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RESUMO 

 

 

Grande quantidade de pessoas acometidas por doenças oftalmológicas, que promovem déficit 

visual e restrição do campo de visão, necessita do uso da tecnologia assistiva para que haja 

melhora de suas atividades de vida diária. Os smartphones e, particularmente, seus 

aplicativos, tem revolucionado o cuidado com os olhos e, consequentemente, com a visão, 

porém, tem-se notado uma baixa frequência do uso e da interação desses recursos, tanto entre 

os médicos, como entre os pacientes. O objetivo deste estudo foi desenvolver um aplicativo, 

para uso em smartphone ou tablet, para potencializar a capacidade de visão de pessoas com 

Baixa Acuidade Visual (BAV). O software, denominado de Oftcam, foi desenvolvido por 

meio do sistema operacional ANDROID. Seu mecanismo de funcionamento compreende a 

captação e ajuste da imagem de interesse do usuário conforme sua necessidade como: 

magnificação, mudança no plano de fundo e descentralização da imagem de interesse. Foi 

ainda desenvolvido um site para monitoramento remoto da utilização do aplicativo pelos 

usuários. O desenvolvimento dessa ferramenta smart disponibilizou a possibilidade de 

integração entre o usuário e o profissional assistente, sendo na prática um recurso de saúde 

móvel. Considerando que a maioria das pessoas dispõem cada vez mais de telefones ou 

tablets, acreditamos que o uso desse aplicativo seja uma boa alternativa, por integrar a 

necessidade e praticidade no cotidiano pessoas com deficiência visual. 

 

 

Palavras chave: Aplicativos. Deficientes Visuais. Reabilitação. Tecnologia Assistiva. 

 



 
 

 

Development of a smart tool for applicability for visually impaired 

 

ABSTRACT 

 

 

A lot of people suffering from eye diseases which cause visual impairment and visual field 

restriction need to use the assistive technology so that they may improve their daily life 

activities. The smartphones and, particularly, their applications, have revolutionized the eye 

care and, consequently, the vision care. However, it has been noticed these resources low 

frequency of use and interaction either among the doctors or the patients. The aim of this 

study was to develop an application for use on smartphone or tablet to enhance the view 

ability of people with Low Visual Acuity (LVA). The software, called Oftcam, was developed 

through the ANDROID operating system. Its operating mechanism includes the capture and 

adjustment of the user’s interest image according to its needs: magnification, background 

change and interest image decentralization. A website was developed for remote monitoring 

of the application usage by the users. The development of this smart tool has provided the 

possibility of integration between the user and the assistant professional, being in practice a 

mobile health resource. Whereas most people have increasingly have phones or tablets, we 

believe that the use of this application is a good alternative for integrating the need and 

practicality in daily life of people with visual impairment. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A baixa visão ou baixa acuidade visual (BAV) é uma significativa causa de 

incapacidade sensorial, causando aproximadamente 90% de privação de todas as percepções 

em um indivíduo. A deficiência visual tem impacto significativo na qualidade de vida dos 

indivíduos, incluindo trabalho e relacionamentos. Quase metade dos deficientes visuais 

sentem-se isolados das pessoas e do ambiente que circundam (HAKOBYAN et al., 2013). A 

BAV afeta inúmeras pessoas, incluino jovens e idosos. A BAV pode ocorrer em curtas ou 

longas distâncias (STUMP, 2011). 

 Com o número extenso de doenças oftalmológicas, déficit visual e restrição do campo 

de visão, o número de pessoas que necessitam de auxilio é cada vez maior. Mesmo com os 

avanços farmacológicos e cirúrgicos no âmbito da oftalmologia, muitas doenças oculares 

continuam causando déficits visuais permanentes, o que dificultam as atividades de vida 

diária (AVD’s). As mais variadas AVD’s e as necessidades específicas dessas pessoas com 

acometimentos na visão, promovem o aumento de medidas direcionadas de reabilitação, para 

compensar as limitações e otimizar a visão residual (TRAUZETTEL-KLOSINSKI, 2011). 

A visão é o nosso sentido dominante. Cerca de 70% de todos os receptores sensoriais 

do corpo estão nos olhos e aproximadamente metade do córtex cerebral está envolvido em 

algum aspecto do processamento visual. (MARIEB, 2009). 

Aproximadamente 45 milhões de pessoas no mundo são cegas, onde 80% delas vivem 

em países com dificuldades econômicas. A maioria dessas pessoas perdeu a visão por doenças 

que poderiam ter sido prevenidas ou tratadas. Sem nenhuma intervenção, o número de 

indivíduos com cegueira pode ultrapassar 76 milhões em 2020. Como as doenças oculares são 

mais frequentes em pessoas mais idosas, estima-se que a população mundial acima de 50 

anos, que provavelmente será de cerca de 2 bilhões em 2020, apresentará cegueira ou baixa 

visão (PIZZARELLO et al., 2004).  

Segundo o último Censo do IBGE de 2010, 45,6 milhões de pessoas declararam ter ao 

menos um tipo de deficiência, correspondendo a 23,9% da população brasileira. A deficiência 

visual foi a mais apontada, atingindo 18,8% da população (INSTITUTO..., 2010). O Censo 
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2010 mostra também que há diferença significativa no nível de escolaridade entre pessoas 

com deficiência e a população geral. 61,1% da população com 15 anos ou mais com 

deficiência não têm instrução ou tem apenas o fundamental incompleto. Esse percentual cai 

para 38,2% para as pessoas sem deficiência (INSTITUTO..., 2010). 

Na prática médica diária, o oftalmologista lida com uma grande variedade de situações 

de saúde que afetam a vida de seus pacientes. O objetivo da atuação desse profissional é a 

intervenção imediata para cura dessas afecções. No entanto, apesar dos recursos terapêuticos 

existentes, condições crônicas e deficiências permanentes podem existir, e lidar com as suas 

consequências é constitui uma das funções da medicina da reabilitação, na qual a oftalmologia 

está inclusa (COLENBRANDER; FLETCHER, 2003). 

A participação do oftalmologista na área BAV não é uma ação isolada e sim parte de 

um trabalho conjunto de profissionais de diferentes áreas, com o objetivo da inclusão social 

do indivíduo com deficiência visual (HADDAD; SAMPAIO; JOSÉ, 2001). A tecnologia tem 

o potencial de estimular os indivíduos a participarem de suas atividades sociais bem como 

viver independentes (HAKOBYAN et al., 2013).  

