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Acuidade Visual 

- Dados indicam que há 
cerca de 19 milhões de 
crianças com problemas 
visuais, no entanto, sabe-se 
que 80% desses casos são 
passíveis de tratamento 
ou poderiam ter sido 
prevenidos.

(BECKER; MIURA; CORTELA 2019)

- A triagem visual possibilita a identificação 
precoce de problemas oculares, 
contribuindo para a prevenção dos danos
permanentes à visão.

- No Brasil, estudo referente às principais 
causas de cegueira e baixa visão 
demonstrou que 59% das doenças oculares 
são preveníveis ou tratáveis. 

(BECKER; MIURA; CORTELA 2019)



Tipo de dificuldades visuais

● Miopia: dificuldade para enxergar à distância. 

● Hipermetropia: a pessoa não vê bem de longe, mas faz um esforço visual 
para enxergar bem de perto.

● Astigmatismo: imagens focalizadas em dois pontos separados na retina 
criando uma imagem distorcida. A visão é borrada.



Fatores de risco para problemas visuais 

• História perinatal: toxemia gravídica, infecção congênita confirmada ou suspeita, 
diabetes materna, uso de anti-histamínicos no final da gestação, agentes teratogênicos 
(alcoolismo, uso crônico de difenilhidantoína, irradiação abdominal), prematuridade, 
recém-nascido pequeno para idade gestacional, parto traumático.

• História familiar: erros de refração (pais ou famílias que usam óculos de grau médio 
ou forte), retinoblastoma, cegueira familiar, estrabismo, catarata, glaucoma, 
consanguinidade.

• História da doença atual: doenças neurológicas (hidrocefalia, cranioestenose, paralisia 
cerebral, espinha bífida, deficiência mental), síndromes cromossômicas, erros inatos do 
metabolismo, uso crônico de corticoide, suspeita dos pais de comportamento visual 
anormal.



Avaliação da Acuidade Visual 

- Deve ser rotina no Exame da Criança; 

- A triagem da acuidade visual está indicado a partir dos 
três/quatro anos; 

- Pode ser realizada no cenário da escola como uma ação de 
prevenção e promoção da saúde, efetuada conjuntamente 
pelas equipes de saúde e educação.



Como reconhecer possíveis dificuldades visuais?
• Por meio do comportamento do escolar: durante a realização de atividades em sala de 
aula como, por exemplo, a aproximação exagerada dos objetos ou aproximação do papel 
para ler ou desenhar, falta de atenção, desinteresse por leitura, dificuldades para 
acompanhar os exercícios descritos no quadro.

• Por meio dos sinais visuais apresentados: sensibilidade excessiva à luz, olhos 
vermelhos, estrabismo, nistagmo (movimentos oculares oscilatórios, rítmicos e repetitivos 
dos olhos), lacrimejamento, apertar ou arregalar os olhos e franzir da testa.

• Por meio de queixas por parte dos escolares: queixas como dor de cabeça e a 
fotofobia (“aversão à luz”), sensação de ardor pulsante, doloroso ou agudo no olho ou em 
volta dele, assim como a sensação de haver algo preso no olho.



Instrumentos para avaliação da saúde escolar
• Teste de Snellen: busca identificar problemas de refração que necessitarão de uma consulta com o 
oftalmologista. 

• Caderneta da Criança: identifica a realização do “Teste do Olhinho” (Teste do Reflexo Vermelho) 
quando do nascimento da criança. 

• Caderneta de Saúde do Adolescente: ferramenta importante para dar início ao diálogo com 
familiares e educandos sobre promoção de saúde ocular. Os registros feitos nela auxiliam na 
continuidade da atenção a saúde integral do educando na rede de saúde.

• Avaliação funcional e comportamental da visão. Consiste em uma avaliação inicial; baseia-se na 
habilidade de fixar luz e objetos, segui-los e manter a fixação do olhar (avaliação em ambos os olhos e 
em cada olho.





