
1 
 

Cuidados com os olhos e com a visão dos escolares em uma Unidade Básica de Saúde 

Eye and vision care of students in a Basic Health Unit 

 

Lara Borges Barbosa
1 

Cintia Maria de Melo Mendes
2 

 

1-Autora-correspondente: Médica. Pós-graduanda em Saúde da Família pela UFPI. Trabalha como 
médica em uma Unidade Básica de Saúde de Picos-PI. E-mail: borgesbarbosalara@gmail.com 
2-Orientadora. Médica. Doutorado em Farmacologia pela Universidade Federal do Ceará. Membro do 
Núcleo de Apoio Pedagógico do Curso de Medicina UNINOVAFAPI; Médica de Toxicologia Clínica - 
Secretaria de Saúde do Estado do Piauí; Professora Adjunta de Propedêutica e Clínica Médica da 
Universidade Estadual do Piauí - UESPI e da Universidade Federal do Piauí. 
 

RESUMO 

A visão é o sentido mais importante para o desenvolvimento físico e cognitivo da criança. Gestos e 
condutas são apreendidos quando ela observa as pessoas ao seu redor.  Pensando nisso, pais e 
professores devem ficar atentos ao comportamento dos pequenos, pois um prejuízo no 
desenvolvimento visual pode ter consequências negativas para o resto da vida. Desta forma, objetiva-
se desenvolver uma intervenção para os cuidados com os olhos e com a visão dos escolares em uma 
Unidade Básica de Saúde do Município de Picos-PI. Trata-se de um projeto de intervenção que 
seguirá as seguintes metas: capacitar 100% da equipe a respeito dos cuidados com os olhos e com a 
visão de escolares; realizar ações educativas nas escolas para 80% dos escolares e responsáveis a 
respeito dos cuidados com os olhos e com a visão; otimizar o conhecimento dos escolares e 
responsáveis em 80% e realizar orientações sobre os cuidados com os olhos e com a visão a 100% 
das crianças e seus responsáveis durante a consulta médica e de enfermagem; realizar busca ativa a 
80% das crianças em idade escolar e seus responsáveis. Portanto, frente a desafios tão complexos e 
plurais e visando à qualificação das estratégias e ações voltadas à Saúde da Criança os cuidados 
com os olhos para a prevenção e identificação precoce deve fazer parte das orientações dos 
profissionais de saúde da atenção básica, pois essa atitude contribuirá diretamente em melhorias da 
qualidade da assistência.  
 

DESCRITORES: Acuidade visual.  Crianças. Atenção Primária a Saúde 

 

ABSTRACT 
 
Vision is the most important sense for the child's physical and cognitive development. Gestures and 
behaviors are learned when she looks at the people around her. Thinking about it, parents and 
teachers should be attentive to the behavior of the little ones, as a loss in visual development can 
have negative consequences for the rest of their lives. Thus, the objective is to develop an intervention 
for the care of the eyes and the vision of the students in a Basic Health Unit in the Municipality of 
Picos-PI. It is an intervention project that will follow the following goals: to train 100% of the team 
regarding eye care and the vision of schoolchildren; conduct educational actions in schools for 80% of 
schoolchildren and guardians regarding eye and vision care; optimize the knowledge of schoolchildren 
and guardians by 80% and provide guidance on eye care and vision to 100% of children and their 
guardians during medical and nursing consultations; conduct an active search of 80% of school-age 
children and their guardians. Therefore, in the face of such complex and plural challenges and aiming 
at the qualification of strategies and actions aimed at Child Health, eye care for prevention and early 
identification should be part of the guidelines of primary care health professionals, as this attitude will 
directly contribute to improvements in the quality of care. 
 
DESCRIPTORS: Visual acuity. Children. Primary Health Care 
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INTRODUÇÃO 

 

O Município de Picos – PI, disponibiliza uma rede de saúde constituída por 56 postos de 

saúde com 65 equipes de saúde da família que se distribuem pela zona rural e urbana da cidade, um 

Centro Especializado em Odontologia (CEO), dois Centro de Atenção Psicossocial (CAPS-II e CAPS-

ad), cinco Centros de Atenção de Assistência Social (CRAS), dois Centro de Referência 

Especializado de Assistência em Saúde (CREAS), quatro Núcleos de Apoio de Saúde da Família 

(NASF), um hospital de pequeno médio porte, um Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

(SAMU). Também possui um Centro de testagem e aconselhamento. 