A tecnologia assistiva (TA), termo de denominação recente, fundamenta serviços e 

recursos que contribuem ampliando habilidades funcionais para pessoas com deficiência 

promovendo vida independente e inclusão social. A TA deve ser considerada como um 

auxílio que promove a ampliação de uma habilidade funcional deficitária ou que possibilita a 

realização da função desejada que encontra-se impedida ou limitada por conta do 

envelhecimento ou deficiência (BERSCH, 2013). 

A integração das capacidades de interação entre a TA e o usuário é muito significativa. 

Os fatores importantes para isso, estão ligados aos fatos de aumentarem os mecanismos da 

tecnologia assistiva além de implementar a capacidade de entendimento e controle pelo 

usuário. Podem ser incluídos ainda avanços na área de hardwares e softwares (COWAN et 

al., 2012). 

 Os smartphones e, particularmente seus aplicativos, tem revolucionado o cuidado 

com os olhos e, consequentemente, com a visão, porém, tem se notado uma baixa frequência 

de uso desses recursos tanto entre os médicos como entre os pacientes, bem como a interação 

desses recursos (CHENG; CHAKRABARTI; KAM, 2014).   
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Com o crescimento da utilização de recursos tecnológicos como smartphones e 

tablets, verifica-se a grande oportunidade e necessidade de desenvolver dispositivos 

específicos para deficientes visuais (STUMP, 2011). Sabe-se que o acesso à tecnologia 

assistiva permite independência a pessoas com deficiência visual melhorando a sua 

comunicação, mobilidade e percepção do ambiente. Em muitos casos o uso da tecnologia é o 

único caminho para pessoas com dificuldade de comunicação terem conexão com o mundo 

externo (ALVES et al., 2009). 

 Com o aplicativo, acredita-se que essas pessoas com BAV poderão executar suas 

atividades diárias de estudo, lazer e entretenimento otimizando ao máximo o seu potencial de 

visão.  O aumento do número de aplicativos na oftalmologia para smartphones podem ter o 

potencial de facilitar o tratamento de pacientes, análise de dados e na comunicação 

(STANZEL; MEYER, 2012). 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1  Olhos e a visão 

 

 

2.1.1 Anatomia do olho 

 

 

O olho é um orgão de forma basicamente esférica. Seu diâmetro ântero posterior 

apresenta aproximdamente 24 mm. A parede do globo ocular é formada por três camadas 

túnicas, denominadas de externa, média e interna, descritas a seguir. 

- Camada externa: possui uma proteção composta de esclera e córnea.  

 A córnea é o mais importante meio refrativo do olho, caracterizando-se pelo seu alto 

grau de transparência (PORTO, 2014). A transição da córnea, com a estrutura adjacente, a 

esclera, é chamada limbo esclerocorneal, limbo corneoescleral ou simplesmente limbo, e 

ocorre com uma distribuição regular das fibrilas colágenas em seu estroma, garantindo-lhe a 

transparência. Essa estrutura desorganiza-se progressivamente para formar a esclera (BICAS, 

1991).  

A esclera constitui os cinco sextos posteriores opacos da túnica externa e, 

anatomicamente, nessa região, ocorre a inserção dos músculos, passagem de elementos 

vasculonervosos e contribuição na formação do seio camerular (PORTO, 2014). 

 

- Camada média: é altamente vascularizada e pigmentada e constituída pela íris, corpo ciliar 

e coróide.  

A íris é o componente mais anterior da úvea e forma o diafragma pupilar do olho. A 

úvea é formada pela íris, pelo corpo ciliar e pela coróide. A dilatação da pupila, denominada 

de midríase, ocorre por estimulação do músculo dilatador da pupila, que tem inervação 

simpática. A constrição da pupila, ou miose, ocorre por ação do músculo esfíncter da pupila, 

que tem inervação parassimpática (nervo oculomotor). A margem pupilar repousa na 
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superfície anterior do cristalino. Este diafragma lente- íris divide o compartimento do humor 

aquoso em câmara anterior e câmara posterior.  

O corpo ciliar, localizado na junção córneoescleral, estende-se posteriormente por 

aproximadamente 6 mm e é formado por epitélio ciliar e pelo músculo ciliar. O epitélio ciliar 

produz o humor aquoso.  

A coróide é um tecido é um tecido vascular pigmentado que se localiza entre a retina e 

a esclerótica, sendo sua mais importante função a de suprimento sanguíneo, especialmente 

para a retina (PORTO, 2014). 

- Camada interna: formada pela retina, que se trata de uma camada receptora que contém as 

terminações nervosas do nervo óptico. 

A retina, camada mais interna do olho, é um tecido fino, delicado e transparente, 

derivado do neuroectoderma. A sua função é transformar as ondas luminosas em impulsos 

nervosos. As células respondem aos estímulos visuais através de reações fotoquímicas. É 

formada por 10 camadas. A luz deve atravessar essas camadas até atingir os fotoreceptores 

(cones e bastonetes). Os cones são ativados com luz intensa e são responsáveis pela visão 

central e pela visão de cores. Os bastonetes são mais sensíveis à luz e sua função é maior 

quando há baixa luminosidade. Na área central da retina, os cones são mais numerosos que os 

bastonetes. Na fovea, área responsável pela maxima acuidade visual, somente os cones estão 

presentes (PORTO, 2014). 

 

2.1.2 Visão 

 

A visão é o nosso sentido dominante. Cerca de 70% de todos os nossos receptores 

sensoriais do corpo estão localizados nos olhos e aproximadamente metade do córtex cerebral 

está envolvido em algum aspecto do processamento visual  (MARIEB, 2009). 

As características anatômicas essenciais para o processamento visual estão presentes 

desde o nascimento, porém, pouco desenvolvidos. O comprimento axial do globo ocular 

normal aumenta em média de 16,5mm ao nascimento para 24,5mm na vida adulta; mais da 

metade do crescimento sagital ocorre no primeiro ano de vida. O aumento do desempenho 

visual é concomitante ao desenvolvimento e crescimento anatômico do globo e ao 
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desenvolvimento do sistema visual central (HADDAD, 2006). 

