO: Catarata Congênita Ambos os Olhos - AO

AUXÍLIO ÓPTICO; ( X ) NÃO ( ) SIM. QUAL? O O
INSTITUIÇÃO: será omitida a pedido da direção da mesma

PERIODICIDADE: 2 sessões semanais de 50 minutos

AS SIDUIDADE: 69%

QUANTO TEMPO DE REEDUCAÇÃO VISUAL: 1,5 ano

QUADRO COMPARATIVO ENTRE AS DIFICULDADES APRESENTADAS ANTES E

AS MELHORIAS VERIFICADAS APÓS A REEDUCAÇÃO VISUAL, LEVANDO EM

CONSIDERAÇÃO O TEMPO DE PERIODICIDADE, ASSIDUIDADE E TREINAMENTO

ACIMA APRESENTADOS:

Legenda: S - Sim

N - Não

C - Confimde

D - Consegue com dificuldade

X - Antes de iniciar Reeducação Visual

X - Após Reeducação Visual

ISTNSSC SD
Distingue objetos com fundo luminoso ............  X X
Distingue gravuras com fimdo de contraste ........ É X X O  SX
Distingue objetos sem fundo de contraste .............. E O 1 X  O A Í
Distingue objetos com fundo de igual coloração ........ í XX Xo Q 7 XImita gestos simples ...........................................  X
Imita gestos complexos ........................................................ ç XX
Discrimina, identifica, reconhece e nomeia cores isoladas ........ ¬ X X V

Discrimina, identifica, reconhece e nomeia cores misturadas ....... XXX A O



Discrimina, identifica, reconhece e nomeia formas geométricas

Emparelha e/ou encaixa objetos seguindo: cor .........................

forma ........

tamanho .......

espessura .........

comprimento ..........

largura ............

Coordenação viso-motora: pegar objetos ................

cobrir traçados .......................

unir pontos conforme modelo .......

recortar formas geométricas ..........

Respostasobtidas à distância

L C Xi   curta
C  intermediária

longa

Percepção figura-fundo: simples .........

complexa ................................

Análise e síntese (relaciona todo/parte e parte/todo):

quebra-cabeça simples .........

quebra-cabeça complexo .........

Discrimina detalhes intemos em gravuras e objetos .......

Discrimina detalhes externos em gravuras e objetos .......

Reconhece símbolos abstratos isolados .... oáicoooobcfiooooooo

Copia simbolos abstratos isolados ....................

Reconhece símbolos abstratos combinados ..........

Copia símbolos abstratos combinados ...........

Lê palavras: simples ............................



complexas ..........

Escreve palavras: simples ...........

complexas .........

ii Respostas obtidas à distância

curta

intermediária

longa

Mobilidade independente ........

Integração no meio: escolar .........

vizinhança ........

Dificuldade para escrita ....................

Dificuldade para leitura de: perto.

longe ........



QUESTIONÁRIO

NOIVE: C. W. A.

SEXO: Masculino

IDADE: 14 anos

ESCOLARIDADE: 3° série

LAUDO OFTALMOLÓGICO: Catarata Congênita Ambos os Olhos - AO

Awduo ÓPTICO; ( X )NÃo ( ) SIM. QUAL? I
INSTITUIÇÃO: será omitida a pedido da direção da mesma

PERIODICEADE: 2 sessões semanais de 40 minutos

ASSIDUIDADE: 60%

QUANTO TEl\/EO DE REEDUCAÇÃO VISUAL: 3 anos

QUADRO COWARATIVO ENTRE AS DIFICULDADES APRESENTADAS ANTES E

AS NELHORIAS VERHICADAS APÓS A REEDUCAÇÃO VISUAL, LEVANDO EM

CONSIDERAÇÃO O TÍEl\/WO DE PERIODICIDADE, AS SIDUIDADE E TREINAIVENTO

ACIMA APRESENTADOS:

Legenda: S - Sim

N - Não

C - Confilnde

D - Consegue com dificuldade

X - Antes de iniciar Reeducação Visual

X - Após Reeducação Visual

E S  N X C  D

Distingue objetos com fundo luminoso ......... › XX M O
Distingue gravuras com fimdo de contraste .........  T O XX X
Distingue objetos sem fundo de contraste .._........ í X XX lj
Distingue objetos com fundo de igual coloração ........ ll  XX `

Imita gestos simples ............................................ .. T X X A i
Imita gestos complexos .................................................... L O  X X E
Discrimina, identifica, reconhece e nomeia cores isoladas ........ H X ll X É Êí O É

Discrirnina, identifica., reconhece e nomeia cores misturadas ....... M X XX " O ¶



Discrimina, identifica, reconhece e nomeia formas geométricas

Emparelha e/ou encaixa objetos seguindo: cor .........................

forma ..........

tamanho ..........

espessura ........

comprimento .........

largura ............