A Unidade Básica de Saúde (UBS) é responsável por 763 famílias e 2.405 pacientes e sua 

sede, localiza-se na Estrivaria, e por mais três ramais, localizadas no Bocolô, Curralinho 1 e 

Curralinho 2. Na sede, trabalham uma enfermeira, uma auxiliar de serviços gerais, uma recepcionista, 

uma técnica de enfermagem, oito agentes comunitários de saúde (ACS) e um motorista. O dentista 

atende sua demanda em uma clínica separada, pois o consultório odontológico do posto está em 

construção. Na unidade do Bocolô, há uma recepcionista e uma técnica de enfermagem. Na unidade 

do Curralinho existe uma recepcionista que também é ACS da área. No Curralinho 2, possui uma 

técnica e uma ACS. O NASF também atua na UBS e é constituído por um psicóloga, uma 

fonoaudióloga, uma assistente social, um nutricionista e um fisioterapeuta.  

A estrutura física dos postos (sede e ramais) é bem simples, contando com uma recepção, 

uma cozinha, um consultório médico, um consultório de enfermagem, um consultório odontológico 

(mas não está devidamente instalado, pois não tem equipado ainda), uma despensa (onde são 

armazenados os medicamentos a serem distribuídos à população), uma área ampla que serve para 

eventos e reuniões, e uma pequena sala onde ficam materiais de primeiros socorros, maca e 

nebulizador. Não possui sala de vacina.  

A área da UBS em questão fica localizada na zona rural de Picos-PI, e, por isso, sua 

comunidade sofre com vários déficits. A grande maioria dos adultos e idosos são analfabetos e 

muitos deles tiveram suas atividades voltadas para os serviços da lavoura. As mulheres geralmente 

fazem os serviços de casa e os homens são trabalhadores rurais, complementando a renda com a 

remuneração dada pelo governo. Os assalariados representam a minoria dessa comunidade. É 

possível observar também que são pessoas completamente dependentes de orientações da equipe 

de saúde para que mantenham hábitos higiênicos e alimentares corretos.  

Ocorrem muitos casos de parasitoses intestinais entre as crianças e muitas vezes o consumo 

de água é realizado diretamente das torneiras, o que reflete as dificuldades socioeconômica da área. 

As gestantes apresentam pouca idade, sendo a maioria com idades entre 13 a 17 anos. As casas são 

de tijolos, geralmente com poucos cômodos. Muitas têm sua criação de galinhas e porcos no quintal.  

Não há saneamento básico na região, nem asfalto, prevalecendo estrada de barro e areia 

entre as casas. Há poucas escolas, um motel, alguns bares, poucas creches e três igrejas. Não há 

locais de laser para os habitantes, como parques, praças ou quadra poliesportiva. Talvez isso vá de 

encontro ao grande número de pacientes depressivos, ansiosos e usuários de medicações 

psicotrópicas. As tentativas de suicídio entre jovens e idosos também são consideráveis.  
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No entanto, um dos problemas de saúde que despertou a atenção e interesse para o 

desenvolvimento desta intervenção foi a quantidade elevada de crianças com baixa acuidade visual e 

que se queixam de cefaleia, idosos com catarata, diabéticos e hipertensos que necessitam de 

avaliação anual com o especialista Oftalmologista, conjuntivite viral, dentre outros. Porém, ainda o 

município não disponibiliza esse atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sendo necessário 

encaminhar esses pacientes para avaliação em Teresina.  

A visão é o sentido mais importante para o desenvolvimento físico e cognitivo da criança. 

Gestos e condutas são apreendidos quando ela observa as pessoas ao seu redor.  Pensando nisso, 

pais e professores devem ficar atentos ao comportamento dos pequenos, pois um prejuízo no 

desenvolvimento visual pode ter consequências negativas para o resto da vida (AVILA; ALVES; 

NISHI, 2015). 

