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Introdução: A redução da capacidade visual interfere na qualidade de vida, decorrente
de restrições ocupacionais, econômicas, sociais e psicológicas. A detecção precoce de
problemas visuais, em especial escolares, contribui para a redução evasão e repetência
escolar na idade adulta. Considerando a importância da visão na educação e
socialização escolar, ações de avaliação da acuidade visual se tornam importantes e
decisivas. O profissional enfermeiro é responsável por acompanhar a condução do
Programa Saúde na Escola (PSE), que utiliza a avaliação da acuidade visual como
ferramenta para identificar precocemente alterações visuais. Objetivo: Com isso, o
objetivo desse estudo foi analisar o déficit de acuidade visual em escolares em uma
escola municipal na cidade de Ipatinga e realizar ação educativa sobre a importância
da avaliação visual. Metodologia: Trata-se de um estudo quantitativo descritivo sobre
deficiência visual em escolares de escola municipal em Ipatinga. A avaliação da
acuidade visual foi realizada pelos estudantes do curso de Enfermagem Unileste. Para
que fosse possível a realização do exame, a administração da escola disponibilizou
uma sala de aula com adequada iluminação. A avaliação da acuidade visual foi feita
através da Escala de Sinais de Snellen seguindo a metodologia proposta pelos
Ministérios da Saúde e Educação. Resultados: Foram examinados 90 escolares, com
idade entre 11 a 16 anos. Com relação à avaliação da acuidade visual com o teste
aplicado no olho direito, 10 elementos da pesquisa apresentaram índice menor ou igual
a 0,7, caracterizando baixa acuidade visual. Vale destacar que muitos dos escolares
chegavam ao exame sem queixas, mas, no decorrer do teste, demonstravam sinais de
dificuldade visual. Os problemas mais comuns que surgiram durante sua realização
foram: queixa de dor e ardência nos olhos; lacrimejamento; franzir da testa ao
enxergar; piscar muito os olhos; coceira nos olhos; fechamento dos olhos; lentidão ao
dar as respostas. Diante dos dados obtidos, pode-se perceber que a maioria dos alunos
apresentou dificuldade de enxergar e muitas vezes não sabem, levando a diversas
dificuldades para o aluno na vida acadêmica. Logo após a avaliação foi realizada uma
ação educativa fundamentada em jogos. A ação educativa possibilitou um processo de
competição entre os alunos, que incentivou a busca de conhecimento de uma forma
criativa. Conclusão: As ações de detecção e promoção da saúde ocular e de educação
em saúde assumem importância decisiva para os escolares, tornando-se indispensável a
participação dos pais nos programas de saúde na escola.
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