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RESUMO
Introdução: O futebol é o esporte mais popular no Brasil e no mundo, mas há dados insuficientes quanto à saúde
ocular dos jogadores, o que pode exercer um impacto no bem-estar e desempenho desses atletas. Objetivo: Realizar
uma avaliação oftalmológica em uma amostra significativa de jogadores profissionais de futebol do Brasil. Métodos:
Esse foi um estudo transversal realizado durante quatro anos consecutivos (2009-2012) em um único clube de futebol
profissional no Brasil. A avaliação oftalmológica foi realizada pelo mesmo médico oftalmologista em cada amostra.
Antes da avaliação oftalmológica, todos os participantes preencheram um questionário que fornecia os seguintes
dados: idade, posição, uso de lentes de contato ou medicamentos oftalmológicos, sintomas, cirurgia oftalmológica
prévia e data da última avaliação oftalmológica. Durante o exame oftalmológico, foram avaliados: acuidade visual,
pressão intraocular (PIO) e visualização das cores, além disso, também foram realizados exames de oftalmoscopia
e biomicroscopia. Resultados: Cento e vinte avaliações oftalmológicas bilaterais foram realizadas em 84 jogadores
profissionais de futebol entre 2009 e 2012. Pinguécula e pterígio foram as condições mais comuns encontradas
na biomicroscopia dos atletas, correspondendo a 63% (38/60) e 17% (10/60) das alterações, respectivamente. Na
avaliação do senso cromático, apenas um atleta era daltônico. Não houve associações significativas entre a posição
dos atletas e os resultados da biomicroscopia e oftalmoscopia. Conclusão: Apesar da alta prevalência de alterações
encontradas na avaliação oftalmológica, a maioria das alterações refrativas não exigiram correção e as alterações na
biomicroscopia eram na maioria das vezes benignas. Nível de evidência III; Estudo de pacientes não consecutivos.
Descritores: Futebol; Lesões; Olho; Atletas.

ABSTRACT
Introduction: Soccer is the most popular sport in Brazil and worldwide, but there is insufficient data on the eye
health of soccer players, and eye conditions may affect the well-being and performance of these athletes. Objective:
To perform an ocular evaluation of a representative sample of professional soccer players from Brazil. Methods: This
was a cross-sectional study conducted over four consecutive years (2009-2012) at a single professional soccer club
in Brazil. The ophthalmology evaluation was performed by the same ophthalmologist in each sample. Prior to the
ophthalmology evaluation, all participants filled out a questionnaire to provide the following demographic data:
age, position, use of contact lenses or ophthalmic drugs, symptoms, previous ocular surgery, and date of the last
ophthalmology evaluation. Visual acuity, intraocular pressure (IOP) and color vision were tested during the ophthalmologic examination, and ophthalmoscopy and biomicroscopy exams were performed. Results: One hundred and
twenty bilateral ophthalmology evaluations were performed in 84 professional soccer players between 2009 and
2012. Pinguecula and pterygium were the most common conditions found in the athletes’ biomicroscopy exams,
corresponding to 63% (38/60) and 17% (10/60) of abnormalities, respectively. In the contrast sensitivity evaluation, only
one athlete was color blind. No significant associations were found between the position of the athlete and the results
of the biomicroscopy and ophthalmoscopy exams. Conclusion: Despite the high prevalence of abnormalities found
in the ophthalmology evaluation, most refractive abnormalities did not require correction, and the biomicroscopy
abnormalities were mostly benign. Level III; Study of non-consecutive patients.
Keywords: Soccer; Injuries; Eye; Athletes.

RESUMEN
Introducción: El fútbol es el deporte más popular en Brasil y en el mundo, pero hay datos insuficientes cuanto a la salud ocular
de los jugadores, lo que puede ejercer un impacto en el bienestar y desempeño de esos atletas. Objetivo: Realizar una evaluación
oftalmológica en una muestra significativa de jugadores profesionales de fútbol de Brasil. Métodos: Este fue un estudio transversal
realizado durante cuatro años consecutivos (2009-2012) en un único club de fútbol profesional en Brasil. La evaluación oftalmológica
fue realizada por el mismo médico oftalmólogo en cada muestra. Antes de la evaluación oftalmológica, todos los participantes
llenaron un cuestionario que proporcionaba los siguientes datos: edad, posición, uso de lentes de contacto o medicamentos
oftalmológicos, síntomas, cirugía oftalmológica previa y fecha de la última evaluación oftalmológica. Durante el examen oftalmológico, fueron evaluados: acuidad visual, presión intraocular (PIO) y visualización de los colores. Además, también fueron realizados
exámenes de oftalmoscopia y biomicroscopía. Resultados: Fueron realizadas ciento veinte evaluaciones oftalmológicas bilaterales
en 84 jugadores profesionales de fútbol entre 2009 y 2012. Las condiciones más comunes encontradas en la biomicroscopía de los
atletas fueron pinguécula y pterigium, correspondiendo a 63% (38/60) y 17% (10/60) de las alteraciones, respectivamente. En la
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evaluación del sentido cromático, sólo un atleta era daltónico. No hubo asociaciones significativas entre la posición de los atletas
y los resultados de la biomicroscopía y oftalmoscopia. Conclusión: A pesar de la alta prevalencia de alteraciones encontradas en la
evaluación oftalmológica, la mayoría de las alteraciones refractivas no exigieron corrección y las alteraciones en la biomicroscopía
eran en la mayoría de los casos benignas. Nivel de evidencia III; Estudio de pacientes no consecutivos.
Descriptores: Fútbol; Lesiones; Ojo; Atletas.
DOI: http://dx.doi.org/10.1590/1517-869220192504206613