Em todo o mundo existem mais de 285 milhões de pessoas apresentam deficiência visual 

sendo que, dessas, 250 milhões sofrem de baixa visão e quase 39 milhões são cegas 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE-OMS, 2016). No Brasil, estima-se que a prevalência de 

cegueira seja de 0,6 a cada mil crianças, o que resulta em quase 30.000 crianças privadas do sentido 

da visão (AVILA; ALVES; NIISHI, 2015). 

O diagnóstico precoce de doenças, um tratamento efetivo e um programa de estimulação 

visual precoce podem permitir que a criança possa ter uma integração maior com seu meio. Sendo 

assim, já se sabe que a pessoa com deficiência visual, cegueira ou baixa visão, tem prejuízo da sua 

função visual mesmo após tratamentos clínicos e/ou cirúrgicos e uso de correção óptica. Além disso, 

a sua capacidade para realizar suas atividades e tarefas diárias com seu resíduo visual, ou seja, sua 

visão funcional, também está comprometida (BRASIL, 2016). Desta maneira, a detecção precoce 

possibilita a adoção de medidas que podem evitar consequências graves e tardias da doença ocular 

tanto na infância quanto na adolescência (PEREIRA et al., 2019). 

 A OMS (2016) classifica a deficiência visual em categorias que incluem desde a perda visual 

leve até a ausência total de visão; e baseia-se em valores quantitativos de acuidade visual e/ou do 

campo visual para definir clinicamente a cegueira e a baixa visão, utilizando a Classificação 

Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – 10ª Revisão (CID-10). 

De acordo com a CID-10, considera-se baixa visão ou visão subnormal, quando o valor da 

acuidade visual corrigida no melhor olho é menor que 0,3 e maior ou igual a 0,05, ou seu campo 

visual é menor que 20º no melhor olho com a melhor correção óptica (categorias 1 e 2 de graus de 

comprometimento visual da CID-10) e considera-se cegueira quando esses valores se encontram 

abaixo de 0,05 ou o campo visual menor que 10º (categorias 3, 4 e 5 da CID-10) (World Health 

Organization. International Classification of Diseases, Revision-Clinical Modification – ICD-10-CM –, 

1992.). 

Em 2001, a Assembleia Mundial da Saúde aprovou a Classificação Internacional de 

Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, CIF, que descreve a funcionalidade e a incapacidade 

relacionadas às condições de saúde, identificando o que uma pessoa “pode ou não pode fazer na sua 

vida diária”, tendo em vista as funções dos órgãos ou sistemas e estruturas do corpo, assim como as 

limitações de atividades e da participação social no meio ambiente onde a pessoa vive. Segundo a 
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OMS, a CID-10 e a CIF são complementares: a informação sobre o diagnóstico acrescido da 

funcionalidade fornece um quadro mais amplo sobre a saúde do indivíduo ou populações. 

Pensando nessas alterações visuais ainda na infância ressalta-se a importância da equipe de 

saúde da família intervir na promoção e prevenção as doenças oftalmológicas. Segundo Brasil (2016) 

a prevenção da deficiência visual na infância necessita de uma atuação abrangente desde Atenção 

Básica até atendimento em serviços terciários de alta complexidade. A cooperação multidisciplinar 

requer ações para promoção de saúde, medidas de prevenção, diagnóstico e tratamento precoces, 

acesso a serviços de baixa visão, educação especial, habilitação/reabilitação. 

Rocha et al. (2014) mencionam em seu estudo alguns exemplos de condições oculares que 

podem ser acompanhadas pela equipe de atenção primária de saúde diminuindo a sobrecarga dos 

serviços especializados são: medida da acuidade visual, conjuntivites, reabilitação social de 

deficientes visuais, orientação à fidelidade no tratamento ocular, triagem e encaminhamento de 

pessoas e grupos de risco para determinadas doenças, orientações sobre uso correto e efeitos 

colaterais de alguns medicamentos.
 