Coordenação viso-motora: pegar objetos ...............

cobrir traçados .......................

unir pontos conforme modelo .......

recortar fonnas geométricas .........

Respostas obtidas à distância

C  X C curta
ii 'intermediária

ii C j longa1+ _

Percepção figura-fundo: sirnples .........

complexa ................................

Análise e síntese (relaciona todo/parte e parte/todo):

quebra-cabeça simples .........

quebra-cabeça complexo ........

Discrimina detalhes intemos em gravuras e objetos .......

Discrimina detalhes extemos em gravuras e objetos .........

Reconhece símbolos abstratos isolados ......................

Copia símbolos abstratos isolados ....................

Reconhece símbolos abstratos combinados .........

Copia símbolos abstratos combinados ...........

Lê palavras: simples ...........................



complexas ........

Escreve palavras: simples ........

complexas ..........

Respostas obtidas à distância iil X curta

intermediária

longa

Mobilidade independente .........

Integração no meio: escolar ........

vizinhança .........

Dificuldade para escrita ...............

Dificuldade para leitura de: perto.

longe .........



QUESTIONÁRIO

NOME: T. M. S.

SEXO: Masculino

IDADE: 12 anos

ESCOLARIDADE: 2” série

LAUDO OFTALMOLÓGICO: Catarata Congênita Ambos os Olhos - AO

AUXÍLIO ÓPTICO; ( X )NÃO ( ) SIM. QUAL? P  _
INSTITUIÇÃO: será omitida a pedido da direção da mesma

PERIODICIDADE: 2 sessões semanais de 40 minutos

ASSIDUIDADE: 80%

QUANTO TEMPO DE REEDUCAÇÃO VISUAL: 1 ano

QUADRO COMPARATIVO ENTRE AS DIFICULDADES APRESENTADAS ANTES E

AS MELHORIAS VERIFICADAS APÓS A REEDUCAÇÃO VISUAL, LEVANDO EM

CONSIDERAÇÃO O TEMPO DE PERIODICIDADE, AS SIDUIDADE E TREINAMENTO

ACIMA APRESENTADOS:

Legenda: S - Sim

N - Não

C - Confilnde

D - Consegue com dificuldade

X - Antes de iniciar Reeducação Visual

X - Após Reeducação Visual CD
Distingue objetos com fimdo luminoso ........... . J X I iXcz

Distingue gravuras com fimdo de contraste ....... O O ii X AX

Distingue objetos sem fundo de contraste .................  XX i
Distingue objetos com fimdo de igual coloração .......... E XX O O
Imita gestos simples .............................................. i X  O E O XS
Imita gestos complexos ......................................................  i  O i
Discrimina, identifica, reconhece e nomeia cores isoladas ........... O X   Í X

Discrimina, identifica, reconhece e nomeia cores misturadas .......... O XX O DÊ



Discrimina, identifica, reconhece e nomeia formas geométricas

Emparelha e/ou encaixa objetos seguindo: cor .........................

forma .........

tamanho ........

espessura ..........

comprimento .......

largura ..........

Coordenação viso-motora: pegar objetos ..............

cobrir traçados ........................

unir pontos conforme modelo ........

recortar formas geométricas ........

Respostas obtidas C à distância

X C C curta
C intermediária

C longa

Percepção figura-fundo: simples .......

complexa ..............................

Análise e síntese (relaciona todo/parte e parte/todo):

quebra-cabeça simples .......

quebra-cabeça complexo .......

Discrimina detalhes intemos em gravuras e objetos ........

Discrimina detalhes extemos em gravuras e objetos ........

Reconhece simbolos abstratos isolados ....................

Copia símbolos abstratos isolados ...............

Reconhece símbolos abstratos combinados ........

Copia símbolos abstratos combinados .........

Lê palavras: simples .............................



complexas ........

Escreve palavras: simples ........

complexas ..........

N C
X l

X i

X

ii i Respostas obtidas i à distância

curta

intermediária

longa

Mobilidade independente .........

Integração no meio: escolar ............

vizinhança .........

