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Abstract—Strabismus is a pathology that affects the paral-
lelism between two eyes. Estimates show that 1.3% to 3.5% of
children aged six months to six years have strabismus around
the world. Strabismus can lead to irreversible loss of vision, so
early detection and appropriate treatment increase the likelihood
of alignment being restored to normal. That said, in this study
we proposed an automatic evaluation system to detect strabismus
in face images, analyzing the horizontal positioning of the limb
center in relation to the center of the corners of the eyes.
The proposed method consists of five steps: (1) acquisition, (2)
detection of the eye region, (3) segmentation and reconstruction
of the sclera, (4) detection of the limb region and corners of the
eyes and (5) identification of the presence of strabismus, with
this approach we obtain 90.1% sensitivity, 100% specificity and
91.1% accuracy.
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I. INTRODUÇÃO

O estrabismo é uma anomalia caracterizada por um dese-
quilı́brio nos músculos oculares, fazendo com que os dois
olhos não fixem o objeto ao mesmo tempo. Enquanto um dos
olhos se fixa num ponto frontal, o outro pode se desviar hori-
zontalmente para dentro (estrabismo convergente) ou para fora
(estrabismo divergente) e para cima ou para baixo (estrabismo
vertical). Dessa forma, o cérebro recebe duas imagens com
focos diferentes, em vez de duas imagens que devem se fundir
numa única imagem [1]. Essa anomalia pode ser classificada
de acordo com a direção do foco em que o olho desviado
aponta, identificado olhando para o paciente ou latente, quando
requer testes para obter o diagnóstico [2].

Para diagnosticar o estrabismo, vários testes são realizados
atualmente. Por exemplo, o teste de acuidade visual que avalia
as mudanças na visão a curta e longa distância; o exame de
fundo de olho que observa a estrutura fı́sica do olho para
verificar a presença de outras doenças; o cover teste que mede
o desvio e o movimento dos olhos e o teste de Hirschberg
que é usado para determinar a extensão do erro de refração,
que é útil na decisão da potência da lente necessária para
compensar as mudanças [3], esse teste consiste em incidir
um pequeno foco de luz nos olhos do paciente e medir o
ângulo kappa, que é gerado devido ao desalinhamento entre

os eixos visual e pupilar, no entanto seu diagnostico pode ser
impreciso pois assume uma regra geral e depende muito da
avaliação subjetiva do médico [4]. Diante disso, o estrabismo
deve ser diagnosticado precocemente para que seu tratamento
seja eficiente e aumente a probabilidade do alinhamento ser
restaurado ao normal e evite consequências como baixa visão,
podendo progredir para a cegueira.

Este trabalho propõe uma nova abordagem computacional
para detectar a presença de estrabismo, utilizando fotografia
da face, na qual analisa-se automaticamente a diferença entre
o centro do limbo em relação aos cantos dos olhos, uti-
lizando ı́ndices de diversidade filogenética para segmentação
da esclera e deep learning, a fim de oferecer uma segunda
opinião aos especialistas, servindo como apoio para tomada
de decisões.

II. TRABALHOS RELACIONADOS

Na literatura, existem algumas pesquisas no contexto desse
trabalho. Abaixo, enumera-se alguns deles

Em Almeida et al. (2015) [5] propôs uma metodologia
para detectar e diagnosticar estrabismo usando o teste de
Hirschberg: (1) segmentação facial, (2) detecção da região
ocular, (3) localização de olho, (4) localização ao do brilho e
(5) diagnóstico de estrabismo. Os pesquisadores utilizaram 200
imagens de 40 pacientes, obtidas em cinco posições diferentes
do olhar. Com relação a detecção de estrabismo, este estudo
obteve uma acurácia de 88% na posição PP, 93,34% na posição
INFRA, 77,41% na posição SUPRA, 80% na posição LEVO
e 81,48 % na posição DEXTRO. Quanto ao diagnóstico, o
melhor resultado foi no diagnóstico de esotropia (ET) obtendo
100% de acurácia.

Em Valente et al. (2017) [2] propuseram uma metodologia
para diagnosticar automaticamente o estrabismo em vı́deos
através do cover test em pacientes com exotropia, e é dividido
em quatro etapas: (1) detecção dos olhos, (2) localização do
limbo, (3) rastreamento do movimento dos olhos e (4) detecção
do oclusor. Os experimentos foram realizados em 15 vı́deos
de 7 pacientes, obtendo especificidade de 100%, sensibilidade
de 80% e acurácia de 93,33%.


