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RESUMO  

Objetivou-se comparar a realização do autoexame ocular por estudantes com suporte das 

cartilhas virtual e impressa. Pesquisa avaliativa com dois grupos comparativos, desenvolvida 

em uma escola pública em Fortaleza-CE, cuja amostra foi composta por 100 estudantes. A 

coleta de dados ocorreu de dezembro de 2012 a dezembro de 2013, mediante dois 

instrumentos: o primeiro para identificação e avaliação do conhecimento prévio dos 

estudantes acerca do autoexame ocular. O segundo foi utilizado pelos juízes para a análise das 

filmagens referentes à execução do autoexame, assim dividido: a) exame da acuidade visual – 

longe; b) acuidade visual – perto; c) exame das estruturas oculares externas; d) exame do 

campo visual – visão periférica e visão central; e movimento ocular. Foram os Testes χ
2
 e o 

Exato de Fisher para comparação entre proporções, e o Teste χ
2 

de Tendência Linear. Adotou-

se o nível de significância estatística de 5%. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal do Ceará conforme parecer nº 118.180/12. As queixas mais 

referidas pelos alunos, para ambos os grupos, teste e comparação, foram: dores de cabeça 

(24%); aproxima-se muito da televisão ou do papel para ver melhor (19%); sensibilidade à luz 

(26%). A cartilha virtual apresentou maior proporção de itens classificados como adequados 

intrajuízes quando comparada a versão impressa. Diferenças estatisticamente significantes 

foram encontradas para os seguintes passos: posicionamento da tabela de Snellen (p˂0,000) e 

da Escala de Jaegger (p=0,003); avaliação da conjuntiva e esclera (p=0,001); avaliação das 

pálpebras (p˂0,000); avaliação da pupila e íris (p=0,001); avaliação do campo visual 

(p=0,004) e visão central (p=0,027). Os Coeficientes de concordância interjuízes apresentados 

para a cartilha impressa foram relativamente baixos quando comparados à cartilha virtual. 

Enquanto o Kappa estimado variou entre pobre (κ = -0,1 a 0,18) e não concordante (κ = 0,0), 

os percentuais de concordância assim variaram: interjuízes 1 e 2, 24,0 a 74,0, no par 2 e 3, 

24,0 a 78,0, inter 3 e 1, 26,5 a 72,0. Conclui-se que embora não tenha havido boa 

concordância intra e interjuízes na avaliação das cartilhas, a versão virtual demonstrou maior 

proporção de itens classificados como adequados. Ressalta-se que este resultado não deve ser 

interpretado como evidência de ausência de efeito da cartilha impressa para o ensino do 

autoexame ocular. Há a necessidade de realizar outros estudos com amostras maiores e 

controlando melhor as variáveis idade e escolaridade.  

 

Palavras-chave: Autocuidado. Enfermagem. Promoção da Saúde. Saúde escolar. Saúde 

Ocular. 

 



 

. 

ABSTRACT 

This study aimed to compare the performance of an ocular self-exam by students with support 

of virtual and printed booklets. An evaluative research with two comparative groups 

developed in a public school in Fortaleza with a sample consisting of 100 students. Data 

collection took place from December 2012 to December 2013 by two instruments: the first to 

identify and assess the prior knowledge of students' ocular self-examination. The second was 

used by the judges to analyze the video footage concerning the implementation of self-

examination, divided as follows: a) examination of visual acuity - far; b) visual acuity - near; 

c) examination of the external eye structures; d) examination of the visual field - peripheral 

vision and central vision; and eye movement. The χ2 test and Fisher's Exact test were used for 

comparison of proportions, and the Linear Trend χ2 test. We adopted a level of significance of 

5%. The project was approved by the Ethics Committee of the Federal University of Ceará as 

opinion nº 118.180/12. The most frequent complaints by students for both test and 

comparison groups were: headache (24%); need to be very close to the television or paper to 

see better (19%); light sensitivity (26%). The virtual booklet had a higher proportion of items 

classified as suitable intra-judgements compared to the printed version. Statistically 

significant differences were found for the following steps: positioning of the Snellen chart 

(p˂0.000) and Jaegger Scale (p = 0.003); evaluation of the conjunctiva and sclera (p = 0.001); 

evaluation of the eyelids (p˂0.000); evaluation of the pupil and iris (p = 0.001); visual field (p 

= 0.004) and central vision (p = 0.027). The inter-judgments agreement coefficients presented 

for the printed booklet were relatively low compared to the virtual booklet. While the 

estimated Kappa ranged from poor (κ = -0.1 to 0.18) and non-compliant (κ = 0.0), and the 

concordance percentages varied as such: inter-judgments 1 and 2, 24.0 to 74.0, in pair 2 and 3, 

24.0 to 78.0, inter 3 and 1, from 26.5 to 72.0. It is concluded that although there wasn’t good 

agreement of intra- and inter-judgements in the evaluation of printed booklets, the virtual 

version showed a higher proportion of items classified as appropriate. It is emphasized that 

this result should not be interpreted as evidence for ineffectiveness of the printed booklet for 

teaching ocular self-examination. There is a need for more studies with larger samples and 

better control over age and education variables. 

 

Key words: Self Care. Nursing. Health Promotion. School Helath. Eye Health. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O olho é um órgão altamente especializado, e bastante suscetível a distúrbios diversos. 

Muitos destes podem causar comprometimento visual grave, afetando a capacidade das 

pessoas de autocuidar-se, além de reduzir a capacidade produtiva do indivíduo e também sua 

qualidade de vida. Embora inúmeros distúrbios visuais possam ser atribuídos ao processo 

normal de envelhecimento, outros são desencadeados por processos patológicos de ordem 

infecciosa ou não infecciosa (SMELTZER et al., 2009).  

Aproximadamente 90% das pessoas cegas ou com algum tipo de deficiência visual 

vivem em países de baixa e média renda, onde o acesso a serviços especializados nem sempre 

está disponível. Essa realidade torna-se mais inquietante pelo fato de grande parte da 

deficiência visual ser evitável ou passível de tratamento se houver atendimento oftalmológico 

adequado (WHO, 2010).  Trata-se, portanto, de um problema de saúde pública que carece de 

mecanismos aptos a melhorar a saúde ocular das populações. Para tal se requer mais 

investimentos, bem como ações voltadas à promoção da saúde e à prevenção e recuperação, 

além de ações clínicas para o controle das doenças desencadeadoras de alterações 

oftalmológicas (TALEB; ÁVILA; MONTEIRO, 2009). 

As alterações oftalmológicas geradoras de deficiência visual, baixa visão e cegueira 

não só acarretam prejuízo na qualidade de vida, restrições ocupacionais, econômicas, sociais e 

psicológicas, incapacidade de trabalho, mas, também, representam encargo oneroso para o 

indivíduo e sociedade. Assim, é de extrema importância o diagnóstico precoce, pois muitos 

problemas oculares são passíveis de tratamento e às vezes a falta de uma conduta adequada 

determina um déficit permanente. Desta forma, ações preventivas representam grande 

impacto na área de saúde. 

Com base em alguns estudos realizados por Caetano (2002, 2000, 1999), constatou-

se a necessidade de identificar, compreender e buscar estratégias eficazes para amenizar 

problemas oculares no contexto do HIV/Aids. Com esta finalidade, ela construiu e validou 

uma cartilha para o autoexame ocular (CAETANO, 2003). Essa preocupação com o referido 

exame fundamentou-se em seu estudo de dissertação, o qual demonstrou que a assistência 

preventiva em relação à saúde ocular era insatisfatória. Isto reforçou a necessidade de 

desenvolver novas estratégias com foco na promoção da saúde dessas pessoas, além de 

apresentar grande número de soropositivos com alterações oculares significativas, oscilando 

entre cegueira e visão subnormal (CAETANO, 1999).  Após avaliada, a cartilha impressa foi 
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desenvolvida em um ambiente virtual, sendo esta nova versão avaliada no quesito eficácia 

junto a acadêmicos de enfermagem. Os resultados indicam que a cartilha é eficaz para orientar 

a realização do autoexame, atendendo, assim, aos objetivos propostos em sua elaboração.  

A cartilha virtual do autoexame ocular é adequada para conduzir a avaliação dos 

olhos? Para responder a tal questão, é mister o desenvolvimento de um estudo avaliativo do 

uso da cartilha para o autoexame ocular nas versões virtual e impressa.  

O desafio de criar uma estratégia para promoção da saúde ocular surgiu com base nos 

seguintes referenciais: 

a) A pouca existência de pesquisas no campo de saúde ocular que contemplem 

construção de tecnologias para a identificação de problemas oculares; 

b) A elaboração de uma cartilha educativa para o autoexame ocular, já validada e 

testada com pessoas que convivem com HIV/Aids. Oportunamente, demonstrou-se sua 

viabilidade, inclusive para rastreamento em grande escala de problemas oculares, na Aids, 

como também em outras doenças crônicas que comprometem o aparelho visual (CAETANO, 

2003; NASCIMENTO, 2010);  

c) Adaptação da cartilha impressa para o ambiente virtual; 

d) A urgência social de se trabalhar com a promoção da saúde ocular que o referido 

estudo exige. 

Desta forma, a escolha do assunto deu-se também em face da motivação pela 

expectativa de continuidade ao estudo desenvolvido por Caetano (2003), Nascimento (2010) e 

Lima (2011), e também por sugestões advindas das orientações de doutorado e por ser um 

conteúdo essencial para a promoção da saúde ocular.  

Merece destacar que, embora a cartilha para o autoexame ocular tenha sido utilizada 

primeiramente com pessoas portadoras do HIV/Aids, observou-se a necessidade de ampliação 

do seu uso para outros grupos, uma vez que a vulnerabilidade ao desenvolvimento de agravo 

nos olhos é universal e independente de idade, gênero ou condição socioeconômica. Pelo 

exposto, a introdução de instrumentos que auxiliem estas pessoas no desempenho do seu 

autocuidado, por meio do desenvolvimento de habilidades e de uma consciência crítica, irá 

contribuir sensivelmente para a saúde delas, possibilitando-lhes a oportunidade de buscar 

atendimento especializado nos estágios iniciais da doença ocular, antes que as alterações se 

tornem irreversíveis e evoluam para a cegueira. 
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Assim, tendo por objetivo a fundamentação teórica e a exposição dos resultados da 

tese de doutorado, elaborou-se a estrutura organizacional baseada em capítulos, seções e 

subseções, como especificado no sumário, e ilustrada por figuras, quadro e tabelas. Nestas 

expõem-se graficamente os resultados obtidos com o estudo. 

 

1.1 Comprometimento da visão 

 

O tema discutido neste trabalho requer primeiramente um léxico que permita a 

identificação de alguns termos relacionados à nomenclatura oftalmológica. O termo 

deficiência visual engloba pessoas cegas e com visão subnormal. Dois componentes da função 

visual são utilizados como parâmetro para avaliar a deficiência visual: a acuidade visual (a 

maior capacidade de discriminar dois pontos a uma determinada distância) e o campo visual 

(a amplitude do espaço percebido pela visão) (TALEB; ÁVILA; MOREIRA, 2012, p.10). 

Deste modo, os indivíduos são classificados de acordo com o nível de perda visual que 

apresentam. O termo cegueira inclui pessoas com vários graus de visão residual, o que não 

significa total incapacidade para ver, mas o prejuízo dessa aptidão em níveis incapacitantes 

para o exercício de tarefas rotineiras (TALEB; ÁVILA; MOREIRA, 2012, p.10).  

Isto posto, os termos cegueira parcial, cegueira legal ou laborativa são usados para 

classificar a deficiência visual de indivíduos que apresentam a acuidade visual igual ou 

inferior a 20/400 no melhor olho com a melhor correção possível, ou, ainda, a presença de 

campo visual inferior a 20º centrais. Para aqueles que apresentem completa perda de visão 

emprega-se o termo amaurose. Nestes casos, a visão é nula, isto é, o pessoa não percebe nem 

a presença nem a ausência (SMELTZER; BARE, 2009) 

Na prática, a pessoa com visão subnormal é aquela que possui uma deficiência da 

função visual mesmo após tratamento e/ou correção refrativa, apresentando acuidade visual 

entre menos de 20/60 e percepção de luz, ou um campo visual inferior a 10 graus de campo 

visual central, mas que usa sua visão, ou é potencialmente capaz de usá-la para o 

planejamento e/ou execução de uma tarefa. As pessoas com visão subnormal têm 

comprometimento visual não corrigível por óculos convencionais ou por lentes de contato, 

além de dificuldade para desempenhar tarefas habituais (FAYE, 2011; TALEB; ÁVILA; 

MOREIRA, 2012). 
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Globalmente o número de pessoas de todas as idades com deficiência visual é 

estimado em 285 milhões, dos quais 39 milhões são cegos. Ela é desigualmente distribuída 

entre os grupos etários, uma vez que mais de 82% de todas as pessoas cegas têm 50 anos de 

idade ou mais, excetuando-se aquelas cuja cegueira foi provocada por presbiopia não 

corrigida, para qual a prevalência é desconhecida (TALEB; ÁVILA; MOREIRA, 2012). 

Em âmbito mundial, a distribuição da deficiência visual não é uniforme. Como 

observado, é mais prevalente nos países em desenvolvimento, com especial destaque para os 

países do Caribe e América Latina, onde se estima haver cerca de 5 mil cegos e outras 20 mil 

pessoas com transtorno visual por cada milhão de habitantes. Pelo menos dois terços são 

atribuídos a causas tratáveis, a exemplo da retinopatia diabética e erros de refração (OPAS, 

2007). 

Entretanto, a real prevalência das deficiências é um tema controverso, com estatísticas 

discrepantes, em certos estudos consultados. Alguns dos fatores a contribuir para essa 

controvérsia são as diferentes definições adotadas e suas variações: unilateral, bilateral, 

diminuição da acuidade visual, paralisia/perda de um membro, mais de um, impossibilidade 

de deambulação. Outro fator considerado diz respeito à deficiência autorreferida, ou aferida 

(CASTRO et al., 2008). 

Como menciona Montilha (2006, p.208), “a sociedade arca com os prejuízos elevados 

em decorrência da falta de atenção com a saúde visual, representados pela diminuição de 

produtividade da sua força de trabalho e o elevado custo de ações de reabilitação”. 

Diante dessas evidências, observa-se quão importante é a adoção de medidas 

preventivas de agravos ao sistema visual, tais como intervenções comunitárias e educativas, 

com o objetivo de identificar e tratar distúrbios oculares precocemente. No entanto, para obter 

resultados significativos, os programas de prevenção devem articular diversos fatores, como 

econômicos, políticos, sociais e psicológicos, além de fazer uso de tecnologia apropriada 

(instalações, equipamentos), a exemplo da triagem, ou consulta oftalmológica com 

fornecimento de óculos para aqueles que necessitarem (TEMPORINI; KARA-JOSÉ, 2004).   

Segundo relatam Temporini e Kara-José (2004), estratégias de prevenção à cegueira, 

ou perda visual poderiam ser adotadas nas esferas de prevenção primária (identificação de 

grupos de risco e propostas de política de prevenção); secundária (diagnóstico precoce e 

atendimento imediato); e prevenção terciária (tratamento e reabilitação)  
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Todavia, uma série de fatores compromete a busca pelo atendimento especializado, 

entre estes, o fator financeiro e o desconhecimento da população acerca da importância da 

avaliação frequente mesmo na ausência de algum problema de saúde. É, pois, indispensável o 

engajamento de vários atores, com especial destaque para os profissionais de saúde, que se 

articulam na tentativa de diminuir os índices de cegueira ou baixa visão. Cabe-lhes reforçar a 

importância de se discutir mais sobre saúde ocular e prevenção de doenças nos olhos na 

comunidade, sobretudo porque os programas de detecção precoce dos distúrbios visuais são 

incomparavelmente menos dispendiosos do que representam para a comunidade os portadores 

de cegueira (BUSS; TEMPORINI; KARA-JOSÉ, 2004). 

Iniciativas voltadas à prevenção da cegueira, segundo a Organização Mundial da 

Saúde, ocorreram na década de 1950, com ações de prevenção e a erradicação do tracoma. 

Desse modo, os auxílios foram destinados para o estudo da magnitude do problema, no intuito 

de desenvolver pesquisas em busca de melhores alternativas de tratamento para a doença 

(RESNIKOFF; PARARAJASEGARAM, 2001). 

Ainda como referem Kara-José et al. (1990), em 1978, com objetivos mais 

abrangentes, como o tratamento da oncocercose, xerolftalmia e catarata, além do tracoma, foi 

implantado o programa de prevenção da cegueira da OMS. Em 1986 iniciou-se no Brasil 

(Campinas) e no Peru (Chibote) o Projeto Zona Livre de Catarata. Para avaliar a problemática 

da cegueira por catarata, os oftalmologistas se deslocavam até as residências da população-

alvo de determinadas regiões, a fim de realizar o exame ocular. 

De acordo com estimativas, os custos globais diretos com a cegueira chegam a 25 

bilhões de dólares. Este total é, no mínimo, dobrado quando se levam em conta os custos 

indiretos. A previsão é que o número atual de cegos no planeta alcance 76 milhões em 2020. 

No entanto, esforços conjuntos e a inserção de recursos adicionais podem desacelerar este 

crescimento, de modo que se chegue a 2020 com 24 milhões de cegos, evitando, ainda, que a 

cegueira prejudique 429 mil pessoas/ano (CBO, 2013). 

Em 1998, no Brasil, foi instituida a Campanha Nacional de Reabilitação Visual - 

Projeto Olho no Olho “Veja bem Brasil”, com a finalidade de efetuar triagem visual pelos 

professores em alunos do ensino fundamental.  Conforme os princípios gerais de triagem, a 

detecção precoce de distúrbios visuais é viável, tem diagnóstico confiável e o tratamento 

efetivo é possível na maioria dos casos.  
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Em 1999 foi criado pela OMS, juntamente com outras entidades governamentais e 

organizações não governamentais, grupos e instituições, o Programa Vison 2020, com os 

objetivos principais de controle específico de doenças, desenvolvimento de recursos humanos 

e de infraestrutura e tecnologia apropriada, no intuito de eliminar a cegueira evitável existente 

no mundo. 

Embora tenha havido avanços no tocante ao atendimento oftalmológico no Brasil, tal 

como a ampliação da rede de atendimento, realização de campanhas educativas junto à 

população, o acesso a consulta regular com oftalmologista ainda não é equitativo. Esta 

realidade prejudica a identificação precoce de alterações visuais, contribuindo assim para o 

desenvolvimento de agravos a exemplo da cegueira (TEMPORINI; KARA-JOSÉ, 2004). No 

Brasil, as principais causas de cegueira e deficiência visual são as seguintes: a retinopatia 

diabética, o glaucoma, a catarata, o tracoma e a degeneração macular relacionada à idade. 

Entretanto, os erros de refração não são considerados como causas diretas de deficiência 

visual, comprometendo a real estimativa da sua magnitude no mundo (TALEB; ÁVILA, 

MOREIRA, 2009). 

Com base nestes resultados percebe-se que os serviços de saúde ocular não são 

acessíveis a toda a população. Assim, limitam o alcance das estratégias de promoção da saúde 

às comunidades, e provocam falhas na prevenção e controle de algumas causas evitáveis de 

cegueira e deficiência visual (GUEDES, 2007). Deste modo, evidencia-se que a atenção nos 

serviços de saúde ainda necessita de maior investimento por parte do governo, no plano 

federal, estadual e municipal. Urge rever não apenas os aspectos quantitativos do 

atendimento, tal como o número de consultas efetuadas por mês, mas também os qualitativos, 

tais como a satisfação dos usuários e a formação de recursos humanos em saúde.  

Investir na formação destes recursos é parte fundamental das estratégias voltadas para 

a melhoria da atenção em saúde ocular. Como muitas alterações podem ser identificadas 

precocemente mediante anamnese ocular e exame oftalmológico básico, a qualificação dos 

profissionais envolvidos na assistência torna-se fator ímpar na luta contra a cegueira e baixa 

visão. Embora apenas o médico possa diagnosticar com exatidão o problema ocular, outros 

profissionais, a exemplo do enfermeiro, podem atuar na triagem de alterações nos olhos. 

Trata-se de uma avaliação inicial voltada a identificar, entre a população, a existência de 

quaisquer indícios de comprometimento ocular que requeiram consulta com oftalmologista. 

Estudo realizado por Castagno et al. (2009) estimou a prevalência de utilização dos 

serviços de saúde ocular nos últimos cinco anos. Segundo apontam os resultados, do total de 
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pessoas entrevistadas, 34% não passaram por consulta para os olhos nos últimos cinco anos, 

apesar de necessitarem. Ainda de acordo com o referido estudo, os principais motivos para 

deixar de consultar foram: falta de dinheiro (29%), falta de tempo (25%) e descaso (19%). 

Entre aqueles que buscaram atendimento, somente 17% recorreram ao serviço público, sendo 

as demais consultas realizadas por meio de convênio ou plano de saúde (42%), consulta 

particular (23%) e consultas em óticas (18%). 

Pelo exposto, observa-se a urgência de melhoria da assistência pública, sobretudo para 

facilitar o acesso da população à consulta com especialista, assegurando a realização de 

exames diagnósticos, bem como a continuidade dos cuidados com os olhos nas consultas 

subsequentes e em domicílio. Para que este último aconteça de forma adequada é preciso 

enfatizar ações educativas, com a divulgação de fôlderes, cartilhas e cartazes, sob os cuidados 

com os olhos, além da necessidade de se submeter a uma avaliação periódica, inclusive o 

incentivo para o autoexame ocular.  

