
Fadiga Visual:

que de olho!que de olho!que de olho!
Um guia com exercícios simples e

sugestões úteis para aliviar a
fadiga ocular no trabalho



A automação do trabalho propiciou fortes mudanças na organização do trabalho 
que executamos. Atualmente, passamos várias horas por dia sentados em frente ao 
computador. Quando olhamos para um monitor de computador, reduzimos em quase 
um terço a frequência normal de piscar os olhos, fazendo com que eles fiquem 
ressecados. Também somos obrigados a focar numa distância próxima por períodos 
prolongados, o que força os músculos oculares internos. Mas não é só o computador 
que submete os olhos a um estresse exagerado, são todas as atividades que implicam 
movimentos oculares repetitivos ou uma focagem constante, como ler e ver TV. Os 
sintomas mais comuns associados a estas atividades cotidianas são:

666 melhorar sua visãomelhorar sua visãomelhorar sua visão

Exercícios fáceis e rápidos para
fortalecer os músculos dos olhos e

Piscar os olhos é um movimento simples que fazemos sem 
nos darmos conta. O ato de piscar mantém os olhos lubrificados e 
auxilia na capacidade de concentração. Quando estamos em 
frente a um computador, tendemos a piscar menos, 
especialmente quando estamos concentrados em alguma tarefa.

Experimente piscar os olhos, como um exercício simples. 
Nos próximos dois minutos, pisque a cada 3 - 4 segundos. Depois de 
ter feito isso, perceba como você sente os seus olhos.

Sempre que você pisca os olhos, eles estão entrando em um breve período de 
escuridão que ajuda a manter seus olhos frescos e descansados das informações 
anteriores, ajudando a reduzir a tensão ocular.

Piscar os olhos1

Este exercício ajudará muito a aliviar a tensão em torno dos 
olhos, enquanto você faz uma pausa no computador.

Inicialmente, friccione vigorosamente suas mãos, até que 
elas fiquem quentes. Coloque-as, em forma de concha, sobre os 
seus olhos fechados, sem tocar os olhos ou exercer muita pressão 
no rosto. Os dedos das mãos devem ficar sobrepostos suavemente 
sobre a testa. Mantenha a cabeça alinhada, respire profundamente 
algumas vezes, desfrutando dessa escuridão e aproveitando para 
descansar um pouco. Se sentir os braços cansados, apoie os cotovelos numa mesa.

Praticar este exercício lhe dará a oportunidade de descansar a mente e os olhos 
por alguns instantes e fará uma grande diferença no seu dia de trabalho.

Mãos em concha2

Este é um exercício muito bom para aumentar a 
flexibilidade dos músculos oculares. Imagine uma figura gigante 
de um oito na sua frente (cerca de 10 metros na sua frente). 
Lentamente desenhe esse “oito” com os seus olhos. Não 
movimente a cabeça. Faça o movimento numa direção algumas 
vezes, e em seguida, faça o movimento na direção contrária. Agora, 
imagine um oito deitado e desenhe-o com os seus olhos, primeiro 
numa direção, depois na direção contrária. Repita esse movimento 
algumas vezes. Ao final, feche os olhos e descanse por um momento.

Figura do oito3

Num intervalo de cerca de 20 minutos, desvie os olhos do 
seu monitor e foque-os durante 10-15 segundos num objeto 
distante: fora da janela, num canto da sala ou o mais longe que 
você puder olhar. Em seguida, fixe o olhar em algo próximo, por 
aproximadamente 10 a 15 segundos. Volte a olhar para o objeto 
distante e foque novamente. Repita esse exercício algumas vezes.

Focar: de perto e de longe4

Sente-se em uma posição confortável. Estique seu braço à 
frente do seu corpo, com a mão na posição de pedir carona, mas 
com o seu dedo indicador apontando para o alto. Concentre-se no 
seu indicador com o seu braço estendido. Agora traga o seu 
indicador mais perto de você, centrando-se o tempo todo nesse 
dedo, até que ele esteja a cerca de 3 polegadas à frente de seu 
rosto. Agora estique o seu braço, mantendo o olhar no seu dedo. 
Faça isso algumas vezes durante o dia. Este exercício irá fortalecer as 
suas habilidades de orientação e os músculos dos olhos em geral.

Zoom5

Mantendo a cabeça imóvel e olhando para frente, mova os 
olhos para cima, o máximo que conseguir. Mantenha esta posição 
durante 3 segundos e depois mova os olhos para baixo. Repita 
esses movimentos por 04 vezes. Ao final da série, pisque os seus 
olhos algumas vezes para relaxar.

Agora experimente movimentar os olhos para a direita, 
pause por 03 segundos nessa posição, e em seguida, para a 
esquerda, também mantendo-se nessa posição por 03 segundos. Repita 04 
vezes essa sequência. Ao final, novamente, pisque seus olhos várias vezes.

Agora experimente movimentar os seus olhos em círculos, seguindo o sentido 
dos ponteiros de um relógio. Repita esse movimento por 04 vezes. Por fim, gire na 
direção contrária. Pisque os olhos algumas vezes e relaxe.

Movimentos dos olhos6

            w Visão desfocada
            w Dores de cabeça
            w Olhos irritados ou ressecados
            w Dor no pescoço e/ou nos ombros

Alguns exercícios e precauções simples podem contribuir para aliviar a fadiga 
ocular. Evite futuros problemas de visão e mantenha a saúde dos seus olhos.
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fadiga visualfadiga visualfadiga visual
que ajudam a reduzir a

            w Evitar ventiladores ou ar-condicionado direto sobre o rosto;

            w Manter o ambiente com iluminação adequada;

            w Evitar incidência de raio solar no monitor;

            w O monitor deve ficar a uma distância de 50 a 60 cm, um pouco abaixo da 

linha dos olhos, forçando as pálpebras superiores a diminuir a área de exposição;

            w Mantenha sempre limpa a tela do monitor e, caso use óculos, as lentes 

também;

            w Quem utiliza lentes de contato deve fazer uso de colírio lubrificante;

            w Pausa de pelo menos 10 minutos a cada hora trabalhada, para relaxar e 

voltar a piscar normalmente.

As orientações aqui contidas foram adaptadas do site www.visaocoach.com e são 
genéricas, servindo como uma ferramenta educacional. O uso deste material não 

substitui uma visita a um especialista.
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