Por fim, a assistência oferecida na atenção básica deve oferecer o teste de triagem de 

acuidade visual reduzida, devendo ter o seu espaço nos programas de atenção à saúde de crianças e 

adolescentes, contribuindo na identificação, prevenção e tratamento dos problemas oculares em 

crianças, no intuito de identificar e tratar precocemente os casos e prestar um cuidado de qualidade 

(PEREIRA et al., 2019). O Ministério da Saúde afirma que a aproximação entre a Oftalmologia e a 

Atenção Primária pode ser uma proposta para a prevenção de problemas visuais.  Métodos de 

atendimento podem ser desenvolvidos para a realidade dos médicos com formação generalista 

(pediatras, médicos de família e clínicos) e as consultas periódicas de seus pacientes serem 

momentos oportunos para a detecção dos desvios da normalidade (BRASIL, 2016). 

Portanto, o objetivo geral é desenvolver uma intervenção para os cuidados com os olhos e 

com a visão dos escolares em uma Unidade Básica de Saúde do Município de Picos-PI. Os objetivos 

específicos são: capacitar a equipe multiprofissional para os cuidados com os olhos de escolares, 

realizar ações de educação em saúde nas escolas para os cuidados com os olhos voltadas para as 

crianças e seus responsáveis e melhorar o conhecimento dessas crianças e responsáveis sobre os 

cuidados com os olhos. 

 

2 PLANO OPERATIVO 

 

Trata-se de um projeto de intervenção que será realizado em uma UBS de Picos. Incialmente 

a médica da equipe realizará uma capacitação com a equipe multiprofissional sobre os cuidados com 

os olhos e com a visão de escolares. Essa capacitação utilizará o manual de puericultura do 

Ministério da Saúde. Será realizada na própria UBS, em dois encontros e com duração máxima de 

três horas cada um. Será realizada em duas sextas-feiras, pois é o dia que não acontece o 

atendimento médico. No segundo encontro da capacitação será repassado os objetivos e metas da 

intervenção, bem como distribuído as funções de cada membro da equipe.  
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A médica e a enfermeira ficarão responsáveis por realizar uma ação educativa, as quais serão 

realizada em uma na escola para crianças em idade escolar. A médica também realizará uma outra 

ação educativa sobre os cuidados com os olhos e com a visão na UBS. Os ACS irão realizar busca 

ativa das crianças em idade escolar para a realização de consultas médicas, irão agendar consulta 

médica, assim como reforçar a importância da participação na ação programada nesse seguimento. A 

enfermeira também ficará responsável de orientar os pais ou responsáveis em relação ao cuidado 

com os olhos. 

Sendo assim, a primeira palestra abordará os possíveis acometimentos com a visão e os 

cuidados com a higiene dos olhos. A médica desenvolverá essa temática, assim como produzirá o 

material informativo a ser entregue aos participantes. A segunda palestra será realizada pela 

enfermeira que abordará a importância da consulta oftalmológica, também falará dos sinais e 

sintomas de alterações de visão nessas crianças. Essa profissional ficará responsável em produzir o 

material informativo a ser entregue aos participantes e também utilizará como recurso audiovisual o 

retroprojetor e o microfone.  A terceira palestra ocorrerá na UBS, antes do atendimento de 

puericultura, com duração máxima de 40 min. Essa palestra será realizada pela médica e a temática 

a ser abordada será sobre a importância da consulta oftalmológica, também falará dos sinais e 

sintomas de alterações de visão nessas crianças. 

O monitoramento e avaliação das ações programadas serão realizados pela enfermeira da 

equipe, que repassará os ajustes necessários em reunião. O quando 1 mostra a síntese das ações 

programadas para a intervenção. 

 

Quadro 1: síntese das ações programadas 

SITUAÇÃO 
PROBLEMA 

OBJETIVOS METAS/ PRAZOS AÇÕES/ 
ESTRATÉGIAS 

RESPONSÁVEIS 

Conhecimento 
limitado da equipe 
multiprofissional 

sobre os cuidados 
com os olhos e 
com a visão de 

escolares 

Capacitar a 
equipe 

multiprofissional 
para os 

cuidados com 
os olhos de 
escolares; 

Capacitar 100% da 
equipe a respeito 

dos cuidados com os 
olhos e com a visão 
de escolares/ duas 

semanas 

A médica realizará uma 
capacitação com a 

equipe multiprofissional 
sobre os cuidados com 
os olhos e com a visão 

de escolares. 
 