Drficuldade para escrita ..................

Dificuldade para leitura de: perto.

longe .........

NC
n XX



QUESTIONÁRIO

NOME: R. S.

SEXO: Masculino

IDADE: 10 anos

ESCOLARIDADE: 3“ série

LAUDO OFTALMOLÓGICO: Catarata Congênita Ambos os Olhos - AO

AUXÍLIO ÓPTICO: ( x )NÃo ( ) s1M. QUAL? D g
INSTITUIÇÃO: será ornitida a pedido da direção da mesma

PERIODICIDADE: 2 sessões semanais de 40 minutos

ASSIDUIDADE: 95%

QUANTO TEMPO DE REEDUCAÇÃO VISUAL: 2 anos

QUADRO COMPARATIVO ENTRE AS DIFICULDADES APRESENTADAS ANTES- E

AS MELHORIAS VERIFICADAS APÓS A REEDUCAÇÃO VISUAL, LEvANDo EM

coNs1DERAÇÃo O TEMPO DE PERIODICIDADE, ASSIDUIDADE E TREINAMENTO

ACIMA APRESENTADOS:

Legenda: S - Sim

N - Não

:C - Confunde

D - Consegue com dificuldade

X - Antes de iniciar Reeducação Visual

X - Após Reeducação Visual

S s NP C iD
Distingue objetos com fundo luminoso ............ l -XP O O O
Distingue gravuras com fundo de contraste ........ X  l O X
Distingue objetos sem fundo de contraste ............... * E   O  O

Distingue objetos com fimdo de igual coloração ........  F XX I I`J` _.Í _ _X A  xImita gestos sunples ........................................... ç _
Irnita gestos complexos ........................................................ ¡ X il X  O A
Discrimina, identifica, reconhece e nomeia cores isoladas .........  O i O X

X « DDiscrimina, identifica, reconhece e nomeia cores misturadas ........ É X l



Discrimina, identifica, reconhece e nomeia formas geométricas

Emparelha e/ou encaixa objetos seguindo: cor .................

forma .........

tamanho ........

espessura ..........

comprimento .......

largura ..........

Coordenação viso-motora: pegar objetos ..............

cobrir traçados ........................

unir pontos conforme modelo ........

recortar formas geométricas ........

C Respostas obtidas à distância ii

C  X ii curta
C R intermediária

e 1
longa

Percepção figura-fimdo: simples .......

complexa ..............................

Análise e síntese (relaciona todo/parte e parte/todo):

quebraécabeça simples .......

quebra-cabeça complexo .......

Discrimina detalhes internos em gravuras e objetos .........

Discrimina detalhes extemos em gravuras e objetos ........

Reconhece símbolos abstratos isolados ....................

Copia simbolos abstratos isolados ...............

Reconhece símbolos abstratos combinados ........

Copia símbolos abstratos combinados .........

Lê palavras: simples .............................



complexas ........

Escreve palavras: simples ........

complexas ..........

i Respostas obtidas à distância
curta

intermediária

longa

Mobilidade independente; ........

Integração no meio: escolar .........

vizinhança ..........

Dificuldade para escrita ..................

Dificuldade para leitura de: perto.

longe ..........



QUESTIONÁRIO

NOME: R. M. A.

SEXO: Feminino

IDADE: 9 anos

ESCOLARIDADE: 3“ série

LAUDO OFTALMOLÓGICO: CatarataCongênita Ambos os Olhos - AO

AUXÍLIO ÓPTICO; ( x ) NÃO ( ) s1M. QUAL? O
INSTITUIÇÃO: será omitida a pedido da direção da mesma

PERIODICIDADE: 2 sessões semanais de 40 minutos

ASSII)UII)ADE: 90%

QUANTO TEMPO DE REEDUCAÇÃO VISUAL: 3 anos

QUADRO COMPARATIVO ENTRE AS DIFICULDADES APRESENTADAS ANTES E

AS MELHORIAS VERIÍFICADAS APÓS A REEDUCAÇÃO VISUAL, LEVANDO EM

CONSIDERAÇÃO O TEMPO DE PERIODICIDADE, AS SIDUIDADE E TREINAMENTO

ACIMA APRESENTADOS:

Legenda: S - Sim

N - Não

C - Confimde

D - Consegue com dificuldade

X - Antes de iniciar Reeducação Visual

X - Após Reeducação Visual

›SS NAC D
Distingue objetos com fundo luminoso .......... X  A X
Distingue gravuras com fimdo de contraste ..........  X O E O  X j
Distingue objetos sem fundo de contraste ................ da X  X  E O
Distingue objetos com fimdo de igual coloração .......... i E A XX E E