Programas educacionais têm impacto significativo sobre o conhecimento e a adesão 

dos pacientes ao tratamento. Assim, a utilização de materiais lúdicos e atividades em grupos 

são estratégias atraentes e leves para orientar, reforçar e principalmente motivar as pessoas a 

compreenderem o tratamento e conduzir a adesão a este.  

Essa percepção está condizente com as tendências atuais em termos de cuidado à 

saúde, onde o indivíduo é estimulado a participar de todos os processos voltados à construção 

de modos de ser mais saudáveis. Dessa forma, justifica-se a relevância de incentivar a prática 

do autoexame ocular, permitindo a identificação precoce de alterações, além de estimular a 

busca por atendimento especializado em tempo hábil. 

O direito à boa visão deve ser reconhecido como um expressivo componente de saúde 

pública, sobretudo por possibilitar o pleno desenvolvimento das potencialidades intelectuais e 

laborais humanas. Conhecer quais são as principais queixas e problemas de saúde ocular de 

uma região pode favorecer melhor planejamento dos recursos públicos e o desenho de 

estratégias dirigidas à diminuição e controle das perdas visuais e da cegueira (VARGAS; 

RODRIGUES, 2010). 

A cartilha para o autoexame ocular proporciona informações relevantes para a 

manutenção da saúde ocular das pessoas. Possui um componente emancipatório forte, que 

deve ser explorado no seu cotidiano, revelando as potencialidades dessas pessoas para 

examinar os olhos. Muitas jamais tiveram oportunidade, ou jamais se sentiram estimuladas a 
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efetuar tal avaliação, e agora podem desfrutar de uma tecnologia desenvolvida 

especificamente para auxiliá-las na manutenção da saúde ocular (NASCIMENTO, 2010). 

Sobre o interesse em realizar este estudo, foi fruto da minha vivência no mestrado, 

onde pude me inserir nas atividades do Grupo de Estudo e Pesquisa na Promoção da Saúde de 

Pessoas em Situação Crítica, o qual investiga as ações de enfermagem no processo de cuidar 

dos indivíduos, grupos e comunidades com vistas à promoção da saúde. Dentre os vários 

projetos desenvolvidos pelo referido grupo, destacam-se as pesquisas no campo da saúde 

ocular.  

Durante minha caminhada conheci uma realidade, até então oculta, que revelou uma 

área carente de intervenções. Isto representou um desafio e ao mesmo tempo um 

compromisso com a promoção da saúde dos indivíduos e coletivos. Motivada com a 

possibilidade de obter resultados satisfatórios, e de contribuir sensivelmente para a 

identificação precoce de alterações oculares, elaborei minha dissertação de mestrado dentro 

desta temática, avaliando a eficácia da cartilha para o autoexame ocular com pessoas 

portadoras do HIV/Aids. O desenvolvimento deste trabalho foi deveras importante, pois não 

só atendeu ao objetivo maior, avaliar a eficácia da cartilha, como evidenciou as fragilidades e 

lacunas existentes no acompanhamento destas pessoas no serviço público especializado. 

Mesmo entre aqueles que tinham mais de vinte anos de diagnóstico e/ou tratamento, foi 

possível perceber desconhecimento dos riscos de acometimento visual decorrentes de 

infecções oportunistas e neoplasias, como resultado direto da imunossupressão 

(NASCIMENTO, 2010).  

Evidentemente, a detecção de alguma alteração no autoexame ocular não dá 

diagnóstico de certeza de determinada afecção oftalmológica, mas é capaz de sugerir quais 

seriam os sujeitos que necessitariam de um exame oftalmológico completo e assim se poderia 

descartar ou confirmar a existência de problemas visuais. 

 

1.2 Cartilha para o autoexame ocular 

 

A cartilha para o autoexame ocular é composta por dezesseis páginas, está assim 

constituída: capa, apresentação, material utilizado e descrição da técnica do autoexame ocular. 

Esta última contempla os seguintes itens: exame de acuidade visual – longe e perto; exame 

das estruturas oculares – externas; exame do campo visual (visão periférica e visão central) e 
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movimento ocular. Todas essas etapas têm por objetivo identificar possíveis alterações, entre 

estas: redução da acuidade visual, borramento, dor, estrabismo, diplopia, vermelhidão, entre 

outros.  

Denomina-se acuidade visual a capacidade do olho para detectar os detalhes de uma 

imagem. Ao testar a acuidade visual avalia-se a visão de longe, de perto, periférica e de cores 

(WILKINSON; LEUVEN, 2010). Esta é de grande importância, pois permite esclarecer se a 

queixa de perda ou de diminuição de visão é procedente ou não (PORTO, 2009). A tabela de 

Snellen é a medida mais usual e precisa para a determinação da acuidade visual. Possui linhas 

de letras de tamanhos diferentes dispostas em sequências de tamanhos decrescentes (JARVIS, 

2012). 

Na avaliação da acuidade visual para longe, o indivíduo deve posicionar-se a uma 

distância de 6 metros de uma parede, onde previamente deve ter sido colocada a escala 

optométrica, na altura dos olhos na posição sentada, e procede-se à avaliação de cada olho em 

separado, iniciando sempre pela oclusão do olho esquerdo. Após adotar essa postura, deve-se 

começar a visualização das ilustrações maiores e a leitura deve seguir até a linha onde a 

pessoa enxerga sem dificuldade. A acuidade a ser registrada é aquela em que se enxergou pelo 

menos 75% das ilustrações daquela linha, sendo o valor 0,8 considerado o normal (DANTAS; 

PAGLIUCA, 2009).  

Quanto à avaliação da acuidade visual para perto, utiliza-se a Escala de Jaegger similar 

à anterior, diferenciando-se da primeira por apresentar menos linhas, no caso seis, J1, J2, J3, 

J4, J5 e J6, e pela graduação entre elas, que varia de 0,37 m a 1,25 m. O indivíduo permanece 

sentado, mantendo a cartela a uma distância de 33 centímetros dos olhos, avaliando um olho 

por vez, identificando até que linha consegue ler bem. Neste caso, a visão será considerada 

alterada quando o indivíduo consegue visualizar apenas as linhas maiores, ou seja, a 

graduação superior a J2 (CAETANO; PAGLIUCA, 2006). Vale ressaltar que, em ambas as 

avaliações, a pessoa que usar óculos deverá mantê-los durante o teste. 

Se os resultados dos dois olhos diferem em duas linhas, deve-se cogitar a possibilidade 

de alguma anormalidade, como ambliopia, principalmente nas crianças. As dificuldades 

visuais podem ser devidas a erros de refração, opacificação dos meios oculares (córnea, 

cristalino, vítreo) ou transtorno nas vias ópticas ou na retina (ANDRIS et al., 2006; JARVIS, 

2012). 
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Devem-se avaliar também as estruturas externas, as quais englobam as pálpebras, 

conjuntivas, esclera, pupila e íris. Para tal avaliação é necessário o uso de um espelho e de 

hastes flexíveis com pontas de algodão. As pálpebras superior e inferior representam uma 

estrutura de proteção do globo ocular contra traumatismos e excesso de luz. Pela inspeção, 

investigam-se a cor, a textura, a posição e os movimentos das pálpebras (DANTAS, 2009). 

Algumas alterações, tais como presença de secreção, edema, vermelhidão, nódulos, lesões, 

triquíase, entrópio e ectrópio, devem ser registradas e informadas ao especialista o mais breve 

possível. Além dessas, outras queixas como lacrimejamento, ardor e dor ao movimento são 

achados que merecem atenção, pois podem indicar a existente de processos inflamatórios, 

como esclerite e episclerite.  

 Para o exame da conjuntiva palpebral superior, é necessário fazer uma eversão, a qual 

possibilita evidenciar reação inflamatória, corpo estranho ou tumoração. A conjutiva 

palpebral inferior é facilmente visualizada com uma simples tração para baixo da pálpebra 

inferior em cima do osso maxilar, pedindo-se à pessoa para olhar para cima. Comumente, a 

conjuntiva normal é rosa, apresentando um pequeno número de vasos sanguíneos (DANTAS, 

2009; ANDRIS, 2006; SWARTZ, 2006).   

Em relação à pupila e íris, deve-se examinar o tamanho, formato, simetria e reação 

pupilar. Normalmente, a íris é achatada, de formato regular, redonda e de coloração uniforme. 

Quanto às pupilas, elas devem ser redondas, regulares e ter o mesmo tamanho nos dois olhos 

(JARVIS, 2000). Ressalta-se que aproximadamente 25% dos indivíduos normais possuem 

pupilas com diferença de tamanho; é a denominada anisocoria (PORTO, 2009).  

Deve-se ocluir o olho a ser examinado durante um minuto, e posteriormente observar, 

com auxílio do espelho, se as pupilas estão igualmente reativas e regulares. Quando houver 

resposta pupilar alterada, deve-se investigar a ocorrência de traumas, cirurgias prévias ou 

processos patológicos (SMELTZER et al., 2009). Anormalidades pupilares também podem 

indicar lesão neurológica, glaucoma ou efeito resultante da ingesta de fármacos, a exemplo de 

gotas dilatadoras e o consumo de certas drogas, tal como a heroína (SWART, 2006; ANDRIS, 

2006). 

Os movimentos oculares são realizados pela contração e relaxamento dos músculos 

extraoculares, o que causa o movimento simultâneo dos olhos para cima ou para baixo ou de 

lado a lado, além do movimento de convergência (SWART, 2006). Por sua vez, o exame do 

movimento ocular, ou mobilidade ocular, é executado quando um indivíduo acompanha com 

o olhar a movimentação de determinado objeto, por exemplo, um lápis, da direita para a 
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esquerda, para cima e para baixo, e em ambas as diagonais, sem movimentar a cabeça. Com 

essa ação investigam-se a presença de nistagmos, que são movimentos rítmicos, involuntários 

e bilaterais do globo ocular, além de visão dupla. Esta triagem é particularmente valiosa 

quando se investiga a ocorrência de distúrbios de natureza neurológica ou traumática 

(DANTAS, 2007).   

Na aferição da visão central usa-se a grade de Amsler, que consiste em um quadro 

geométrico de quadrados idênticos, com um ponto de fixação central. Este deve ser 

posicionado a 33 centímetros de distância do indivíduo e, em seguida, deve ser feita a 

avaliação de um olho por vez, utilizando um oclusor ou a mão em forma de concha. Com o 

olho não ocluído, o indivíduo deve olhar diretamente para o ponto preto no centro da grade, 

mantendo o olhar fixo, observando se todas as linhas encontram-se retas e se todos os 

quadrados estão visíveis e se possuem o mesmo tamanho. Este teste é importante para a 

identificação da degeneração macular (SMELTZER et al., 2009).  

Para a avaliação da visão periférica, a pessoa deve fixar o olhar em uma palavra 

localizada no meio de um jornal aberto, posteriormente aproximando o jornal, a fim de que a 

impressão ocupe todo o campo de visão; logo em seguida deve observar se alguma área 

apresenta-se embaçada, escura ou ausente, e repetir o teste com o outro olho. 

Cabe ressaltar: a cartilha para o autoexame ocular foi elaborada para ser utilizada em 

grande escala, com vistas a melhorar as chances de a pessoa soropositiva identificar 

precocemente alterações indicativas de manejo especializado. Além disso, sua aplicação nos 

espaços institucionais de ensino e serviço não demanda grande custo. Logo, pode contribuir 

para a sensibilização de acadêmicos e profissionais da saúde para a problemática da saúde 

ocular no contexto do HIV/Aids. Se for detectada alguma alteração quando da realização do 

autoexame ocular, um profissional oftalmologista deve ser procurado, a fim de estabelecer o 

diagnóstico e o tratamento adequado. Embora a proposta inicial da cartilha tenha sido para 

uso com pessoas soropositivas, na sequência do autoexame ocular não existe nenhuma 

avaliação que seja específica para esta clientela, assim, sugere-se que seu pode ser estendido a 

pessoas com outros problemas crônicos, a exemplo de diabéticos e hipertensos, pessoas 

acometidas por insuficiência renal crônica, e também a população em geral, como um 

instrumento para triagem visual.  

 

 



26 

 

1.3 Construção e validação da cartilha virtual 

 

Na tentativa de ampliar o acesso da população a materiais que possam auxiliar na 

identificação precoce de alterações visuais, foi elaborada e validada a versão digital da 

cartilha para o autoexame ocular por Lima (2011) em sua dissertação. Esta decisão surgiu em 

virtude das dificuldades encontradas no serviço público de saúde, onde o atendimento e a 

realização de exames diagnósticos não se dão de maneira equitativa, privando as pessoas da 

possibilidade de serem diagnosticadas precocemente. 

Além destes fatores, também foi levado em consideração o aspecto financeiro. Isto 

porque a falta de recursos para a produção em série do material e sua correta distribuição nos 

serviços de atenção oftalmológica do país também reforçam a necessidade de disponibilizar a 

cartilha para o autoexame na internet. Deste modo, ampliam-se as chances de uso deste 

recurso pela população, aumentando o alcance da cartilha. 

  O processo de elaboração da cartilha virtual seguiu as recomendações de Falkembach 

(2005), que preconiza a realização das etapas, a saber: análise e planejamento; modelagem; 

implementação; avaliação e manutenção; distribuição. Na primeira etapa utilizou-se a cartilha 

produzida por Caetano (2003), onde já haviam sido definidos o público-alvo, o tema a ser 

abordado, os objetivos e o conteúdo a ser trabalhado. Entretanto, foi preciso adaptar a cartilha 

para o uso na web, em virtude dos pressupostos teóricos sobre educação a distância.  

Os objetivos educacionais foram definidos com base na Taxonomia de Bloom (1973), 

que os divide em três domínios: cognitivo, afetivo e psicomotor. O domínio cognitivo envolve 

o conhecimento de informação, ideias e conceitos que são interpretados e compreendidos, e 

estão vinculados à memória, ao desenvolvimento de capacidades e habilidades intelectuais. 

Este domínio encontra-se dividido em seis níveis de aprendizagem que se sucedem na 

seguinte ordem: conhecimento, compreensão, aplicação, análise, síntese, avaliação (LIMA, 

2011). 

No contexto de implementação da cartilha na web considerou-se como objetivo 

cognitivo: conhecer os conceitos, as fases do processo de execução do autoexame ocular; 

compreender a importância do autocuidado com o olho; demonstrar a aplicação do exame por 

meio do vídeo tutorial; analisar criticamente a condição de saúde ocular atual, considerando 

as dimensões estruturais das afecções oculares demonstradas. Já para os objetivos afetivos 
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considerou-se: perceber a importância do autoexame ocular e reconhecer a necessidade de 

passar por avaliação oftalmológica periódica, com vistas à identificação de alteração ocular. 

 Por sua vez, os objetivos psicomotores enfatizam atividades que exijam coordenação 

neuromuscular de materiais e/ou objetos e que o indivíduo necessite desenvolver no processo 

ensino-aprendizagem (TEIXEIRA, 2006). Para este estudo definiu-se como objetivo 

psicomotor utilizar a cartilha digital com desenvoltura e executar todas as etapas do exame 

ocular (LIMA, 2011).  

Para a concretização deste projeto contou-se com a colaboração da equipe pedagógica 

(formada pelas autoras da versão impressa da cartilha), um profissional de design (mestre em 

ciência da computação) e equipe técnica (integrantes do grupo de pesquisa e produção de 

ambientes interativos e objetos de aprendizagem). A equipe pedagógica responde pela 

elaboração do design instrucional, contendo a ideia inicial do objeto, suas atividades, público- 

alvo para o qual o material foi construído, e conteúdo, além dos objetivos a serem alcançados 

na utilização do material. Foi composta pelos enfermeiros pesquisadores e autores do material 

e uma doutora renomada na área de pedagogia.  

Coube à equipe de design gráfico o desenvolvimento da identidade visual e 

interfaces do material educacional digital, com base no design instrucional. Já a equipe 

técnica foi responsável pela programação e digitalização das mídias, textos e adequação dos 

requisitos dos softwares usados. Ressalta-se que para que tudo fosse desenvolvido de forma 

satisfatória contou-se com o apoio financeiro da CAPES e do CNPq. 

 A fase de modelagem contemplou a elaboração de um roteiro, definição das 

informações a serem apresentadas nos textos, disposição das ilustrações e a eleição de um 

personagem. Do roteiro constava minuciosa descrição das características interativas no intuito 

de servir aos outros membros da equipe como suporte na elaboração do material digital.  

Posteriormente iniciou-se a fase de implementação, executada pela equipe técnica, a 

qual foi responsável pela digitalização das mídias, mediante o emprego de programas 

específicos. Numa ação integrada, foi possível a participação dos membros da equipe 

pedagógica e de design gráfico, no sentido de subsidiar o processo de avaliação e aprovação, à 

medida que se avançava na implementação do projeto. 

Para garantir efetividade do material, fez-se avaliação com 36 acadêmicos do Curso de 

Enfermagem, para então seguir à etapa de validação com juízes especialistas. Após a 

elaboração do material, este foi enviado para o endereço eletrônico dos acadêmicos do Curso 
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de Enfermagem da Universidade Federal do Ceará, localizados por meio de comunidades e 

grupos vinculados ao curso. O critério de inclusão dos acadêmicos seguiu o princípio de se 

trabalhar com um público com experiência no ambiente de internet e conhecimento na área de 

interesse deste estudo, saúde ocular e práticas educativas em saúde. Seguindo tal princípio, 

exigiu-se como requisito para fazer parte do estudo ter cursado as disciplinas de semiologia e 

semiotécnica, as quais proporcionam técnica de exames das estruturas oculares. 

A avaliação implementada pelos acadêmicos de enfermagem revelou necessidade de 

adequação da linguagem, em virtude do uso de termos desconhecido do público leigo. Para 

tanto, seguiu-se a estratégia de janelas contendo textos explicativos, regulado através do 

comando do usuário. Outro ponto ressaltado foi falha em alguns comandos, dos quais 

unificou-se os ícones e páginas para que o usuário não se sentisse desorientado. 

Assim, como verificado nos resultados do trabalho de Lima (2011), há necessidade de 

produção de novos estudos para assegurar que a versão virtual da cartilha para o autoexame 

ocular é capaz de auxiliar no desenvolvimento preciso dos passos no tocante à avaliação da 

acuidade visual longe e perto; exame das estruturas oculares externas; exame do campo visual 

e movimento ocular.   
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2 HIPÓTESE DO ESTUDO 

 

 

 Estudantes que utilizam as cartilhas virtual e impressa conseguem realizar o 

autoexame dos olhos. 
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3 OBJETIVOS 

 

 

 Comparar a realização do autoexame ocular por estudantes mediante uso das cartilhas 

virtual e impressa para observar se existe diferença entre os efeitos das intervenções;  

 Caracterizar o conhecimento prévio dos estudantes sobre autoexame ocular, sinais e 

sintomas e cuidados com a visão. 
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4 PROMOÇÃO DA SAÚDE: ASPECTOS HISTÓRICOS E CONCEITUAIS 

 

No capítulo a seguir, exponho as bases que fundamentam este projeto de tese, a 

promoção da saúde vista a partir do seu contexto histórico de orientação e também seus 

aspectos conceituais. Faz-se mister ainda compreender a promoção da saúde ocular, listar as 

principais causas de deficiência visual e sobre tecnologia em saúde.  

Ao se consultar a literatura, numa perspectiva histórica, se verá que muito já foi 

produzido sobre as concepções de promoção à saúde, especialmente, nos trabalhos de Buss 

(1998, 2003); MacDonald (1998); Carvalho (2002) e Brasil (2002). Porém, no intuito de 

compreender a promoção da saúde no contexto atual, considerei pertinente efetuar uma 

síntese das principais concepções, apontando seus enfoques e momentos históricos e, com 

base na sua trajetória, buscar possibilidades, fundamentos que poderão contribuir para a PS 

ocular. 

Cabe ainda lembrar: ao longo do tempo a humanidade desenvolveu diversas 

concepções para os termos saúde e doença. Estes sempre foram influenciados por crenças, 

aspectos religiosos e até sociais, determinando a forma de cuidar e de perceber o indivíduo e a 

comunidade. Durante muitos anos, saúde e doença foram explicadas do ponto de vista 

sobrenatural, segundo o qual os deuses determinavam o que acontecia com cada indivíduo. 

Para o cristianismo, as doenças eram originadas do pecado, e compreendidas como um castigo 

justo vindo dos céus para purificar o corpo e a alma (GUTIERREZ; OBERDIEK, 2001).  

Com o passar dos séculos registraram-se muitos avanços científicos no campo da 

medicina, tais como o advento do microscópio e o reconhecimento dos agentes patogênicos 

como responsáveis pela ocorrência dos agravos à saúde. Neste contexto, saúde passou a ser 

compreendida como a ausência de doença, marcando o início da chamada era “bacteriológica” 

(WESTPAL, 2006).  Conforme se nota, essa visão condicionou as ações de saúde para o 

âmbito individual, não atendendo às reais necessidades da população. 

Diante do panorama histórico mais geral, percebe-se que apesar da concepção de 

promoção da saúde não constituir uma especialidade até meados do século 20, estava 

implícita na preocupação de vários autores, que se dedicavam ao estudo da chamada medicina 

social e então apontavam para este enfoque (HEIDEMANN, 2006). 

