
 

Lentes EnergizeMe by ZEISS 
 
Uma nova lente que atende as necessidades de descanso e conforto aos usuários de lentes de 
contato no mundo digital 
As lentes de contato são o método preferido de correção de visão para muitas pessoas. A motivação 
para usar lentes de contato é conduzida por fatores cosméticos e visuais. Embora não seja nenhuma 
surpresa para os profissionais de cuidados oculares individuais, a maioria dos usuários de lentes de 
contato também usa óculos. 
No entanto, a literatura sobre usuários de lentes de contato negligencia amplamente seu uso 
concomitante de óculos e pode-se concluir que as duas modalidades não se destinam a se sobrepor, 
como se os pacientes escolhessem um ou outro. Até agora, ninguém criou um produto 
especificamente para os requisitos de lentes de óculos dos usuários de lentes de contato. As lentes 
de óculos ZEISS EnergizeMe foram especificamente criadas para suas necessidades. 
 
 

Características dos usuários de lentes de contato 
O número de usuários de lentes de contato em todo o mundo 

é geralmente indicado como 140 milhões, embora a fonte 

original desta estimativa seja surpreendentemente elusiva. 

São conhecidos mais detalhes sobre os tipos de lentes de 

contato dispensadas e sobre as características dos usuários do 

que o número real de usuários. Contact Lens Spectrum 

informou recentemente que dois terços dos usuários de 

lentes de contato em todo o mundo são mulheres. Embora a 

idade média seja de 31 anos, a idade por país varia em cerca 

de 25 anos em países com populações grandes e jovens a 

quase 40 anos em países com demografia mais antiga. As 

lentes de contato macias (LCs) representam 90% de todos os 

acessórios, mas apenas 9% das lentes de contato são para uso 

prolongado1. 

 

Em um estudo de 2011 que informou sobre mais de 100.000 

acessórios de lentes de contato em 38 países, 17% das lentes 

de contato eram para pacientes presbiopáticos; As lentes de 

contato macias multifocais (MFSCL) incluíram 65% das 

correções da lente de contato presbíparas. Mas a prevalência 

de pacientes presbiópicos entre portadores de lentes de 

contato macias varia muito em todo o mundo. Na Itália e nos 

EUA, a proporção é superior a 60%. Na Austrália, Alemanha e 

Reino Unido, a proporção é de cerca de um terço. No Japão, 

eles representam cerca de 15%, e na China apenas 1% 2. 

 

Usuários de lentes de contato ao redor do mundo 

frequentemente se queixam de desconforto após usá-las por 

um período de tempo. Esse fenômeno é chamado de 

"desconforto nas lentes de contato". 

É definida como uma condição caracterizada por sensações 

oculares adversas episódicas ou persistentes relacionadas ao 

desgaste das lentes de contato, resultantes da redução da 

compatibilidade entre a lente e o ambiente ocular. O 

desconforto nas lentes de contato ocorre enquanto uma lente 

de contato é usada e a remoção das lentes de contato atenua 

a condição3. Um dos métodos para gerenciar o desconforto 

nas lentes de contato é usar óculos após a remoção da lente 

de contato. 

Usuários de lentes de contato frequentemente usam 
óculos 

Uma avaliação realizada pela ZEISS de muitos trabalhos de 

pesquisa que relataram estudos de lente de contato descobriu 

que poucos abordam o uso de óculos por indivíduos que 

também usam lentes de contato. Uma revisão importante do 

desconforto das lentes de contato descreveu óculos como 

uma alternativa decepcionante às lentes de contato, algo 

necessário na ocasião como uma alternativa para dar uma 

pausa aos olhos4. Claramente, a atitude entre muitos 

especialistas em lentes de contato é que as lentes de óculos 

são algo a ser ignorado, exceto quando absolutamente 

necessário. 