Imita gestos simples ............................................. . P XX A  “
Imita gestos complexos ......................................................... 1 X E il X A
Discrimina, identifica, reconhece e nomeia cores isoladas .......... . I T

Discrimina, identifica, reconhece e nomeia cores misturadas ......... l O X  ¿ LX



Discrimina, identifica, reconhece e nomeia formas geométricas

Emparelha e/ou encaixa objetos seguindo: cor .........................

forma .......

tamanho .......

espessura ........

comprimento .........

largura ............

Coordenação viso-motora: pegar objetos ...............

cobrir traçados .......................

unir pontos confonne modelo .......

recortar formas geométricas .........

Respostas obtidas à distância C

ii :X C  tcurta
R timer-mzóiàz-ia

da longa

Percepção figura-fundo: simples .........

complexa ................................

Análise e síntese (relaciona todo/parte e parte/todo):

quebra-cabeça simples .........

quebra-cabeça complexo .........

Discrimina detalhes intemos em gravuras e objetos .......

Discrimina detalhes externos em gravuras e objetos ..........

Reconhece símbolos abstratos isolados ......................

Copia símbolos abstratos isolados .................

Reconhece símbolos abstratos combinados ..........

Copia símbolos abstratos combinados ...........

Lê palavras: simples ....... lficnqboootfincvtiqcooo



complexas ........

Escreve palavras: simples .........

complexas ..........

NCD
X

X 7 l

X

i Respostas obtidas ii à distânciafl
curta

intermediária

longa
Ig o do r

Mobilidade independente .........

Integração no meio: escolar .........

vizinhança ..........

Dificuldade para escrita ...............

Dificuldade para leitura de: perto.

longe ..........

N ic
.xxl

X



QUESTIONÁRIO

NOME: W. M. J .

SEXO: Masculino

IDADE: 9 anos

ESCOLARIDADE: 23 série

LAUDO OFTALMOLÓGICO: Catarata Congênita Ambos os Olhos - AO

Auxíuo ÓPTICO; ( x ) NÃO ( ) s1M. QUAL?  U I
INSTITUIÇÃO: será omitida a pedido da direção da mesma

PERIODICIDADE: 2 sessões semanais de 50 minutos

AS SIDUIDADE: 85%

QUANTO TEMPO DE REEDUCAÇÃO VISUAL: 2 anos

QUADRO COMPARATIVO ENTRE AS DIFICULDADES APRESENTADAS ANTES E

AS MELHORIAS VERIFICADAS APÓS A REEDUCAÇÃO v1sUAL, LEVANDO EM

coNs1DERAÇÃo O TEMPO DE PERIODICIDADE, ASSIDUIDADE E TREINAMENTO

ACIMA APRESENTADOS:

Legenda: S - Sim

N - Não

C - Confimde

D - Consegue com dificuldade

X - Antes de iniciar Reeducação Visual

X - Após Reeducação Visual

N n C D
Distingue objetos com fundo luminoso ............ O X ç n X
Distingue gravuras com fundo de contraste ......... n X n * X
Distingue objetos sem fundo de contraste ...............  O X  O XO
Distingue objetos com fundo de igual coloração ......... O ' XX Í E
Imita gestos simples ............................................  X O  v E  X
Imita gestos complexos ........................................................    DO X A E iiX`

Disciimina, identifica, reconhece e nomeia cores isoladas ......... xi  O O X O
Discrimina, identifica, reconhece e nomeia cores misturadas ........ i  O X O E O X



Discrimina, identifica, reconhece e nomeia formas geométricas

Emparelha e/ou encaixa objetos seguindo: cor .........................

forma ..........

tamanho ..........

espessura ........

comprimento .........

largura ............

Coordenação viso-motora: pegar objetos ...............

cobrir traçados .......................

unir pontos conforme modelo .......

recortar formas geométricas .........

Respostas obtidas C à distância

C  X C “curta
C C C intermediária

longa

Percepção figura-fundo: simples .........

complexa ................................

Análise e síntese (relaciona todo/parte e parte/todo):

quebra-cabeça simples ....._...

quebra-cabeça complexo ........

Discrimina detalhes intemos em gravuras e objetos .......

Discrimina detalhes externos em gravuras e objetos .........