Somente no século XX, com as contribuições dos sanitaristas Henry Sigerist e Levell e 

Clark, observou-se o uso do termo promoção da saúde. Em 1946, ele foi descrito pela 

primeira vez por Sigerist, quando definiu as quatro tarefas essenciais da medicina: a 

promoção da saúde, a prevenção das doenças, a recuperação dos enfermos e a reabilitação. 
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Ainda para este autor, a concepção de promoção vem evoluindo no tempo e representa 

atualmente um enfoque político e técnico em torno do processo saúde-doença-cuidado, não 

sendo mais visto como um nível de atenção. Dentro dessa perspectiva, promoção da saúde 

articula ações de educação em saúde e ao mesmo tempo ações estruturais do Estado para 

melhorar as condições de vida (BUSS, 2003).  

O conceito de promoção da saúde tradicional foi definido inicialmente, com base no 

modelo de Leavell e Clark (1965), ao desenvolverem um modelo explicativo sobre a história 

natural da doença, composta de três fases de prevenção e cindo níveis distintos, nos quais se 

podem aplicar as medidas preventivas, conforme o grau de conhecimento da história natural. 

Estas não são vistas como fases estáticas ou isoladas de prevenção, mas formam um 

continuum correspondente à história natural de qualquer doença. A partir deste modelo as 

medidas preventivas seriam adotadas em conformidade com o grau de conhecimento da 

história natural. Dependendo do tipo de interação entre o agente e o ambiente, bem como do 

grau de resistência do hospedeiro poderá se desenvolver a doença, ser de fácil ou difícil cura, 

haver a recuperação e a prevenção das suas complicações (WESTPHAL, 2008; BUSS, 2003). 

Denomina-se prevenção primária o conjunto de medidas empregadas antes da 

instalação de um processo patológico. Não se destina à adoção de medidas para determinada 

doença ou desordem, mas visa aumentar a saúde e o bem-estar geral dos indivíduos, por via 

de medidas educativas e a motivação sanitária. Na prevenção secundária observa-se o 

emprego de medidas específicas focadas em prevenir ou reduzir as consequências de 

determinada patologia, por meio do diagnóstico e tratamento precoce e limitação da invalidez. 

Este nível de prevenção envolve dois tipos de pessoas, a saber: 1. indivíduos sadios 

potencialmente em risco; e 2. indivíduos diagnosticados, almejando a sua cura, ou a redução 

das complicações e mortes prematuras delas decorrentes. Já a prevenção terciária engloba 

práticas assistenciais alternativas e de reabilitação, uma vez que seu foco de atuação está nas 

sequelas de doenças ou acidentes, com o objetivo de recuperar ou manter o equilíbrio 

funcional (WESTPHAL, 2008; FULANETTI, 2007).  

A concepção de PS desponta como “nova concepção de saúde” em debates 

internacionais, desde meados dos anos 1970. Esse fato está diretamente ligado ao amplo 

debate promovido em várias partes do mundo, na década de 1960, sobre a determinação social 

e econômica da saúde e a busca de uma nova concepção que não estivesse centrada somente 

na doença. Nesse prisma, são apontados dois acontecimentos importantes: a abertura da China 

nacionalista ao mundo exterior e o movimento canadense desenvolvido a partir do relatório 

Lalonde (HEIDEMANN, 2006). 
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Com o envio da missão à China em 1973 e 1974, observou-se que os povos chineses 

desenvolveram cuidados de saúde não convencionais à abordagem médica, principalmente no 

ambiente rural. Estas atividades, aparentemente bem sucedidas, tinham como pano de fundo a 

atenção primária de saúde, sendo suas ideias posteriormente formalizadas na declaração de 

Alma Ata (1978) (HEIDMANN, 2006). 

Como evidenciado, o relatório Lalonde veio reforçar que o tradicional modelo médico 

pouco estava conseguindo interferir na melhoria das condições de saúde. Porém, diversos 

fatores contribuíram para mudar este pensamento na saúde, sobretudo, o aumento das doenças 

crônico-degenerativas (doenças do coração, cânceres) e a diminuição das doenças 

infectocontagiosas exceto as provocadas pelo HIV. Desta forma, a inclusão dos fatores de 

risco comportamentais, ao lado dos biológicos, ampliou o nível de complexidade no qual 

“saúde” e “determinantes de saúde” passaram a ser compreendidos. Apesar dessa evolução, 

esta abordagem tinha o enfoque voltado para a mudança dos estilos de vida, com ênfase na 

ação individual, adotando-se uma perspectiva comportamental, preventivista (HEIDMANN, 

2006). 

O relatório Lalonde estabeleceu também as bases para impulsionar o desenvolvimento 

de um novo paradigma formalizado na Conferência Internacional de Cuidados Primários de 

Saúde de Alma Ata, em 1978, na URSS, com a proposta de saúde para todos no ano de 2000 e 

a estratégia de atenção primária de saúde.  Esta estratégia teve papel fundamental na 

conformação da Nova Promoção da Saúde afirmando, também, a “necessidade de que a 

comunidade internacional, os governantes e os trabalhadores se mobilizem com o objetivo de 

garantir a proteção da saúde e de toda a comunidade” (CARVALHO, 2005, p.55) Assim, as 

conclusões e recomendações de Alma Alta trouxeram um importante reforço para os 

defensores da estratégia da PS. 

Neste momento, no entanto, é necessário efetuar a diferenciação entre os termos 

prevenção e promoção para melhor compreendê-los. O termo prevenir tem o significado de 

“evitar um mal ou dano”. Logo, as ações preventivas almejam evitar o surgimento das 

doenças e seu agravamento, reduzindo sua incidência e prevalência na população. Já o termo 

promover significa “favorecer o progresso de algo”. Ancorado nesses conceitos, promoção da 

saúde passa a ser definida como “um processo que permite as pessoas adquirir maior controle 

sobre sua própria saúde, sobre os determinantes da saúde e, ao mesmo tempo, melhorá-la” 

(CZERESNIA, 2003; PELICIONI; PELICIONI; TOLEDO, 2008, p.165).  

 Todavia, a construção do conceito moderno de promoção da saúde, dissociando-o do 

de prevenção de doenças, ainda percorreu outros caminhos, antes de ser discutido, elaborado e 
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desenvolvido em conferências Internacionais, com a colaboração de diferentes atores técnicos 

e sociais, em diferentes conjunturas e formações sociais (BUSS, 2003; WESTPHAL, 2008). 

Ao longo dos últimos vinte e cinco anos, a promoção da saúde vem sendo 

compreendida como uma estratégia promissora para enfrentar os diversos problemas que 

afligem as populações humanas (BUSS, 2000). Hoje, o processo saúde-doença é interpretado 

sob nova ótica, onde há maior dinamicidade entre todos os elementos que influenciam o 

indivíduo. Apresenta uma proposta menos fragmentada de assistência à saúde, ao oferecer 

uma abordagem holística, a qual envolve uma combinação de ações relacionadas aos 

indivíduos, à comunidade e ao governo. Todo esse esforço tem como objetivo capacitar a 

população para atuar na melhoria da sua qualidade de vida e saúde (PELICIONI; PELICIONI; 

TOLEDO, 2008).   

Desse modo, as práticas de PS podem ser então compreendidas como estratégias que 

auxiliam os indivíduos e a coletividade na implementação de habilidades necessárias à sua 

sobrevivência (CARVALHO, 2008). O indivíduo é percebido como agente fundamental na 

construção de saberes e práticas que vão responder às suas necessidades atuais e potenciais. 

Nesta nova conjuntura, haveria uma inter-relação entre políticas públicas, ambiente e 

participação social, resultando em ações mais abrangentes (BRASIL, 2002).  

Essa percepção fica evidente após a leitura das cartas e declarações das Conferências 

Internacionais de PS, onde é possível visualizar duas tendências principais, a saber: a 

concepção holística da saúde e a determinação social do processo saúde-doença. Entre os 

objetivos a serem alcançados, destaca-se o fortalecimento da ação comunitária e da 

sustentabilidade nos processos que definem estratégias de ação (WESTPHAL, 2006)   

A I Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde realizou-se em Ottawa, em 

novembro de 1986, e teve como principal produto a Carta de Ottawa, que propõe a articulação 

de diversos atores, como forma de propiciar meios que permitam aos sujeitos exercer 

plenamente seu potencial de saúde.  No referido documento, a saúde é compreendida 

“enquanto qualidade de vida e não apenas como ausência de doenças”. Ele resgata a 

concepção de saúde como produção social e busca desenvolver políticas públicas e ações de 

âmbito coletivo que extrapolem o enfoque de risco (SÍCOLI; NASCIMENTO, 2003).  

Dentro dessa perspectiva, a saúde é concebida com base em pré-requisitos como paz, 

habitação, educação, alimentação, renda, ecossistemas estáveis, justiça social e equidade 

(BRASIL, 2002).  Partindo desse princípio, surge então a necessidade de se avaliar as relações 

existentes entre os determinantes sociais e a ocorrência de problemas de saúde na população 

(BUSS; PELLEGRINI FILHO, 2007).  Os determinantes sociais em saúde correspondem às 
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características socioeconômicas, culturais e ambientais que exercem influência no modo de 

viver dos indivíduos e geralmente encontram-se inter-relacionados a outros aspectos do 

cotidiano, tais como as redes sociais e comunitárias, o estilo de vida, dentre outros. O 

reconhecimento dos DSS é de grande relevância para a PS, porquanto orienta as ações na 

tentativa de diminuir as iniquidades e assim proporcionar à população mais controle sobre sua 

condição de saúde, de um ponto de vista mais democrático (CNDSS, 2005).  

Na evolução do conceito de PS, a Carta de Ottawa tem sido o principal marco de 

referência em todo o mundo. Esta carta retoma o conceito de PS em sua dimensão social e 

tem como pontos centrais de ação os seguintes: políticas públicas saudáveis, ambientes 

favoráveis à saúde, ação comunitária, habilidades pessoais e reorientação do sistema de saúde. 

As conferências seguintes procuram aprofundar as bases conceituais e políticas destas 

estratégias, e muitas das suas conclusões e recomendações serviram de fundamento filosófico 

dos futuros eventos e ações da área da PS (HEIDEMANN, 2006).  

Assim, a declaração de Adelaide incentivou a construção de políticas que favoreçam o 

acesso igualitário das pessoas a bens e serviços. Aqui, os pré-requisitos e perspectivas para a 

saúde são assegurados mediante o diálogo entre as esferas política e social, lideranças locais, 

indústria e mídia. A saúde é ao mesmo tempo um direito humano fundamental e um sólido 

investimento social. Nesse prisma, todos os esforços estariam voltados à construção de 

oportunidades e recursos igualitários para capacitar todas as pessoas a realizar completamente 

seu potencial de saúde (BRASIL, 2002). Outro aspecto importante abordado nessa 

conferência diz respeito ao desenvolvimento de habilidades pessoais como forma de assegurar 

à população acesso aos meios indispensáveis a uma vida saudável. Tal processo é árduo e 

deve ser encarado como uma atividade democrática, onde os diversos atores exerçam o papel 

de protagonistas, proporcionando a resolução dos seus problemas mediante eleição de 

estratégias diversas. 

Em 1991, a Conferência de Sundsvall elegeu a educação como sendo o elemento-

chave para operar mudanças no campo político, econômico e social, a fim de tornar a saúde 

acessível a todos. Essa percepção é um avanço, pois reconhece a ligação entre melhores 

condições de saúde e o acesso oportuno a informações. Sendo assim, as propostas educativas 

ganham destaque na PS como estratégia de empoderamento, onde o indivíduo vai se tornando 

independente, à medida que desenvolve capacidades por meio das informações dispensadas 

(BRASIL, 2002).  

Conforme a declaração de Jacarta, a promoção da saúde efetua-se pelo e com o povo, e 

não sobre e para o povo. Esta declaração foi a única a reconhecer a importância da 
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participação do setor privado no apoio à PS e tem como principal destaque o reforço à ação 

comunitária (BRASIL, 2002). 

Assim, ao finalizar esta síntese, como se observa, longos anos já se passaram e todas 

as conferências reforçam a importância da adoção das práticas de PS nas políticas de saúde 

dos diversos países do mundo. Na sessão a seguir, discuto sobre a promoção da saúde ocular. 

 

4.1 Promoção da saúde ocular: experiências relacionadas à prevenção e controle de 

agravos 

 

Promover a saúde ocular de indivíduos e coletivos tem obtido maior ênfase nas ações 

desenvolvidas em nível municipal, estadual e federal. O crescente número de pessoas com 

perda de visão decorrente de causas evitáveis de cegueira, além daquelas com visão 

subnormal, reforça a necessidade de se desenvolver formas eficazes de triagem, bem como 

ampliação do acesso da população a consulta com oftalmologista e aos serviços de apoio, para 

a realização de exames, intervenções cirúrgicas, ou reabilitação. 

No entanto, conforme se observa, todos os cuidados referentes aos olhos têm carecido 

de mecanismos de continuidade, ou mesmo da sistematização dos investimentos (TALEB; 

ÁVILA; MONTEIRO, 2009). Isso demonstra a fragilidade de um sistema de saúde que se 

perpetua através dos tempos, e sempre distante das reais necessidades da população. Existe, 

ainda, outro ponto de preocupação, e que compromete a plenitude das ações de promoção da 

saúde ocular, o qual diz respeito ao desconhecimento das pessoas acerca tanto da saúde dos 

olhos como dos problemas mais frequentes a eles relacionados.  

O aumento da prevalência de doenças oculares e as disparidades na utilização de 

serviços de cuidados com a visão colocam em discussão o conhecimento geral do público 

sobre a saúde e doença ocular, bem como suas atitudes e práticas. Diante desta realidade, 

efetuou-se em 2005 uma pesquisa para investigar o conhecimento, atitude e prática de 3.180 

americanos no tocante à saúde e doença ocular. Consoante os principais resultados revelaram, 

os americanos desconhecem os riscos e sinais de alerta de doenças passíveis de causar 

deficiência visual se não houver detecção e tratamento oportuno (AMERICAN 

OPTOMETRIC ASSOCIATION, 2008).  

Ainda de acordo com o referido documento, 66% dos adultos relataram usar algum 

tipo de óculos, e quase um quarto relataram ter problema oftalmológico. Em relação ao 

conhecimento, a maioria dos adultos já ouviu falar sobre algum problema ocular, porém 
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poucos sabem sobre a doença ocular e condições dela resultante, tais como a inexistência de 

sintomas de alerta precoce para o glaucoma e doença ocular diabética. 

Ao serem questionados quanto à fonte de informação sobre saúde ocular ou doença 

ocular, 24% dos entrevistados afirmaram ter visto ou ouvido algo sobre o assunto em 

programas de televisão ou comerciais mais do que em qualquer outra fonte de informação. 

Quase o mesmo percentual de adultos, 21%, relatou nunca ter visto ou ouvido nada sobre a 

saúde dos olhos ou doenças. Asiáticos, adultos negros e brancos são mais bem informados 

sobre doença ocular. Eles têm atitudes diferentes sobre a visão e são mais propensos a ter seus 

olhos examinados para prevenir ou detectar doença ocular ou deficiência visual do que os 

adultos hispânicos (AMERICAN OPTOMETRIC ASSOCIATION, 2008).   

No Brasil, ainda não foi realizada nenhuma pesquisa que avaliasse o conhecimento, 

atitude e prática da população no referente à saúde ocular. De modo geral, os estudos 

desenvolvidos em diferentes capitais têm contribuído para o mapeamento das condições de 

saúde ocular entre crianças e adolescentes escolares. No entanto, parte da problemática 

envolvida na ocorrência da doença ocular ainda não é investigada, a exemplo das ações 

implementadas pelas equipes de saúde, ou no contexto de atendimento em clínicas e hospitais 

que auxiliem as pessoas a atuar de forma mais significativa sobre sua saúde.  

Em busca nas bases de dados eletrônicas (MEDLINE, LILACS, SCIELO), 

identificaram-se pesquisas relacionadas à prevenção e controle de agravos que possam levar à 

cegueira total e/ou parcial em escolares (COUTO JÚNIOR et al., 2010; LAPA et al., 2008; 

GASPARETO; TEMPORINI; CARVALHO; KARA-JOSÉ, 2004; GANZOTO et al., 2003). 

Contudo, ainda é grande a lacuna em relação aos cuidados preventivos entre adultos. Este é, 

pois, um campo em potencial para o desenvolvimento de pesquisas.  

Temporini e Kara-José (2004, p.599) salientam estratégias prioritárias de prevenção à 

perda de visão, com especial destaque para “promoção de saúde ocular e intervenção 

comunitária com vistas a prevenir condições conducentes à cegueira, propondo a identificação 

e tratamento de distúrbios oculares com o auxílio de pessoal leigo treinado”.  

Ainda de acordo com o referido documento, é necessário o desenvolvimento de 

medidas focadas no diagnóstico precoce e no tratamento imediato do distúrbio detectado. 

Ressalta-se, também, a importância de se ter bons canais de referência e contrarreferência 

dando continuidade ao cuidado prestado. 
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Ao buscar na literatura brasileira estudos sobre cuidados com a visão, os na área de 

enfermagem foram os seguintes: propostas de instrumentos dirigidos à triagem de alterações 

visuais no período neonatal; trabalhos com enfoque preventivo à saúde do pré-escolar/escolar; 

e construção de tecnologias educacionais para cegos. Dentre os estudos envolvendo escolares, 

observou-se a predominância da avaliação da acuidade visual mediante utilização da Escala 

de Snellen. 

No estado de Minas Gerais pesquisadores realizaram o teste de acuidade visual em 

153 crianças, com idades variando entre 5 e 11 anos, em três escolas municipais. Após a 

aplicação do teste, 30 (19,6%) crianças apresentaram acuidade visual igual ou inferior que 

0,7, as quais precisavam ser submetidas a um reteste, quinze dias após a primeira avaliação, 

para confirmar o déficit visual, utilizando-se para isto as mesmas condições técnicas. De 

acordo com os achados, do total submetido ao reteste, 19 (63,3%) mantiveram o resultado, 

justificando o referenciamento ao serviço de oftalmologia para prescrição de óculos e/ou 

medicamentos (FIALHO et al., 2011).   

Em outros estudos efetuados com o mesmo objetivo observaram-se percentuais 

variados de escolares com acuidade visual inferior a 0,7, tais como: 33,3% (NEVES et al., 

2011); 14,2% (ZANONI et al., 2010); 20,9% (FISSMER et al., 2005); 22,0% (ADAM 

NETTO; OECHSTER, 2003); 15,1% (GRANZOTO et al., 2003);  11% (LOPES et al., 2003); 

26,4% (GIANNI et al., 2004); 36,9% (LOPES; CASELLA; CHUÍ, 2002). 

Entretanto ainda são incipientes as pesquisas na área de enfermagem. Os principais 

estudiosos são da área médica e têm desenvolvido pesquisas com diferentes enfoques na área 

da saúde ocular, englobando os processos de triagem para investigação da condição 

oftalmológica, principalmente com grupo de escolares.  

Assim, é imperioso criar tecnologias educativas para uso em massa, abrangendo os 

diferentes níveis de atenção à saúde, de modo a favorecer a identificação precoce de agravos 

ao sistema visual. Nesse processo de triagem, bem como de orientação e aconselhamento, a 

introdução de tecnologias educativas, a exemplo da cartilha para o autoexame ocular, 

favorece a difusão de conteúdos que os auxiliam a trabalhar habilidades para exercer o 

autocuidado com o corpo, melhorando sua condição de saúde atual.  

 Diversos estudos apresentam resultados do uso de cartilha para o ensino de usuários 

pelo enfermeiro e por outros profissionais da saúde e da educação (ZOMBINI; PELICIOLI, 

2011; FARIAS et al., 2011; FRACOLLI; CHIESA, 2010; MARTINS; VERÍSSIMO; 

OLIVEIRA, 2008; GRIPPO; FRACOLLI, 2008; FONSECA et al., 2007; CAETANO; 
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PAGLIUCA, 2006; FONSECA et al., 2004; CHAGAS; MONTEIRO, 2004). Em todos é 

possível perceber a intenção de contribuir para o empoderamento dos sujeitos envolvidos, 

favorecendo o desenvolvimento de habilidades que os auxiliem a mudar comportamentos, 

vencer dificuldades e esclarecer dúvidas.  

  No estudo de Zombini e Pelicioli (2011), foram realizados grupos focais para obter a 

percepção e as opiniões de profissionais da saúde e da educação acerca de um manual sobre 

saúde ocular. O referido estudo foi elaborado para ser aplicado por estes profissionais, com 

vistas a proporcionar apoio educacional para as ações de promoção e educação em saúde nas 

escolas do município de São Paulo e nas unidades básicas de saúde. 

 Segundo evidenciaram os principais resultados obtidos com este estudo, o material 

produzido possui relevância para o cenário de assistência escolhido pelo grupo sobretudo  por 

desempenhar um importante papel para a integração das esferas da saúde e educação. No 

entanto, algumas alterações foram sugeridas na intenção de melhorar o alcance das 

informações compiladas no material. Dentre as sugestões, destacaram-se a alteração na 

sequência do texto, na dimensão do material (facilitando seu transporte), inclusão de mais 

figuras nos itens explicativos e utilização de termos mais simples a fim de facilitar o 

entendimento do texto em sua totalidade.  

 Ao final do estudo, os participantes consideraram o manual de grande importância e 

estavam motivados a utilizá-lo no seu cotidiano de trabalho, como facilitador do processo de 

ensino-aprendizagem junto com seus alunos, no contexto das escolas, e com os usuários do 

serviço de saúde, no caso dos profissionais da atenção básica. 