 

No entanto, a pesquisa de mercado da ZEISS realizada em 

2015, entre mais de 2.400 usuários de lentes de contato na 

China, Alemanha, Itália e Estados Unidos, revelou que pelo 

menos 65% dos usuários de lentes de contato usam óculos 

todos os dias. Aqueles que usam óculos, em média os usam 

mais de seis horas por dia. Outro estudo realizado em 2012 

estimou que 80% ou mais dos usuários de lentes de contato 

no Reino Unido, Alemanha e Itália também usam óculos. As 

lentes de contato são mais propensas a serem usadas para 

ocasiões sociais, no trabalho ou em viagens; são menos 

propensas a serem usadas para relaxar em casa.5 Em um 

estudo transversal, concluiu-se que os usuários de lentes de 

contato têm mais do que cinco vezes mais tendência de 

apresentar olhos secos o do que os usuários de lentes de 

óculos.6 Um dos fatores que geram esse problema é o uso de 

dispositivos de exibição visual. Um estudo com usuários de 

lente de contato e usuários de lentes de óculos descobriu que 

o primeiro grupo tem maior probabilidade de relatar sintomas 

adversos ao final de um dia útil, e que o uso de displays 

visuais por várias horas está relacionado à incidência de 

coceira e ardência nos olhos7. 

 

As implicações de alternar entre lentes de contato e óculos 

são complexas e este documento abordará as diferenças 

visuais entre os dois. Mas é claro que os óculos oferecem 

correção de visão essencial para usuários de lentes de contato 

quando não exigem os benefícios cosméticos ou visuais das 

lentes de contato e quando precisam dar um descanso aos 

olhos. 
 
  



 

O desafio dos dispositivos de mídia digital 
Mesmo que os usuários de lentes de contato experimentem 

desconforto significativo ao usar dispositivos de exibição no 

trabalho, esses pacientes ainda desfrutam de formas modernas 

de relaxamento após o trabalho quando as lentes de contato 

foram removidas. E isso significa usar ainda mais dispositivos 

de exibição. 

 

O uso mundial de mídia de entretenimento digital foi 

amplamente divulgado nos últimos anos. Talvez o maior nível 

de detalhes esteja disponível para o mercado dos EUA. A 

Nielsen Company informa trimestralmente sobre os hábitos 

dos espectadores adultos nos EUA. Em 2016, os adultos com 

mais de 20 anos passaram mais de 50 horas por semana vendo 

televisão, consoles de jogos, monitores de computador e 

dispositivos digitais portáteis. Talvez surpreendentemente, 

essa tendência aumenta com a idade, de modo que o uso 

máximo está entre aqueles com idade entre 50-64 (ver figura 

1). Os usuários mais jovens tendem a gastar mais tempo em 

dispositivos portáteis e consoles de jogos, enquanto os 

usuários mais velhos passam mais tempo em televisões. O 

maior uso de monitores de computador é entre os adultos de 

25 a 64,8. Este alto nível de uso está correlacionado com 

sintomas crescentes de Astenopia Digital (DES); 65% dos 

adultos relatam sintomas de DES9. 

 

 
 

Figura 1. Hábitos de visualização de mídia semais nos Estados Unidos 

durante 2016 

 

Este uso intenso da tecnologia de exibição visual levou a 

preocupações sobre o alto nível de luz azul emitida pelas 

fontes de luz tricromáticas da tela digital. Praticamente todos 

os displays emitem grandes quantidades de Luz de Alta Energia 

Visível (HEV); Tipicamente, o pico da fonte azul nestes locais 

exibe picos de cerca de 440 a 450 nm. Alguns especialistas 

acreditam que esta tendência é responsável por uma crescente 

prevalência de distúrbios do sono10. Uma consideração 

adicional é que a sensibilidade espectral do brilho periférico 

  

Esta pode ser uma das razões pelas quais a atenuação dos 

comprimentos de onda azuis reduz os sintomas de fadiga 

ocular quando se utilizam monitores de computador12. Para 

resolver essas preocupações, a ZEISS inventou o Duravision 

BlueProtect, o revestimento antirreflexo especificamente 

ajustado para reduzir os efeitos adversos da HEV, preservando 

os comprimentos de onda que são essenciais para a fisiologia 

diurna normal. 

 

 

 
 

Figura 2. luz azul a 440 nm aumentou o potencial do brilho 

 

Diferenças entre lentes de contato e lentes de óculos  
Um usuário de lentes de contato experimenta várias mudanças 

visuais ao colocar óculos. A alteração mais óbvia é a audência 

da armação de óculos, que limita a extensão periférica da visão 

corrigida. Talvez mais importante seja a mudança na visão 

dinâmica durante os movimentos oculares. As lentes de óculos 

permanecem estacionárias enquanto as lentes de contato se 

movem com os olhos. Por isso, as lentes de óculos apresentam 

uma experiência mais variável comparada às lentes de contato. 

