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Características do olho humano



Características do olho humano
• Os globos oculares são uma das mais

complexas e delicadas estruturas do
corpo humano. Cada uma das partes
que forma a anatomia do olho é
responsável por uma atividade. Juntas,
permitem enxergamos com clareza e
nitidez.

Quais são essas partes?
1)Córnea

2)Esclerótica
3)Íris

4)Cristalino 
5)Humor Vítreo

6)Retina 
7)Nervo óptico

8)Pupila
9)Pálpebra 

10)Cílios  



Quais são as funções dessas partes que compõem o 
globo ocular?

1) Córnea: 

• A córnea é a estrutura mais externa do olho, responsável por focalizar a
luz que chega aos olhos. Trata-se de um tecido transparente situado em
toda a frente do globo, através do qual se vê a íris e a pupila.

• Um dos seus objetivos é o de proteger o olho contra traumas e possíveis
contaminações, além de manter o formato globular desse órgão.



Quais são as funções dessas partes que compõem o 
globo ocular?

2) Esclerótica:

• é a parte branca do olho que está ligada à córnea. Fica
localizada mais externamente no globo ocular e tem
como função a de dar proteção para as estruturas mais
internas.

• É na esclera que se fixam os músculos extraoculares,
responsáveis pelos diversos movimentos do olho.

• Também é responsável pela manutenção da forma do
olho.



Quais são as funções dessas partes que compõem o 
globo ocular?

3) Íris:

• A íris é a parte mais escura do olho, às vezes colorida (olhos
azuis ou verdes), e que tem uma abertura central, a pupila.

• Além de definir o tom dos olhos, a íris apresenta diversos
músculos lisos que controlam a abertura e fechamento da
pupila, funcionando como o diafragma de uma câmera
fotográfica. A abertura varia em função inversa à
luminosidade existente no ambiente. Assim, quanto menos luz
disponível, mais ela dilata para um aproveitamento maior da
luminosidade.



Quais são as funções dessas partes que compõem o 
globo ocular?

4) Cristalino:

• O cristalino é uma estrutura de consistência gelatinosa e
elástica que fica localizada logo atrás da pupila.

• Sua estrutura é convergente e focaliza a luz que penetra
na pupila e forma imagens na retina.



Quais são as funções dessas partes que compõem o 
globo ocular?

5) Humor Vítreo:

• é uma estrutura gelatinosa e viscosa da anatomia do olho que ocupa a
porção central do globo ocular. Seu volume médio é de cerca de 4 ml
em cada um deles.



Quais são as funções dessas partes que 
compõem o globo ocular?

6)Retina:
• A retina é a parte do olho onde se formam as imagens daquilo

que é visto. É a camada mais interna do olho, corresponde a
um fino tecido nervoso que transmite as informações para o
cérebro através do nervo óptico.

• As células da retina sensíveis à luz são conhecidas como cones
e bastonetes.

Obs:

Cones: responsáveis pela visão de detalhes e das cores.

Bastonetes: são menos sensíveis às cores. Porém, são sensíveis
em baixa intensidade luminosa. Desse modo, quando em um
ambiente de pouca luz, os bastonetes se encarregam da visão.



Retina, cones e bastonetes.



Quais são as funções dessas partes que 
compõem o globo ocular?

7) Nervo Óptico:

• Essa estrutura faz a conexão
do olho com o cérebro.

• A imagem capturada pelos
cones e bastonetes da
retina é transmitida para o
cérebro através dele, sendo
assim, essa estrutura é
essencial para que
consigamos, de fato,
enxergar.



Quais são as funções dessas partes que compõem o 
globo ocular?

8) Pupila:

• Corresponde a abertura central da íris.

• Seu diâmetro é regulável e se altera permitindo que uma
maior ou menor quantidade de luz que penetra nas
porções internas do globo ocular.



Quais são as funções dessas partes que compõem o 
globo ocular?

9) Pálpebra:

• As pálpebras são consideradas anexos oculares.

• São formadas por um tecido músculo-fibroso recoberto por pele, na
parte externa e conjuntiva, na parte interna.

• Sua principal função é a de distribuir as lágrimas pela superfície do olho
e “limpar” a córnea.



Quais são as funções dessas partes que 
compõem o globo ocular?

10) Cílios:
• São os pequenos pelos localizados

nas bordas externas das pálpebras,
formando uma franja protetora do
globo ocular.

• Eles protegem os olhos de sujeiras
ou partículas suspensas no ar,
fazendo a retenção deles e
impedindo que atinjam o globo
ocular.



Olho humano Normal

• No olho humano normal, ou seja, sem
anomalias ou defeitos de visão, a imagem é
formada nitidamente sobre a retina.

• O conjunto córnea cristalino estão com grau
de convergência normal.

• A pessoa é capaz de ver objetos próximo ou
distantes sem deformações.

• A imagem formada é:

Menor

 Real 

 Invertida

 Sobre a retina 



Olho humano Normal
• Vimos que, no olho humano normal, que não apresenta nenhuma deficiência

visual, a imagem dos objetos, próximos ou distantes, forma-se sobre a retina.

• O cristalino muda sua forma em função das distâncias, a fim de produzir uma
imagem nítida: é o chamado PODER DE ACOMODAÇÃO.