 Como observado, a experiência de Farias et al. (2011) difere da primeira por trabalhar 

com profissionais da saúde, especificamente enfermeiros, e abordar um tema atual, o estresse 

ocupacional. Neste estudo foram listados vários objetivos e dentre eles havia a elaboração de 

uma cartilha para prevenção e controle do estresse no ambiente de trabalho, destinada aos 

funcionários da instituição que sediou o estudo.  

 Os resultados demonstraram que os colaboradores perceberam mais os sintomas 

físicos indicativos de estresse (por exemplo: sensação de fadiga, dor de cabeça por tensão ou 

tensão muscular, dificuldade para dormir, etc.) do que os psicológicos. Em geral, eles não 

conseguiram definir o que era estresse e com frequência citaram sentimentos e/ou situações 

(impaciência do paciente, acompanhantes irritados, médicos intolerantes, etc.) que levavam ao 

estresse, sempre o relacionando a um aspecto negativo. 

Diante desta situação, elaborou-se uma cartilha denominada “Cartilha antiestresse”, 

composta por 28 páginas divididas em tópicos que descreviam: conceito de estresse; 
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fisiologia; sinais e sintomas, dicas antiestresses e para uma boa caminhada, métodos de 

relaxamento, além de um modelo de enfermagem com abordagem acerca do estresse. Este 

material foi distribuído entre os colaboradores e a todos os funcionários da instituição 

hospitalar para promover o autoconhecimento. Tal iniciativa facilitaria o entendimento de 

como proceder para impedir ou interromper a instalação do estresse como doença. 

Neste estudo não foram expostos os resultados obtidos após a adoção da cartilha na 

redução ou não do estresse entre os colaboradores e funcionários. Contudo, estes resultados 

são de extrema relevância para o campo de avaliação de tecnologias leves em saúde. Seria 

necessário avaliar estes resultados e observar se a cartilha conseguiu promover as alterações 

desejadas ou não. 

No campo da saúde materno-infantil, sobressai a pesquisa realizada por Martins et al. 

(2008) que avaliou a cartilha “Toda hora é hora de cuidar” no referente ao seu uso, 

dificuldades e facilidades, além de investigar a opinião quanto ao conteúdo, linguagem e seu 

formato. A coleta de dados transcorreu em dezessete unidades básicas de saúde do município 

de São Paulo que implementaram o Projeto Nossas crianças janelas de oportunidades, o qual 

teve como meta desenvolver tecnologias capazes de instrumentalizar as famílias e outras 

pessoas que cuidam de crianças (por exemplo: educadores de creche e pré-escolas, 

profissionais de saúde e agentes comunitários de saúde) a compreender que mediante o 

cuidado, a interação e a brincadeira, estabelecem-se vínculos afetivos significativos e 

essenciais ao bem estar-infantil. A população foi constituída pelos agentes comunitários de 

saúde das referidas unidades. 

Neste âmbito, foram realizados três grupos focais com 29 ACS representando 

dezessete unidades básicas de saúde. Ao final da coleta de dados, obteve-se o retorno de 125 

inquéritos preenchidos completamente. Conforme os resultados apontaram, os agentes 

comunitários de saúde consideraram a cartilha adequada e de boa qualidade, mas referiram 

dificuldades próprias das famílias e do processo de trabalho como barreiras ao seu uso.  

Grippo e Fracolli (2008) analisaram a percepção dos cuidadores sobre os temas 

discutidos na cartilha mencionada, bem como a aceitação desta pela população atendida. 

Participaram do estudo 89 cuidadores familiares, com maior percentual de mães, usuários do 

Programa Saúde da Família, na cidade de São Paulo. Os resultados mostraram a efetividade 

da cartilha como instrumento promotor de habilidades e potenciais da comunidade, família e 

indivíduos, sendo importante o uso de instrumentos facilitadores do processo de aprendizado 

com enfoque na promoção da saúde e do empoderamento das comunidades. 
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Ainda, Fracolli e Chiesa (2010) objetivaram avaliar o impacto da cartilha “Toda hora é 

hora de cuidar”, junto a 34 famílias inscritas em uma unidade básica de saúde no município de 

São Paulo. A cartilha descrevia ações a serem realizadas pelas famílias para estimular o 

desenvolvimento da criança. Segundo os resultados obtidos indicaram, aquela tecnologia 

viabilizou o diálogo sobre temas relativos ao desenvolvimento infantil entre os cuidadores e 

os profissionais da unidade, principalmente entre os agentes comunitários de saúde. Portanto, 

a cartilha foi considerada um instrumento relevante para a promoção do desenvolvimento 

infantil e do fortalecimento das famílias. 

Outra contribuição significativa é a de Fonseca et al. (2004) sobre os cuidados com o 

bebê pré-termo. Neste artigo as autoras descrevem o processo de desenvolvimento de material 

didático-instrucional, destinado ao treinamento materno para a alta hospitalar do bebê pré-

termo. Segundo levantamento realizado, havia escassez desses materiais que auxiliassem na 

orientação das mães, preparando-as para a alta dos seus filhos.  

Em mais uma etapa deste estudo deu-se a divulgação de uma cartilha educativa 

contendo orientações sobre os cuidados diários e especiais, alimentação, higiene e 

relacionamento familiar do bebê pré-termo disponibilizada em um site (FONSECA et al., 

2007).  Objetivou-se descrever o processo de divulgação e repercussão da cartilha educativa 

nos meios de comunicação e identificar as opiniões dos usuários que a solicitaram por e-mail. 

Das 120 solicitações eletrônicas, participaram 48 sujeitos. Os resultados indicaram haver 

excelente aceitação da cartilha entre o grupo, constituindo instrumento adequado para auxiliar 

pais, famílias, estudantes e profissionais da saúde nas atividades de educação em saúde e 

permanente sobre os cuidados para a alta do pré-termo. Ao final, os participantes fizeram 

sugestões pertinentes que foram incluídas à segunda versão da cartilha.   

Ainda no âmbitos de cartilhas, Chagas e Monteiro (2004) desenvolveram uma 

pesquisa com o objetivo de identificar o conhecimento de familiares de pacientes que foram 

acometidos por acidente vascular cerebral e, ao mesmo tempo, elaborar uma cartilha de 

orientação quanto aos cuidados domiciliares a esses pacientes. Participaram cinquenta 

familiares, independente do grau de parentesco, que acompanharam os pacientes pelo período 

mínimo de três dias. Aplicou-se um formulário para caracterização socioeconômica das 

famílias, conhecimento dessas acerca do AVC e dos cuidados domiciliares necessários, além 

da obtenção de informações clínicas sobre o paciente. 

Os resultados revelaram conhecimento elementar dos familiares em relação aos 

cuidados supracitados, refletindo, em parte, a falta de orientação dos profissionais sobretudo 

quanto ao uso da linguagem apropriada durante as consultas subsequentes com o médico. 
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Adicionalmente foi observada entre os familiares a reprodução de informações inadequadas 

acerca da doença, o que reforçou a necessidade da produção da cartilha de orientações à 

família. A cartilha foi elaborada de acordo com o levantamento das principais dúvidas e/ou 

dificuldades dos familiares. Desse modo, favoreceu o processo educativo dessas famílias no 

ambiente hospitalar, promovendo seu envolvimento nesse processo. 

Diante do exposto, percebe-se que todas estas experiências partem basicamente do 

mesmo pressuposto, a deficiência de conhecimento e/ou a dificuldade para compreender as 

orientações acerca de determinado assunto. Como evidenciado, o autocuidado dos indivíduos 

é prejudicado pelo emprego de ações respaldadas no senso comum, sem qualquer relação com 

o conhecimento científico existente. Portanto, são de grande importância as iniciativas que 

vislumbram a sistematização do ensino do autocuidado, propiciando ao ser humano, aqui 

entendido como o indivíduo, mas também como o coletivo, o desempenho de atividades 

educativas em beneficio próprio a fim de manter a saúde e o seu bem-estar.    
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5 CAUSAS DE DEFICIÊNCIAS VISUAIS  

 

A função visual pode estar alterada devido a diversas doenças passíveis de alterar o 

olho, especialmente com o avanço da idade. Entre as maiores causas de deficiência visual no 

mundo constam as seguintes: catarata (39%), erros refrativos não corrigidos (18%), glaucoma 

(10%), DMRI- degeneração macular relacionada à idade (7%), retinopatia diabética (4%), 

tracoma (3%), doenças oculares em crianças (3%) e oncocercose (0,07%) (TALEB; FARIA; 

ÁVILA; MELLO, 2012). As principais serão explicitadas ao longo deste capítulo com vistas 

a propiciar melhor entendimento acerca da deficiência visual e da sua repercussão na saúde 

dos indivíduos e coletivos. 

 

5.1   Catarata 

 

A catarata, ou opacificação das lentes do olho, é a principal causa de perda da visão 

nos americanos com mais de 40 anos de idade, e a maior causa de cegueira curável no mundo. 

De acordo com a estimativa da OMS, a incidência anual de catarata é de 0,3%, representando 

cerca de 3 novos casos para cada 1.000 habitantes por ano. Ao se adaptar estes indicadores 

para a realidade brasileira, são cerca de 552 mil novos casos de catarata por ano no país 

(TALEB; ÁVILA; MOREIRA, 2009; GOLDMAN; AUSIELLO, 2005).  

Contudo, a patogênese da doença não está totalmente esclarecida, e ambos os olhos 

estão igualmente expostos ao seu desenvolvimento. Geralmente sua ocorrência está 

relacionada ao envelhecimento, mas outros fatores podem contribuir para sua instalação, tais 

como: dano oxidativo (a partir de reações de radicais livres), lesão por luz ultravioleta e 

subnutrição (HARPER; SHOCK, 2011). Doenças sistêmicas (diabetes melito, dermatite 

atópica), medicamentos (sobretudo corticosteroide), trauma e vários distúrbios intraoculares, a 

exemplo da uveíte, também estão associados à catarata (MITCHEL, 2006).  

Quanto à classificação, as cataratas podem ser congênitas ou adquiridas. O tipo mais 

comum dentre as adquiridas é aquela ligada à idade, também denominada de catarata senil. 

Em geral este tipo de catarata evolui lentamente, mas de forma progressiva ao longo dos anos, 

e em muitos casos a cirurgia pode não ser necessária (HARPER; SHOCK, 2011). A catarata 

senil está subdividida em três tipos, a depender da sua localização no cristalino, sendo 

classificada como nuclear, cortical e subcapsular. Denomina-se catarata nuclear aquela 

decorrente de opacificação central no cristalino, e está vinculada à miopia, que se agrava à 

medida que a catarata evolui. Entre os principais sintomas, incluem-se a melhora da visão de 
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perto sem óculos, a identificação precária das cores ou a diplopia monocular (SMELTZER et 

al., 2009). 

 A catarata cortical resulta de comprometimento do córtex anterior, posterior ou 

equatorial do cristalino. Sua progressão é variável, e a visão torna-se pior em ambientes onde 

a luz é mais intensa. Já a catarata subcapsular é comum em pessoas jovens e, em alguns casos, 

está associada ao uso prolongado de corticosteroides, ao diabetes ou trauma ocular. Nesse 

caso, os sintomas oculares aparecem precocemente, a visão próxima torna-se reduzida, e o 

olho fica progressivamente mais sensível ao ofuscamento decorrente de luz intensa 

(SMELTZER et al., 2009).  

Já a catarata congênita é aquela que está presente ao nascimento, ou surge logo após os 

primeiros meses. Aproximadamente um terço das cataratas são hereditárias, enquanto outro 

terço é secundário a doenças metabólica ou infecciosa (rubéola, citomegalovírus, 

toxoplasmose, sífilis) ou resultante de uma variedade de síndromes (ARIETA, 2007; 

GOLDMAN; AUSIELLO, 2005).  

Existe ainda a catarata de origem traumática, resultante de doença sistêmica, e aquela 

induzida por fármacos. A primeira ocorre quando o cristalino é lesionado por um corpo 

estranho, ou traumatismo do bulbo ocular, provocado por chumbos de espingarda, fogos de 

artifício, flechas, pedras, exposição excessiva ao calor, radiação ionizante e contusões. Alguns 

distúrbios sistêmicos podem ser associados à ocorrência da catarata, tais como: diabetes 

melito, hipocalcemia, distrofia miotônica, dermatite atópica, galactosemia e síndrome de 

Lowe, Werner e de Down.  Além disso, corticosteroides utilizados por via tópica ou 

sistêmica, por períodos prolongados de tempo, podem causar opacidade do cristalino 

(HARPER; SHOCK, 2011).  

 Nenhum tratamento não cirúrgico (medicamentos, colírios, óculos) cura a catarata ou 

impede o desenvolvimento da catarata relacionada à idade. Em geral, recomenda-se cirurgia a 

ser realizada em uma base ambulatorial, com tempo de duração de menos de uma hora. Quase 

sempre o paciente recebe alta em aproximadamente trinta minutos (SMELTZER et al., 2009).  

 

5.2   Erros refrativos 

  

A Organização Mundial da Saúde reconheceu em 2006 a existência de 153 milhões de 

pessoas cegas por erros refracionais não corrigidos, os quais são a causa mais comum de 

diminuição da acuidade visual (TALEB; ÁVILA, MOREIRA, 2009; BRASIL, 2008; 

GOLDMAN; AUSIELLO, 2005). Nos distúrbios de refração, a visão está comprometida 
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devido ao globo ocular encurtado ou alongado impedindo que os raios luminosos focalizem 

nitidamente na retina (SMELTZER et al., 2009). Os principais problemas de refração são: 

 

 Miopia: condição na qual as pessoas têm dificuldade para enxergar a distância 

e comumente aproximam-se dos objetos para visualizá-los melhor. Neste caso, 

o poder de refração do olho em repouso é muito grande em relação ao 

comprimento axial do olho, e a imagem de um objeto mantido no infinito 

localiza-se anteriormente à retina (GOLDMAN; AUSIELLO, 2005). Estima-se 

que a prevalência de miopia possa variar de 11 a 36%, sendo menor nos negros 

e maior nos asiáticos (TALEB; ÁVILA; MOREIRA, 2009).  

 

 Hipermetropia: condição ametrópica na qual o poder de refração do olho é 

insuficiente para focalizar a imagem de um objeto mantido no infinito na 

retina; a imagem situa-se posteriormente ao plano retiniano (GOLDMAN; 

AUSIELLO, 2005). Essas pessoas experimentam turvação da visão próxima, 

enquanto sua visão a distância é excelente (SMELTZER et al., 2009). Sua 

prevalência na população é de 34%, portanto, são 64 milhões de pessoas nestas 

condições (TALEB; ÁVILA; MOREIRA, 2009). 

 

 Presbiopia: popularmente conhecida como “vista cansada”, a presbiopia é 

universal, e acomete geralmente as pessoas com mais de 40 anos de idade, ou 

seja, 26,74% da população brasileira. Ocorre pela perda progressiva da 

capacidade de focalização do cristalino, quase sempre ao processo de 

envelhecimento natural do ser humano, comprometendo a visão para perto 

(BRASIL, 2008).  

 

 Astigmatismo: condição na qual ocorre uma distorção da imagem visual, 

diminuindo a acuidade a distância e a visão próxima em virtude de uma 

assimetria corneana. Neste caso a luz é refratada diferentemente ao longo de 

eixos diversos (SMELTZER et al., 2009;  BRASIL, 2008).  

 

A existência de distúrbios de refração não corrigidos pode comprometer de forma 

significativa o desenvolvimento das atividades de vida do indivíduo, com repercussões na sua 
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qualidade de vida. Como grande parte destes erros possui tratamento, a identificação precoce 

das alterações é indispensável, principalmente na fase escolar, pois em razão do esforço visual 

requerido, podem se manifestar distúrbios oculares, tais como tontura, olhos vermelhos, 

sensação de cansaço visual. Neste momento, a inserção de diferentes atores, como 

enfermeiros, médicos, pais e educadores torna-se necessária. 

 

5.3   Glaucoma 

 

O glaucoma é uma doença que afeta o nervo óptico, causando perda progressiva do 

campo visual, da periferia para o centro. É a terceira causa de cegueira no Brasil. Sua 

incidência é estimada de 1 a 2% na população geral, aumenta após os 40 anos (2%), e pode 

chegar a 6 ou 7%  após os 70 anos de idade (TALEB; ÁVILA; MOREIRA, 2009). 

Sua etiologia está relacionada à elevação da pressão intraocular e, na maioria dos 

casos, não existe doença ocular associada. No entanto, alguns fatores de risco podem 

contribuir para sua ocorrência, entre estes: predisposição genética, raça, idade, hipermetropia 

para ângulo estreito e miopia para ângulo aberto, síndrome de exfoliação, síndrome de 

dispersão pigmentar e trauma ocular. Quanto aos fatores que colaboram para a progressão da 

doença, citam-se a obesidade e o sedentarismo, bem como qualquer distúrbio que cause má 

nutrição do nervo óptico, a exemplo de anemia grave, vasoespasmo e hipotensão (SPAETH, 

2001). 

 

Existem três formas principais de glaucoma, a saber: 

 

Glaucoma de ângulo aberto (primário ou crônico): é a forma mais comum entre negros 

e brancos, causa perda visual bilateral progressiva assintomática e insidiosa, em geral 

despercebida até que já tenha ocorrido perda extensa do campo visual. Acomete 

principalmente pessoas com mais de 80 anos de idade, e possui forte componente hereditário, 

de modo que parentes próximos de indivíduos acometidos devem ser submetidos 

regularmente a triagem (SALMON, 2011).  É causado pela produção excessiva de humor 

aquoso ou pela obstrução da sua drenagem pela rede trabecular ou canal de Schlemm 

(ANDRIS et al., 2006).  

Glaucoma de ângulo fechado (agudo): o glaucoma de ângulo fechado é responsável 

por 10 a 15% dos casos em brancos, mas nos asiáticos e inuítes esta proporção é muito maior. 

Na China, o glaucoma primário de ângulo fechado pode ser responsável por mais de 90% dos 
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casos de cegueira bilateral. Constitui uma emergência oftalmológica, na qual os pacientes 

apresentam olho avermelhado e doloroso, além de náuseas e vômitos (GOLDMAN, 2005).   

É causado pela obstrução da drenagem do humor aquoso em decorrência dos ângulos 

anatomicamente estreitos entre a íris anterior e a superfície da córnea posterior. Essa forma 

também é devida às câmaras anteriores rasas, ao espessamento da íris, resultando na redução 

do ângulo com a dilatação pupilar, ou ao abaulamento da íris, comprimindo as trabéculas e 

fechamento do ângulo (ANDRIS et al., 2006). 

Também são descritos na literatura o glaucoma congênito e o glaucoma associado a 

outras patologias. O primeiro é uma condição rara, que se manifesta ao nascimento em 50% 

dos casos, é diagnosticado nos primeiros seis meses em 70% e no final do primeiro ano de 

vida em 80%. O segundo, também denominado de glaucoma secundário, ocorre como 

manifestação de alguma outra doença ocular, a exemplo da catarata avançada, descolamento 

da cavidade vítrea e luxação do cristalino (SALMON, 2011).   

Não existe cura para o glaucoma, porém o tratamento disponibilizado envolve terapia 

farmacológica, procedimentos a laser, cirurgia ou uma combinação dessas condutas, embora 

haja a possibilidade de ocorrência de efeitos colaterais, além de complicações potenciais 

advindas dos procedimentos adotados (SMELTZER et al., 2009). Para os casos de glaucoma 

secundário, recomenda-se o controle da doença subjacente, se possível.  

 

5.4   Degeneração macular relacionada à idade (DMRI)  

 

 A degeneração macular é a causa mais comum de cegueira central irreversível no 

Ocidente. De 6 a 10% da população entre 65 e 74 anos e de 19 a 30% da população acima de 

75 anos são afetados, em alguma extensão (BRASIL, 2008). Sua etiologia é desconhecida, 

porém existem fatores de risco associados à sua ocorrência, tais como: sexo, hereditariedade, 

tabagismo, hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, hipermetropia e fatores ambientais, 

como fototoxidade (luz branca e ultravioleta) e nutrição (TALEB; ÁVILA; MOREIRA, 2009; 

MITCHEL, 2006). 

 Quanto à denominação, o termo maculopatia relacionada à idade é empregado para 

caracterizar as alterações patológicas presentes sem perda visual. Já para os casos nos quais há 

perda de visão deve-se utilizar o termo degeneração macular. Dentre as quatro principais 

causas de cegueira, esta é a única em que profilaxia e/ou tratamento ainda não foram bem 

equacionados (NEHEMY, 2006). Os principais sinais clínicos incluem: alterações exsudativas 
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(hemorragias, fluido sub-retiniano), atrofias, visão borrada, escotomas centrais e 

metamorfopsia (distorção focal da imagem) (JOSEPH, 2001). 

 Existem duas formas de manifestação de degeneração macular. Uma é denominada de 

seca (não exudativa) ou atrófica, responsável por 90% dos casos; e a outra é denominada de 

úmida (exudativa) ou neovascular, responsável por aproximadamente 90% das graves perdas 

de visão (BRASIL, 2009). A primeira caracteriza-se pela presença de drusas, alterações 

pigmentares e atrofia. As camadas externas da retina se rompem lentamente gerando as 

chamadas drusas. Quando estas ocorrem fora da área macular, os pacientes geralmente não 

apresentam sintomas. No entanto, quando ocorrem dentro da mácula, há turvação gradual da 

visão, perceptível no ato da leitura (JOSEPH, 2001; SMELTZER et al., 2009). 

