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Há muitas reportagens na mídia sobre o risco para a saúde humana da exposição à luz
proveniente de fontes como os diodos emissores de luz (LEDs) que rementem ao termo
“perigo da luz azul”. Esse termo tem sido largamente usado para representar o risco real de
dano aos olhos e a influência no bem-estar geral.
O termo “perigo da luz azul” somente deve ser utilizado quando for considerado o risco
fotoquímico para os tecidos retinais do olho (tecnicamente chamado fotomaculopatia),
normalmente associada com o olhar diretamente para fontes muito brilhantes, como o sol e
arcos de solda. “Azul” é inserido no termo porque o risco de dano fotoquímico é dependente
do comprimento de onda, com valor máximo na parte azul do espectro da radiação óptica
aproximadamente entre 435 nm e 440 nm. A Comissão Internacional para Proteção de
Radiação Não-Ionizante (ICNIRP) publicou a “função perigo da luz azul”, uma função
dependente do comprimento de onda, e diretrizes para limites de exposição [1]. A CIE
padronizou essa função como parte da CIE S 009:2002 “Photobiological safety of lamps and
lamp systems”, disponível como IEC 62471:2006/CIE S 009:2002 [2]. Não há evidências em
humanos de nenhum efeito adverso para a saúde proveniente de exposição ocasional à
radiação óptica dentro dos limites de exposição.
Lâmpadas, incluindo LEDs, que emitem luz percebida como branca normalmente conterão
uma proporção de luz na faixa de comprimentos de onda que é relevante para a avaliação do
perigo da luz azul. Lâmpadas consideradas de “luz fria” ou com temperatura de cor alta
normalmente possuem uma proporção maior de luz azul do que as lâmpadas de “luz quente”
ou com valores menores de temperatura de cor. Na verdade, a proporção do limite de
exposição à luz azul de lâmpadas incandescentes e LED são similares para temperaturas de
cor similares. Avaliações práticas mostram que os limites de exposição ao perigo da luz azul
não são excedidos sob todas as condições de uso razoavelmente concebíveis. Além disso,
os limites de exposição são frequentemente menores do que os experimentados na
observação do céu azul.
Também é importante considerar as exposições dos olhos na prática [3]. Alguns estudos têm
sido publicados, com cobertura de mídia, que afirmam efeitos adversos das fontes de luz
branca. A maioria desses estudos utilizam condições atípicas, como:
•
•
•
•
•

tempo longo de exposição,
LEDs com temperatura de cor elevada (ou seja, componentes de azul muito elevados);
exposição significantemente maiores do que os limites definidos pelo ICNIRP;
de olhar fixamente na fonte de luz;
uso de modelos de animais noturnos ou células humanas in vitro.

É fundamental observar que uma fonte de luz branca emitindo luz azul em níveis suficientes
para se aproximar a limite de exposição da luz azul seria extremamente brilhante, produzindo
ofuscamento perturbador, e que olhar fixamente para tais fontes seria considerado um
comportamento atípico. Além disso, iluminação com temperatura de cor muito alta é percebida
pela maioria das pessoas como desconfortável e desagradável, particularmente na iluminação

doméstica. É reconhecido que, em condições normais, nós experimentamos exposições
temporárias com altos níveis de iluminação, e pode-se ter muitas exposições desse tipo
diariamente. Entretanto, o acumulo dessas exposições no decorrer do dia não resultará na
extrapolação dos limites de exposição.
Enquanto a CIE considera que o “perigo da luz azul” não é um problema para as fontes de luz
branca de iluminação geral, até mesmo para aquelas com alta proporção de azul, recomenda
cuidado em circunstâncias recorrentes rotineiramente onde exposição continua à radiação
óptica, em níveis próximos ao limite de exposição à luz azul. Na verdade, tal condição deve
ser evitada. Tais exposições são improváveis para fontes de luz branca, mas podem ser
atingidas com fontes que emitem principalmente luz azul.
Deve ser também reconhecido que o uso de fontes que emitem principalmente luz azul são
uma causa da preocupação, quanto à exposição, de olhos de crianças. Até mesmo quando o
limite de exposição para luz azul não é excedido, tais fontes podem ter um brilho ofuscante
para os mais jovens. Por essa razão, a utilização de luzes de indicação azuis não é
recomendada em brinquedos e outros dispositivos que podem ser utilizados por crianças.
Quando fontes de luz azul são utilizados nesses produtos, o limite de exposição de luz azul
deve ser dividido por 10. Isso é ainda mais importante para fontes de luz que emitem radiação
violeta.
Há alegações que a exposição à luz azul pode estar relacionada ao risco de degeneração
macular associada ao envelhecimento. Tais alegações são atualmente especulativas e não
possuem suporte na literatura cientificamente reconhecida.
O termo “perigo da luz azul” não deve ser usado para se referir à disrupção do ritmo circadiano
ou distúrbios do sono. No entanto, a CIE reconhece que há preocupações sobre as influências
não visuais da luz azul na saúde humana e previamente emitiu seu posicionamento sobre isso
[4], uma atualização sobre esse ponto será emitida oportunamente levando em conta, por
exemplo, a CIE S 026:2008 [5].
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