Reconhece símbolos abstratos isolados ......................

Copia simbolos abstratos isolados ................

Reconhece símbolos abstratos combinados .........

Copia símbolos abstratos combinados ..........

Lê palavras: simples ....... oOooo|00OI0||Q||looa



complexas ........

Escreve palavras: simples .........

complexas .......

Respostas obtidas  i à distância i

curta

intermediária

longa

Mobilidade independente .........

Integração no meio: escolar ........

vizinhança ..........

Dificuldade para escrita ...............

Dificuldade para leitura de: perto.

longe



QUESTIONÁRIO

NOME: B. A. S.

SEXO: Feminino

IDADE: ll anos

ESCOLARIDADE: 4° série

LAUDO OF TALMOLÓGICO: Catarata Congênita Ambos os Olhos - AO

AUXÍLIO Ó1>T1cOz( x )NÃO ( ) SIM. QUAL? Os
INSTITUIÇÃO: será omitida a pedido da direção da mesma

PERIODICIDADE: 2 sessões semanais de. 40 minutos

ASSIDUIDADE: 90%

QUANTO TEMPO DE REEDUCAÇÃO VISUAL: 2 anos

QUADRO COMPARATIVO ENTRE AS DIFICULDADES APRESENTADAS ANTES E

AS MELHORIAS VERIFICADAS APÓS A REEDUCAÇÃO VISUAL, LEVANDO EM

CONSIDERAÇÃO O TEMPO DE PERIODICIDADE, AS SIDUIDADE E TREINAMENTO

ACIMA APRESENTADOS:

Legenda: S - Sim

N: - Não

C - Confunde

D - Consegue com dificuldade

X - Antes de iniciar Reeducação Visual

X - Após Reeducação Visual

S NM C SD
Distingue objetos com fundo luminoso ..............  X if O O O X É
Distingue gravuras com fiindo de contraste .......... X ii O E O O  X I
Distingue objetos sem fundo de contraste ................. i E X X  O
Distingue objetos com ftmdo de igual coloração .......... O O ii X E O O X O

hnita gestos simples ............................................. XX    DO ç
Imita gestos complexos .......................................................... ii O O  X  X E A

Discrimina, identifica, reconhece e nomeia cores isoladas .......... X I O T O O X
Discrimina, identifica, reconhece e nomeia cores misturadas .......... i O O O X i Xi



Discrimina, identifica, reconhece e nomeia formas geométricas

Emparelha e/ou encaixa objetos seguindo: cor .........................

fomta ..........

tamanho .........

espessura .......

comprimento ........

largura ...........

Coordenação viso-motora: pegar objetos ..............

cobnr traçados .........................

unir pontos conforme modelo ........

recortar formas geométricas ........

Respostas obtidas  à distância
X C C C curta

intermediária
longa

Percepção figura-fimdo: simples ........

complexa ............ oiloøcooiøohtbtoifin

Análise e síntese (relaciona todo/parte e parte/todo):

quebra-cabeça simples ........

quebra-cabeça complexo ........

Discrimina detalhes intemos em gravuras e objetos .........

Discrimina detalhes extemos em gravuras e objetos .........

Reconhece símbolos abstratos isolados .....................

Copia símbolos abstratos isolados ...................

Reconhece símbolos abstratos combinados .........

Copia símbolos abstratos combinados ......

Lê palavras: simples ..............................

0000



complexas ........

Escreve palavras: simples ............

complexas ..........

i Respostas obtidas à distância ii
curta

intermediária

longa

Mobilidade independente .........

Integração no meio: escolar .........

vizinhança .........

Dificuldade para escrita .....................

Dificuldade para leitura de: perto.

longe



QUADRO COMPARATIVO DE DETERMINADOS ASPECTOS DO

DESENVOLVIMENTO DOS ALUNOS PESQUISADOS

EGENDA: M - melhorou

I - inalterado

P - piorou

ASPECTOS TEóR1cos L U
3  ,4

Distingue objetos com fiindo luminoso I M
Distingue gravuras com fundo de contraste I M
Distingue objetos sem fundo de contraste I I
Distingue objetos com íimdo de igual coloração I I
Imita gestos simples M M
Imita gestos complexos M I
Discrimina, identifica, reconhece e nomeia cores M M
isoladas

Discrimina, identifica, reconhece e nomeia cores I Imisturadas j
Discrimina, identifica, reconhece.e .nomeia fonnas M . .M

'geométricas

Emparelha e/ou encaixa 'objetos seguindoí cor M O M
forma* M O M
tamanhc->~ M M‹
espessura... M

comprimento M p M
largura M M

Coordenação viso-motora: pegar objetos I I
cobrir traçados I I
unir pontos cfe. modelo

_, recortar formas geométricas
Percepção figura-fimdo: simples

II
IOI
MM



complexa I“II M .