1- Médica 
2-Enfermeira 
3-ACS 
 

Ausência e ações 
educativas voltadas 

a escolares e 
responsáveis a 

respeito dos 
cuidados com os 

olhos e com a 
visão; 

 
 

Realizar ações 
de educação em 

saúde nas 
escolas para os 
cuidados com 

os olhos 
voltadas para as 
crianças e seus 
responsáveis; 

Realizar ações 
educativas nas 

escolas para 80% 
dos escolares e 
responsáveis a 

respeito dos 
cuidados com os 

olhos e com a visão. 
Otimizar o 

conhecimento dos 
escolares e 

responsáveis em 
80%/ 3 meses 

A médica e a enfermeira 
ficarão responsáveis por 

realizar uma ação 
educativa na escola. 

1- Médica 
2- Enfermeira 
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Conheciemnto 
limitado dos 

responsáveis e dos 
escolares a 
respeito dos 

cuidados com os 
olhos e com a 

visão. 

Melhorar o 
conhecimento 

dessas crianças 
e responsáveis 

sobre os 
cuidados com 

os olhos. 

 

Realizar orientações 
sobre os cuidados 

com os olhos e com 
a visão a 100% das 

crianças e seus 
responsáveis 

durante a consulta 
médica e de 

enfermagem/ 3 
meses 

 
Realizar busca ativa 
a 80% das crianças 
em idade escolar e 

seus responsáveis/3 
meses 

     A médica e a 
enfermeira durante as 
consultas irão orientar 
os pais e responsáveis 
sobre a importância dos 
cuidados com os olhos; 
 
      A médica e a 
enfermeira ficarão 
responsáveis por 
realizar ação educativa. 
 
      Os ACS irão realizar 
busca ativa dos faltosos 
e agendar consulta 
médica. 

1- Médica 
2-Enfermeira 
3-ACS 

 

 

REVISÃO DE LITERATURA 

 

Alterações da Visão na Infância  

 

Mais de 285 milhões de pessoas no mundo sofrem de deficiência visual, das quais 39 milhões 

apresentam cegueira e 246 milhões têm baixa visão. Sabe-se que sem intervenções precoces e 

prevenção estes números podem subir para os 75 milhões de pessoas com cegueira e 200 milhões 

com deficiência visual até ao ano de 2020 (WHO, 2016). 

A nível global, as principais causas de deficiência visual são os erros refrativos e as cataratas, 

43% e 33% respetivamente. Outras causas são o glaucoma (2%), degenerescência macular 

relacionada com a idade (DMRI), a retinopatia diabética, tracoma e opacidades corneanas, todas com 

cerca de 1% (ZERBETO et al., 2015). 

O sentido da visão é uma construção propriocetiva de uma representação específica do real e 

depende da integridade estrutural e funcional do olho e suas conexões. Cerca de 80% da informação 

do mundo exterior é captada pelo sentido da visão, tornando-se deste modo imprescindível a sua 

educação e preservação (VIEIRA et al., 2018).  

Dentre as causas que levam à baixa visão está a Doença de Stargardt, uma distrofia retiniana 

progressiva, hereditária autossômica recessiva, geralmente bilateral e que se inicia nas duas 

primeiras décadas de vida. A Doença de Stargardt apresenta uma incidência populacional estimada 

entre 1/1660 a 1/15000 e é responsável por cerca de 7% das alterações retinianas encontradas no 

mundo (ZERBETO et al., 2015).  

Os sinais da doença são perceptíveis por volta dos sete anos, ocorrendo a redução 

significante da visão central, perda da sensibilidade para cores e evolução para uma baixa acuidade 

visual central que pode chegar até cerca de 20/200 (ZERBETO et al., 2015). 

Desta forma, é importante lembrar que a visão tem um importante significado social, 

representando um meio de comunicação fundamental para a relação entre as pessoas e para a 

atividade profissional. Sabe-se hoje, que mais importante que a acuidade visual, em si mesma, é o 
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modo como o indivíduo utiliza a sua visão (visão funcional). Assim sendo, a visão deve ser educada e 

as patologias visuais prevenidas desde o nascimento (VIEIRA et al., 2018).  