 O tipo úmido pode ter início abrupto e se caracteriza pelo desenvolvimento de 

alterações vasculares ou de fluido sob a retina sensorial e epitélio pigmentar da retina.  Essas 

alterações predispõem ao extravasamento de soro e/ou sangue, levando à perda irreversível 

dos fotorreceptores adjacentes, com consequente baixa de visão, geralmente mais rápida e 

acentuada do que a observada na forma seca (NEHEMY, 2006). 

 Recomenda-se a monitorização domiciliar com a grade de Amsler para detectar perda 

aguda do campo visual e metamorfopsia (distorção focal da imagem), frequentemente causada 

por elevação retiniana focal (GOLDMAN; AUSIELLO, 2005). Deste modo, torna-se 

relevante a inclusão de práticas como esta no cotidiano de cuidados dos indivíduos e coletivos 

com a visão. 

O tratamento médico inclui a aplicação de laser, procedimento denominado de terapia 

fotodinâmica, para melhorar a neovascularização coroidal sem dano da retina suprajacente. 

Há também a descrição na literatura consultada do uso de drogas antiangiogências, tal como 

alfa-interferon e a talidomida para regressão efetiva de alterações neovasculares, além do uso 

de suplementação vitamínica para retardar a progressão da degeneração macular (TALEB; 

ÁVILA; MOREIRA, 2009; GOLDMAN; AUSIELLO, 2005; JOSEPH, 2001).  

 Para ser mais efetivo, o sistema de saúde ocular deve contar com iniciativas simples na 

atenção básica, executadas por profissionais de saúde treinados que realizam atividades de 

prevenção da cegueira e promoção da saúde ocular. Entre as principais ações constam: 

educação em saúde ocular, observação do olho, medida da acuidade visual, referência precoce 

para tratamento e incentivo às práticas de autocuidado. 
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5.5   Retinopatia diabética 

 

O diabetes melito é um distúrbio metabólico complexo que compromete tanto a 

microvasculatura como a macrovasculatura, e frequentemente causa lesão tecidual 

disseminada, incluindo os olhos (HARPER; SHOCK, 2011).  A retinopatia é a principal causa 

de cegueira prevenível em pessoas em idade produtiva (16 a 64 anos). Alguns fatores estão 

associados ao seu desenvolvimento. Entre estes: a duração do diabetes, o número de 

microaneurismas, pressão arterial elevada, íris azul ou cinza, fumo, gravidez e cirurgia de 

catarata (TALEB; ÁVILA; MOREIRA, 2009).  

Conforme estimativas, no Brasil existe 11,5 milhões de pessoas, 6,1% da população, 

com diabetes. Destes, cerca de 50% desenvolverão retinopatias, perfazendo um total de 5,5 

milhões de brasileiros com a doença. Essa complicação tardia é comum em 90% das pessoas 

com diabetes melito do tipo I, após vinte anos de instalação da doença, e em 60% a 75% das 

pessoas com diabetes do tipo II, muitas apresentando formas avançadas de retinopatia, mesmo 

sob controle adequado (HARPER; SHOCK, 2011; SBD, 2009; TALEB; ÁVILA; MOREIRA, 

2009). 

  De modo geral, as lesões verificadas na parede dos vasos da retina são provocadas 

pelo aumento da glicemia. Isso desencadeia o fechamento desses vasos, causando 

microinfartos. Ao mesmo tempo, há um aumento em sua permeabilidade favorecendo o 

extravasamento de sangue e seus componentes. Observa-se, então, a formação de 

microaneurismas, edema, formação de exsudatos pelo depósito de gorduras e proteínas que se 

acumulam na retina, e em fases mais avançadas a isquemia, que acomete a mácula 

provocando baixa visão (ARIETA, 2007). 

 A Sociedade Brasileira de Diabetes (2009) propôs uma classificação para a retinopatia 

diabética, a partir da observação das alterações presentes na retina, e da avaliação acerca do 

seu potencial para causar cegueira. Em virtude da complexidade de tal avaliação, acordou-se 

durante o Congresso Mundial de Oftalmologia de 2002 uma versão simplificada desta 

avaliação, relacionando-a à conduta a ser adotada. Deste modo, a retinopatia diabética é 

classificada em: 

 

 Sem retinopatia: não apresenta lesões e o acompanhamento deve ser realizado 

anualmente com um oftalmologista; 

 Retinopatia diabética não proliferativa leve: apresenta lesões com chance de 

evolução para a cegueira baixa. Consulta anual com oftalmologista; 
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 Retinopatia diabética não proliferativa moderada: apresenta lesões mais graves, 

sendo necessário consulta com especialista em período de tempo inferior a um 

ano; 

 Retinopatia diabética não proliferativa severa: alta chance para 

desenvolvimento de cegueira, devendo-se considerar tratamento com 

fotocoagulação;  

 Retinopatia diabética proliferativa: alta chance para desenvolvimento de 

cegueira, devendo o paciente submeter-se a fotocoagulação;  

 Sem maculopatia: não apresenta lesões próximas à mácula. Não altera a 

frequência de acompanhamento; 

 Maculopatia aparentemente presente: existem alterações próximas à mácula, 

mas não aumentam a chance de perda visual. Recomenda-se acompanhamento 

em intervalo inferior a seis meses; 

 Maculopatia presente: as alterações estão na parte central da mácula, induzindo 

a perda de visão, independente do estágio da retinopatia. Para este caso indica-

se tratamento. 

 

O tratamento da retinopatia é predominantemente pautado em ações de nível primário 

e secundário. Busca-se com ele evitar a cegueira, embora seus resultados sejam mais eficazes 

se aplicados antes da ocorrência da perda da visão. Algumas estratégias são recomendadas 

para desacelerar a progressão da doença, a exemplo do controle dos níveis glicêmicos e dos 

níveis pressóricos, bem como cessação do tabagismo. Para casos mais graves, recomenda-se o 

uso de fotocoagulação com laser de argônio. Este procedimento elimina os vasos sanguíneos 

hemorrágicos e as áreas de neovascularização, reduzindo a velocidade de progressão da 

doença (SMELTZER et al., 2009). 

Ressalta-se, porém, que a triagem precoce de alterações oculares é de grande 

importância tanto para a identificação de alterações como para a prevenção de agravos. 

Mediante consultas regulares, e realização de exames simples, a exemplo da avaliação da 

acuidade visual longe e perto, é possível estimar de maneira segura a condição ocular das 

pessoas em atendimento. 
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5.6   Tracoma 

 

Trata-se de uma afecção inflamatória ocular, uma ceratoconjuntivite crônica 

recidivante que, em decorrência de infecções repetidas, produz cicatrizes na conjuntiva 

palpebral superior, passíveis de levar à formação de entrópio (pálpebra com a margem virada 

para dentro do olho) e triquíase (cílios em posição defeituosa nas bordas da pálpebra, tocando 

o globo ocular) (BRASIL, 2005). Estas alterações na pálpebra e nos cílios contribuem para o 

desenvolvimento de lesões na córnea devido ao atrito dos cílios, provocando graus variados 

de opacificação, os quais podem evoluir para a redução da acuidade visual, até a cegueira 

(BRASIL, 2010).  

Estima-se em 1,9 milhão o número de pessoas cegas bilateralmente por tracoma em 

todo o mundo. Este é endêmico em 55 países, com destaque para aqueles com baixas 

condições de higiene, prevalecendo em áreas de climas secos, quentes e empoeirados. Os 

sinais inicias envolvem vermelhidão nos olhos, lacrimejamento, fotofobia, dor ocular, 

exsudatos purulentos, linfoadenopatia pré-auricular e edema palpebral (SMELTZER et al., 

2009; TALEB; ÁVILA; MOREIRA, 2009). 

Quanto às formas de transmissão, o contato direto, pessoa a pessoa, através das mãos 

contaminadas, e o contato indireto, por meio de objetos contaminados (toalhas, lenços e 

fronhas), são mais frequentes. Ressalta-se, porém: existe a possibilidade de transmissão por 

insetos vetores, especialmente moscas (RIORDAN-EVA; WHITCHER, 2011). 

O diagnóstico é essencialmente clínico, feito com base em exame ocular externo, para 

investigar os sinais oculares característicos do tracoma, diferenciando-o de outras 

conjuntivites foliculares, agudas ou crônicas, de qualquer etiologia, a exemplo do molusco 

contagioso e da conjuntivite folicular tóxica (JARVIS, 2012).  

 Como sugerido, o tratamento deve ser realizado nas formas inflamatórias do tracoma: 

tracoma inflamatório folicular e tracoma inflamatório intenso. Consiste na administração de 

antibióticos de uso sistêmico, tais como azitromicina, eritomicina e tetraciclina. A 

Organização Mundial da Saúde recomenda o tratamento em massa de toda população com 

azitromicina, durante três anos consecutivos, quando a taxa de prevalência do tracoma (TF 

e/ou TI) em crianças de 1 a 9 anos de idade for igual ou superior a 10%, em uma localidade, 

distrito, território e comunidade (BRASIL, 2010).  
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5.7  Doenças oculares em crianças 

 

 As principais causas de cegueira em crianças mudam com o tempo. Em decorrência da 

existência dos programas de sobrevivência infantil, a exemplo da gestão integrada das 

doenças da infância, houve redução da perda visual em crianças causadas por cicatrizes 

corneanas devido ao sarampo e à deficiência de vitamina A, em muitos países em 

desenvolvimento, enquanto a proporção devido à catarata está aumentando. Cita-se também a 

retinopatia da prematuridade como fator emergente na ocorrência da perda de visão nos países 

da América Latina e da Europa Oriental, e provavelmente se tornará uma importante causa de 

cegueira na Ásia ao longo da próxima década (TALEB; ÁVILA; MOREIRA, 2012).  

 Dentre as causas prevalentes de cegueira infantil está a ambliopia (olho preguiçoso), 

relacionada a erro refracional não corrigido, à privação de imagem na retina (por obstrução 

nos meios oculares até os seis anos de idade) ou ao estrabismo, que levam ao não 

desenvolvimento da visão no cérebro. A cegueira por ambliopia pode ser prevenida com o 

exame oftalmológico das crianças com até três anos de idade. A incidência de ambliopia varia 

entre 0 e 5% da população geral (TALEB; ÁVILA; MOREIRA, 2012). 

 

5.8   Oncocercose 

 

 Doença parasitária humana crônica, conhecida pela sinonímia de cegueira dos rios, é 

transmitida pela picada dos vetores do gênero Simulium (borrachudos), que procriam em 

córregos. A doença é endêmica em trinta países da África e há focos espalhados em seis 

países da América Latina (Brasil, Colômbia, Equador, Guatemala, México e Venezuela) 

(TALEB; ÁVILA; MOREIRA, 2012). 

 Caracteriza-se pelo aparecimento de nódulos subcutâneos fibrosos sobre superfícies 

ósseas, a exemplo de ombros, membros inferiores, pelves e cabeça. Esses nódulos são 

indolores e móveis e neles são encontrados os vermes adultos que eliminam as microfilárias, 

as quais, ao se desintegrarem na pele, causam manifestações cutâneas agudas, típicas dessa 

doença, a exemplo do prurido intenso, ou crônicas, caracterizadas por xerodermia, 

liquenificação ou pseudoictiose, dentre outras. (BRASIL, 2010). 

 As manifestações oftalmológicas de importância associadas a esta doença são ceratite, 

uveíte, retinocoroidite e atrofia óptica. Estas são responsáveis pela diminuição da acuidade 

visual, resultando em cegueira, quando não diagnosticadas e tratadas adequadamente. A 
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doença é prevenida pela erradicação de insetos e pela proteção pessoal por meio de triagem 

(WHITCHER, 2011). 
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6  TECNOLOGIA EM SAÚDE 

 

Ao longo do tempo, a tecnologia vem sendo aprimorada como forma de propiciar 

soluções criativas e eficazes que permitam aos sujeitos terem maior domínio sobre seu meio, e 

sobre os processos a ele relacionados, modificando-os em seu benefício. Para Polanczyk, 

Vanni e Kuchenbecker (2010, p. 434), a tecnologia é entendida como “todo e qualquer 

método/dispositivo utilizado para promover a saúde, impedir a morte, tratar doenças e 

melhorar a reabilitação ou o cuidado do indivíduo ou da população”.  

Desde os anos de 1940, observou-se uma rápida expansão de conhecimentos e 

habilidades, favorecendo a inclusão das tecnologias em diversas áreas, como na educação, na 

pesquisa, nas atividades de gerenciamento e no próprio cuidado (MARTINS; DAL SASSO, 

2008).  Este último tem se constituído como um desafio para os profissionais da saúde, 

porquanto as necessidades da população são influenciadas em diferentes níveis pelo mundo 

globalizado, gerando novos contextos para a aplicação do cuidado (MALVÁREZ, 2007). 

Abordagens mais modernas têm destacado o uso da tecnologia na saúde, tal como  

proposto por Martins e Dal Sasso (2008, p.11), onde 

a tecnologia se manifesta como objetos e recursos antigos e atuais que têm a 

finalidade de aumentar e melhorar o tratamento e o cuidado por meio da prática em 

saúde. Também se manifesta na forma de conhecimentos e habilidades em saúde 

associadas com o uso e a aplicação dos recursos e objetos que os profissionais 

mantêm e acessam sob uma base diária e progressiva. 

 

Diante do exposto, a tecnologia em saúde implica um processo complexo que envolve 

várias dimensões, do qual resulta um produto, e este não obrigatoriamente seria um 

equipamento. Mencionadas dimensões podem ser elencadas em três estratos de significação, a 

saber: a primeira diz respeito a ferramentas tecnológicas, e neste grupo estão incluídos todos 

os instrumentos e maquinário utilizados para um determinado fim; já a segunda engloba os 

saberes estruturados necessários à utilização, produção e até reparo dos primeiros; e, por 

último, e não menos importante, as relações estabelecidas entre as três dimensões e o fator 

humano (MERHY, 2002). 

As três dimensões da tecnologia em saúde estão presentes no cotidiano das ações de 

cuidado desenvolvidas pelas equipes de saúde. Elas auxiliam esses profissionais a 

desenvolver intervenções não apenas curativas, mas principalmente preventivas mediante o 

uso de tecnologias. Estas últimas são de profundo interesse, uma vez que o foco de trabalho 

não está voltado à doença, e sim ao indivíduo dotado de capacidades que irão ser 
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fundamentais no processo de construção de saberes úteis à manutenção da sua saúde.  Dentro 

desta perspectiva de busca por um cuidado compartilhado, onde os indivíduos sejam 

reconhecidos como agentes fundamentais na adoção de posturas salutares, a tecnologia de 

cunho emancipatório representa uma ferramenta importante para o trabalho em saúde.  

Tanto o desenvolvimento de atividades educativas como a construção e validação de 

tecnologias voltadas à promoção da saúde de indivíduos e coletivos têm sido uma constante 

entre as ações de enfermagem ao longo dos anos. Deste modo, destaca-se a relevância da 

tecnologia como instrumento mediador de mudança de comportamento no campo da educação 

em saúde. Mediante esse entendimento, observa-se uma variedade de materiais educativos 

empregados no cotidiano das práticas, a exemplo de cartazes, fôlderes, manuais, cartilhas, 

vídeos, com o objetivo de auxiliar na adoção de posturas mais salutares. Estes materiais não 

só ofertam informação, mas também facilitam a experiência do aprendizado e de mudança 

(KAPLÚN, 2003). 

Conforme se observa, na área da saúde ocular ainda é tímida a oferta de iniciativas 

voltadas à prevenção de agravos ao sistema visual que contribuam para a mudança de 

comportamento necessária para atingir melhor condição de saúde.  Além desse aspecto, ainda 

é limitado o acesso da população a consulta regular com oftalmologista. Isto prejudica a 

identificação de alterações visuais precocemente e colabora para a instalação de agravos, a 

exemplo da cegueira (TEMPORINI; KARA-JOSÉ, 2003). 

Porém, cabe destacar as contribuições de alguns pesquisadores, tais como Dantas e 

Pagliuca (2009), Caetano (2003), Temporini e Kara-José (2004) que têm produzido trabalhos 

envolvendo tratamento e prevenção de agravos ao sistema visual, enriquecendo a produção 

científica nesta área do conhecimento. No entanto, por ser imensa a vulnerabilidade da 

população aos problemas oculares visuais, é mister haver melhor preparo dos serviços de 

saúde para lidar com essas especificidades, sobretudo mediante recursos diversos que 

propiciem a identificação precoce e/ou tratamento adequado das condições clínicas 

relacionadas à perda de visão. 

Mas a única ação efetiva disponível é a detecção precoce do problema ocular. 

Portanto, a escassez de serviços especializados, somada às dificuldades de acesso da 

população à assistência oftalmológica, problemas financeiros e ausência e/ou insuficiência de 

esforços educativos que promovam a adoção de comportamento preventivo, justificam a 

necessidade de se desenvolver estratégias que auxiliem a população a conhecer os riscos aos 
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quais está exposta, além de semear condutas preventivas aptas a reduzir o quantitativo de 

complicações decorrentes de déficit no autocuidado.  

Pelo exposto, a realização do autoexame ocular desponta como uma boa estratégia de 

prevenção de agravos ao sistema visual, caracterizando-se como prevenção primária, sem 

custos, segura e facilmente aplicada em grandes massas populacionais.  
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7  CARTILHA: CLARIFICANDO O CONCEITO POR MEIO DO MÉTODO 

EVOLUCIONÁRIO 

 

Cotidianamente utilizam-se conceitos que podem não estar completamente claros, ou 

adotam-se vários deles para caracterizar o mesmo aspecto. Essa variação de conceito em um 

contexto específico pode comprometer a clareza daquilo que se pretende expressar ou 

representar através dele. 

O conceito funciona como uma identidade. Ele confere ao termo em uso uma série de 

atributos específicos a fim de torná-lo único e inconfundível. Deste modo, o conceito, quando 

empregado corretamente, reduz a possibilidade de erro na interpretação.  

Assim, a clarificação de conceitos é uma iniciativa importante que deve estar presente 

nas atividades de ensino e pesquisa. Para a enfermagem essa é particularmente relevante por 

contribuir para a construção de um corpo de conhecimento mais definido, sólido, que irá 

subsidiar as ações de enfermagem. Além disso, é pré-requisito para a evolução da teoria, para 

o desenvolvimento de técnicas de medição e para a geração e teste de hipóteses (LACKEY et 

al., 2000). 

Diante da relevância de se trabalhar com conceitos bem definidos, surgiu o interesse 

em clarificar o conceito de cartilha, em face de uma dificuldade percebida, e ao mesmo tempo 

vivenciada, quando do emprego do referido termo. Assim, ressalta-se a necessidade de buscar 

na literatura os atributos que a constituem, bem como suas aplicações na prática.  

Pelo exposto, o emprego de um modelo de análise de conceito tornou-se necessário 

para orientar essa investigação ao fornecer um guia para análise crítica e compreensão 

aprofundada do conceito de interesse. Para tanto, optou-se neste momento pelo uso do método 

evolucionário de análise de conceito proposto por Rodgers (RODGERS, 2000).   

De acordo com o referido método, o pesquisador pode identificar um consenso atual 

ou "estado-da-arte" sobre o conceito em estudo, identificando seus atributos críticos ou 

"essência".  O processo de análise é constituído por seis etapas, variáveis desde a 

identificação do conceito a ser investigado até a identificação de implicações e hipóteses para 

o seu desenvolvimento.  

No início do estudo, o foco principal foi determinar o conceito de interesse e 

terminologia apropriada para orientar a análise. Esta fase exige do pesquisador familiaridade 

com a literatura a ser consultada com vistas a selecionar o conceito e a terminologia adequada 

para o foco do estudo.  
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A segunda etapa refere-se à definição de uma amostra tal como ocorre em outras 

investigações.  Desse modo, a busca pode ser realizada utilizando-se o título, o resumo ou a 

palavra-chave ou a combinação destes, desde que seja adotado um plano de amostragem 

rigoroso. Rodgers afirma ser preciso selecionar randomicamente um mínimo de 20% do total 

dos achados, para que os resultados possam ser generalizados. 

Durante a análise da literatura procurou-se identificar os dados relevantes para os 

atributos do conceito, suas características contextuais (antecedentes, consequentes e variações 

sociocultural e temporal), termos de aluguel e conceitos relacionados. Esta fase é um processo 

de contínua organização e reorganização dos pontos semelhantes na literatura, até que um 

sistema coeso, abrangente e relevante de descritores seja gerado. 

Em continuidade, o próximo passo foi a identificação de um exemplar com o propósito 

de fornecer uma demonstração prática do conceito em um contexto relevante. Como 

alternativa, o pesquisador pode exercer observações de campo e entrevistas para identificar 

um exemplo claro do conceito. Ressalta-se, porém, que não é objetivo deste método esgotar 

todas as possibilidades de clarificação de conceito e sim propiciar mais subsídios para sua 

compreensão.   

 O referido método é composto por seis etapas, a saber: 1. Identificação do conceito de 

interesse e expressões associadas; 2. Definição de um campo apropriado para a coleta de 

dados; 3. Identificação dos atributos e das bases contextuais do conceito; 4. Análise dos dados 

sobre as características do conceito; 5. Identificação de um exemplar do conceito; e 6. 

Identificação de implicações e hipóteses para o desenvolvimento do conceito (RODGERS, 

2000). No entanto, apenas as cinco primeiras etapas foram efetuadas. O conceito de escolha 

foi cartilha, pois embora haja muitas publicações que envolvam a construção e validação 

desta (CAETANO; PAGLIUCA, 2006; OLIVEIRA; FERNANDES; SAWADA, 2008), não 

há registro na literatura de trabalhos que tenham dedicado atenção à clarificação do seu 

conceito. 