Sinais de alerta para distúrbios visuais!
● A criança pisca mais que o usual;

● Esfrega os olhos frequentemente;

● Apresenta estrabismo quando olha para objetos distantes;

● Franze o rosto frequentemente ou inclina a cabeça para um lado;

● Fecha ou cobre um olho;

● Segura os objetos próximos ao rosto;

● Demonstra desconforto sob luz forte;

● Tem as pálpebras ou olhos avermelhados;

● Desenvolve frequentemente inflamações nas pálpebras;



Sinais de alerta para distúrbios visuais!
● Queixa-se de dor nos olhos;

● É desatenta nas atividades escolares (com dificuldade de leitura e escrita);

● Tem dificuldades para acompanhar os exercícios descritos no quadro-negro;

● Evita brincadeiras ao ar livre;

● Dificuldades para acompanhar os exercícios descritos no quadro, 

● Aperta ou arregala os olhos, 

● Aproxima-se muito do papel para ler ou desenhar,



Teste de Snellen- Importância

I        A fase escolar requer uma boa acuidade visual para realização das atividades intelectuais e 
sociais, sendo muito importante no desenvolvimento e aprendizagem do indivíduo. A realização 
do teste de Snellen nas escolas, por um profissional capacitado, pode identificar precocemente 
distúrbios visuais nesta faixa etária e alertar quanto à necessidade de uma consulta especializada 
em oftalmologia para possibilitar a correção dos vícios de refração que prejudicam o rendimento 
da criança em idade escolar.



Teste de Snellen-frequência recomendada

Ao menos uma vez por ano para os 

estudantes do ensino fundamental, 

a partir dos 5 anos e 1 mês, e para os

 estudantes do ensino médio, até os

 16 anos.



Teste de Snellen-orientação ao educando

● O profissional deve explicar e demonstrar como o teste é realizado para 
compreensão completa do examinado.

● O profissional deve ensinar o examinado a cobrir o olho que não será 
avaliado sem compressão e orientar que mesmo estando ocluído, os dois 
olhos devem ficar abertos.



Teste de Snellen-Materiais necessários
● Tabela de Snellen;
● Objeto para apontar os optótipos (lápis, régua);
● Giz;
● Cartão oclusor;
● Cadeira;
● Metro ou fita métrica;
● Fita adesiva;
● Papel para registro dos resultados.



Teste de Snellen-Preparo para o local

● O local deve ser calmo e bem iluminado.

● A luz deve vir por trás ou dos lados da pessoa avaliada e deve-se evitar que a luz incida 
diretamente sobre a tabela.

● Posicionar a pessoa examinada sentada a 5-6 metros da parede onde está a tabela.

● O profissional deve fazer uma marca no piso com giz ou fita adesiva e colocar a cadeira 
do examinado de forma que as pernas traseiras coincidam com a linha demarcada.

● Verificar se as linhas de optotipos correspondentes a 0,8 a 1,0 estão situadas ao nível dos 
olhos do examinado.



Teste de Snellen-o local

                                 

                        Fonte: http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/caderno_saude_ocular.pdf

http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/caderno_saude_ocular.pdf


Teste de Snellen- Aplicação técnica

● Se a pessoa já utiliza óculos para longe, ele deve ser utilizado durante o teste.

● Os optotipos podem ser apontados com um objeto, que deve ser colocado em 
posição vertical, passando-o em cima e repousando abaixo do símbolo a ser 
identificado.

● Sempre avaliar primeiro o olho direito, e depois o esquerdo.

● Iniciar o exame com os optotipos maiores (de cima para baixo), continuando a 
sequência de leitura até a fileira em que a pessoa consiga enxergar sem 
dificuldade.

● Sempre anotar os resultados do olho direito antes de iniciar a avaliação do olho 
esquerdo.



Teste de Snellen

                         

                                              Fonte: http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/caderno_saude_ocular.pdf

http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/caderno_saude_ocular.pdf


Teste de Snellen- observar e registrar

● Lacrimejamento;

● Inclinação persistente de cabeça;

● Piscar contínuo dos olhos;

● Desvio ocular (estrabismo);

● Cefaleia (dor de cabeça);

● Testa franzida ou olhos semicerrados.



Triagem de Acuidade Visual 



Acuidade Auditiva

➢ A audição é um dos sentidos fundamentais para 
o desenvolvimento da fala, dos processos de linguagem 
(receptiva e expressiva) e da alfabetização (leitura e escrita).