Destaca-se também que crianças com baixa visão podem ter diminuição da qualidade de 

vida, sentirem dificuldades para realizar as tarefas da vida diária, e o processo de leitura e escrita 

também pode ser afetado. As dificuldades com leitura e escrita podem ter extrema repercussão para 

a vida de um escolar e a atuação de uma equipe interdisciplinar mostra-se essencial para a 

habilitação de crianças com essa condição (ZERBETO et al., 2015). 

 

Avaliação das alterações visuais na infância 

 

Um dos parâmetros importantes do exame global de saúde nas diferentes faixas etárias é a 

visão. Na espécie humana a visão é, de entre todos os órgãos dos sentidos, o mais importante meio 

de comunicação com o ambiente circundante, fazendo da visão, um elemento fulcral e essencial para 

o desenvolvimento harmonioso da criança (VIEIRA et al., 2018).  

O sistema visual evolui desde o momento em que se nasce, altura em que a acuidade visual 

é muito baixa, e momento em que é necessário criar estímulos e exercícios de forma a que a criança 

seja capaz de desenvolver a sua acuidade visual e motilidade ocular para o desenvolvimento do 

campo visual; até que após os 5 anos a criança possua uma acuidade visual completa e bem 

desenvolvida. 

A avaliação oftalmológica da criança em idades chave do seu crescimento deve ser 

imperativo, e tem de ser feita em estrita colaboração entre a família e a medicina geral, a pediatria e a 

oftalmologia (AVILA; ALVES; NISHI, 2015).  

Não existe uma idade consensual para a realização das avaliações oftalmológicas na criança, 

pois muitos desses testes são subjetivos e estão dependentes da colaboração da criança, mas é 

aconselhável que à entrada na idade escolar a criança reúna as melhores condições possíveis de 

utilização das suas funções visuais, e por conseguinte é necessário um exame global da visão 

devidamente posicionado no exame global de saúde para que haja tempo de corrigir as alterações 

que sejam detectadas (PEREIRA et al., 2019).  

Neste âmbito, a monitorização e a avaliação dos serviços de cuidados oftalmológicos 

fornecem informação sobre as tendências epidemiológicas em doenças do foro oftalmológico que 

devam ser integradas no sistema de informação nacional de saúde. Informação essa que deve ser 

usada para guiar o planeamento de serviços e alocação de recursos. O desenvolvimento e 

implementação de políticas nacionais e planos para a prevenção da deficiência visual evitável 

permanecem como o cerne da ação estratégica (DAN, 2016).  

Apesar de alguns programas contra a doenças oftalmológicas terem obtido sucesso 

considerável no desenvolvimento e implementação de políticas e planos de saúde, existem aspetos 

que necessitam de integrar programas de controle da doença oftalmológica em sistemas de cuidados 

de saúde mais abrangentes e em todos os níveis do sistema de cuidados de saúde. Isto é 

particularmente importante no que toca ao desenvolvimento dos recursos humanos, à atribuição e 
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distribuição financeira e fiscal, com compromisso efetivo com o sector privado, ao empreendedorismo 

social e cuidados para as comunidades mais vulneráveis (PORTES, 2012).  

Desta forma, a Atenção Primária tem o papel de destacar os agravos populacionais mais 

prevalentes, fornecendo contínuos e bem estruturados serviços de saúde, comprometendo-se com a 

qualidade de vida dos usuários. Alguns exemplos de condições oculares que podem ser 

acompanhadas pela equipe de atenção primária de saúde diminuindo a sobrecarga dos serviços 

especializados são: medida da acuidade visual, conjuntivites, reabilitação social de deficientes 

visuais, orientação à fidelidade no tratamento ocular, triagem e encaminhamento de pessoas e 

grupos de risco para determinadas doenças, orientações sobre uso correto e efeitos colaterais de 

alguns medicamentos (ZHANG et al., 2018). 

É importante que se desenvolva ações educativas, considerando o uso correto dos 

equipamentos eletrônicos. A exposição demasiada aos equipamentos eletrônicos como videogame, 

computadores e TV pode causar sintomas desagradáveis, entre eles, dores de cabeça constantes, 

sensação de ressecamento nos olhos, ardores oculares, irritabilidade, lacrimejamentos. Além desses 

sintomas, a exposição excessiva à equipamentos eletrônicos pode predispor a alterações visuais 

crônicas (BRASIL, 2016). 