A busca do material deu-se via internet, nas seguintes bases de dados, a saber: 

LILACS, Pubmed e Scopus. Na estratégia de busca empregaram-se os seguintes descritores e 

suas combinações na língua portuguesa e inglesa: “cartilha” e “enfermagem”. Foram 

incluídos artigos publicados em inglês, português e espanhol, no período entre janeiro de 

2000 e novembro de 2011, com resumos disponíveis e indexados nas bases de dados 

supracitadas, que apresentassem a definição e/ou a importância do conceito de cartilha. Para 

fins de ingresso nessa revisão foram desconsiderados: editoriais, cartas ao leitor, estudos que 

não abordaram a temática relevante ao alcance dos objetivos propostos. 



59 

 

A coleta se desenvolveu em novembro de 2011, utilizando um instrumento 

padronizado contendo os seguintes itens: identificação do artigo original; antecedentes, 

atributos e consequentes. As questões que nortearam a exploração do material dentro das 

categorias antecedentes, atributos e consequentes foram respectivamente: De que forma a 

cartilha vem sendo descrita ao longo do tempo; Quais palavras ou expressões são utilizadas 

para descrever a cartilha; Para que serve e como ela está sendo utilizada e avaliada.  

Ao todo foram encontrados 322 trabalhos, mas destes apenas 51 estavam disponíveis 

na íntegra. Deste modo, procedeu-se à leitura de títulos e resumos, com a finalidade de 

selecionar aqueles que retratavam os elementos necessários à clarificação do conceito cartilha. 

Os artigos encontrados foram numerados, segundo a ordem de localização, e os dados 

extraídos foram organizados manualmente conforme preconiza o método evolucionário e 

representados em quadros.  

 Efetuou-se uma análise inicial com base nos títulos dos manuscritos e seus respectivos 

resumos para identificar, dentre as várias opções disponíveis, aqueles artigos que preenchiam 

os critérios de inclusão mencionados, com vistas à busca na íntegra. 

 Os dados foram organizados manualmente de acordo com os itens do instrumento, 

representados em quadros e analisados com fundamento na literatura pertinente. Fez-se a 

análise dos dados extraídos na forma descritiva, possibilitando avaliar qualitativamente as 

evidências, auxiliando a clarificar o conceito de cartilha. 

Como referido, com a estratégia de busca localizaram-se 322 artigos, assim 

distribuídos:  

 

                         Figura 1 Distribuição dos artigos encontrados segundo a base de dados 
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Como evidenciado, a predominância dos periódicos foi da área da enfermagem, com 

destaque para a Revista da Escola de Enfermagem da USP, Revista Latino-americana de 

Enfermagem e Revista Eletrônica de Enfermagem. Além destas, identificaram-se artigos nas 

revistas da área da saúde Acta Scientiarum Health Sciences e Ciência Cuidado e Saúde. Em 

relação ao ano de divulgação, 2004 concentrou o maior número de publicações relacionadas à 

cartilha, sendo as demais distribuídas entre os anos de 2006 a 2011. 

 

Antecedentes  

 

A carência de recursos físicos, humanos, estruturais e materiais em grande parcela dos 

serviços de saúde levou à implementação de ações de enfermagem através de cartilhas com o 

objetivo de melhorar o enfrentamento do ser humano, entendido aqui como sendo o indivíduo 

ou coletivo que recebe o cuidado de enfermagem, por meio do ensino sobre saúde, reforçando 

sua colaboração no planejamento dos cuidados (CHAGAS; MONTEIRO, 2004; FONSECA 

et al., 2004).  

Outra situação identificada foi que, em alguns contextos, as ações voltadas ao ensino 

de pacientes são ministradas na forma de treinamentos, muitas vezes, individuais, normativos, 

sem a troca de experiências e sem a utilização de técnicas criativas. Deste modo, muitos 

sujeitos relataram a necessidade de haver material impresso, a exemplo de cartilhas, sobre os 

cuidados em saúde voltados a diversos contextos, tal como do cuidado com bebês pré-termo, 

disponível na forma de brochuras que podem ser levadas do hospital para casa (FONSECA et 

al., 2007). 

 

Atributos 

  

Por cartilha não se entende apenas um conjunto de passos sequenciais, mas uma 

maneira de propiciar às pessoas mais conhecimentos sobre si mesmas e sobre suas 

possibilidades, mais reflexão sobre a condição de cidadão de cada um, sobre o estado de 

saúde de cada um deles e do seu prognóstico. Contém orientações e temas relevantes para o 

processo ensino-aprendizagem, e na forma impressa é enriquecida com figuras que ilustram 

os cuidados, bem como outros conceitos e palavras técnicas que possam causar dúvida. Os 

assuntos são voltados para as práticas cotidianas de cuidados simplificados, diferentemente da 

literatura levantada, que traz tópicos pedagógicos mais formais e técnicos. 
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Consequentes 

 

A utilização de cartilhas constitui instrumento adequado para auxiliar pais, famílias, 

estudantes e profissionais de saúde nas atividades de educação em saúde e também sobre os 

cuidados diversos. Deste modo, o uso de cartilhas no contexto de ações de educação em saúde 

propicia a emancipação de indivíduos e coletivo, em virtude de ser uma forma aperfeiçoada 

baseada na realidade humana e na clientela-alvo (CAETANO; PAGLIUCA, 2006; FONSECA 

et al., 2007). Com a continuidade dos cuidados no domicílio, contribui para reduzir a 

ansiedade da família, auxilia no desenvolvimento de potencialidades dos clientes e instiga a 

equipe de enfermagem a trabalhar de forma dinâmica com um aliado, o material educativo 

(FONSECA et al., 2004; CHAGAS; MONTEIRO, 2004). 

Ao final da análise do material selecionado foi possível tecer algumas considerações 

sobre o conceito de cartilha: 

 

 O termo cartilha está frequentemente relacionado a ações que objetivam a melhoria da 

qualidade de vida dos indivíduos e coletivos, e também a melhoria da assistência que é 

prestada; 

 Possui como atributos essenciais: texto: claro, direto, simples; ilustração: deve ser 

simples, chamar a atenção do público-alvo e retratar claramente o propósito do 

material; formatação: o tamanho da letra deve ser proporcional à distância a que o 

material será lido, ou seja, em média 30 cm de distância e letras de tamanho 14; o 

tamanho da página é de meia folha A4 e em formato de configuração paisagem; 

 É recomendado que a cartilha fique de posse da pessoa para ser consultada no 

domicílio, quando ela tiver dúvidas acerca de cuidados ou outras informações de 

interesse. 
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8  SAÚDE NO CONTEXTO ESCOLAR: BASES TEÓRICAS 

 

Ao longo do tempo, a escola passou por diversas transformações no tocante à sua 

função social, missão e organização. Atualmente, porém, apresenta-se como um espaço social 

de intensa produção de modos de viver, no qual são desenvolvidas além dos processos de 

ensino-aprendizagem, práticas promotoras da saúde, preventivas e de educação para a saúde, 

envolvendo seu território e seu entorno (BRASIL, 2009; BRASIL, 2007). 

Desde a publicação das Cartas de Promoção da Saúde observou-se a preocupação em 

conceber a saúde como um produto resultante da construção social, envolvendo a articulação 

de setores diversos, a exemplo da educação, e estímulo à participação social. De acordo com 

este documento, mudar os modos de vida, de trabalho e de lazer tem significativo impacto 

sobre a saúde. Assim, o desenvolvimento pessoal e social reforçado pela divulgação de 

informação, educação para a saúde e intensificação das habilidades vitais seria essencial para 

a melhoria da qualidade de vida (BRASIL, 2002). 

Na definição da Política Nacional de Promoção da Saúde, promoção da saúde é 

[...] uma estratégia de articulação transversal na qual se confere visibilidade aos 

fatores que colocam a saúde da população em risco e às diferenças entre 

necessidades, territórios e culturas presentes no nosso país, visando à criação de 

mecanismos que reduzam as situações de vulnerabilidade, defendam radicalmente a 

equidade e incorporem a participação e o controle sociais na gestão das políticas 

públicas (BRASIL, 2006, p.12).  

Dentre os diversos contextos onde pode haver situações de vulnerabilidade, o 

ambiente escolar desponta como um espaço complexo e desafiador às ações de promoção da 

saúde. Grande parte de escolares vive em ambientes nocivos para sua saúde, em situações de 

exclusão social, e estão continuamente ameaçados pelas chamadas morbidades sociais, como 

as causas externas, que incluem situações de maus-tratos, abuso sexual, violência, drogas e 

acidentes (BRASIL, 2007).  

Em todas as regiões do mundo, os adolescentes constituem um grupo prioritário para 

PS, em razão dos comportamentos que os expõem a diversas situações de riscos para a saúde 

(MALTA et al., 2010). No entanto, a maior parte dos problemas de saúde e de 

comportamentos de risco, associados ao ambiente e aos estilos de vida, pode ser prevenida ou 

significativamente reduzida mediante Programas de Saúde Escolar efetivos (PORTUGAL, 

2006).  

Pelo exposto, iniciativas e abordagens que priorizam o espaço escolar, e em especial 

os estudantes, como agentes fundamentais no processo de construção de modos de viver mais 
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saudáveis, foram necessárias, justificando a criação de políticas para o alcance de objetivos 

mais concretos.  

Com o Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007, instituiu-se o Programa de Saúde 

na Escola com a finalidade de contribuir para a formação integral dos estudantes da rede 

pública de educação básica por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde 

(BRASIL, 2009). Os principais objetivos deste programa são: 

 

1) Promover a saúde e a cultura de paz, reforçando a prevenção de agravos à saúde; 

2) Articular as ações da rede pública de saúde com as ações da rede pública de educação 

básica, de forma a ampliar o alcance e o impacto das suas ações relativas aos 

estudantes e suas famílias, otimizando a utilização dos espaços, equipamentos e 

recursos disponíveis; 

3) Contribuir para a constituição de condições para a formação integral de educandos; 

4) Contribuir para a construção de sistema de atenção social, com foco na promoção da 

cidadania e nos direitos humanos; 

5) Fortalecer o enfrentamento das vulnerabilidades, no campo da saúde, que possam 

comprometer o pleno desenvolvimento escolar; 

6) Promover a comunicação entre escolas e unidades de saúde, assegurando a troca de 

informações sobre as condições de saúde dos estudantes; 

7) Fortalecer a participação comunitária nas políticas de educação básica e saúde, nos três 

níveis de governo. 

Portanto, percebe-se a necessidade de estabelecer parcerias entre escola, serviços de 

saúde, alunos e seus responsáveis. Evidencia-se a urgência de ultrapassar modelos unilaterais 

que privilegiam apenas o “fazer curativo”, e empregar abordagens mais dinâmicas, 

favorecendo, assim, a tomada de decisões mais coerentes, com vistas a reduzir a exposição 

dos escolares ao adoecimento. Devem ser implementadas, pelo menos uma vez ao ano, 

preferencialmente no início do período letivo, avaliações para monitoramento do crescimento 

e desenvolvimento do escolar, oferecendo cuidado integral, de acordo com as necessidades de 

saúde detectadas (BRASIL, 2009).  

Dentre as ações de saúde previstas no âmbito do PSE observa-se o incentivo ao 

desenvolvimento de atividades de promoção, prevenção e assistência à saúde, com destaque 

para a avaliação das condições de saúde dos escolares. Estas atividades compreendem: 
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avaliação clínica; avaliação nutricional; promoção da alimentação saudável; avaliação 

oftalmológica; avaliação da saúde e higiene bucal; avaliação auditiva; avaliação psicossocial; 

atualização e controle do cartão vacinal; redução da morbimortalidade por acidentes e 

violência; prevenção e redução do consumo de álcool; prevenção do uso de drogas; promoção 

da saúde sexual e da saúde reprodutiva; controle do tabagismo e outros fatores de risco do 

câncer; educação permanente em saúde; atividade física e saúde; promoção da cultura da 

prevenção no âmbito escolar; inclusão de temáticas em saúde no projeto político pedagógico 

das escolas (BRASIL, 2009). 

No conjunto de ações específicas descritas no PSE, ressalta-se a avaliação 

oftalmológica como um item de grande importância para a PS de escolares, pois a deficiência 

visual passa a ser percebida principalmente quando a criança ingressa na vida escolar, ao 

serem desenvolvidas atividades que demandam maior esforço visual (FIALHO, 2011). 

Dificuldades na visão constituem um grande obstáculo ao processo de aprendizagem, além de 

alterar significativamente a qualidade de vida das pessoas afetadas, no caso, os alunos.    

Entretanto, não é consensual a idade ideal para a realização das avaliações 

oftalmológicas na criança, pois muitos dos testes são subjetivos e dependem da sua 

colaboração. Há, contudo, idades limite para as diversas avaliações (DINIS et al., 2008). De 

modo geral, são consideradas idades-chave para a realização das avaliações: 

 Ao nascimento, quando podem ser detectados problemas maiores como catarata 

congênita e más-formações oculares. O teste do reflexo vermelho ou Bruckner test 

deve ser efetuado na primeira consulta do recém-nascido na atenção básica e repetido 

aos 4, 6 e 12 meses e na consulta dos dois anos de idade (BRASIL, 2012). 

 Aos 3 anos de idade está indicada à triagem da acuidade visual, utilizando-se tabelas 

de letras ou figuras. Essa triagem poderá ser feita no contexto escolar como uma ação 

de prevenção e promoção da saúde, efetuada conjuntamente entre as equipes de 

educação e saúde (BRASIL, 2009). 

  A partir dos 6 anos de idade nova revisão está indicada (fase pré-escolar) e pelo 

menos mais duas avaliações até a adolescência. Após os 6 anos, grande parte dos 

problemas sensoriais ligados ao desenvolvimento da visão é mais dificilmente tratável 

e frequentemente não se consegue a recuperação total. Portanto, justifica-se a 

necessidade de se efetuar tal rastreio (DINIS et al., 2008). 

 Entre 14 e 45 anos deve ser feito exame oftalmológico ocasional entre as pessoas que 

apresentem sintomas e queixas de visão deficiente, traumatismo ou diabetes.  
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Como divulgado, os problemas visuais influenciam diretamente o aprendizado e a 

socialização e prejudicam o desenvolvimento natural das aptidões intelectuais, escolares, 

profissionais e sociais (DIAS et al., 2011). A existência de anomalias da refração, de 

opacidades nos meios transparentes, de estrabismos ou de outras doenças que afetem a visão 

pode lesar definitivamente o sistema visual (DINIS et al., 2008). Em crianças, as causas mais 

comuns associadas à diminuição da acuidade visual são a ambliopia (redução da visão sem 

uma lesão orgânica detectável no olho), seus fatores de risco (estrabismo, anisometropia, 

catarata e ptose) e os erros de refração (miopia e hipermetropia) (BRASIL, 2012). 

No intuito de contribuir para a melhoria do processo ensino-aprendizagem, por meio 

da prevenção, identificação e correção de problemas visuais em educandos matriculados na 

rede pública de ensino da educação básica (alunos do ensino fundamental), foi criado em 

2007 pelo governo federal o Projeto Olhar Brasil (BRASIL, 2009). 

Referido projeto propõe-se a atuar na identificação e na correção de problemas de 

visão em alunos da rede pública de ensino, priorizando, inicialmente, o atendimento ao ensino 

fundamental (1ª a 8ª /1° ao 9° ano), em alfabetizandos cadastrados no Programa Brasil 

Alfabetizado e na população com idade igual ou acima de 60 anos (BRASIL, 2008). 

As ações previstas no Projeto Olhar Brasil visam identificar, mediante uma triagem 

entre o público-alvo, a existência de erros de refração que necessitarão de consulta 

oftalmológica. Para este fim, aplica-se o teste de acuidade visual utilizando a escala de sinais 

de Snellen. Esse teste emerge como uma importante estratégia, uma vez que permite a 

avaliação da função visual através de uma técnica simples, confiável e de baixo custo (DIAS, 

2011). 

Em virtude de problemas de visão poderem ser evitados ou amenizados com 

atendimento preventivo e/ou curativo, torna-se imprescindível que os educandos tenham 

acesso à consulta oftalmológica e aos óculos. Dessa forma, poderão se propiciar condições 

adequadas para um desenvolvimento social educacional completo (BRASIL, 2008).  

Ressalta-se que outras iniciativas antecederam o Projeto Olhar Brasil e merecem ser 

referenciadas neste momento. Ao longo da sua história, o Conselho Brasileiro de 

Oftalmologia, juntamente com empresas privadas e centros universitários, desenvolveu ações 

com o objetivo de melhorar as condições de saúde ocular da população, com base em caráter 

preventivo. De acordo com Taleb, Ávila e Moreira (2009), dentre as ações implementadas 

pelo CBO destacam-se: 
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 Campanhas Sociais de Saúde Ocular (1994): desenvolvidas em parceria com empresas 

privadas, voltadas ao atendimento de crianças, jovens e adultos, de abrangência 

nacional, com o objetivo de identificar deficiências visuais e fazer doação de óculos e 

encaminhamento para atendimento, quando necessário.  

 

 Campanha de Reabilitação Visual – olho no olho (1998 a 2001): desenvolvida em 

parceria com o Ministério da Educação, voltada ao atendimento de crianças da 1ª série 

do ensino fundamental de escolas públicas, contemplou 658 municípios brasileiros, 

com o objetivo de identificar deficiências visuais, fazer doação de óculos e 

encaminhamento para atendimento, quando necessário. As ações envolviam o 

treinamento de professores para triagem visual; aplicação do teste de acuidade visual 

nas escolas; realização dos exames oftalmológicos, em hospitais de centros 

universitários, clínicas e consultórios. 

 

 Campanha Baixa Visão (a partir de 2001): desenvolvida em parceria com o Ministério 

da Educação, voltada ao atendimento de escolares portadores de baixa visão, 

identificados no Projeto Olho no Olho. Beneficiou aproximadamente 5 mil escolares, 

bem como a demanda reprimida existente em cada localidade. As ações envolviam a 

avaliação da função visual, prescrição de auxílios ópticos e não ópticos e orientação à 

criança e à família. No entanto, o projeto apresentou como limitação a não oferta de 

atendimento oftalmológico dos pacientes, por falta de recursos financeiros, uma vez, 

que, inicialmente, houve a necessidade de formar um grupo de profissionais 

capacitados para o referido atendimento. 

 

 Campanha de reabilitação visual comunidade solidária (2002): implementada em 

parceria com o governo federal e ONGs, priorizou o atendimento de 1 milhão de 

jovens e adultos, participantes do Programa de Alfabetização da Comunidade 

Solidária, em todo o território nacional. As ações envolviam a triagem de portadores 

de deficiência visual e atendimento oftalmológico em serviços credenciados, doação 

de óculos e encaminhamento nos casos necessários. Este programa prevê o 

atendimento por mutirões nos centros universitários credenciados, ou o deslocamento 

de equipes de profissionais a determinadas localidades estratégicas, com a mesma 

finalidade. 
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 Campanha de Reabilitação Visual da Fundação Banco do Brasil (2002-2003): 

trabalhada em parceria com a Fundação Banco do Brasil, priorizou o atendimento de 

jovens e adultos, matriculados no Programa BB EDUCAR, da Fundação, em todo o 

território nacional.  Iniciou com um projeto piloto em quatro municípios do Rio 

Grande do Norte, e foi, posteriormente, estendido a todo o país. As ações envolviam a 

triagem de portadores de deficiência visual e atendimento oftalmológico em serviços 

credenciados, doação de óculos e encaminhamento nos casos nos quais isso se faz 

necessário.  

 

 Campanha Pequenos Olhares (2005): fruto de parceria entre o CBO e a Frente 

Parlamentar de Saúde, sem qualquer incentivo do poder público, teve como público- 

alvo crianças da 1ª série do ensino fundamental. Nesta campanha, além do mutirão de 

atendimento (triagem, encaminhamento e atendimento), foram proferidas diversas 

palestras sobre a importância dos cuidados com a visão.  

 

Além das campanhas ora citadas, merece destacar que desde o ano de 1995, quando a 

Organização Pan-Americana da Saúde, Oficina Regional da Organização Mundial da Saúde 

lançou oficialmente a Iniciativa Regional de Escolas Promotoras de Saúde, os estados 

membros da América Latina e do Caribe têm fortalecido suas ações de promoção da saúde na 

escola mediante rediscussão e reflexão sobre atividades no campo da saúde escolar (BRASIL, 

2007). 

Denomina-se Escola Promotora da Saúde a estratégia de promoção da saúde no âmbito 

escolar e o mecanismo articulador de esforços e recursos multissetoriais, orientados ao 

melhoramento das condições de saúde e bem-estar, ampliando assim as oportunidades para a 

aprendizagem com qualidade e desenvolvimento humano sustentável de todos os integrantes 

das comunidades educativas (OPAS, 2003).   

