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A incidência de miopia já vinha
aumentando em um nível
preocupante, devido ao contato
prolongado e cada vez mais precoce
com computadores e smartphones. 

Saúde Ocular Saúde Ocular antesantes da pandemia da pandemia

Segundo a Organização
Mundial de Saúde (OMS), os
míopes passaram de 23% da
população mundial, em 2000, a
33%, em 2020. Se a tendência
continuar, em 2050 eles serão
metade do planeta. 



Saúde Ocular infantilSaúde Ocular infantil

Uma pesquisa de 2018, publicada
na revista Ophtalmology, constatou
que a progressão da miopia reduziu
em 53% nas crianças que passavam
mais de 11 horas por semana em
ambientes externos. Outra,
publicada em 2015 no Journal of the
American Medical Association,
concluiu que 40 minutos diários ao
ar livre diminuíam a incidência de
miopia em 23%. 



Estudo publicado no Journal of the American
Medical ao analisar os dados de 120 mil crianças
na China, os autores constataram que, em
comparação aos cinco anos anteriores a
probabilidade de elas desenvolverem miopia
chegou a triplicar em 2020. 

 
 

Saúde Ocular e pandemiaSaúde Ocular e pandemia

"Um artigo publicado em julho no British Journal of
Ophtalmology, elaborado a partir de um estudo com
quase 1.800 crianças em Hong Kong, mostrou que a

incidência de miopia nesse grupo mais que duplicou." 
 
 



Saúde Ocular e pandemiaSaúde Ocular e pandemia

Sete em cada dez médicos entrevistados em um
levantamento do Conselho Brasileiro de
Oftalmologia (CBO) identificaram progressão de
miopia em crianças durante a pandemia.

Dos profissionais ouvidos, 75,6%
avaliaram que o uso de diversos
dispositivos eletrônicos pode agravar o
quadro de miopia. 



É uma das ações prioritárias do Programa Saúde na Escola em Porto Alegre.

Acuidade VisualAcuidade Visual

Maior exposição a
telas na pandemia.

Menor realização de testes
de acuidade devido as

escolas fechadas.



Ações acuidade VisualAções acuidade Visual

 Avaliação da acuidade visual (capacidade funcional da visão) nas escolas,
encaminhamento para oftalmologista e produção dos óculos;

Teste de snellen nas escolas realizado pelas US ou estagiárias do PSE;
Preferencialmente em crianças dos anos iniciais do Ensino Fundamental;
Bilhete para os responsáveis indicando visita a US em casos de alteração.

Objetivo: 

Fluxo de ação:



Ações acuidade VisualAções acuidade Visual



Contato com as criançasContato com as crianças



Materiais desenvolvidosMateriais desenvolvidos

Informativo sobre
como aplicar o

teste de Snellen

Bilhete para os
responsáveis

Atividades 
educativas 



Materiais desenvolvidosMateriais desenvolvidos



A Secretaria Municipal de
Saúde de Porto Alegre
distribui óculos de grau
gratuitamente para crianças e
adolescentes.

Programa existe desde 2012. Nos últimos 3
anos beneficiou mais de 500 crianças.

TODAS AS CRIANÇAS DO
MUNICÍPIO TEM DIREITO,

INDEPENDENTEMENTE DA RENDA.

ÓCULOS GRATUITO

Porto Olhar AlegrePorto Olhar Alegre



Porto Olhar AlegrePorto Olhar Alegre

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Documento de identificação criança e responsável;

Prescrição do óculos (pública ou privada) nos
últimos 6 meses;

Comprovante de Residência de Porto Alegre.



Unidade de
Saúde

Já tenho a
receitaPSE

Responsável percebe
possível alteração;
Leva a criança até a
Unidade de Saúde
Referencia;
Oftalmo.

Unidade de saúde;
Gerencia Distrital.

Teste de acuidade
visual;
Bilhete pros
responsáveis;
Unidade de saúde;
Oftalmo.

Porto Olhar AlegrePorto Olhar Alegre

ACESSO AO PROGRAMA



Escolha da ArmaçãoEscolha da Armação



Entrega dos ÓculosEntrega dos Óculos



Deu o que falar!Deu o que falar!



O que nos faz feliz:O que nos faz feliz:



Obrigada!Obrigada!
@nutrisanitarista ingrid.m.fagundes@gmail.com

smspoa.pse@gmail.com