Para ler, as pessoas utilizam a fóvea e a área macular, para fixação (figura 1). A 

acuidade visual diminui à medida que aumenta a excentricidade retiniana, assim as letras são 

nítidas apenas no campo visual de leitura. Para leitura cursiva, os olhos tem a necessidade de 

se movimentar (TRAUZETTEL-KLOSINSKI, 2011).  

 

Figura 1 - Anatomia do globo ocular. 

 

Fonte: Lentes de contatos especiais, 2016. 

 

2.2  Baixa acuidade visual e visão subnormal 

 

 

A Baixa Acuidade Visual (BAV) ou Visão Subnormal (VSN) é definida como visão 

severamente comprometida após correção óptica, mas com potencial para usar a visão 

disponível, com ou sem estratégias visuais compensatórias como auxílios ópticos e não 

ópticos, artefatos e modificações ambientais para planejar e realizar tarefas diárias 

(MARQUES; ALMEIDA, 2013).  

A Organização Mundial de Saúde (OMS), na sua classificação internacional de 

http://www.lentesdecontatoespeciais.com.br/img/mecanismo-da-visao/olho-231112.jpg
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doenças CID-10 (WORLD..., 1992), define visão subnormal ou baixa visão, como a medida 

da acuidade visual, no melhor olho, com a melhor correção óptica, menor que 0,3 decimal ou 

20/60 (fração de Snellen) e maior ou igual à 0,05 decimal ou 20/400 (fração de Snellen).  Na 

presença de comprometimento de campo visual a OMS recomenda para baixa visão que o 

campo visual seja menor ou igual à 20 graus, e maior do que 5 graus, no seu maior diâmetro, 

ao redor do ponto de fixação (WORLD..., 1992). 

A BAV é a mais importante incapacidade sensorial, causando aproximadamente 90% 

de privação de todas as percepções em um indivíduo. A deficiência visual tem impacto 

significativo na qualidade de vida dos individuos, incluindo trabalho e relacionamentos. 

Quase metade dos deficientes visuais sentem-se moderada ou completamente isolados das 

pessoas e das coisas ao seu redor (HAKOBYAN et al., 2013). 

 Segundo Haddad (2006) umas das as causas mais comuns de baixa visão na infância 

na cidade de São Paulo incluem a retinocoroidite macular por toxoplasmose, distrofias 

retinianas, retinopatia da prematuridade, catarata congênita, glaucoma congênito e 

degeneração macular relacionada à idade, descritas a seguir. 

- Catarata congênita: é a maior causa de cegueira infantil prevenível ou tratável, cerca de 8 à 

39% dos casos de cegueira infantil. A prevalência mundial é estimada entre 1 à 15 crianças a 

cada 10000 (PRADO et al., 2016). O tratamento cirúrgico para a catarata congênita, que 

começou a ser realizado há poucas décadas, permite a remoção da catarata em crianças abaixo 

de 1 ano. A catarata congênita priva a retina da luz durante o período de grande 

neuroplasticidade, e a cirurgia é o tratamento primário na prevenção da ambliopia. No 

entando, resolve parcialmente o problema por conta do olho afácico ser um importante erro 

refrativo a ser corrigido posteriormente (PRADO et al., 2016). 

- Degeneração macular relacionada à idade (DMRI): é a doença inicialmente caracterizada 

pela presença de drusas e pigmentação anormal do epitélio pigmentar retiniano (EPR) e com 

posterior atrofia geográfica, neovascularização coroideana, descolamento do epitélio 

pigmentar e fibrose. É uma das quatro principais causas de cegueira, mas a única que a 

profilaxia e o tratamento ainda continuam obscuros. Muitos tratamentos estão sendo 

realizados, no entanto, nenhum deles parece ser suficientemente efetivo (MARTINS et al., 

2016). 



18 
 

 

A DMRI é a mais comum causa de baixa visão severa nos países industrializados. 

Acima de 85 anos de idade, no estágio precoce (sem perda de visão) há uma prevalência de 

30%, enquanto que estágio mais avançados (com perda de visão) há uma prevalência de 13%. 

A DMRI não resulta no entanto, em cegueira total (figura 2), porque o campo de visão 

periférico é preservado (TRAUZETTEL-KLOSINSKI, 2011). 

 

Figura 2 - Visão com degeneração macular. 

 
Fonte: Isoolhos, 2016. 

 

- Glaucoma congênito: é uma doença com acometimanto bilateral em 75% dos casos
 
com 

maior prevalência no sexo masculino e de evolução assimétrica(figura 3). Na maioria dos 

casos é de caráter esporádico. Cerca de 10% dos casos acredita-se que o padrão de herança é 

autossômico recessiva (BRINK; BRASIL; BRINK, 2015). Podem ser separados em três 

grupos. O primeiro é composto de glaucomas congênitos isolados, em que o desenvolvimento 

anormal do ângulo leva à uma obstrução do fluxo aquoso sem uma associação significativa 

com o desenvolvimento de outras anormalidades oculares ou sistêmicas. O segundo grupo 

engloba o glaucoma do desenvolvimento associado a alguma anomalia, na qual uma 

anormalidade de desenvolvimento é responsável pelo glaucoma, mas alterações adicionais 

oculares e sistêmicas estão presentes. E o terceiro grupo, que engloba os glaucomas 

adquiridos na infância (glaucoma secundário) em que o mecanismo de obstrução do fluxo é 

adquirido devido a outros eventos como inflamações, e não por uma alteração de 

http://www.isoolhos.com.br/wp-content/uploads/2014/10/Especialidades-DMRI.jpg
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desenvolvimento do ângulo (BRINK; BRASIL; BRINK, 2015).   

 

Figura 3 - Estágios do glaucoma. 

 

Fonte Cvi Med, 2016. 

 

- Retinopatia da prematuridade (ROP): é um distúrbio do desenvolvimento vascular 

retiniano em crianças prematuras com baixo peso ao nascimento. As possíveis complicações, 

como descolamento de retina, podem condicionar uma diminuição marcada da acuidade 

visual (GIL, 2014). 