Em 1996, em São José, Costa Rica, fundou-se a Rede Latino-Americana de Escolas 

Promotoras de Saúde. Desta rede participaram representantes da Argentina, Bolívia, Chile, 

Cuba, Colômbia, México, Panamá, Nicarágua, Honduras, Equador, El Salvador, Costa Rica, 

República Dominicana, Peru, Paraguai, Venezuela e colegas da Espanha, da Escola Andaluza 

de Saúde Pública (CERQUEIRA, 2012). Seu principal objetivo era estabelecer atividades de 

cooperação técnica para melhoria da saúde escolar, por via do desenvolvimento e 

fortalecimento das iniciativas de promoção da saúde no contexto de cada país. 
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As iniciativas que começaram nas escolas com os professores e alunos, envolvendo 

funcionários e a direção das escolas, se consolidaram nas atividades dos programas 

curriculares e atravessaram os muros escolares para envolver as famílias e comunidades. As 

EPS abriram espaço para a participação dos pais, famílias e da comunidade, passando a ser 

vistas, respeitadas e apoiadas como patrimônio da comunidade (BRASIL, 2007).  

Portanto, a promoção da saúde no âmbito escolar possui um enfoque holístico, 

considerando três componentes relacionados entre si: educação para a saúde com enfoque 

integral, incluindo o desenvolvimento de habilidades para a vida; criação e manutenção de 

ambientes físicos e psicossociais saudáveis e oferta de serviços de saúde, alimentação 

saudável e vida ativa (CARDOSO; REIS; IERVOLINO, 2008). 

No nível estadual, há a experiência de formação de rede de Escolas Promotoras de 

Saúde no Estado do Tocantins, que ao conceber a promoção da saúde na ótica da gestão 

estratégica, cria um agente/ator interlocutor da escola com os serviços de saúde, lançando mão 

de outras estratégias e ferramentas do SUS (SILVA; DELORME, 2007).  
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9   MÉTODO 

 

9.1 Tipo de estudo 

 

Trata-se de um estudo de avaliação com grupos comparativos sobre o uso de uma 

cartilha na forma virtual e impressa. Neste tipo de estudo, observam-se o emprego de métodos 

de pesquisa científica e procedimentos para avaliar um programa, cuidado, ou política através 

de meios analíticos para documentar o valor de uma atividade (LOBIONDO-WOOD; 

HABER, 2001). 

Existem vários tipos de avaliação. A análise de processo, ou análise de 

implementação, é realizada para obter informação descritiva sobre o processo de 

implementação de um novo programa ou procedimento, além do seu funcionamento na 

operação real. A análise de resultado documenta a extensão em que as metas de um programa 

são atingidas. A análise de impacto tenta identificar, geralmente usada em delineamento 

experimental, os impactos ou efeitos brutos de uma intervenção (POLIT; HUNGLER; BECK, 

2011). 

Diante do exposto, este estudo localiza-se na área de análise de processo, pois busca 

comparar o uso da cartilha virtual e da cartilha impressa mediante dois grupos em situação 

real. 

 

9.2 Local do estudo 

  

O estudo foi desenvolvido em uma escola pública da rede estadual de ensino da cidade 

de Fortaleza, capital do estado do Ceará, vinculada à Secretaria Executiva Regional (SER) II. 

Esta é formada por vinte bairros, onde moram 325.058 pessoas. Desta Regional faz parte a 

Aldeota, Cais do Porto, Cidade 2000, Cocó, De Lourdes, Dionísio Torres, Engenheiro 

Luciano Cavalcante, Guararapes, Joaquim Távora, Manuel Dias Branco, Meireles, Mucuripe, 

Papicu, Praia de Iracema, Praia do Futuro I e II, Salinas, São João do Tauape, Varjota e 

Vicente Pinzón. Dentre os bairros citados, a Aldeota destaca-se por possuir grande 

adensamento comercial e de serviços, responsável por importante fatia da arrecadação 

municipal. 

A escolha por esta instituição deu-se de forma intencional, por ofertar turmas de 

ensino fundamental e médio, e funcionar em dois turnos, manhã e tarde, além da facilidade de 
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acesso das pesquisadoras. No referente à distribuição das turmas, existiam na escola quatro 

turmas do ensino médio, sendo uma do 1º ano, duas do 2º e uma do 3º ano. Estas possuíam 

em média quarenta alunos por sala, exceção feita às turmas do 3º ano que possuiam vinte 

alunos matriculados por turno.  

Adicionalmente, no período da coleta não havia qualquer iniciativa, pública ou 

privada, voltada à saúde do escolar na instituição ora citada. Por este motivo, a realização 

deste estudo foi pertinente, porquanto os alunos jamais haviam sido submetidos à avaliação 

ocular, bem como realizado outras atividades de educação em saúde.  

Estruturalmente, a escola oferece salas amplas, com boa iluminação e ventilação; 

algumas destas são dotadas de aparelho de ar condicionado, e outras de ventiladores 

instalados no teto. O mobiliário é composto por carteiras e mesas individuais para a execução 

dos trabalhos de alunos e professores, e também quadro branco para o registro de tópicos 

durante as aulas expositivas. Além das salas convencionais, estavam à disposição dos alunos 

um laboratório educacional de informática, uma biblioteca, sala de vídeo, quadra 

poliesportiva e academia, para a prática de exercícios físicos. Esta última é composta por 

estações de musculação, aparelhos ergométricos e tatame. 

Da equipe pedagógica fazem parte 24 professores que se revezam nas diversas 

disciplinas básicas integrantes da grade curricular de ensino. Já o núcleo gestor é formado por 

uma diretora, uma secretária, uma coordenadora escolar e um assessor financeiro. A escola 

conta ainda com seis funcionários de serviços gerais e uma cozinheira e funciona todos os 

dias, de segunda a sexta, em dois turnos.   

 

9.3 População e amostra 

  

A população do estudo foram os estudantes do ensino fundamental e médio que 

estavam devidamente matriculados na citada instituição, com idade entre 13 e 23 anos. A 

opção por trabalhar com escolares a partir de 13 anos deveu-se ao fato de ser esta a idade 

mínima fundamental e considerada necessária para que eles repassem informações sobre sua 

condição de saúde ocular, a exemplo das queixas gerais relacionadas com a visão, sobretudo 

se o problema for monocular, além de utilizar com maior desenvoltura a cartilha para o 

autoexame ocular nas formas impressa e virtual (MONTILHA et al., 2006).  

Como critérios de inclusão constaram os seguintes parâmetros, a saber: ter condições 

físicas para a execução das atividades propostas para o autoexame ocular e domínio básico de 
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uso da informática. Isto incluiu ligar e desligar o equipamento, acessar ícones na área de 

trabalho e manusear as ferramentas básicas oferecidas para navegação.  

Para fins de ingresso neste estudo, desconsideraram-se todos os estudantes que 

apresentaram cegueira, ou seja, aqueles cuja acuidade visual for igual ou inferior a 20/400 no 

melhor olho com a melhor correção possível, ou, ainda, a presença de campo visual inferior a 

20º centrais, comprovados mediante exame com o oftalmologista (TALEB; AVILA; 

MOREIRA, 2012). Como critério de descontinuidade adotou-se a desistência em qualquer 

momento da coleta de dados.  

Para o cálculo amostral empregou-se a fórmula de Jekel, Katz e Elmore (2005) para 

estudos com grupos comparativos descrita a seguir: 

 

 

 

 Onde: 

 n – Tamanho da amostra 

 Zα – Coeficiente de confiança 

 Zβ – Poder  

 P – Proporção de ocorrência do desfecho 

 d – Diferença clinicamente importante 

 

Após estudo piloto utilizando-se a cartilha impressa e a virtual, a taxa de execução 

correta do autoexame ocular encontrada foi de 44% e 50%, respectivamente. Diante do 

exposto, calculou-se a média das proporções de sucesso e adotaram-se os seguintes valores: 

Zα = 95%, β = 80%, P = 47%, d = 30%.  Ressalta-se que a adoção dessa diferença 

clinicamente importante justifica-se pelo fato de ter sido encontrada uma variação grande de 

resultados considerados adequados entre os estudantes que utilizaram as duas cartilhas.  

Assim, ao substituir os valores na fórmula, o número mínimo de alunos por grupo deveria ser 

igual a 43, totalizando 86 participantes. No entanto, foi adicionado a esse total um percentual 

de segurança de 4% para eventuais perdas, perfazendo um total de 100 alunos.  

Concluída a determinação do número amostral, os participantes foram distribuídos em 

dois grupos. Destes, o primeiro faria uso da cartilha impressa (comparação) e o segundo 

grupo usaria a cartilha virtual (teste), ambos com distribuição similar quanto ao número de 

participantes, idade, sexo, nível de escolaridade, situação econômica.  
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A fim de reduzir a probabilidade de erros sistemáticos e permitir a utilização de testes 

estatísticos, tornou-se imprescindível a alocação aleatória dos indivíduos nos grupos 

comparação e teste. Para atender a este pré-requisito convencionou-se que os alunos 

matriculados no turno da manhã seriam alocados para o grupo comparação, enquanto os 

matriculados no período da tarde foram designados para o grupo teste.  

 

9.4 Instrumentos de coleta  

9.4.1 Desenvolvimento e adequação dos instrumentos de coleta 

  

 Empregaram-se dois instrumentos para a coleta de dados. O primeiro deles 

(APÊNDICE F) encontra-se dividido em duas partes e destinou-se à caracterização 

sociodemográfica dos estudantes (idade, gênero, estado civil, renda mensal, procedência, 

naturalidade) e dados sobre o conhecimento prévio dos estudantes sobre o autoexame ocular e 

cuidados com a visão (data da última consulta com o oftalmologista, relato de sinais e 

sintomas indicativos de problemas de visão).  

O segundo instrumento (APÊNDICE G) foi desenvolvido para ser utilizado pelos 

juízes durante a avaliação do desempenho do aluno ao realizar o autoexame ocular por meio 

do uso das cartilhas virtual (grupo teste) e cartilha impressa (grupo comparação). Referido 

instrumento foi criado e validado por Nascimento (2010) em sua dissertação de mestrado e 

consiste em uma escala de três pontos do tipo Likert (3 – Adequado; 2 – Parcialmente 

Adequado; 1 – Inadequado). O instrumento foi dividido em cinco áreas referentes ao 

autoexame ocular: a) exame da acuidade visual – longe; b) acuidade visual – perto; c) exame 

das estruturas oculares externas - pálpebras, conjuntiva e esclera, pupila, íris; d) exame do 

campo visual – visão periférica; e) exame do campo visual – visão central. Dentro de cada 

categoria atribuiu-se uma pontuação para o desempenho do participante, variando numa 

escala de 1 a 3, onde o valor mínimo foi atribuído à resposta inadequado e o máximo à 

resposta adequado. Essa distribuição gerou um valor único para a escala, correspondente às 

respostas dos 25 itens. O intervalo possível dessa escala foi de 25 (25 itens multiplicados pelo 

valor 1) a 75 (25 itens multiplicados pelo valor 3).  

Foi considerado adequado quando o participante conseguisse efetuar corretamente o 

comando mediante leitura das instruções contidas na cartilha e/ou após assistir ao vídeo 

tutorial (grupo teste); parcialmente adequado, quando realizou o exame em parte, ou 

inadequado sempre que o comando não foi realizado. 
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9.5 Pré teste 

 

Os instrumentos construídos foram submetidos a um pré-teste antes do início da coleta 

definitiva. Em geral, este procedimento é adotado para determinar se o instrumento de coleta 

de dados foi elaborado com clareza, sem parcialidade, e se é útil para a geração de 

informações desejadas, assegurando sua validade e precisão (POLIT; BECK; HUNGLER, 

2004; GIL, 2008). 

Em outubro de 2012, o pré-teste foi aplicado no Departamento de Enfermagem da 

Universidade Federal do Ceará. Participaram deste momento dezenove alunos, com idade 

entre 19 e 31 anos, devidamente matriculados em uma instituição pública de ensino. De 

acordo com a literatura, de dez a vinte indivíduos é considerado ideal para este teste. Embora 

pequena, a amostra deve ser representativa do universo de respondentes a se trabalhar, 

compondo uma amostra ideal (GIL, 2008). 

Durante o pré-teste foram feitas anotações registrando os obstáculos ou intercorrências 

quando da realização do autoexame pelos alunos, além de detalhes do processo de filmagem 

empregado para posterior análise. Esse momento foi importante para a adequação dos 

instrumentos utilizados pelos alunos (APÊNDICE F) e pelo comitê de juízes (APÊNDICE G), 

antes do início da coleta, bem como para testar os equipamentos, a adequação do 

posicionamento e distância da câmera.  

A duração do teste variou entre dezessete e trinta minutos. Os alunos leram as 

orientações contidas na cartilha impressa e no questionário utilizado para sua caracterização, e 

executaram o autoexame posteriormente com as informações obtidas. 

Após a conclusão do pré-teste efetuaram-se modificações no questionário a ser usado 

pelos alunos. Observou-se, então, a necessidade de incluir mais alguns itens para melhor 

caracterização dos estudantes no tocante à sua condição de saúde ocular. Acrescentaram-se 

quinze itens novos à versão original, na parte I, sessão II, que investiga hábitos e 

conhecimento dos participantes sobre cuidados com os olhos. Ressalta-se que os participantes 

desse momento não foram incluídos na amostra final do estudo. 

 

9.6 Coleta de dados 

 

A coleta de dados ocorreu de dezembro de 2012 a dezembro de 2013, com um 

intervalo de cinco meses entre o uso das cartilhas impressa e digital. A fim de facilitar sua 

operacionalização, esta foi dividida em três momentos, a saber: abordagem dos alunos em sala 
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de aula – para explicitação dos objetivos da pesquisa e solicitação de anuência (aluno e 

responsável legal); realização do autoexame ocular pelo aluno utilizando a cartilha virtual 

(grupo teste) ou impressa (grupo comparação); aplicação de um formulário – para 

caracterização dos participantes, coleta de informações sobre sua condição de saúde ocular e 

opinião sobre a cartilha (APÊNDICE F). 

Inicialmente, visitou-se a instituição selecionada a fim de levar ao conhecimento do 

núcleo gestor da escola a intenção de aplicar junto aos alunos a cartilha sobre autoexame 

ocular. Quando da visita, deu-se uma cópia do projeto, contendo a descrição detalhada das 

etapas a serem desenvolvidas, objetivos, benefícios e riscos decorrentes da participação do 

aluno no estudo. Adicionalmente, entregou-se uma cópia do parecer do Comitê de Ética em 

Pesquisa autorizando a realização da pesquisa. Durante a reunião a diretora demonstrou 

interesse na temática, sobretudo por não haver na instituição qualquer projeto voltado à saúde 

do escolar. Ao final do encontro, ela assinou o documento de anuência e ofereceu apoio ao 

desenvolvimento das atividades propostas, permitindo o acesso direto aos estudantes em sala 

de aula, além de reservar um espaço físico na instituição (sala da academia) para a realização 

dos exames.  

Na segunda fase da coleta de dados houve uma readequação no quadro de lotação dos 

funcionários do núcleo gestor da referida escola. Deste modo, outra reunião foi agendada, 

para repasse das mesmas informações que haviam sido dadas no segundo semestre de 2012, 

antes do início da coleta, solicitando a renovação da anuência. A nova equipe avaliou a 

proposta, concordou com o trabalho que estava em andamento e o novo termo foi assinado. 

  Todos os alunos foram informados sobre o desenvolvimento do estudo em sala de 

aula. As visitas ocorreram, a princípio, na presença da diretora da escola, que gentilmente se 

disponibilizou a apresentar a pesquisadora responsável pela aplicação da cartilha aos docentes 

e discentes. Inicialmente deu-se uma breve explicação sobre o que era o autoexame ocular, 

quais os benefícios em executar a avaliação e principalmente esclareceu-se que não havia 

risco ao participar. Nesse momento os alunos interessados foram orientados a se dirigir à sala 

da academia, individualmente, para começar a avaliação.  

De todos os espaços oferecidos pela escola, a sala da academia foi o mais adequado 

para sediar a realização dos exames. O ambiente foi preparado para a implementação das 

atividades, seguindo as orientações contidas no manual do Projeto Olhar Brasil (BRASIL, 

2008), o qual recomenda ambiente silencioso, com boa iluminação, sendo a luz oriunda de 

trás ou do lado do participante que estará realizando o exame, como premissa para uma 
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avaliação eficaz. Adicionalmente, esta sala possuía mais de 5m de largura e de comprimento, 

outro requisito necessário no referente à estrutura física.  

Uma mesa com cadeira foi disponibilizada, e sobre esta se encontrava a pasta 

contendo o material necessário à realização dos exames propostos, além do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE A), um formulário (APÊNDICE F) e uma 

ficha de respostas (APÊNDICE H). Os alunos com idade igual ou superior a 18 anos 

assinaram o mencionado termo de consentimento livre e esclarecido no ato da realização do 

autoexame, após receberem as instruções acerca da atividade a ser executada. No entanto, 

aqueles com idade inferior a 18 anos, que manifestaram interesse em participar do estudo, 

levaram a Carta Convite (APÊNDICE B), juntamente com uma cópia do TCLE (APÊNDICE 

A), que deveria ser assinada pelo responsável legal do aluno, permitindo sua participação na 

pesquisa, sempre que ele julgasse pertinente. A carta informava sobre os objetivos da pesquisa 

e sobre todas as atividades a serem desenvolvidas no decorrer do estudo.  

Primeiramente foram coletados os dados sobre a realização do autoexame ocular com 

o emprego da cartilha impressa (grupo comparação), e após a conclusão deste momento, 

iniciou-se a coleta referente ao uso da cartilha virtual (grupo teste). A primeira fase ocorreu de 

dezembro de 2012 a fevereiro de 2013. Nela a pesquisadora responsável efetuou a coleta sem 

ajuda das bolsistas de iniciação científica. Estas foram escaladas para efetuarem a coleta de 

dados com a cartilha virtual. Após uma pausa de cinco meses, a segunda fase da coleta foi 

retomada no mês de agosto de 2013, sendo concluída em dezembro do mesmo ano.  

Independente da versão da cartilha em uso, impressa ou virtual, disponibilizou-se um 

kit contendo todo o material, o qual foi devolvido ao final de cada sessão, necessário à 

realização do autoexame ocular, composto por: escala para avaliar a capacidade de enxergar 

para longe (tabela de Snellen) e perto (escala de Jaegger); um pedaço de barbante medindo 

5m; um rolo de fita adesiva; cotonetes; espelho; álcool gel; caneta esferográfica ponta média; 

jornal; e uma ficha para registro dos resultados ao final de cada avaliação. O participante foi 

instruído a ler o material e, posteriormente, iniciar a execução dos passos contidos na cartilha 

para a realização do autoexame ocular. Foi solicitado que cada aluno executasse os exames 

conforme seu entendimento. Dúvidas e esclarecimentos só foram respondidos ao final de cada 

sessão, após a conclusão do autoexame e devolução do material. 

Para o grupo teste disponibilizou-se um computador contendo a cartilha virtual 

instalada. Cada participante foi orientado a clicar em um ícone na área de trabalho 

denominada de autoexame ocular, para então ter acesso à área referente à realização dos 

exames. Nesta área estavam listadas todas as avaliações que compõem o autoexame ocular. 
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Para efetuá-las bastou mover o cursor em direção ao ícone identificado com o nome do exame 

a ser feito e dar um clique. Em seguida nova janela se abriu, contendo as instruções 

necessárias para a avaliação. Este procedimento se repetiu nos demais exames. Nos casos nos 

quais houve dúvida, tinha-se à disposição um vídeo tutorial, que poderia ser acessado 

clicando-se em um ícone na parte inferior da tela.  

 

 

                   Figura 2 Cartilha virtual e as telas contendo as etapas do autoexame ocular 

 

A coleta foi executada por uma equipe de pesquisadores previamente capacitados 

quanto ao uso dos instrumentos, em relação à técnica do autoexame ocular e manuseio do 

equipamento de vídeo. Assim, a equipe pôde operar seguramente o equipamento e avaliar as 

condições locais para as filmagens, como a posição da câmera, a distância e o ângulo.  

Da equipe fizeram parte uma enfermeira, a qual era a responsável técnica pela 

elaboração e execução do projeto, além de duas acadêmicas de enfermagem. O treinamento 

transcorreu nas dependências da escola que sediou o estudo, e nele adotaram-se o manual de 

triagem de acuidade visual e os livros de semiologia como material de referência para o 

exame ocular (BRASIL, 2008; JARVIS, 2012; BARROS, 2010). Merece destacar que durante 

o processo de treinamento houve a supervisão de uma doutora em enfermagem com larga 

experiência na temática, para direcionar as ações de formação, reduzindo possível viés. 

As bolsistas de iniciação científica acompanharam uma semana de coleta de dados 

com a cartilha impressa sobre autoexame ocular. Inicialmente, receberam informações gerais 

sobre o processo de coleta de dados, tais como apresentação dos formulários e a sequência 

correta de preenchimento, a posição do equipamento de vídeo em relação ao aluno em uso da 
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cartilha, e sobre possíveis dificuldades dos alunos ao longo do desenvolvimento do 

autoexame ocular.  

No segundo momento, tiveram a oportunidade de realizar, individualmente, uma 

coleta sob a supervisão da pesquisadora responsável. Após este momento, dúvidas existentes 

foram esclarecidas e as bolsistas aguardaram a conclusão da primeira fase da coleta, uso da 

cartilha impressa, para iniciar a coleta referente à cartilha virtual. 

 

9.7 Filmagens 

 

Para auxiliar no processo de análise, adotou-se a filmagem de todos os alunos 

efetuando o autoexame ocular, para uma observação minuciosa da técnica desenvolvida 

durante as avaliações, mediante uso da cartilha impressa (grupo comparação) e da cartilha 

virtual (grupo teste). A opção por esta técnica deveu-se, em parte, ao fato de tornar possível 

analisar e ao mesmo tempo manter a neutralidade dos dados, permitindo certo grau de 

exatidão na coleta das informações. Adicionalmente, outros pesquisadores ou colaboradores 

(juízes) também podem fazer uso do material coletado, e com ele estabelecer um paralelo 

entre as observações, diminuindo a probabilidade de viés nas análises (BELEI; GIMENIZ-

PASCHOAL; NASCIMENTO; MATSUMOTO, 2008).  