Em particular, os óculos proporcionam efeitos prismáticos 

variáveis e distorções periféricas durante os movimentos 

oculares. Além disso, o efeito da distância do vértice em óculos 

produz diferenças óticas que dependem do sinal da potência 

dióptrica. As lentes de óculos de potência negativas produzem 

imagens menores e apresentam uma demanda acomodada 

reduzida em comparação com as lentes de contato, enquanto 

os efeitos opostos são encontrados com energias positivas13. 

Isso significa que, quando os usuários trocam entre lentes de 

contato e óculos, podem haver mudanças na discernibilidade 

de objetos próximos, bem como mudanças na acomodação. 

 

Embora o efeito visual das lentes de óculos se difira das lentes 

de contato, não é necessariamente pior. Um estudo com 

jovens adultos míopes que usavam lentes de contato 

gelatinosas de visão única e óculos de forma intercambiável 

mostraram que eles apresentavam uma menor acomodação e 

função de vergência com lentes de contato em comparação 

com os óculos. Em particular, houve uma tendência para 

aumento do atraso acomodatício com lentes de contato. 

Também a acomodação relativa negativa foi  

 
  

Uso de Dispositivos de Exibição nos Estados Unidos em 2016 
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significativamente maior ao usar LCs, o que pode sugerir uma 

preferência pela redução da demanda acomodativa fornecida 

por lentes de óculos14. 

 

Presbíopes que exigem lentes multifocais enfrentam 

diferentes desafios. A correção de lentes de contato 

gelatinosas de presbiopia, seja multifocal ou monovisão, 

resulta em pior contraste alto e baixa acuidade de contraste 

que pode ser obtida a partir de lentes de adição progressiva15. 

A redução da acuidade é provavelmente devida à presença de 

múltiplas imagens sobrepostas na retina causadas pelas 

diferentes zonas de energia focal das lentes de contato 

multifocais gelatinosas16. Em um estudo realizado entre 

presbíopes sem experiência prévia de lentes de contato 

multifocais ou lentes de adição progressiva, as lentes 

progressivas permitiram uma identificação mais rápida das 

placas de trânsito durante a condução noturna; as lentes de 

contato multifocais exigiram distâncias de visão mai próxima e 

tempo de fixação mais longo17. Em contrapartida, os mesmos 

investigadores em outro estudo relataram tarefas de 

condução que exigem a identificação de alvos no campo visual 

periférico. Os usuários de lentes progressivas precisavam 

fazer maiores movimentos de olhos sacádicos do que os 

usuários de lentes de contato multifocais para identificar 

alvos. O comprimento do percurso dos movimentos de olho e 

cabeça para lentes progressivas foi significativamente maior 

do que para lentes de contato multifocais, indicando que os 

usuários de lentes de contato multifocais puderam confiar na 

visão periférica mais do que usuários de lentes de óculos de 

adição progressiva18. 

 

Embora as lentes de contato em teoria possam ser capazes de 

produzir uma visão tão clara quanto os óculos, o tipo de lente 

de contato prevalente é fabricado com material de hidrogel 

que sofre de uma maior dispersão de luz. Em um estudo com 

pacientes que requerem correção de visão única, os 

pesquisadores descobriram que as lentes de contato 

gelatinosas criam halos significativamente mais visíveis em 

comparação com as lentes de óculos limpas19. 

 

Resumindo o problema e o objetivo 
Embora cada usuário individual tenha experiências únicas, 

podemos tirar algumas conclusões gerais sobre o problema do 

uso concomitante de lentes de contato e óculos. As lentes de 

contato apresentam uma experiência visual consistente e 

natural com visão periférica superior. As lentes de óculos 

proporcionam uma visão mais nítida e de alto contraste, livre 

de halos periféricos. Os usuários que removem lentes de 

contato e colocam óculos podem experimentar mudanças no 

tamanho da imagem e na demanda acomodatória que deve 

ser atenuada o máximo possível. Os usuários de todas as 

idades estão visualizando uma quantidade extraordinária de 

conteúdo de mídia digital exibido em uma variedade de 

dispositivos que apresentam espectros únicos em comparação 

com objetos naturais. Isto é especialmente provável durante a 

noite, em casa, quando os usuários de lentes de contato 

mudam para óculos. É especialmente importante fornecer as 

superfícies das lentes mais claras e mais limpas para 

compensar o potencial de brilho aumentado da luz azul em 

dispositivos de exibição visual. Usuários de lentes de contato 

que sofrem de desconforto em lentes de contato já têm olhos 

queimados e cansados e devem se beneficiar com o estresse 

induzido pela luz reduzida, particularmente à noite. 