- Toxoplasmose congênita: é uma doença de aspectos variados e na maioria das vezes 

apresenta-se assintomática ao nascimento. Uma das características mais graves da doença está 

nas lesões e sequelas oculares resultantes da retinocoroidite que pode se desenvolver em até 

80% das crianças infectadas e não tratadas. Cerca de 50% de todos os casos de uveíte 

posterior em todo o mundo sejam decorrentes da infecção pelo Toxoplasma gondii, o que 

torna esta a etiologia mais comum para a patologia. O parasita pode ficar latente por anos e 

ocasionar lesões oculares em qualquer época da vida dos indivíduos contaminados (SOARES, 

2011). 

- Retinopatia diabética: representa uma importante causa de moderada a severa perda de 

visão na população economicamente ativa em vários países( figura 4). A retinopatia diabética 

proliferativa complicada com hemorragia vítrea ou descolamento de retina tracional é 
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responsável pela maioria dos casos de perda severa da visão, mas o edema macular diabético 

é o mais prevalente na perda moderada da visão. Sabe-se que a hiperglicemia causa lesões no 

endotélio vascular retiniano, resultando em alteração da permeabilidade retiniana, exsudação 

e acúmulo de fluido extracelular, além de hemorragias e oclusões capilares (GALLEGO-

PINAZO, 2014). 

 

Figura 4 - Visão com retinopatia diabética. 

 
Fonte: Tranjan, 2016. 

 

- Retinose pigmentar: caracteriza-se como um grupo de doenças que são observadas a 

hereditariedade, bilateralidade, disfunção progressive da visão, perda celular e eventual atrofia 

retiniana. Com a perda dos fotorreceptores, leva a posterior deterioração das camadas internas 

da retina e com atrofia difusa de todas as camadas. São sinais característicos: aglomerados 

pigmentares com aspecto de "espículas ósseas" na periferia da retina, atenuação dos vasos 

retinianos e palidez do nervo óptico (RIOS et al., 2013). 

 

Analisando as etiologias de visão subnormal nas diferentes faixas etárias em estudo 

realizado na cidade de Salvador em 2004, observou-se que em menores de 20 anos o 

glaucoma congênito foi a patologia mais prevalente sendo responsável por 15,6% dos casos, 

seguido pela toxoplasmose ocular (12,5%) e albinismo (12,5%), atrofia óptica (12,5%) e 

nistagmo (12,5%). De 20 à 39 anos houve maior prevalência de toxoplasmose ocular (21,1%) 

seguida por retinose pigmentar (15,8%) e maculopatia (15,8%). Entre os pacientes de 40 a 59 

http://tranjan.com.br/wp-content/uploads/2013/10/retinopatia-diabetica-tranjan-post1.jpg
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anos prevaleceu a retinose pigmentar (19%) seguido pelo glaucoma (13%), albinismo (13%) e 

a retinopatia diabética (13%). Nos idosos, pacientes de 60 anos ou mais, o glaucoma foi a 

patologia mais frequente (40%) seguido pela DMRI (30%) (SILVA; MATOS; LIMA, 2010). 

Doenças que causam escotomas no centro do campo visual resultam em dificuldade 

para leitura. A perda da habilidade de leitura gera restrições na independência e na qualidade 

de vida. Em alguns pacientes, a adaptação para a leitura pode ocorrer espontaneamente. Isso 

se deve ao fato de que se altera o ponto de fixação para uma área normal da retina. No 

entanto, a resolução da imagem é restrita e essa pode ser compensada com a magnificação do 

texto (TRAUZETTEL-KLOSINSKI, 2011). 

 

 

2.3 Interação do oftalmologista junto aos deficientes visuais  

 

 

 Aproximamente 45 milhões de pessoas no mundo são cegas. A maioria delas perdeu a 

visão por doenças que são previníveis ou tratáveis. 80% delas vivem em países com 

dificuldades econômicas. Sem nenhuma intervenção, o número de indivíduos com cegueira 

pode ultrapassar 76 milhões em 2020. Como as doenças oculares são mais frequentes em 

pessoas mais idosas e estima-se que a população mundial acima de 50 anos será acima de 2 

bilhões em 2020 consequentemente esse número de indivíduos cegos e com baixa visão 

aumentará (PIZZARELLO et al., 2004) 

 Em resposta a essa necessidade global, a Organização Mundial de Saúde (OMS), em 

Genebra-Suíça, com a Agência Internacional de Prevenção a Cegueira (IAPB), Londres- 

Inglaterra, fizeram uma parceria chamada de Visão 2020: O direito a visão em 1999. Os 

objetivos do Visão 2020 são de eliminar as causas de cegueira preveníveis no mundo até o 

ano de 2020, como: catarata, tracoma, carências vitamínicas, erros refrativos. Em algumas 

áreas do mundo focando no controle do glaucoma e da retinopatia diabética. Para o successo 

do projeto Visão 2020 é necessário o treinamento adequado de profissionais de todos os 

níveis e uma estrutura apropriada (PIZZARELLO et al., 2004). 

A participação do oftalmologista na área da baixa visão não é uma ação isolada e sim 
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parte de um trabalho conjunto de profissionais de diferentes áreas, com o objetivo da inclusão 

social do indivíduo com deficiência visual (HADDAD; SAMPAIO; JOSÉ, 2001)  

 Na prática médica diária, o oftalmologista lida com uma grande variedade de 

situações de saúde que afetam a vida de seus pacientes. O objetivo de sua atuação é a 

intervenção imediata para cura dessas afecções. No entanto, apesar do atendimento e dos 

recursos terapêuticos existentes, condições crônicas e deficiências permanentes podem existir 

e lidar com as suas conseqüências constitui-se numa parte da atuação médica denominada de 

medicina da reabilitação, na qual a oftalmologia está incluída (COLENBRANDER; 

FLETCHER, 2003). 

 

 

2.4 Tecnologia assistiva no auxílio de deficientes visuais 

 

 

Sassaki em 1996, ao deparar com artigos em inglês com o termo “assistive 

technology”, sugeriu o uso do termo em português “tecnologia assistiva”para designar 

qualquer termo que incluir auxílio a pessoas com limitações com melhora na qualidade de 

vida, inclusão e independência.(SONZA, 2013). 

A reabilitação de pessoas com doenças oftalmológicas que promovem déficit visual e 

restrição do campo de visão tem o objetivo de compensar estas limitações otimizando a visão 

residual (TRAUZETTEL-KLOSINSKI, 2011). 