Sendo assim, a identificação precoce de possíveis alterações da visão é otimizada com apoio 

das equipes de atenção básica e de educadores no cotidiano da escola, sendo vital para promover a 

saúde ocular, tanto para evitar o comprometimento visual permanente (já que algumas doenças 

oculares só têm tratamento na infância) como para evitar atraso no aprendizado e no 

desenvolvimento do educando (GALVIS et al., 2017). 

Alguns sinais de possíveis problemas visuais são de fácil detecção, por isso é importante que 

a equipe escolar fique alerta para esses sinais e sintomas: queixas frequentes de dor de cabeça; 

queixa de sensibilidade excessiva à luz; lacrimejamento e/ou olhos vermelhos frequentemente; 

queixa de dor e/ou coceira ocular; olhos inchados com ou sem secreções; olho torto (estrabismo); 

visão dupla e/ou percepção de visão diferente de um olho para outro; mancha branca na pupila (parte 

central escura do olho); dificuldades para acompanhar objetos próximos; esbarra ou cai com 

frequência; e baixo desempenho escolar (VIEIRA et al., 2018). 

Essa identificação deve fazer parte da rotina diária da escola nas atividades educativas, por 

todos os profissionais que participam do Programa Saúde na Escola.  A estratégia de promoção e 

prevenção para aperfeiçoar esse rastreamento de condições que prejudicam a saúde ocular dos 

escolares, do Programa Saúde na Escola, é a Avaliação da Acuidade Visual (AV) ou Triagem Ocular, 

que consiste na mensuração do grau de aptidão do olho para identificar detalhes espaciais 

(NASCIMENTO; GAGLIARDO, 2016).  

Faz-se necessário a capacitação prévia dos avaliadores, os quais podem ser professores, 

alfabetizadores, profissionais de saúde das diversas áreas, e voluntários. Essas capacitações podem 

ser apoiadas e fortalecidas pelas publicações do Ministério da Saúde e a participação de 

especialistas no assunto em encontros presenciais ou a distância (LIMA; BAPTISTA; VARGAS, 

2017).  
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Essa avaliação deve ser realizada em ambiente calmo, bem iluminado e sem ofuscamento, 

para que seja possível a visualização dos optotipos. É importante que a avaliação seja realizada 

alternando a oclusão dos olhos, com um oclusor (um instrumento utilizado para cobrir um dos olhos), 

sempre iniciando a avaliação do olho direito (BRASIL, 2016). 

É importante ressaltar que as práticas de saúde ocular devem buscar a disseminação de 

conhecimentos fundamentais com vistas ao fortalecimento tanto em nível individual quanto coletivo, 

sendo necessária postura participativa da população, conduzindo à construção de práticas 

transformadoras do quadro atual, por meio do envolvendo de conhecimentos multidisciplinares acerca 

da área da saúde ocular e colocando-os ao alcance da população, expande-se o horizonte de 

construção de novas políticas públicas de promoção da saúde ocular, bem como de novos 

conhecimentos e novas práticas (PEREIRA et al., 2019). 

Nesta perspectiva, a falta de atenção à saúde ocular de pessoas com múltiplas deficiências 

pode estar relacionada à falsa impressão de que, se comparado ao quadro geral, a saúde ocular não 

ocupa lugar de importância. A dificuldade em detectar alterações oculares nesse grupo de pessoas 

unem-se a fatores como: a pouca informação da família sobre a importância do acompanhamento 

oftalmológico para essas pessoas; a dificuldade de acesso aos serviços especializados; a dificuldade 

de realizar os exames e em obter respostas visuais desse grupo de pessoas (ZHANG et al., 2018). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Frente aos desafios tão complexos e plurais e visando à qualificação das estratégias e ações 

voltadas à Saúde da Criança os cuidados com os olhos para a prevenção e identificação precoce de 

possíveis alterações devem fazer parte das orientações dos profissionais de saúde da atenção básica 

aos pais ou responsáveis por essas crianças, pois essa atitude contribuirá diretamente em melhorias 

da qualidade da assistência. Portanto, ressalte-se a responsabilidade dos profissionais de saúde em 

disponibilizar uma assistência à saúde qualificada e humanizada em todos os níveis de atenção. 
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