➢ A detecção precoce de alterações auditivas e a intervenção: 
● Favorecem o desempenho acadêmico, emocional e social.
● Permite ao ser humano expressar suas ideias e sentimentos, 
estabelecendo comunicação.
● Favorece a linguagem verbal e não verbal.
● É importante para o acompanhamento do desenvolvimento
infantil.



Acuidade auditiva

➢ A Organização Mundial da Saúde, em 2018, estimou que 466 milhões de pessoas, 
em todo o mundo, apresentavam algum tipo de problema auditivo.

➢  A perda auditiva representa um grande problema de saúde coletiva, o que exige a 
adoção de medidas para o reconhecimento, a avaliação e o controle das alterações 
do sistema auditivo.

➢  Interfere no desenvolvimento das habilidades auditivas e no rendimento 
escolar, déficits na aquisição do vocabulário, habilidades articulatórias, 
desatenção.

➢ As reações da criança a sons e ruídos, sua fala/linguagem e compreensão de ordens 
permitem identificar os casos em que a avaliação específica é recomendada.



Sinais sugestivos de alterações do sistema auditivo: de 6 a 14 anos:
1. ( ) Pede frequentemente para que se repitam frases, necessita que as ordens sejam 

repetidas ou costuma dizer ”hã/o que” várias vezes; 

2.  ( ) Não procura a fonte sonora (não vira a cabeça em direção a quem está falando);

3.  ( ) Não responde quando está de costas; 

4.  ( ) Fala com intensidade elevada ou reduzida; 

5.  ( ) Demonstra esforço ao tentar ouvir; 

6. ( ) Olha e concentra-se nos lábios ou procura pistas visuais no rosto do falante; 

7.  ( ) É desatento quando há debates em sala de aula; 



Sinais sugestivos de alterações do Sistema auditivo: de 6 a 14 anos 

8) ( ) Prefere o isolamento social; 

9) ( ) Cansa-se com facilidade; 

10) ( ) Tem dificuldades no aprendizado ou desempenho escolar abaixo do esperado para sua 
idade e escolaridade; 

11) ( ) Respira pela boca;

12)  ( ) Dificuldades em linguagem oral; 

13) ( ) Dificuldades em linguagem escrita; 

14) ( ) Alterações comportamentais.



Resultado

Se a resposta for “sim” para ao menos 03 das questões apresentadas, 
sendo necessariamente 02 das questões numeradas de 1 a 6, há a suspeita 
de alguma alteração auditiva. Desta forma, os educandos deverão ser 
direcionados para as Unidades Básicas de Saúde (UBS), e serão encaminhados 
para avaliação Otorrinolaringológica e Fonoaudiológica na rede de atenção à 
saúde auditiva de sua referência.



 Perguntas que podem rastrear alterações do sistema auditivo (de 15 a 18 anos)

( ) Você acha que escuta bem?

( ) você acha que sua audição mudou no último ano? 

( ) Você tem dificuldade para entender conversas em grupo ou ambientes 
ruidosos? 

( ) Precisa pedir para as pessoas repetirem o que dizem com frequência? 

( ) Já respondeu uma pergunta sem entendê-la por vergonha de pedir que a 
pessoa repita?

 ( ) Tem a sensação de que ouve, mas não entende o que as pessoas dizem? 



 Perguntas que podem rastrear alterações do sistema auditivo (de 15 a 18 anos)

( ) Precisa aumentar a televisão ou o rádio porque não costuma ouvir no 
mesmo volume que as outras pessoas?

 ( ) Você tem alguma queixa auditiva como dor, tontura, vertigem, chiado ou 
zumbido na orelha? 

( ) Tem sensação de que ouve mais de um lado que do outro? 

( ) Sente sensação de orelha tapado/abafado?

 ( ) Tem ou já teve problemas no ouvido (dor, secreção, fez cirurgia ou outro)?

 ( ) Você fica exposto a sons de forte intensidade (no trabalho ou lazer)? 



Resultado

Se a resposta for “sim” para ao menos 02 das questões apresentadas, há 
suspeita de alguma alteração auditiva. Desta forma, os educandos deverão 
ser direcionados para as Unidades Básicas de Saúde (UBS), e serão 
encaminhados para avaliação Otorrinolaringológica e Fonoaudiológica na 
rede de atenção à saúde auditiva de sua referência. 
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