 

O objetivo de fornecer óculos para o usuário de lentes de 

contato é proporcionar uma visão confortável e fácil que será 

apreciada à medida que eles dão um repouso aos seus olhos. 

As lentes de óculos para usuários de lentes de contato devem, 

portanto, ser projetadas para exigir uma adaptação mínima. 

 

A Solução ZEISS 

A solução ZEISS para usuários de lentes de contato é baseada 

em uma tríade de tecnologias. Toda as lente EnergizeMe 

incorpora a tecnologia ZEISS Digital Inside com o revestimento 

antirreflexo DuraVision BlueProtect. Além disso, três novos 

projetos multifocais EnergizeMe foram criados 

especificamente para os diferentes desafios enfrentados por 

usuários de lentes de contato jovens, pré-presbiopianos e 

presbiópicos. 

 

Tecnologia Digital Inside® 

O uso intensivo de dispositivos digitais portáteis 

frequentemente exige mantê-los mais próximos do que a 

mídia impressa; em indivíduos jovens, a distância de 

visualização para dispositivos portáteis pode aproximar-se de 

20 cm (média=32 cm)20. Em parte, isso ocorre porque esses 

dispositivos são pequenos e muitas vezes devem ser mantidos 

em duas mãos para uma postura corporal mais confortável e 

estável. A tecnologia "ZEISS Digital Inside" foi criada para 

otimizar o desempenho visual para esta gama mais próxima 

de visão e orientação de olhar oblíqua através da lente.21 

 

DuraVision® BlueProtect 
Para proteger os usuários de óculos dos potenciais efeitos 

adversos da luz HEV, a ZEISS criou o DuraVision BlueProtect. 

Este revestimento antirreflexo superior é projetado para 

reduzir os efeitos potencialmente nocivos da luz artificial 

durante a noite. Como a transmissão é reduzida nos 

comprimentos de onda azul-violeta mais curtos, isso também 

pode ajudar a reduzir o pico de brilho periférico a 440 nm. As 

camadas superiores do revestimento DuraVision BlueProtect 

obtêm uma resistência de arranhões superior e ângulos de 

umedecimento muito altos com propriedades antiestáticas, 

facilitando a limpeza das lentes e mantendo-as limpas22. 

 

Design das lentes ZEISS EnergizeMe 
Os três projetos de lentes EnergizeMe, EnergizeMe Single 

Vision, EnergizeMe Digital e EnergizeMe Progressive, são 

todos criados usando métodos proprietários para otimização 

individual de lentes multifocais. 

  



 

 

EnergizeMe Single Vision 
O design EnergizeMe Single Vision fornece até 0,40 dioptrias 

de potência de adição no campo inferior de cada lente. O 

pequeno poder de adição ajuda a aliviar o estresse 

acomodatício em usuários de lentes de contato jovens e o 

aumento correspondente na ampliação ajuda a compensar a 

minificação dos óculos das lentes de óculos de potência 

negativa. Também reduz o efeito prismático de visão de perto 

para mípoes. Como os usuários de lentes de contato de visão 

única estão acostumados a uma experiência visual constante, a 

EnergizeMe Single Vision foi otimizada para minimizar a 

contribuição para o borrão periférico, relegando seu efeito sutil 

somente às regiões inferotemporais e inferonasais extremas. A 

Figura 3 mostra um gráfico do erro23 de energia RMS 

contribuído pelo design de visão única EnergizeMe para um 

campo de rotação de olho extremo de 90 graus que abrange o 

alcance máximo possível de rotação de olho. As linhas 

tracejadas representam ângulos de rotação dos olhos em 

incrementos de dez graus de frente; os contornos cinza curvos 

representam 0,25 dioptrias. Para a maioria dos usuários, isso 

está nos limites da detectabilidade. Dentro do campo de 90°, o 

erro máximo associado a este projeto não atinge 0,50 

dioptrias. 

