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Os problemas oftalmológicos na idade escolar constituem uma das prio

ridades a serem consideradas num programa de Saúde Escolar. 

Atentando para esse aspecto, o Serviço de Saúde Escolar (atual Depar

tamento de Assistência ao Escolar) - órgão da Secretaria da Educação do 

Estado de São Paulo - vinha iJ)romovendo orientação educativa ao pessoal 

de ensino e assistência médica especializada aos escolares com problemas de 

visão desde a década de 50 . 
Em 1971, o Serviço de Ensino Primário, associado ao Serviço de Saúde 

Escolar e Serviços da Secretaria da Saúde, propiciou aos orientadores pe

dagógicos de Saúde, com atuação nas Escolas de 1.0 grau do Estado, um 

Seminário sobre Oftalmologia Sanitária Escolar ( 3). Nesse Seminário, hou

ve significativa partici!Pação da área médica quer em relação à assessoria, 

quer em relação à docência. 

A partir desse embasamento dos técnicos visando a orientação de pro

fessores da rede de ensino e conseqüentemente dos alunos e pais, foi sen

tida a necessidade da sistematização das ações de Oftalmologia Sanitária 

em escolas, como também a coordenação das atividades. 

Um grupo de técnicos da Secretaria da Educação e da Saúde, consti

tuído por médicos, enfermeiros, pedagogos e educadores sanitários, elabo

rou o Plano de Oftalmologia Sanitária Escolar (P. O . S. E . )  (4) . O referi

do Plano foi aprovado pelo Govêrno do Estado em 197 3, tendo sido implan
tado nas escolas de 1.0 grau da Secretaria da Educação do Estado de São 
Paulo em 197 3. 

O Plano é, portanto, o resultado de um trabalho integrado das Secre
tarias de Estado da Educação e da Saúde. Conta com a participação da 
comunidade e recebe colaboração do Fundo de Assistência Social do Palá

cio do Governo do Estado. 

• Professor Assistente da Cllnica Oftalmol ógica (Serviço do Prof. Paul o Braga de Ma

galhães) do Departamento de Oftalmologia e Otorrinolaringologia da Faculdade de 
Medicina U . S.P., Professor Titular de Oftalmologia da Faculdade de Medicina de 
Jundiaí e Membro do Grupo de Coordenação do P.O. S. E .  
Educadora d e  Saúde Pública d o  Departamento d e  Assistência a o  Escolar d a  Secre

taria d€ Educação do Estado de São Paulo e Membro do Grupo de Coordenação 
do P.O.S.E. 
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Tem como objetivos : 

"1 - Contribuir para o bem-estar do escolar, assistindo-o em seus pro

blemas oftalmológicos. 

2 - Procurar diminuir a incidência da morbidade oftalmológica entre 

os escolares. 

3 - Contribuir !Para a melhoria do rendimento escolar. 

4 - Procurar evitar que os problemas oftalmológicos da infância se 

tornem definitivos ou incapacitantes com prejuízo do rendimento sócio-eco

nômico do futuro cidadão. 

5 - Contribuir para o desenvolvimento de pesquisas referentes ao es

tabelecimento de coeficientes que expressem, com fidedignidade, a situa

ção do problema entre nós . "  ( P . O . S . E . ) 

O Plano de Oftalmologia destina-se aos alunos das las. séries do 1.0 
grau, do ensino pré-primário e de classes de educação especial das escolas 

Estaduais. Comporta diferentes tipos de programas (quatro) a serem de

senvolvidos de acordo com as condições locais existentes. Sua aplicação 

está prevista IP'<I.ra quatro anos, com avaliações periódicas, devendo ser o 

Plano incorporado, a seguir, na rotina dos diversos serviços quer da Secre

taria da Educação quer da Secretaria da Saúde. 

A metodologia do Plano prevê a constituição de comissões com atuação 

em diferentes níveis - central, regional, sub-regional e local - sob a res

ponsabilidade de um grupo de coordenação. As comissões são constituídas 

por representantes da Secretaria da Educação, Secretaria da Saúde e Co

munidade. 

Foram: estabelecidas metas e elaborados impressos para o desenvol

vimento e avaliação das ações realizadas. 

