
 O estudo permitiu encontrar evidências estatísticas para concluir que houve 
uma melhora do PPC no efeito a curto prazo de um protocolo de fisioterapia 
ocular em estudantes universitários. Sugere-se novos estudos de 
fisioterapeutas que avaliem o efeito do protocolo a médio e longo prazo, visto 
que os sintomas que a IC causa, podem atrapalhar não só a vida estudantil de 
um indivíduo como o rendimento em um ambiente de trabalho.

 Trata-se de um estudo experimental, quali-quantitativo, do tipo 
ensaio clínico simples-cego, descritivo e explicativ=o, realizado no 
Centro Universitário de Brasília (UniCEUB), aprovado pelo Comitê 
de Ética da Faculdade de Saúde do UniCEUB (protocolo CAAE 
92054818.3.0000.0023).  
 Os critérios de inclusão consistiram em que os participantes 
fossem estudantes universitários do UniCEUB, alfabetizados, com 
idade entre 18 e 25 anos, sem alterações neurológicas e que 
tivessem assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE). Quanto aos critérios de exclusão, foram eliminados os 
participantes que: apresentassem ambliopia (diferença de mais de 2 
linhas na tabela de Snellen); nistagmo; que tivessem realizado 
reabilitação ocular previamente ou realizado cirurgias oculares 
previamente; que fizessem uso de óculos de grau para corrigir erros 
de refração acima de 5 graus mesmo que este estivesse corrigido 
com lente de contato ou com o uso de óculos; que não soubessem 
informar quantos graus de refração possuíam; e, não tivessem 
respondido o questionário de forma completa.
 A amostra foi composta por 100 estudantes, o estudo foi dividido 
em 3 etapas. Na primeira etapa, os estudantes preencheram a ficha 
de caracterização da amostra com o objetivo de colher informações 
sobre os estudantes e posteriormente delimitar os critérios de 
inclusão e exclusão, e responderam ao questionário CISS. Em 
seguida, os estudantes foram encaminhados para as avaliações da 
acuidade visual utilizando a tabela de Snellen e um oclusor, e a 
avaliação do PPC utilizando a Régua de RAF (Figura 1).
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 Verificar a eficácia do efeito a curto prazo de um protocolo de 
reabilitação visual na melhora do Ponto Próximo de Convergência 
(PPC) afim de possibilitar benefícios para os estudantes não apenas 
no ambiente acadêmico, mas também no ambiente de trabalho.

 Os jovens universitários dedicam várias horas do dia lendo e 
estudando, seja em livros, cadernos ou aparelhos eletrônicos. 
Quando o indivíduo não é capaz de obter ou manter um adequado 
alinhamento binocular no decorrer de uma leitura, fica caracterizada 
uma Insuficiência de Convergência (IC).1,2 A IC irá interferir na 
capacidade de ler, de aprender e de realizar trabalhos de perto por 
prolongados períodos, e acarretará em alguns sintomas como: 
fadiga ocular, cefaleias, dificuldade de concentração e compreensão 
da leitura, visão turva, diplopia e sonolência.3
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Gráfico 1: Análise da PPC pré e pós intervenção 

Gráfico 2: Comparação entre a PPC e o cartão de pontos. 

Figura 1. Régua de RAF. 

Figura 2. Padrão X – Cartão de Pontos

 Posteriormente à avaliação, a pesquisadora demonstrou e explicou o 
protocolo aos participantes. Esta etapa consistiu em três exercícios: flexão 
lápis-nariz, cartão de pontos (Figura 2) e alongamentos dos músculos 
oculares, e entre cada um dos exercícios foi realizado um intervalo de 1 
minuto para o início do outro.
Análise dos dados
 A comparação dos resultados foi realizado utilizando-se o teste de hipótese 
não paramétricos de Wilcoxon. O nível de significância adotado neste estudo 
foi de 5% (p<0,05). 