 A tecnologia assistiva (TA) fundamenta serviços e recursos que contribuem ampliando 

habilidades funcionais para pessoas com deficiência promovendo vida independente e 

inclusão social (figura 5). A TA deve ser considerada como um auxílio que promove a 

ampliação de uma habilidade funcional deficitária ou que possibilita a realização da função 

desejada que encontra- se impedida ou limitada por conta do envelhecimento ou deficiência 

(BERSCH, 2013).  

De acordo com Hakobyan et al. (2013), a TA já tem seu conceito difundido e seus 

benefícios bem documentados. As tecnologias têm evoluido para deficientes visuais ao longo 

dos anos, desde uma simples máquina datilográfica criada no século 19 no auxílio da leitura 
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para pessoas cegas, até o uso de celulares. Esses equipamentos têm ajudado esses deficientes 

a “visualizar” e compreender o mundo ao seu redor. 

O uso de lupas de magnificação de imagem usado por pessoas com baixa visão podem 

ser determinadas por diversos fatores como custo, características físicas de 

magnificação(tamanho por exemplo), características ópticas (maior ampliação ou campo de 

visão), tipo de leitura,tipo de perda visual e disponibilidade. (AHN; LEGGE, 1995). 

 O Conceito brasileiro (16 de novembro de 2006- Secretaria Especial dos Direitos 

Humanos da Presidência da República- SEDH PR), por meio da portaria numero 142, 

instituiu o Comitê de Ajudas Técnicas- CAT, que reúne um grupo de especialistas brasileiros 

e representantes de órgãos governamentais, em uma agenda de trabalho, estruturados com os 

seguintes objetivos: apresentar propostas de políticas governamentais e parcerias entre a 

sociedade civil e órgãos públicos referentes a área de tecnologia assistiva; estruturar as 

diretrizes da área de conhecimento; realizar levantamento dos recursos humanos que 

atualmente trabalham com o tema; detectar os centros regionais de referencia, objetivando a 

formação de rede nacional integrada; estimular nas esferas federal, estadual, municipal, a 

criação de centros de referência; propor a criação de cursos na área de tecnologia assistiva, 

bem como o desenvolvimento de outras ações com o objetivo de formar recursos humanos 

qualificados e propor a elaboração de estudos e pesquisas, relacionados com o tema 

tecnologia assistiva (BRASIL – SDH PR/2012). 

A TA deverá envolver diretamente o usuário e terá como base o conhecimento de seu 

contexto de vida, a valorização de suas intenções e necessidades funcionais pessoais, bem 

como a identificação de suas habilidades atuais. A equipe de profissionais contribui com a 

avaliação do potencial físico, sensorial e cognitivo do usuário; com o conhecimento a respeito 

dos recursos de TA disponíveis no mercado ou que deverão ser projetados para uma 

necessidade particular (BERSCH, 2003). 

A tecnologia assistiva (TA), aumenta a mobilidade sem alterar a deficiência ou função 

(COWAN et al., 2012). 

Uma característica importante do serviço de TA é que ele deve voltar-se à formação 

do usuário para que este possa se tornar um consumidor informado e competente, ou seja, que 
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o usuário e seus familiares adquiram a habilidade de identificação do problema, participação 

na seleção da tecnologia disponível e definição da melhor solução (BERSCH, 2003). 

A integração das capacidades de interação entre a tecnologia assistiva e o usuário é 

muito significativa. Os fatores importantes para isso, estão ligados aos fatos de aumentarem 

os mecanismos da tecnologia assistiva além de implementar a capacidade de entendimento e 

controle pelo usuário. Podem ser incluídos ainda avanços na área de hardwares e softwares 

(COWAN et al., 2012). 

 

Figura 5 - Imagem tecnologia assistiva. 

 
Fonte: Google imagens. 

 

   No que concerne a TA, sabe-se que os auxílios para deficientes visuais podem ser 

classificados em ópticos (magnificadores de imagem), não ópticos (filtros, lentes coloridas e 

sobreposição de cores) e os eletrônicos  (tecnologia assistiva). Outros exemplos incluem os 

magnificadores de imagem (lupas de mão (figura 7) e fixas) sistemas de iluminação, óculos 

com alto poder dióptrico, telescópios para visão à distância além de magnificadores 

eletrônicos (figura 6) (CCTV- circuito fechado de televisão) (BARKER et al., 2015). 
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Figura 6 - Magnificador eletrônico. 

 

Fonte: Birigui, 2016. 

 

Figura 7 - Lupa de aumento. 

 

Fonte: Casa adaptada, 2016. 

 

O uso do computador e de tecnologias associadas como smartphones, tablets tem 

crescido cada vez mais no cotidiano das pessoas em casa, na escola, no trabalho ou mesmo no 

lazer. Vários autores tem citado seu uso ou destes instrumentos para deficientes visuais de 

sistemas computacionais específicos (MARQUES; ALMEIDA, 2013). 

Novos padrões de comunicação e trocas de informações estabelecidas pelos 

smartphones e tablets são perceptíveis, sendo a disponibilização de conteúdos web para os 

mesmos uma tendência (FAÇANHA; VIANA; PEQUENO, 2011). Com mais de um bilhão de 

smartphones e 100 milhões de tablets no mundo, essa tecnologia pode ser uma valiosa 

ferramenta para controle de saúde (MARTÍNEZ; DE LA TORRE-DÍEZ; LÓPEZ- 

CORONADO, 2013). A popularização dos dispositivos móveis e o crescente uso de interfaces 

http://www.camarabirigui.sp.gov.br/imagens/inoticias/Lupa%203.jpg
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sensíveis ao toque (touch screen) estão fazendo com que estas tecnologias estejam cada vez 

mais inseridas nas atividades humanas diárias, como a leitura do conteúdo de uma aula 

escolar e o acesso à internet (FAÇANHA; VIANA; PEQUENO, 2011). 

 Os smartphones e particularmente os aplicativos, tem revolucionado o cuidado com os 

olhos e a visão, consequentemente. Porém tem-se notado uma baixa frequência de uso desses 

recursos tanto entre os médicos como entre os pacientes, bem como a interação desses 

recursos (CHENG; CHAKRABARTI; KAM, 2014). 