INTRODUÇÃO
Futebol é o esporte mais popular do Brasil e do mundo. Há mais
de 240 milhões de atletas amadores e pelo menos 200.000 atletas profissionais no planeta. Apesar do enorme aumento do futebol feminine
nos anos recentes, 80% dos praticantes de futebol são ainda homens.1,2
A morte de diversos atletas durante partidas de futebol devido a
problemas cardíacos causou grande preocupação e discussão na FIFA e
sociedades médicas. Um levantamento realizado pela entidade indicou
índice médio de uma morte súbita por mês no futebol nos últimos 10
anos.3 Estes dados demostraram a importância das Avaliações Físicas
Pré-Participação no futebol.
As avaliações físicas pré-participação tem como objetivo principal
detectar condições que possam limitar a participação do atleta ou expô-lo
a risco de lesões, doenças ou até mesmo de morte durante a prática do
esporte. Outros objetivos destas avaliações são avaliar a situação global
de saúde, aconselhamento médico e determinação dos parâmetros
físicos e de performance iniciais dos atletas.4
Mirabelli et al.5 demonstraram que os achados anormais mais comuns
nestas avaliações foram pressão arterial sistêmica elevada e problemas
oftalmológicos. Embora estas alterações oftalmológicas, na imensa
maioria das vezes, não impossibilitem ou excluam os atletas da prática
do futebol, elas podem impactar diretamente na qualidade de vida e
performance esportiva dos jogadores.6,7
Nossa revisão da literatura não encontrou estudos sobre avaliação
oftalmológica focada somente no futebol profissional. Sendo a quase
totalidade dos estudos sobre o tema relacionados a lesões traumáticas
oftalmológicas neste esporte e avaliações visuais em outros esportes.8,9
Logo, como a avaliação oftalmológica no futebol é atualmente pouco clara e tendo em vista o impacto potencial no bem-estar e no desempenho
dos atletas, o objetivo deste estudo foi realizar avaliação ocular de uma
amostra representativa de jogadores profissionais de futebol do Brasil.

MATERIAIS E MÉTODOS
Trata-se de um estudo transversal realizado durante 4 anos consecutivos (2009 – 2012) em clube de futebol profissional do Brasil. O estudo
foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (56723616.3.0000.5505) e
todos jogadores concordaram em participar do estudo com preenchimento de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Foram incluídos
todos os jogadores profissionais do time principal com idade superior a
18 anos e que concordaram em participar do estudo.
A avaliação oftalmológica foi realizada pelo mesmo médico especialista
em toda amostra. Previamente ao exame oftalmológico todos os jogadores
preencherem questionário com dados demográficos como idade, posição, uso de lentes de contato e medicamentos oftalmológicos, sintomas,
cirurgias oftalmológicas prévias e data da última avaliação oftalmológica.
No exame físico oftalmológico foram aferidos: acuidade visual, pressão
intraocular (PIO), fundoscopia, biomicroscopia e senso cromático.
Apesar de 25 atletas terem avaliações oftalmológicas em diferentes
anos, as análises descritivas foram feitas na amostra de 120 avaliações,
pois os resultados poderiam ser diferentes ao longo do tempo. Foram descritas as características qualitativas dos jogadores com uso de
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frequências absolutas e relativas e as características quantitativas com uso
de medidas resumo (média, desvio padrão, mediana, mínimo e máximo
ou quartis). Foram correlacionadas a idade e acuidade visual dos atletas
usando um modelo de equações de estimação generalizadas (EEG).
A posição dos atletas foi associada com fundoscopia e biomicroscopia
com uso de testes de comparações múltiplas entre as proporções estimadas. Em todas as análises foi levado em consideração um p<0.05.
A análise estatística foi realizada por meio do software SPSS 18.0.