Análise e síntese (relaciona todo/parte e parteñodo): M I

quebra-cabeça simples M M

quebra-cabeça complexo M L
...F

detames internos- en1›-gramztrlas-e-objetos M
..._ __"

Disc1:imina.,detalhes extemost.em_ig,rasLuras.e_objetos M.

Reconhece símbolos abstratos isolados `M M-¬ ›.›.

Copia símbolos abstratos isolados M ML

Reconhece símbolos abstratos combinados " M
F- r.

Ml
€opia'símbolos'abstratos”combinados~'s

Lê' palavras: simples ~ M~l-M»LM~
s r

complexas IMI.

Escreve palavras: simples

complexas

Mobilidade independente

Integração no meio: escolar

vizinhança

Dificuldade para escrita

Dificuldade para leitura de; perto

longe

M M
M M
M I
I I
M I
I I
M M
I I



GL0nS1SÍÁRIOe~

AC`()MOlÊ)AÇÃOf-- -éz zo ajuste do olho para Ver a diferentes distâncias-; -é- efetuado pela

mudança dc  do cristalino- através da ação do músculo ciliar,

focalizando., assim, uma imagem clara na retina.

-« medida clínica de -nitidez e claridade da visão por discriminação. de

-detalhes fino-sz em- distâncias especificas; medida quantitativa de identificação

dos estímulos visuais propo sto sz.

AFACIA -- ausência do cristalino.

AMBLIQPIA -e deficiência da visão» não- corrigível, devida a falta de uso do olho, sem nenhum

defeito orgânico.

VISUAL. -- éë toda .infofrmaçãoz visual que se recebe .simultaneamcntcgx pode ser

comparado a um enorme círculo. 0. qual, _para efeito de estudos, está. sub

dividido- em quatro sub-campos, aos quais denomina-se quadrante, af saber:_

quadrante naso-superior; quadrante- naso-inferior; quadrante: temporo

superior; quadrante- temporo-inferior.

-= a aptidão que o olho tem de enxergar, em todos osi seus. aspectos.

CATARATA - opacificação dozcristalino.

CONGÊNITA -- nascida. com-oz indivíduo, natural.,

DIFERENCIAÇÃO   -~ a capacidade 'de discriminar coisas. visíveis



separadas do fundo.

CO ORAL. - representação que cada  faz: do seu próprio corpo ef que lhe

serve def ponto de; referência no espaço.

-- ação--fisrioflógica do sistema visual em resposta às coisas observadas.

-- dominância dos lados de  corpo- e a identificação de direita, esqllerda,

em cima, embaixo, em relação a sipróprio e a outra pessoa.

MEMÓRIA  -- oz armazenamento eevocaçãoz de- experiências anteriores-da informação

-visual integrada do- observador.

MOTRICIDADIE. -- coordenação. motora quezenvolve o domínio da movimentação do- corpo

como  todo.

ORIENTAÇÃO --_ percepção do espaço que implica na compreensão de um objeto

-no espaço, bem como a capacidade de situar e orientar' a si. próprio.

ORIENTAÇÃO ES`PAÇO>TE ORAL - percepção que estrutura o movimento- co.m a

consciência dele próprio nor espaço e de: sua duração-,. ordem e sucessão.

PERCEPÇÃO -a capacidade de reconhecer estímulos; -meio que o individuo dispõe para

organizar a. estimulação- advinda do ambiente.

TÔNUS-  -- estado de- tensão- ativa no- qual o- músculo- se encontre:. em determinado

momento.

VISLÃO1  - capacidade- dos olhos de- focalizar um- objeto e; fundir as- duas -imagens

-captadas em uma só, que é- enviada ao cérebro.

VISÃO PERIFÉRICA - capacidade de perceber a presença, movimentos ou cor do-s objetos:

foram def   direta de visão ._

VISÃO-  - qualquer visão remanescente útil ,presente ou que possa ser

desenvolvida apesar da imperfeição severa em qualquer das estruturas ou

tecidos dos olhos, ou. em alguma parte. do si-stema visual..
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