A TA tem o potencial de melhorar a qualidade de vida de deficientes visuais provendo 

autonomia e segurança. Além de os estimular a sair da rotina habitual para interagir 

socialmente, essas tecnologias podem diminuir o medo do isolamento social (HAKOBYAN et 

al., 2013). 

 

 

2.5 Tecnologia e inclusão 

 

 

            A tecnologia tem o potencial de estimular os indivíduos a participarem de suas 

atividades sociais como viverem independentes (HAKOBYAN et al., 2013). 

Informação tecnológica permite individualizar deficientes visuais a ultrapassar a maior 

parte das dificuldades da vida diária e os oferece independência e autonomia no que diz 

respeito ao manejo e acesso de comunicação, assim como pessoas com visão normal (ALVES 

et al, 2009). 

A demanda para a reabilitação visual crescerá certamente em um futuro próximo 

(TRAUZETTEL-KLOSINSKI, 2011). 
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3  JUSTIFICATIVA 

 

 

No âmbito da oftalmologia, existem poucos profissionais e poucos estudos realizados 

com enfoque na inclusão social e na tecnologia assistiva em pessoas com BVA. Sabe-se que 

durante a formação do médico oftalmologista, no período de três anos, pouco é explorado 

sobre esse tema e a implementação de ações para o atendimento desse público é escassa. 

 Considerando essa grande carência assistencial e de inovação tecnológica, detectou-se 

a necessidade do desenvolvimento de um aplicativo com o princípio de tecnologia assistiva 

visando melhorar as atividades diárias de estudo, lazer e entretenimento otimizando ao 

máximo o seu potencial de visão de pessoas com algum grau de deficiência visual (visão 

subnormal).  Acesso à tecnologia assistiva permite independência a pessoas com deficiência 

visual melhorando a sua comunicação, mobilidade e percepção do ambiente.Em muitos casos 

o uso da tecnologia é o único caminho para pessoas com dificuldade de comunicação terem 

conexão com o mundo externo (ALVES et al., 2009). 

O aumento do número de aplicativos na oftalmologia para smartphones podem ter o 

potencial de favorecer, além da comunicação, o tratamento de pessoas com BAV (STANZEL; 

MEYER, 2012). 
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4 OBJETIVOS 

 

 

4.1 Objetivo Geral 

 

 O presente estudo tem como objetivo desenvolver um aplicativo para smartphone ou 

tablet com princípio de tecnologia assistiva para indivíduos com baixa visão.  

 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

 

- Desenvolver um aplicativo com o sistema operacional ANDROID para celular ou tablet. 

- Facilitar a disponibilidade de um recurso de tecnologia assistiva para deficientes visuais de 

forma rápida, prática e acessível por meio do google play. 

- Desenvolver um site que permita ao profissional assistente monitorar o uso do aplicativo 

pelos usuários como tempo e recurso utilizado. 
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5 METODOLOGIA 

 

 

Este trabalho refere-se a um estudo de desenvolvimento tecnológico sob o enfoque da 

acessibilidade e inclusão social, realizado no laboratório de Engenharia de Reabilitação 

Sensório Motora da Universidade do Vale do Paraíba – Univap.  

Foi desenvolvido um aplicativo denominado Oftcam. Optou-se por essa denominação, 

pelo fato deste dispositivo ser utilizado por pessoas com deficiência visual, por meio de uma 

câmera já disponível nos smartphone ou tablet vendidos no mercado. 

Como a grande maioria das pessoas já dispõem desse recurso tecnológico rápido e 

acessível como o telefone pessoal, tivemos a idéia de associar esse recurso prático ao ganho 

no potencial visual em deficientes visuais.  

O Oftcam, aplicativo para uso em smartphone ou tablet através do sistema operacional 

ANDROID, funciona com auxílio da câmera do dispositivo eletrônico onde é captada a 

imagem de interesse do utilizador do aplicativo podendo essa ser modificada de acordo com 

os interesses do mesmo como: magnificação de imagem, mudança no plano de fundo de 

imagem, descentralização da imagem de interesse. Esses comandos podem ser realizados pela 

tela de acesso ou ainda via comando de voz a partir do Google play (figura 8) 

Para o desenvolvimento do aplicativo, foi utilizada a plataforma Android por ser o 

sistema operacional mais popular entre os smartphones e tablets, abrangendo assim um maior 

número de usuários. Foi utilizada a IDE de desenvolvimento Eclipse Kepler (Android 

Developer tools), que se compõem do SDK para desenvolvimento Android. 

O modelo do aplicativo foi escrito em Java Android sob a versão do Java JDK 1.7, 

suportando a versão mínima de API 8 Android 2.2, máxima API 22 Android 5.1.1 sendo 

buildada na versão API 15 Android 4.0.3.  

Todos os recursos de reconhecimento de voz, tanto fala para escrita quanto escrita 

para fala, foram desenvolvidos utilizando a biblioteca da google 

Android.speech.RecognizerIntent eAndroid.speech.tts.TextToSpeech respectivamente.  

O banco de dados utilizado para o cadastro do usuário e suas interações com o 

aplicativo foi o PostgresSQL, sendo alimentado diretamente por meio de requisições 
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post.Para esse fim foi desenvolvido um site oftcam.com.br onde o administrador consegue ter 

acesso as informações do período, tempo e forma de utilização do aplicativo pelo usuário. 

 

Figura 8 - Aplicativo- Google Play. 

 

Fonte: Autor. 

 

Para manipulação dos recursos de câmera, foram utilizadas as bibliotecas 

Android.hardware; câmera para a manipulação objeto câmera, android.net.Uri 

android.preference.PreferenceManager e android.content.SharedPreferences para salvar 

preferências da configuração e android.view.SurfaceHolder para controle do ciclo de vida da 

câmera. 
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5.1 Desenvolvimento do web site 

 

 

O site foi desenvolvido em Java WEB utilizando para o back-end os frameworks 

Hibernate para auxílio no controle do banco de dados e Springs para auxilio no padrão de 

desenvolvimento MVC (Model, View e Control) em uma arquitetura REST, além de JSF e 

PrimeFaces para o front-end. Banco de dados utilizado é o PostgreSQL.  

 

 

5.2 Sumário de utilização 

 

 

1) Baixar o aplicativo Oftcam na Google Play Store (Sistema Android 2.2 ou superior). 