 
Figura 3. Campo de fixação de 90° Gráfico de erro de energia RMS do 

EnergizeMe Single Vision 

 

EnergizeMe Digital 
Como o design da lente EnergizeMe Single Vision, a 

EnergizeMe Digital fornece energia de adição na parte inferior 

da lente. O usuário alvo para este projeto é um pré-presbiótico 

com mais de trinta anos. O poder de adição fixo de 0,65 

dioptrias é projetado para fornecer alívio adicional 

acomodativo para os olhos cansados. Isso é especialmente 

importante para a maioria das pessoas que relatam 

experimentar sintomas de DES, especialmente à noite, quando 

os usuários de lentes de contato são mais propensos a usar 

óculos. Esses usuários também estão acostumados a lentes de 

contato de visão única e têm os mesmos problemas de 

transição experimentados por usuários mais jovens. O design 

EnergizeMe Digital também coloca seus níveis muito baixos de 

desfoque potencial em locais onde é menos provável que seja 

notado. A Figura 4 mostra o gráfico de campo de rotação de 

olho de 90° para EnergizeMe Digital. Como EnergizeMe Single 

Vision, fornece visão essencialmente clara para quase todos os 

ângulos de rotação dos olhos. Ele só atinge 0,50 dioptrias de 

erro de energia RMS em quase 45 graus de rotação do olho na 

direção inferonasal; é aqui que o nariz e as bochechas do 

usuário estão localizados e o baixo nível de desfocagem não 

pode ser percebido a um alcance tão próximo. 

 
Figura 4. Campo de fixação de 90° Gráfico de erro de energia RMS do 

EnergizeMe Digital 

 

EnergizeMe Progressive 
O terceiro design de lente EnergizeMe é uma lente progressiva 

de gama completa disponível em todos os poderes de adição 

habituais. Como já foi observado, a literatura da lentes de 

contato mostra que as lentes progressivas tipicamente 

fornecem visão foveal superior para uma variedade de tarefas 

visuais quando comparadas com lentes de contato multifocais 

ou monovisuais. Mas, enquanto os usuários de lentes de 

contato presbiopáticos recebem um impulso na acuidade 

central, simplesmente mudando para lentes de óculos de 

adição progressiva, é importante garantir que eles tenham uma 

experiência fácil de alternar entre os modos de correção. Como 

as lentes de contato multifocais superam as lentes progressivas 

comuns para tarefas que requerem consciência da visão 

periférica, é importante mitigar o efeito desfocado das lentes 

de adição progressiva para a retina periférica. É usual quando 

se discute os méritos de uma lente progressiva versus outra 

para explicar as diferenças na acuidade central experimentada 

pelo olho em movimento; isso requer análise para raios de luz 

que passam pelo centro de rotação do olho. Mas esta seria a 

abordagem incorreta para o presente problema. Em vez disso, 

o EnergizeMe Progressive foi projetado de tal forma que reduz 

a visão potencialmente desfocada na retina periférica. Para 

demonstrar sua eficácia, os cálculos devem ser realizados em 

relação a pupila de entrada do olho. 

 

A Figura 5 mostra uma comparação de um design de lente 

progressiva de adição de dioptria comum +2,00, traçado por 

raio para calcular erros de energia RMS para raios de luz que 

passam pela pupila de entrada do olho referenciada em 

relação aos poderes dióptricos centrais necessários para a 

fóvea. Embora o tipo de lente de contato possa variar entre os 

usuários e os requisitos de refração periférica de cada usuário 

é desconhecido, esta análise fornece uma estimativa máxima 

da mudança potencial na qualidade da imagem ao mudar de 

lentes de contato para esta lente progressiva comum. Como a 

retina periférica é muito menos sensível à desfocagem do que 

a fóvea central, a escala do gráfico foi configurada para 

mostrar o desfocagem em 0,75 etapas de dioptria. Os gráficos 

são equivalentes ao teste de campos visuais de tela tangente 

que cobre os 60 graus centrais de visão. O gráfico esquerdo é 

  



 

calculado em um plano perpendicular à linha de visão central 

a uma distância de visão de 1 metro para 15° de vista 

descendente. O gráfico direito é para um plano a 50 cm e 30° 

para baixo no olhar. Muito do campo de visão inferior com um 

design progressivo comum pode ser comprometido em 

comparação com uma correção de lentes de contato. 
 