O presente trabalho apresenta os resultados cumulativos da aplicação 

do P . O . S . E. nos anos de 1973, 1974 e 1975 . 

MATERIAL E MÉTODO 

Considerando-se a população-alvo do Plano (aluno de 1.a. série, pré-jpri
mário e de classe especial) com a abrangência estadual, foram previstas e 
executadas medidas de ordem técnica e administrativa para assegurar o 

desenvolvimento das atividades educativas e de assistência médica. 
Para a realização do trabalho, houve um envolvimento, em todos os 

níveis, do pessoal que atua na rede de ensino estadual. 

Os professores· foram devidamente orientados pelos técnicos dos seto
res regionais de orientação pedagógica (SEROPS) e estes contaram com o 

assessoramJento das educadoras sanitárias supervisoras atuantes nos· se
tores regionais. 

Os professores foram treinados na aplicação do teste. de' acuidade vi
sual e, utilizando a tabela optométrica de Snellen, procederam à verifica
ção da acuidade visual dos seus alunos. Um reteste foi feito, em cada es
cola, jpOr uma mesma pessoa, nos escolares que apresentaram acuidade 

abaixo de 1,0 .  
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Ao lado da acuidade visual, o professor foi orientado para observação 
de sinais e sintomas indiCàtivos de dificuldade visual. 

Os alunos detectados pelo professor como possíveis portadores de di
ficuldades oculares, após entrevista com os pais e de acordo com critérios 
de encaminhamento, foram enviados aos vários serviços médicos. 

Simultaneamente a essas atividades, os professores desenvolveram tra
balhos educativos com os alunos e pais relativos à higiene visual, ativida
des estas planej adas e inseridas nos currículos das escolas. Foi elaborado 
um livreto ,para subsidiar as atividades educativas dos professores ( 1 ) .  

Todos os recursos existentes em cada localidade e região foram levan
tados, visando meios para o atendimento dos escolares com problemas de 
visão. 

Prefeituras Municipais, Clubes de Serviços, Associações de Pais e Me
tres ( A . P . M . ) mobilizaram-se para o atendimento das necessidades da 
programação. 

O Serviço Social do Palácio, através do Fundo de Assistência Social 
( F . A . S . ) ,  atribuiu verba destinada às consultas oftalmológicas· para com
plementar a assistência aos alunos necessitados. 

Paralelamente ao Serviço de Assistência Médica, foram toilliB.das medi
das complementares quanto à aquisição de óculos. 

Houve um contínuo assessoramento da área médica na execução da 
programação, coordenada por médico oftalmologista. 

Concomitantemente, foram realizadas pesquisas para avaliação da va
lidade da medida da acuidade visual pela professora, levantamento de da
dos sobre a incidência de ambliopia e porcentagem de escolares necessita
dos de correção óptica . 

RESULTADOS 

De acordo com os instrumentos de avaliação elaborados ao nível de 
cada escola, são apresentados dados relativos à atividades do Plano, desen
volvidas nos anos de 1973, 1974 e 1975 . 

Tabela "1" 

Orientação ao /PE!SSOal da rede de ensino Estadual de 1.0 grau - anos 
de 1973, 1974 e 1975 

ORIENTAÇAO NúMERO 

Ao pessoal técnico administrativo 10 . 958 

Aos professores de 1 .a a 4.a série 227 . 63 1  

Foram abrangidos pela orientação relativa ao Plano 96,00% do pessoal 
técnico administrativo existente e 70% dos il)rofessores de 1.a a 4.a série. o 
envolvimento e orientação desse pessoal das escolas constituem etapa bá
sica da programação. 

- 1 1 -



Tabela .. 2" 

Acuidade visual dos alunos de 1.0 grau : 1973, 1974 e 1975 

ALUNOS 

Testados 

Retestados 

NúMERO 

2 . 981 . 276 

850 . 847 

Os professores, previamente orientados, testaram 93,19% dos alunos
alvos da programação (l .a. série, classe especial e pré-primário) .  Houve um 
teste de 28,54% dos alunos que apresentaram dificuldades no teste. 