2) Preenchimento de dados pessoais para utilização do aplicativo (cadastro de novo 

usuário). Apenas no primeiro acesso. 

3) Acionamento de tela ativa com os comandos disponíveis de voz: 

- Ponto de interesse de visualização: “Longe, médio ou perto” 

- Brilho: “aumentar ou diminuir” 

- Alteração da cor de plano de fundo: “Inverter cor” 

- Redimensionar tela: “Diminuir tela direita” ou “Diminuir tela esquerda” 

4) Produção de dados conforme utilização do aplicativo (usuário,tempo de uso, comando 

utilizado). 

5) Envio automático de dados para o banco de dados do aplicativo. 

6) Profissional assistente monitora remotamente o usuário através do site oftcam.com.br. 
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6 RESULTADOS 

 

 

 O aplicativo encontra-se disponível para acesso gratuito por meio do sistema 

google play. O mesmo deve ser acessado por um smartphone ou tablet compatível com o 

sistema operacional Android. 

 

        Figura 9 - Google play            Figura 10 - Android. 

 

Fonte: Google, 2016. 

 

 

6.1 Método de execução do aplicativo 

 

 

Na primeira execução do usuário, uma tela de cadastro será iniciada e informará por 

comando de voz que esta é a primeira execução e que se faz necessário então um cadastro 

(figura 11). Logo em seguida é informado também por comando de voz, se o cadastro será 

feito por voz ou texto. Caso a escolha seja "voz", a instrução para cadastro será informada, 

pedindo ao usuário que clique na tela toda vez que quiser que seja realizada a próxima 

pergunta do questionário. Logo após o clique na tela, o aplicativo sequencialmente fará um 

questionário que deverá ser respondido logo em seguida a pergunta realizada (também por 

comando de voz), sendo estas perguntas o nome do usuário, naturalidade, data de nascimento, 

grau de escolaridade e identificação do maior grau de dificuldade de visão (perto, longe ou 

ambos). 

 

 



33 
 

 

Figura 11 - Ficha de cadastro do aplicativo. 

 

Fonte: Autor. 

 

Assim que o aplicativo terminar de escutar a resposta do usuário, ele pedirá uma 

confirmação da informação escutada que será confirmada e escrita em seu campo respectivo 

na tela com o comando de voz "SIM". Caso a informação não seja confirmada, no próximo 

toque a tela a mesma pergunta será repetida, caso contrário a próxima pergunta será 

informada. A qualquer momento o usuário poderá editar as informações escritas pelo 

aplicativo nos campos de cadastro na tela. Em casos onde o usuário escolhe o cadastro por 
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texto, mesmo que seja clicado nos espaços vazios da tela, o comando de voz não será 

acionado e o cadastro será concluído após todos os campos serem preenchidos manualmente. 

O botão "COMEÇAR" só fará o cadastro e liberará a tela principal do aplicativo 

quando todos os campos forem preenchidos, tanto por comando de voz ou escritos 

manualmente.  

Na segunda execução do usuário o cadastro não se faz mais necessário, sendo 

redirecionada diretamente a tela de leitura, ou seja tela ativa (figura 12). 

 

Figura 12 - Aplicativo - tela ativa. 

 
Fonte: Autor. 

 

A tela de leitura compõe- se de uma tela que exibe todas as imagens capturadas pela 

câmera traseira do celular ou tablet. Ao clicar na tela o comando de voz será acionado, e os 

seguintes comandos são esperados:  

 

- Para zoom os comandos de voz são: “Longe” para desligar o zoom, “médio” para o zoom 

máximo provido pela câmera dividido por 2, “perto” para zoom máximo, mais para zoom 1x 

o zoom e menos para diminuir 1x o zoom (figura 13). 
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Figura 13 - Aplicativo função zoom. 

 

Fonte: Autor. 

 

-Para brilho os comandos de voz são: “Aumentar brilho” para aumentar luminosidade/brilho 

da tela, “diminuir brilho” para diminuir a luminosidade/brilho da tela.  

 

- Para cor os commandos de voz são: “Inverter cor” para a inversão das cores (da normal 

para a invertida e vice versa). Exemplo: fundo branco com escrita escura (figura 14) para 

fundo escuro com escrita clara. 
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Figura 14 - Aplicativo função inverter cor.

 

Fonte: Autor. 

 

- Para redimensionar tela os comandos de voz são: diminuir tela para diminuir a tela pela 

metade (50%) e aumentar a tela para voltar a tela ao padrão. Existe a variação direita e 

esquerda, sendo o comando “diminuir tela direita”(figura 15), o que redimensiona a tela pela 

metade (50%) e a redireciona para o lado direito do visor. O mesmo ocorre para o lado e 

comando “diminuir tela esquerda”. 
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Figura 15 - Aplicativo função redimensionar tela. 

 

Fonte: Autor. 

 

Todas as vezes que o aplicativo for encerrado ou um comando de alteração de 

configuração ser executado, um log será gerado com o nome do usuário e o tempo de uso de 

cada configuração e quanto tempo o aplicativo foi utilizado pelo mesmo. Este log será 

apresentado no painel de controle do administrador, através do site oftcam.com.br, onde serão 

apresentados o uso por configuração de cada usuário. 

 

Figura 16 - Site - monitoramento de uso:administrador 

 

Fonte: Autor. 
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Figura 17 - Site - monitoramento de uso:relação de uso 

 
Fonte: Autor. 

 

 

Figura 18 - Site - monitoramento de uso:estatística 

 
Fonte: Autor. 

 

Abaixo encontra-se um modelo esquemático de execução do aplicativo oftcam: 
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Figura 19 - Modelo esquemático do aplicativo. 

 

Fonte: Autor. 

  

Informações de uso para banco de dados - oftcam.com.br 

REDIMENSIONAR TELA 
 (direita e esquerda) 

INVERSÃO DE CORES 

BRILHO 
 (mais e menos) 

ZOOM 
 (perto,intermediário e longe) 

Acionamento dos comandos de voz  

Acesso direto 

Cadastro do usuário (voz ou digitado) 

Primeiro acesso ao aplicativo OFTCAM 
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7 DISCUSSÃO  

 

 

O número de pessoas com algum tipo de deficiência é expressivo, sendo senso do 

IBGE de 2010. Em particular, a BAV, apresentada nesse estudo, necessita de mecanismos 

capazes de otimizarem o potencial de visão ainda existente nas pessoas acometidas por essa 

disfunção. 