RESULTADOS
Foram realizadas 120 avaliações oftalmológicas bilaterais de 84 atletas
profissionais de futebol do Brasil entre os anos de 2009 e 2012. Da totalidade dos jogadores avaliados (84 atletas), 70% (59) fizeram apenas uma
avaliação, 18% (15) com duas avaliações, 8% (7) foram avaliados em três
anos distintos e apenas 4% (3) tinham quatro avaliações oftalmológicas.
Na Tabela 1 encontram-se as análises descritivas da idade, posição e
demais resultados das 120 avaliações oftalmológicas dos atletas.
Presença de pinguéculas e pterígio foram as condições mais comuns
encontradas na biomicroscopia dos atletas, respectivamente, correspondendo a 63% (38/60) e 17% (10/60) das alterações.
Na avaliação do senso cromático apenas 1 atleta apresentou diagnóstico de daltonismo.
Na Tabela 2 estão apresentadas as análises descritivas da idade dos
atletas segundo resultados da acuidade visual nos dois olhos. Não foi
encontrada relação significativa entre os resultados da avaliação de
acuidade visual e a idade dos atletas (p=0,752).
Também não foram encontradas associações significativas entre a
posição do atleta e os resultados das avaliações de biomicroscopia e
fundoscopia (Tabela 3)

DISCUSSÃO
A frequência mais comum de realização da avaliação pré-participação
esportiva é anual e o melhor momento seria seis semanas antes da
pré-temporada, o que permitiria a correção de algum problema identificado.4,10 Lombardo et al.4 defendem que seja realizada uma avaliação
oftalmológica nesta avaliação pré-participação e que a simetria das
pupilas deve ser avaliada, o que pode ser usado como comparação caso
o atleta sofra algum trauma cranioencefálico. Além disso, os autores reiteram a importância da avaliação de outras alterações como subluxação
do cristalino, miopia severa, descolamento de retina e estrabismo, que
podem estar associadas a Síndrome de Marfan.
Deficiências na visão podem colocar o atleta em risco durante a
realização da atividade física. Lehmann et al.11 defendem que o teste
com a tabela de Snellen seja realizado nos atletas antes da participação
em suas atividades esportivas. Miller et al.12 também defendem uma
avaliação oftalmológica com a tabela de Snellen. Os testes devem ser
feitos com os óculos ou lente de contato que o atleta irá utilizar durante a atividade praticada. Uma acuidade visual melhor do que 20/40 é
um pré-requisito para uma participação esportiva segura. Assim como
Lombardo et al. (10), os autores reiteram a importância da avaliação
da simetria das pupilas, o que pode ser comparado caso o atleta sofra
algum trauma grave na cabeça.
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Tabela 1. Análise descritiva das avaliações oftalmológicas.
Idade (anos)
média (DP)
mínimo – máximo
Ano de atendimento
2009
2010
2011
2012
Posição
Goleiro
Lateral
Zagueiro
Meio campo
Atacante
Última consulta (em anos)
< 1 ano
2
> 3 anos
Nunca realizou
Cirurgia prévia
Não
Uso de Lentes de contato
Sim
Não
Uso de Medicamentos oftalmológicos
Sim
Não
Avaliação Refracional OD
Normal
Alterada
Avaliação Refracional OE
Normal
Alterada
PIO OD
Normal
PIO OE
Normal
Alterada
Fundoscopia OD
Normal
Fundoscopia OE
Normal
Biomicroscopia OD
Normal
Alterada
Biomicroscopia OE
Normal
Alterada
Senso Cromático
Normal
Alterada

Tabela 2. Idade dos atletas segundo resultados da avaliação de acuidade visual (n=120).
23,6 (4,2)
18 – 35
26 (21,7)
31 (25,8)
25 (20,8)
38 (31,7)
14 (11,7)
16 (13,3)
25 (20,8)
46 (38,3)
19 (15,8)

Média (DP)
Mínimo – máximo

Posição
Lateral

Zagueiro

Normal

11 (78,6)

11 (68,8)

18 (72,0)

33 (71,7)

18 (94,7)

Alterada

3 (21,4)

5 (31,3)

7 (28,0)

13 (28,3)

1 (5,3)

Normal

11 (78,6)

11 (68,8)

18 (72,0)

33 (71,7)

18 (94,7)

Alterada

3 (21,4)

5 (31,3)

7 (28,0)

13 (28,3)

1 (5,3)

28,5%
(12,8-44,2%)