Tabela "3" 

Alunos que necessitaram ser encaminhados a exame médico oftalmo
lógico -- 1974 e 1975 

ENCAMINHAMENTO NúMERO % 

Pelo reteste 
Pela observação do il)rofessor 
TOTAL 

354 . 225 
45 . 422 

399 . 647 

88,63 
11 ,36 

100,00 

Verifica-se ql,le 88,63% dos alunos que necessitaram de encaminha
mento médico foram detectados pelo teste de acuidade visual, enquanto 
que 1 1,36 % ,  pela observação do professor. O número de triados para exa
me médico especializado corresponde a 13,40% dos alunos testados nas es
colas pelos professores. 

Ta.bela "4" 

Alunos do 1 .0 grau, encaminhados e atendidos pelos diversos recursos 
existentes -- 1973, 1974 e 1975 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

Centro de Saúde 
I . N . P . S .  
Médico Particular 
Prefeitura Municipal 

ALUNOS ALUNOS COMPARECERAM 
ENCAMINHADOS ATENDIDOS % 

60 . 180 42 . 032 69,8'4 
39 . 193 24. 787 63,24 
37 . 869 3 1 . 097 82,11 
18 . 087 1 2 . 347 68,26 

Dispensários· Méd. Escolares 12 . 883 8 . 727 67,74 
I . A . M . S . P . E . 2 . 422 2 . 155 88,97 
Outros 24 . 46 1  19 . 966 81,62 
TOTAL 195 . 095 141 . 1 1 1  72,32 
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Dos encaminhamentos feitos aos serviços Assistenciais, 72,32% dos es
colares compareceram para exame oftalmológico. 

Tabela "5" 

óculos receitados e adquiridos - 1973, 1974 e 1975 

óCULOS 

Receitados 

Adquiridos· 

NúMERO 

94 . 535 

86 . 835 

* Porcentagem tirada sobre 141 . 11 1  escolares examinados. 

% 

66,99* 

91,85 

Dos escolares atendidos pelos médicos 66,99% tiveram óculos prescritos 
e, destes, 91,85% foram adquiridos. 

Tabela "6" 

Aquisição de óculos - 1973, 1974 e 1975 

AQUISIÇAO DE óCULOS 

Adquiridos 

- Pela família 

- Pela A . P . M .  

- Clubes de Serviço 

- Outros 

NúiMERO 

86 . 835 

52 . 528 

15 . 633 

4 . 199 

14 . 475 

% 

100,00 

60,49 

18,00 

4,83 

16,66 

Verifica-se que dos óculos adquiridos, 78,49% foram pela familia e As
sociação de Pais e Mestres (A . P . M . ) ,  demonstrando que a família e es
cola assumiram a maior parte da responsabilidade na aquisição dos óculos. 
Também, os Clubes de Serviço (4,83 % )  e a comunidade em geral ( 16,66 % )  
tomaram o encargo d a  referida aquisição. A ação educativa levada a efei
to junto à escola e à comunidade contribuiu para os resultados obtidos. 

DISCUSSAO 

A programação relativa ao Plano de Oftalmologia Sanitária Escolar que 
vem sendo desenvolvida está abrangendo praticamente a totalidade do 
pessoal das escola estaduais do Estado de São Paulo, de forma a conscien
tizar não só a população docente e discente da rede de ensino COIIUl tam
bém a população em geral, em relação à problemática oftalmológica do 
escolar. 
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Amplo trabalho educativo vem sendo realizado j unto aos alunos e !Pais, 
no que diz respeito à higiene visual, à prevenção de infecções e acidentes 
oculares . 

A comunidade, envolvida na programação, vem participando ativamen
te na solução dos problemas surgidos, propiciando condições para o aten
dimento médico e para a aquisição de óculos. Nota-se que. 91,85% dos 
óculos prescritos foram adquiridos quer pela própria familia quer por re
cursos levantados �I>Cla comunidade. 

Sente-se o reflexo das atividades do Plano na área �édica especializa
da quanto ao estudo dos diversos aspectos ligados ao atendimento da área, 
bem como o interesse e esforços dispensados pelo pessoal médico. Todavia, 
o número insuficiente de oftalmologistas para o exame dos escolares é re
gistrado como fator limitante do desenvolvimento do Plano. 