Como a maioria das pessoas dispõem cada vez mais de telefones ou tablets pessoais 

para seu uso cotidiano, vimos como uma boa alternativa o uso de um aplicativo que 

conseguisse integrar necessidade e praticidade como recurso de tecnologia assistiva para 

deficientes visuais. 

Uma vantagem fundamental do uso de dispositivos móveis para fornecer tecnologias 

assistivas é a forma prática de execução de muitas das plataformas. Os dispositivos ou 

aplicativos que são incorporados em um equipamento convencional, como um telefone móvel, 

pode ajudar os indivíduos a se sentirem menos estigmatizados ou rotulados. Além disso, os 

sistemas de apoio são geralmente adaptáveis através de múltiplas plataformas móveis e 

podem suportar múltiplas deficiências (HAKOBYAN et al., 2013). 

Os avanços contínuos das tecnologias móveis, tem tornado a captura de informações, 

interpretação e compreensão do que ocorre ao redor, de pessoas com deficiência visual, cada 

vez mais viável. Essas informações captadas e geradas, podem então ser utilizadas para 

melhorar o seu nível de independência, mobilidade e qualidade de vida (HAKOBYAN et al., 

2013). 

É importante a implantação da TA nos diferentes segmentos da áreas da sáude. Os 

aspectos promissores desse tipo de tecnologia, tanto em países desenvolvidos como em países 

em desenvolvimento, tem sido evidenciados (THOMAS et al., 2015). A tecnologia de 

informação se tornou um recurso importante na vida das pessoas com deficiência visual. A 

utilização da tecnologia assistiva não é vista como um fator inibidor para essas pessoas, ao 

contrário de outros métodos tradicionais de uso (THOMAS et al., 2015). 

O uso de aplicativos como método de assistência médica, especialmente para 

deficientes visuais, tem um grande potencial de prover aumento da capacidade visual residual 
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dessas pessoas, principalmente com o crescimento da utilização de smartphones e novas 

tecnologias a serem criadas (MEYER et al., 2012). 

Dados demonstram um crescimento no uso de aplicativos para o cuidado com os 

olhos e, consequentemente, da visão. Os aplicativos tendem a se tornar cada vez mais 

relavantes aos profissionais modernos que cuidam dos olhos. Consistente com esta tendência, 

um crescente descritivo na literatura tem demonstrado a versatilidade e capacidade de 

smartphones como adjuntos clínicos úteis na oftalmologia (CHENG; CHAKRABARTI; 

KAM, 2014).   

No entanto, apesar do rápido surgimento de aplicativos em oftalmologia, há um 

baixo número de profissionais envolvidos no desenvolvimento desses aplicativos e uma 

escasses de avaliações clínicas realizadas após a utilização desses recursos.  Há uma clara 

necessidade de princípios e normas de aplicação baseadas em evidências a serem adotados 

nesta área emergente de cuidados com os olhos, guiando o desenvolvimento de aplicativos de 

alta qualidade para a futura prática de saúde móvel (CHENG; CHAKRABARTI; KAM, 

2014). 

O aplicativo, Oftcam, foi testado pelo pesquisador principal dessa dissertação. Foi 

utilizado um tablet modelo Samsung, tendo iniciado a tela de início após cadastro realizado no 

primeiro acesso conforme descrito na metodologia. Foi colocado um objeto à distancia de 6 

metros para teste da visão de longe e à 40 cm para a visão de perto no teste para a função de 

zoom do aplicativo. Foram utilizadas as distâncias padronizadas para o exame de acuidade 

visual de longe e de perto em uma consulta oftalmológica rotineira. Foi ainda utilizada a 

função de “mais ou menos brilho” no teste para a função brilho. O comando de inversão de 

cor e reposicionamento de imagem, foram testados tanto para a direita, quanto para à 

esquerda.  

O foco principal, desde o início, foi desenvolver um aplicativo de simples execução 

para o usuário e que fornecesse um feedback para o profissional assistente. Acredita-se que o 

aplicativo desenvolvido pode ser um bom recurso de tecnologia assistiva para deficientes 

visuais. O toque direto à tela do dispositivo eletrônico utilizado e execução do comando 

desejado por comando de voz, tem grande praticidade por não precisar de boa visão para 

execução do comando desejado. Foi notado ainda que a qualidade da câmera do dispositivo 



42 
 

 

eletrônico tem grande influência na qualidade da imagem gerada. 

Quanto ao site desenvolvido para monitoramento remoto dos usuários do aplicativo, 

observou-se, por meio de gráficos e números, os modos de utilização dos comandos do 

mesmo. Esse modo de interação entre usuário e médico assistente, pode ser aprimorado em 

estudos futuros. Conforme já descrito por Cheng, Chakrabarti e Kam (2013), o 

desenvolvimento de aplicativos de qualidade terá importância na prática futura de saúde 

móvel. 

Para o desenvolvimento do aplicativo proposto neste estudo, houve a integração de 

profissionais de diferentes áreas como: fisioterapia e reabilitação, engenharia da computação, 

engenharia biomédica e medicina. A próxima fase de implementação do aplicativo será o teste 

em pacientes com visão subnormal, de diversas idades, e que não apresentam limitação 

quanto ao uso de tablet ou smartphones. 
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8 CONCLUSÃO 

 

 

Foi desenvolvido um aplicativo para deficientes visuais, baseado no princípio de 

tecnologia assistiva, por meio da plataforma ANDROID, para uso em smartphones e tablets.  

Suas principais características são a fácil utilização por comando de voz e praticidade. 

O aplicativo está disponível para download através do sistema Google Play de forma 

gratuita para os usuários.  

O site criado, tem como fundamento, o monitoramento remoto dos usuários do 

aplicativo. É possível identificar os usuários individualmente e monitorar quais recursos estão 

sendo utilizados, além do tempo de uso. A itenção desse monitoramento é de poder interagir 

com o usuário, de forma que se possa estreitar o vínculo médico - paciente e auxiliá lo no 

melhor uso do recurso de tecnologia assistiva disponibilizado. 
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