6,0%
(0-17,4%)

Proporções
estimadas (IC95%)

4 (3,3)
116 (96,7)

Biomicroscopia OD

84 (70,0)
36 (30,0)
120 (100,0)
119 (99,2)
1 (0,8)
120 (100,0)
120 (100,0)
92 (76,7)
28 (23,3)
88 (73,3)
32 (26,7)
119 (99,2)
1 (0,8)

Em estudo realizado por Needleman et al.13 mostrou-se que atletas
profissionais de futebol da Inglaterra apresentam saúde dentária ruim,
o que interfere na sua qualidade de vida e performance esportiva. Os
autores defendem um rastreamento anual de problemas dentários entre
os atletas. Acreditamos que isto também valha para o rastreamento
oftalmológico, já que alguma alteração oftalmológica pode levar a uma
piora da qualidade de vida e da performance esportiva.
As alterações mais encontradas nas avaliações pré-participações
esportivas são aumento da pressão arterial e problemas oftalmológicos.4
Com isso, Mirabelli et al.5 colocam que a avaliação inicial deve englobar no mínimo: sinais vitais, visão, audição e sistemas cardiovascular e
musculoesquelético.
Pereira et al.14 demonstraram que atletas têm melhores habilidades
visuais, especialmente em relação a melhor acuidade visual periférica e
aumento da percepção do campo visual. Além disso, demonstraram que
as habilidades visuais tendem a melhorar com a idade e que diferentes
posições nos esportes não necessariamente requerem níveis diferentes
de habilidade visual.

Meio campo Atacante

FundoscopiaOD

120 (100,0)

84 (70,0)
36 (30,0)

Acuidade Visual – OE
Normal
Alterada
23,6 (4,6)
23,6 (3,2)
17 – 35
19 – 31

Goleiro

Fundoscopia OE

4 (3,3)
116 (96,7)

Acuidade Visual – OD
Normal
Alterada
23,4 (4,4)
24,0 (3,8)
17 – 35
19 – 31

Table 3. Fundoscopy and biomicroscopy, according to eye and position (n = 120).

63 (52,5)
11 (9,2)
14 (11,6)
32 (26,7)

Variáveis categóricas apresentadas por frequências absolutas e relativas (%).
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Age

24,9%
21,0%
26,6%
(0-55,1%) (0,7-41,3%) (6,2-46,9%)

Normal

11 (78,6)

11 (68,8)

19 (76,0)

34 (73,9)

17 (89,5)

Alterada

3 (21,4)

5 (31,3)

6 (24,0)

12 (26,1)

2 (10,5)

Normal

10 (71,4)

10 (62,5)

18 (72,0)

33 (71,7)

17 (89,5)

Alterada

4 (28,6)

6 (37,5)

7 (28,0)

13 (28,3)

2 (10,5)

Biomicroscopia OD

Proporções
estimadas (IC95%)

16,2%
31,5%
31,7%
27,3%
(0-36,9%) (8,1-54,9%) (12,8-50,5%) (11,9-42,8%)

12,2%
(0-28,0%)

No trabalho de Sapkota et al.6, em que foi realizada a avaliação oftalmológica em atletas de futebol e criquete, houve uma incidência de pingécula
e pterígio de 21%. No nosso trabalho, a presença de pinguéculas e pterígio
foram as condições mais comuns encontradas na biomicroscopia dos
atletas, respectivamente, correspondendo a 63% (38/60) e 17% (10/60)
das alterações. No trabalho de Sapkota et al.6, 69% dos atletas nunca
tinham realizado uma avaliação oftalmológica e houve 3% dos atletas
com daltonismo. Já no nosso estudo, 26,7% dos atletas nunca tinham sido
submetidos a uma avaliação oftalmológica e tivemos menos de 1% de
atletas com daltonismo. Uma hipótese aventada no estudo de Sapkota et
al.6 é que a alta incidência de pinguéculas e pterígio seria devido duração
prolongada de exposição a luz solar a que estes atletas são submetidos e
nós também acreditamos que seja uma possibilidade da alta incidência
destas alterações encontradas em nosso estudo.
É recomendada avaliação oftalmológica anual pelas sociedades
médicas de oftalmologia, no entanto, aproximadamente um quarto dos
jogadores avaliados nunca haviam realizado ou não se recordavam de
ter feito exames oftalmológicos antes.

CONCLUSÃO
Apesar da alta prevalência de alterações encontradas nas avaliações
oftalmológicas, a maioria das alterações refracionais não precisaram de
correção (óculos/lentes de contato) e as alterações da biomicroscopia
eram na sua maioria benignas (pinguéculas e pterígio).
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