Paralelamente ao desenvolvimento das partes educativas e assistencial, 
foram desenvolvidas pesquisas para o estabelecimento de dados sobre a 
porcentagem desses escolares abrangidos pelo P . O . S . E . necessitados de 
correção óptica, além das pesquisas de incidência de ambllopia e validade 
da medida da acuidade visual pelo professor devidamente treinado. Assim, 
KARA JOSÉ et ai. ( 1977) , estudando todas as crianças de um GrUIPO Es
colar da cidade de São Paulo com 1 . 400 alunos, encontraram uma incidên
cia de ambliopia de 4,07% e uma porcentagem de 13,50 % dos escolares ne
cessitando de uso de óculos. TEMPORINI et al. ( 1977 ) ,  comparando o resul
tado da acuidade visual medida pelos professores com o de médicos oftal
mologistas, concluíram pela marcada eficiência do professor devidamente 
treinado nesse trabalho de seleção. 

O trabalho integrado, mantido em todas as etapas e em todos os ní
veis da programação, vem contribuindo significativamente para o bom ren
dimento do Plano. 

CONCLUSõES 

- As metas fixadas pelo Plano foram alcançadas. 
- O desenvolvimento das atividades educativas constituiu ponto bá-

sico na programação para o alcance dos objetivos e metas. estabelecidas. 
- A ação conjugada da Secretaria da Educação e da Saúde foi senti

da como um fator muito importante para o desenvolvimento da jprogra
nw.ção. 

- O envolvimento do pessoal técnico-administrativo em todos os ní
veis, bem como sua participação, permitiu o favorável desenvolvimento da 
programação. 

- A comunidade, por ter sido tecnicamente envolvida na programa
ção, participou eficazmente na busca de soluções dos problemas. encon
trados. 

- A supervis-ão e avaliação periódicas contribuíram para o bom an
damento dos trabalhos. 

- Foi sentida a necessidade de dotações orçamentárias governamentais 
às Secretarias de Saúde e da Educação para melhor equi!Par os serviços de 
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atendimentos existentes, possibilitar uma ampliação dos mesmos e a ad
missão de mais pessoal para o desenvolvimento da programação. 

- O  Plano de oftalmologia Sanitária Escolar vem constituindo um 
importante meio de prevenção à cegueira quer possibilitando o diagnósti
co precoce quer educando o escolar e a família para a prevenção de infec
ções e acidentes oculares. 

RESUMO 

Desde 1973, vem sendo desenvolvido na rede de ensino oficial estadual do Estado de 
São Paulo o Plano de Oftalmologia Sanitária Escolar, que visa detectar problemas oftal
mológicos de escolares, desenvolver programas educativo-assistenciais e proceder ao le
vantamento de dados referentes à incidência de morbidade oftalmológica. 

O presente trabalh o  enfoca resultados cumulativos de três anos de desenvolvimento 

do P.O.S.E., que vem envolvendo inúmeros técnicos das Secretarias da Educação e da 
Saúde, bem como o pessoal de ensino da rede estadual e a comunidade. 

Até 1975 foram testados 2.981.276 escolares, dos quais foram encaminhados a exame 
médico oftalmológico 399.647. A computação de dados realizada até 31 de outubr o  de 

1975 mostrou um comparecimento de 141.111 escolares aos diversos serviços assistenciais 

u til izad os. 
Foram receitados ócul os para 94.535 crianças. 

SUMMARY 

Since 1973 the Sanitary School Ophthalmology Plan has been developed in the public 

oficial teaching area of the S'tate of São Paulo, aiming at detection of ophthalmological 
problems in school children developing attendance-educative programa and setting up 
the data of the incidence of the ophthalmological morbidy. 

The present paper focuses on the cumulative results of 3 year-work of the Plan than 

has been involving numberless of techinicians of the Education and Health Departments, 

as well as the teaching staff of the state area and community. 
2. 981.276 school children have been tested up to the year of 1975 and 399.647 of 

them were forwarded to ophthalmologic medicai exam. The computation of data carried 
up to October 31, 1975 showed as attendance of 141.111 school children to the various 
medicai services utilized. Spectacles were prescribed to 94.535 children. 

The Plan is foreseen to a 4 year-term, and its activities might be integrated in 
the routine school program and attendance units of the Education and Health De
partments. 
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