• Esse poder de acomodação funciona a partir de uma distância de alguns
centímetros até aproximadamente 6 metros.

• Quando a imagem não se forma sobre a retina, a visão fica desfocada e a imagem
passa a ser distorcida ou não nítida. Dessa forma, a pessoa passa a desenvolver
um defeito de visão e terá a necessidade de usar óculos ou lentes de contato para
ajustar a imagem.



Conclusão

• O olho humano normal é aquele que não apresenta distorção da
imagem quando o objeto está próximo ou distante.

• A imagem formada é:

 Menor

 Real 

 Invertida

 Sobre a retina 
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Defeitos de Visão
• Quando a imagem de um objeto é formada fora da retina dizemos

que a pessoa possui um DEFEITO DE VISÃO ou uma DEFICIÊNCIA
VISUAL.

• Esse deslocamento da imagem em relação a retina dos nossos
olhos faz com que a imagem a ser formada seja distorcida,
embaçada e sem nitidez.

• Dessa forma, a pessoa deve usar óculos ou lentes de contato para
reajustar a imagem para exatamente sobre a retina. Isso vai
permitir que a pessoa volte a ver a imagem com nitidez.



Defeitos de Visão
1) Miopia:
• É um erro de refração no qual os

raios luminosos convergem acima
do normal.

• A imagem é formada antes da retina.

• É causada pelo anormal alongamento
axial do globo ocular, e está associado a
uma córnea com curvatura exagerada.

• Isso faz com que os objetos distantes
não possam ser focalizados na zona
retina.

• Dificuldade de enxergar objetos
distantes.

• Lente DIVERGENTE.

https://www.infoescola.com/fisica/refracao/


O míope vê bem de perto mas enxerga muito mal de longe.



Defeitos de Visão

2) Hipermetropia:
• É um erro de refração no qual os raios

luminosos convergem abaixo do normal.

• A imagem é formada depois da
retina.

• É causada pelo comprimento axial
do globo ocular que é curto demais,
assim raios paralelos convergem de
forma mais distante.

• Isso faz com que os objetos
próximos não possam ser
focalizados na zona retina.

• Provoca um desconforto visual.

• Dificuldade de enxergar objetos
próximo.

• Lente CONVERGENTE.

https://www.infoescola.com/fisica/refracao/


A pessoa que tem hipermetropia vê bem de longe mas enxerga 
mal de perto.



Defeitos de Visão
3) Astigmatismo:

• É um problema na córnea dos olhos que se
estendeu para um formato irregular,
apresentando um formato oval (CÓRNEA
IRREGULAR).

• Essa irregularidade provoca um erro
refrativo que distorce a luz quando esta
entra nos olhos.

• É por esse motivo que, quem tem
astigmatismo, enxerga os objetos que estão
próximos e longe um pouco ou muito
embaçados, dependendo do grau.

• Lente CILÍNDRICA.



A visão de quem tem astigmatismo é não nítida tanto de perto quanto de 
longe.



Defeitos de Visão
4) Catarata:

• É uma doença ocular caracterizada pela
perda de transparência do cristalino.

• Cristalino nublado, torna-se opaco.
• De evolução lenta, a catarata pode

começar em apenas um dos olhos,
progredindo mais tarde para o outro,
ocasionando na perda total da visão.

• Cegueira.
• Em alguns casos pode ser congênita, em

que recém nascidos nascem com a visão
prejudicada em razão do DNA.

• O tratamento para a catarata é apenas
um: cirúrgico(15 a 30 min). Com anestesia
local, retira-se o cristalino danificado,
substituindo-o por uma lente artificial
(valor R$5000 cada olho).



Defeitos de Visão
5) Glaucoma:

• É uma doença que se caracteriza
pela alteração do nervo óptico,
levando a um dano irreversível
das fibras nervosas.

• Essa lesão pode ser causada pelo
aumento da pressão ocular ou
alterações do fluxo sanguíneo na
cabeça do nervo óptico.

• A perda dessas fibras causam
diminuição do campo visual.

• O dano na visão pode ocorrer
lentamente ao longo dos anos.

• O Glaucoma não possui cura e a
perda de visão causada pela
doença é irreversível.



Defeitos de Visão

6) Presbiopia • Usualmente chamada de VISTA
CANSADA, é uma alteração natural da
visão que se manifesta em todas as
pessoas a partir dos 40 anos.

• O cristalino perde a elasticidade,
encurva-se de forma insuficiente e
perde a capacidade de acomodação
visual, resultando em uma crescente
dificuldade para ver bem de perto.

• A imagem forma-se atrás da retina.



O présbita (quem tem presbiopia) não vê nitidamente de perto.



Conclusão
• Quando a pessoa não apresenta deficiência visual, a imagem é

formada nitidamente (sem deformação) exatamente sobrea a
retina.

• Quando há deslocamento da imagem em relação a retina (antes ou
depois) a pessoa vê a distorcida, embaçada ou sem nitidez. Logo,
dizemos que ela apresenta um DEFEITO DE VISÃO.

• Esses defeitos de visão podem ser tratados e controlados com uso
de óculos ou lentes de contato, uso de colírios específicos
(glaucoma) ou cirurgias a laser.

• As defeitos de visão mais importantes e frequentes são:
• Miopia 

• Hipermetropia 
• Astigmatismo