 
Figura 5. Perímetro central de 60° Gráfico de erro de energia RMS para 

uma lente de adição progressiva comum 

 

O design do EnergizeMe Progressive foi modificado para 

reduzir a taxa de mudança de potência média e redistribuí-lo 

em toda a periferia. Isso reduz o potencial desfocamento 

periférico; a figura 6 mostra os resultados. Em comparação 

com o progressivo comum, o EnergizeMe Progressive tem 

significativamente menos desfocagem potencial no campo 

visual periférico central de 60°. 

 

 
Figura 6. Perímetro central de 60° Gráfico de erro de energia RMS para a 

EnergizeMe Progressive 

 

Todos os designs de lentes EnergizeMe foram criados para 

fornecer alívio visual com redução da tensão ocular, 

reduzindo o potencial de problemas ao mudar entre lentes de 

contato e óculos. 

 

Desempenho na prática: o teste do usuário EnergizeMe 

Após a especificação dos projetos para a EnergizeMe em 

2015, o desempenho do produto foi verificado em um teste 

de usuário interno composto por 60 indivíduos que usam 

lentes de contato habitualmente. A aceitação do consumidor 

foi então testada na prática. Em 2016, os três designs de 

lentes EnergizeMe foram avaliados em um ensaio clínico entre 

quatorze profissionais da saúde do olho em Espanha. Cento e 

trinta usuários de lentes de contato que também compraram 

óculos foram chamados para avaliar o EnergizeMe. Os 

indivíduos com menos de 30 anos receberam a EnergizeMe 

Single Vision; Aqueles com mais de 30 anos que ainda não 

foram prescritos para adição de presbiopia receberam a 

EnergizeMe Digital. As demais pessoas que receberam 

anteriormente uma lente progressiva diferente receberam 

EnergizeMe Progressive.  

 

Todos os três tipos de lentes EnergizeMe foram bem aceitas 

pelos indivíduos. Não houve diferenças estatisticamente 

significativas na satisfação geral com EnergizeMe entre os três 

grupos e 93% relataram que estavam satisfeitos ou 

extremamente satisfeitos. 87% dos indivíduos relataram que 

eles se adaptaram à EnergizeMe dentro de um dia. Os sujeitos 

relataram ter amplos campos de visão (94%) e que ficaram 

menos ofuscados por dispositivos de exibição digital (91%) 

(ver figura 7). 

 

 

 

 

 
 

Figura 7. Avaliação de satisfação do cliente 

 

 

 

 

Sumário 
As lentes EnergizeMe da ZEISS foram criadas para usuários de 
lentes de contato que também possuem óculos e os usam 
para dar aos olhos um descanso. Elas possuem a tecnologia 
Digital Inside para otimizar o desempenho para usuários 
frequentes de dispositivos de exibição digital, especialmente 
dispositivos móveis portáteis próximos dos olhos. Incluem 
Duravision BlueProtect para dar alívio da luz azul HEV emitida 
por esses mesmos monitores. E os designs das lentes 
EnergizeMe foram criados especificamente para facilitar o 
intercâmbio entre modalidades, proporcionando alívio 
acomodativo e excelente visão periférica.

 

  

Satisfação geral 
com as lentes ZEISS EnergizeMe (n = 130) Satisfação geral de 93% 

Extremamente Insatisfeito 

Extremamente satisfeito  
 

Satisfeito  
 

Um tanto satisfeito  
 

Um tanto insatisfeito  
 

Insatisfeito 
 

Nenhuma adaptação dentro 2 semanas 
 

Adaptação 
as lentes ZEISS EnergizeMe (n = 130) 87% de adaptação dentro de 1 dia 

 

Instantaneamente  
 

Dentro de algumas horas  
 

Dentro de um dia  
 

Dentro de 1-2 semanas  
 

Amplo campo de visão 
com as lentes ZEISS EnergizeMe (n = 130) 94% apreciam o amplo campo de visão 

 

Muito ruim Muito bom  
 

Bom  
 

Satisfatório Um pouco deficiente Ruim 

Discordam plenamente 

Sentindo-se menos ofuscado 
por displays digitais, TV, etc. (n = 130) 91% percebem menos ofuscamento 

 

Concordam plenamente Concordam  
 

Concordam Muito 
muito 

Descordam Muito  
 

Descordar  
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