Neste estudo, a filmagem foi feita com duas filmadoras diferentes. Na primeira etapa 

trabalhou-se com uma câmera digital, Sony DCR-DVD 405, portátil, com zoom óptico de 

10.0 x e zoom digital de 120.0 x, resolução de imagem equivalente a 2016x1512 pixels, e 

modo de arquivo de vídeos em formato AVCHD e MP4, os quais foram armazenados em 

míni DVD. Já a segunda câmera digital era Sony DCR-PJ6, portátil, com zoom óptico de 70 x 

e zoom digital de 1800 x, foco automático, estabilizador de imagem, com projetor integrado, 

altofalantes estéreo embutidos, e modo de arquivo de vídeos em cartão de memória (memory 

stick). 

Como observado, a primeira mostrou desvantagem, quando comparada à segunda, no 

referente ao modo de gravação dos vídeos. Em virtude da necessidade de se utilizar um míni 

DVD, dificultou-se a dinâmica de trabalho. Cada disco suportava no máximo 30 minutos de 

gravação, no entanto o tempo de uso do material foi variável, em alguns casos ultrapassando 

uma hora. Então, em determinados momentos, foi preciso dar uma pausa para substituição do 

disco em uso, o que, de certo modo, quebrou o ritmo de realização dos exames. Este foi um 

dos motivos que levaram à compra de outra filmadora, com modo de arquivamento mais 

amplo. Dessa maneira, favoreceu-se o processo de coleta, evitando pausas desnecessárias. 
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Adicionalmente, o custo de cada filmagem utilizando-se o cartão de memória é menor quando 

comparado ao uso do míni DVD.  

Empregou-se um tripé dobrável para apoio da câmera, cuja altura, quando fechado, é 

de 43 cm, mas pode chegar a 127 cm depois de montado. Suporta equipamentos de até 

1,15kg, possui cabeça com três posições ajustáveis e nivelador bolha, além de coluna central 

com ajuste manual de altura. Hastes em alumínio com prolongadores divididos em quatro 

seções com três travas, braço longo para rotação da base da câmera e pés emborrachados 

complementam o produto. 

Inicialmente, fez-se um pré-teste com a filmadora em uma população similar à 

trabalhada para a coleta. Neste momento a pesquisadora testou o equipamento, no respeitante 

ao manuseio, considerou o melhor ângulo e a distância que favorecesse a observação dos 

passos componentes da técnica do autoexame ocular. Ademais, adotou uma posição que não 

causasse constrangimento ao participante, porquanto muitos ficavam visivelmente 

desconfortáveis ao saber que iriam ser submetidos à filmagem. 

 Segundo se convencionou, a filmadora deveria ser posicionada do lado direito do 

participante, um pouco mais recuad em relação à cadeira do aluno. Assim, possibilitava a 

visualização do material a ser usado, bem como dos movimentos efetuados por ele ao realizar 

os exames. O tempo médio de gravação foi de 26 minutos, mas, às vezes, chegou até a 51 

minutos e 57segundos. Ademais, a gravação só foi iniciada mediante autorização do aluno, e a 

pausa só foi feita após a conclusão dos exames. 

Como o cartão de memória da filmadora possuía 4GB, foi possível a gravação de três 

vídeos em alta resolução. Diante deste fato, foi necessário descarregar o conteúdo do cartão 

em um laptop da marca Sony Vaio, para em seguida dar prosseguimento à coleta de dados. À 

medida que os vídeos iam sendo salvos, eram numerados, de acordo com a ordem de 

participação dos alunos, a fim de facilitar a organização e evitar a perda de informações. 

Durante toda a coleta foram descartados três vídeos, referentes à fase de uso da cartilha 

virtual, pois os alunos desistiram logo após iniciarem o uso do material.  

 Após serem numeradas, as filmagens foram salvas em um banco, onde se abriram duas 

pastas e dentro de cada uma delas foram importados os vídeos resultantes da realização dos 

exames contendo a cartilha impressa e a virtual. Ao longo do processo de análise, cada juiz 

teve acesso a este banco de imagens e pôde tecer suas considerações acerca do desempenho 

dos alunos. Para isto, usaram um formulário próprio (APÊNDICE G). Na Figura 3 apresenta-

se um fluxograma das etapas da coleta e randomização dos participantes do estudo.   
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Figura 3  Fluxograma das etapas da coleta e randomização dos participantes do estudo 
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9.8 Seleção dos juízes  

  

 Selecionaram-se três enfermeiros para efetuar as análises das filmagens referentes à 

realização do autoexame ocular. A opção pelo número ímpar de juízes participantes foi 

adotada para reduzir a possibilidade de empate nas respostas, bem como questionamentos 

dúbios, proporcionando ao pesquisador visualizar o índice de concordância entre eles 

(ALEXANDRE; COLUCI, 2011; OLIVEIRA, 2008). 

Inicialmente, os juízes foram selecionados por conveniência levando-se em 

consideração sua experiência e qualificação profissional. Para participarem do estudo, eles 

deveriam obter uma pontuação igual ou superior a cinco pontos, segundo critérios adaptados 

aos objetivos deste estudo conforme o quadro a seguir:  

 

Quadro 1- Sistema de classificação de juízes segundo critérios próprios. Fortaleza-CE, 2014 

 

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DOS JUÍZES PONTUAÇÃO 

1. Possuir tese/dissertação/especialização na área de 

interesse* 

3pt 

2. Publicar e pesquisar sobre construção e validação de 

tecnologias em saúde 

1pt 

3. Possuir conhecimento metodológico sobre a construção 

de escalas e questionários 

2pt 

4. Ter participação em grupos/projetos de pesquisa na 

temática de interesse* 

1pt 

5. Ter experiência na temática de validação de instrumentos 

ou materiais educativos 

2pt 

*Área de interesse: Construção e validação de tecnologias em saúde 

 

Com vistas à seleção dos juízes, valeu-se da reunião do grupo de pesquisa em 

intervenções de enfermagem no cuidado do adulto em situação crítica, mediante os critérios já 

citados. Escolheram-se três juízes. Após a escolha, foi enviada por e-mail a carta convite 

(APÊNDICE D), a qual continha informações sobre a pesquisa a ser desenvolvida, citando os 

objetivos e o método adotado de forma resumida, bem como a descrição das atividades a 

serem executadas para a análise dos vídeos. Posteriormente eles foram orientados a 

comparecer ao Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Ceará para 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE C) e para receberem 

o treinamento necessário à execução das análises dos vídeos. 
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De acordo com os critérios estabelecidos, o comitê foi constituído por três 

enfermeiras, conforme descrição a seguir: 

 

Juiz 1 – Enfermeira do Trabalho pela Universidade Estadual do Ceará, é professora do 

Curso de Enfermagem de uma universidade privada há dois anos. Integrante de grupo de 

estudo e pesquisa relacionado à temática de interesse, desenvolveu sua dissertação de 

mestrado abordando a construção e validação de uma hipermídia educativa sobre punção 

venosa periférica. Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da 

Universidade Federal do Ceará, atualmente desenvolve pesquisa sobre comparação de 

estratégias de aprendizagem nas modalidades presencial e virtual sobre terapia intravenosa 

entre acadêmicos de enfermagem. Possui produção científica voltada à temática de construção 

e validação de tecnologias em saúde, com enfoque especial nas estratégias de aprendizagem 

virtuais.  

Juiz 2 - Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem na Promoção da 

Saúde da Universidade Federal do Ceará, é integrante de grupo de estudo e pesquisa 

relacionado à temática de interesse. Atualmente dedica-se à construção e validação de cartilha 

educativa sobre cuidados no pós-operatório da cirurgia bariátrica. Tal como a juíza 1, possui 

produção científica envolvendo a temática de construção de validação de tecnologias em 

saúde, com enfoque nas tecnologias leves.  

Juiz 3 - Enfermeira em Terapia Intensiva pela Universidade Estadual do Ceará, é 

integrante de grupo de estudo e pesquisa relacionado à temática de interesse. Atualmente 

participa de projetos centrados na construção e validação de tecnologias em saúde. 

 

9.9 Treinamento dos juízes e análise das filmagens 

 

  Durante o treinamento os juízes receberam informações específicas sobre o 

instrumento, sua pontuação e interpretação, e a forma correta de registro no formulário usado 

para tal fim (APÊNDICE G). Adicionalmente, foram informados sobre a técnica do 

autoexame ocular, utilizando o manual de triagem de acuidade visual e os livros de 

semiologia como material de referência para o exame ocular, procedimento similar ao 

empregado com as bolsistas de iniciação científica antes da coleta (BRASIL, 2008; JARVIS, 

2012; BARROS, 2010).  

Os juízes tinham a função de julgar o desempenho dos alunos ao realizar o autoexame 

ocular com o uso das cartilhas virtual (grupo teste) e impressa (grupo comparação). Com base 
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nas respostas dos juízes foi possível analisar quantitativamente o grau de adequação dos 

exames elaborados pelos alunos, fato de grande relevância para a avaliação das duas versões 

da cartilha como instrumento para o ensino do autoexame ocular.  

Concluído o treinamento dos juízes, iniciaram-se as análises dos vídeos. Escolheu-se 

uma das várias salas componentes do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal 

do Ceará para acomodar os juízes durante as avaliações. Os pré-requisitos da sala escolhida 

incluíram boas condições de luminosidade, clima agradável, cadeiras e mesas confortáveis, 

além de possuir porta com tranca. Assim, se poderia fechar a sala durante o processo de 

trabalho da equipe, evitando interrupções de outras pessoas e minimizando a presença de 

ruídos externos.  

Antes do começo de cada avaliação, os juízes revisaram a técnica do autoexame 

ocular, para então iniciar a apreciação das imagens referentes à realização do referido exame 

pelos alunos, com o objetivo de familiarizá-los com o contexto da coleta. Os vídeos foram 

visualizados em um laptop disposto em uma das mesas da sala. A importância de estarem 

todos reunidos justifica-se, especialmente pelo fato de se analisar a filmagem exatamente no 

mesmo instante e evitar discordâncias quanto ao tempo de análise das cenas.  

Houve um só acesso a cada vídeo, para os três juízes, simultaneamente, e eles 

registraram, individualmente, sua avaliação no formulário de observação (APÊNDICE G). Ao 

final, o instrumento preenchido foi organizado dentro de um envelope para ser devolvido à 

pesquisadora responsável após a conclusão de todas as avaliações. Ressalta-se, porém, que os 

juízes não estavam cegos para o tipo de cartilha que foi utilizada pelos estudantes durante o 

processo de avaliação do autoexame ocular.  

 

9.10 Descrição das variáveis 

 

 As variáveis de uma pesquisa referem-se a uma característica ou atributo de um 

indivíduo ou grupo que pode ser medido ou observado, e que diverge entre as pessoas e/ou 

grupos que estão sob análise (CRESWELL, 2010). Para este estudo, as variáveis utilizadas 

foram agrupadas em ano cursado, dados sociodemográficos e dados sobre a saúde ocular, 

conforme segue: 
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9.10.1 Variáveis do ano cursado 

 

 Estudantes do ensino fundamental (7º a 9º ano) 

 Estudantes do ensino médio (1º a 3º ano) 

 

9.10.2 Variáveis sociodemográficas 

 

 Sexo – Feminino ou masculino. 

 Grupo etário – Idade registrada em anos completos. 

 Estado civil – Foram adotadas as seguintes opções: casado(a)/união estável e 

solteiro(a) sem parceiro(a) fixo(a) ou solterio(a) sem parceira(o) fixa(o). 

 Renda mensal – Considerou-se o somatório do valor bruto dos vencimentos mensais 

de cada integrante da família da (o) estudante em salários mínimos.  

 Naturalidade – Local de nascimento. 

 Procedência – Local onde residia atualmente. 

                  

9.10.3 Variáveis sobre saúde ocular 

 

 Compreensão sobre o autoexame ocular: informar se já tinha ouvido falar sobre 

autoexame ocular e se conhecia sua indicação. 

 Identificação de problemas de visão: se sabia indicar alguma causa de deficiência 

visual (por exemplo: catarata, erros refracionais, glaucoma, degeneração macular, 

retinopatia diabética, retinose pigmentar, tracoma). 

  Avaliação dos olhos: data da última consulta realizada com oftalmologista; percepção 

sobre a importância deste ato para manutenção da saúde ocular. 
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9.11 Análise estatística dos dados  

 

Os dados foram digitados em planilhas eletrônicas utilizando o Microsoft Excel, e 

após a digitação foram exportados para o software estatístico STATA v.8 para geração dos 

resultados. 

Na 1ª etapa de análise do estudo procedeu-se a análises exploratórias com vistas à 

avaliação da concordância dos resultados obtidos intra e interjuízes quanto ao uso das 

cartilhas virtual e impressa para realização do autoexame ocular. Para tal, empregaram-se 

distribuições de frequências bivariadas no intuito de identificar diferenças proporcionais entre 

os grupos teste e comparação, mediante uso do Teste Exato de Fisher e indicador 

psicométrico Coeficiente Kappa para mensurar a concordância observada e não atribuída ao 

acaso da avaliação intra e interjuízes. Os valores de referência do Coeficiente Kappa (κ) 

adotados foram obtidos a partir da classificação sugerida por Landis e Koch (1977): 

concordância excelente (0,81 a 1,0), moderada (0,61 a 0,80), fraca (0,41 a 0,60), leve (0,40 a 

0,21) e desprezível (0,20 a 0,00).  

Na 2ª etapa de análise, fez-se a caracterização sociodemográfica e clínica dos 

participantes; avaliação do nível de conhecimento prévio dos estudantes sobre o autoexame 

ocular e cuidados com a visão. Foram utilizadas medidas de tendência central e de dispersão 

(médias e desvio padrão) e aplicados os Testes Qui-quadrado de Pearson e Exato de Fisher 

(frequências esperadas < 5) para comparação entre proporções. Adotou-se o nível de 

significância estatística de 5% (p ≤ 0,05). 

Após a realização dos testes estatísticos, os dados foram confrontados com a literatura 

pertinente para fundamentação teórica da análise dos resultados. 

 

9.13 Aspectos éticos e legais 

 

Desenvolveu-se o estudo em concordância com a Resolução 196/96 da Comissão 

Nacional de Ética em Pesquisa, que dispõe acerca das pesquisas envolvendo seres humanos. 

Essa resolução incorpora, sob a ótica do indivíduo e das coletividades, os referenciais básicos 

da bioética: autonomia, não maleficência, beneficência, justiça, entre outros, e visa assegurar 

os direitos e deveres respeitantes à comunidade científica, aos sujeitos da pesquisa e ao 

Estado. 

Após submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal do Ceará, o projeto foi aprovado conforme parecer nº 118.180/12 (ANEXO A). Os 
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alunos com idade inferior a 18 anos receberam o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (APÊNDICE A) e a Carta Convite (APÊNDICE B), informando, em linguagem 

simples, sobre os objetivos da pesquisa, as etapas a serem realizadas, a manutenção do 

anonimato e a garantia de poder deixar o estudo a qualquer momento. Solicitou-se a cada 

aluno a devolução do TCLE devidamente assinado pelo responsável para garantir sua 

participação no estudo.  
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10  RESULTADOS 

 

 Neste estudo, os resultados estão expostos de acordo com os objetivos propostos. 

Dessa forma, para sua descrição, estão divididos em três etapas. A etapa 1 constitui-se na 

apresentação da Caracterização sociodemográfica dos estudantes que utilizaram as cartilhas 

virtual e impressa para a realização do autoexame ocular; Descrição dos sinais e sintomas 

indicativos de distúrbios oculares; Caracterização do conhecimento prévio dos estudantes 

sobre o autoexame ocular e cuidados com a visão. A etapa 2 compara os resultados do 

autoexame ocular mediante uso das cartilhas virtual e impressa entre os estudantes e a 3 traz a 

avaliação intra e interjuízes quanto ao uso das cartilhas para o autoexame ocular com suporte 

nas cartilhas virtual e impressa. 

 

10.1 Caracterização sociodemográfica dos estudantes por tipo de cartilha utilizada 

durante o autoexame ocular 

 

De acordo com a Tabela 1, obteve-se uma amostra de 100 estudantes do ensino 

fundamental e médio de uma escola pública da rede estadual de ensino da cidade de Fortaleza 

- CE. Entre os participantes, sobressaiu o sexo feminino (60%). A média de idade foi de 15,9 

anos (dp =  2,1 anos), para o grupo teste (virtual), e 16,6 anos (dp =  1,4 anos) para o grupo 

comparação (impressa), com predomínio em ambos os grupos da faixa etária de 15 a 18 anos 

(76,7%). No respeitante à idade verificaram-se tendências proporcionais estatisticamente 

significantes, pois os jovens do grupo comparação eram relativamente mais velhos em relação 

ao grupo teste (p˂0,000). Quanto ao estado civil, 96% dos estudantes do grupo teste e 93,9% 

do comparação referiram estar solteiros.  

No tocante aos níveis de escolaridade, os grupos foram bem diferenciados. Enquanto 

no grupo teste 60% dos estudantes eram mais escolarizados, pois 30% cursavam entre a 6ª e 

8ª série e 30% o 1º ano do ensino médio, dos estudantes do grupo comparação 86% cursavam 

entre a 1ª e a 3ª série. Portanto, identificaram-se tendências proporcionais estatisticamente 

significantes entre os grupos no referente aos níveis de escolaridade (p˂0,000). 

Sobre a condição socioeconômica, os estudantes informaram, em ambos os grupos, 

estarem na classe domiciliar de renda per capita entre um e dois salários mínimos. Entretanto 

houve um percentual expressivo de não resposta para essa variável. Em relação à procedência 

e à naturalidade, os grupos mostraram-se homogêneos com predomínio de estudantes da 
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capital em ambos os grupos. Na Tabela 1 expõem-se as características sociodemográficas dos 

alunos por tipo de cartilha.  
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Tabela 1 Características sociodemográficas dos estudantes por tipo de cartilha utilizada 

durante o autoexame ocular. Fortaleza - CE, Brasil, 2014 (n=100) 

 

Característica 

Cartilha 

p-valor Virtual Impressa 

n (%) n (%) 

Sexo    

Feminino  27 (54,0) 33 (66,0) 0,221ª 

Masculino 23 (46,0) 17 (34,0) 

    

Grupo etário* (n=99)     

Até 14  13 (26,5) 1 (2,0) 0,000
c
 

15 a 18  33 (67,4) 43 (86,0) 

≥19  3 (6,1) 6 (12,0) 

    

Estado civil (n=99)    

Solteiro 48 (96,0) 46 (93,9) 0,678
b
 

Casado/Unido 2 (4,0) 3 (6,1) 

    

Escolaridade    

1ª a 3ª série 18 (36,0) 43 (86,0) 0,000
c
 

6ª a 8ª série 15 (30,0) 0 (0,0) 

1º ano 15 (30,0) 6 (12,0) 

Sem informação 2 (4,0) 1 (2,0) 

    

Renda** (n=49)    

Até 1  8 (16,0) 12 (24,0) 0,070
c
 

1,1 - 2,0  8 (16,0) 13 (26,0) 

2,1 – 3,0 1 (2,0) 4 (8,0) 

≥3,1 3 (6,0) 0 (0,0) 

    

Naturalidade     

Capital 43 (86,0) 44 (88,0) 0,766
a
 

Interior 7 (14,0) 6 (12,0) 

    

Procedência (n=98)    

Capital 49 (98,0) 46 (95,8) 0,613
b
 

Interior 1 (2,0) 2 (4,2) 
Nota:

a
Teste Qui - quadrado de Pearson; 

b
Teste Exato de Fisher; 

c
Teste Qui - quadrado de Tendência Linear. 

*Em ano. **Em salários mínimos vigentes no período no valor de R$724,00. 
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10.2 Descrição dos sinais e sintomas indicativos de distúrbios oculares autorreferidos 

pelos estudantes 

 

A investigação de sinais e sintomas indicativos de distúrbios oculares é parte 

primordial dentre as atividades de promoção da saúde ocular em diversas faixas etárias. Trata-

se de um levantamento, muitas vezes realizado por profissionais da saúde, não 

necessariamente médicos, mas também por profissionais da área da educação, com o objetivo 

de identificar, por meio dos discursos de crianças e adolescentes, queixas de alterações 

importantes capazes de afetar em diferentes níveis de severidade a saúde dos olhos.  

Na Tabela 2, observa-se a distribuição dos alunos em relação aos relatos de sinais e 

sintomas indicativos de distúrbios estratificados de acordo com os grupos teste (cartilha 

virtual) e comparação (cartilha impressa). De modo geral, os grupos se mostraram 

proporcionalmente semelhantes no tocante aos sinais e sintomas identificados, exceto o item 

aproxima-se muito da televisão ou aproxima muito o papel para ler, no qual foram verificadas 

diferenças proporcionais estatisticamente significantes entre os grupos (p=0,004), sendo que 

sempre e algumas vezes acontecem com maior frequência no grupo teste (29,8%) e (51,2%), 

respectivamente.   

No grupo teste (virtual) os alunos referiram mais frequentemente nunca ter 

manifestado os seguintes sinais e sintomas: crostas nos cílios (89,6%), presença de secreção 

(87,8%), visão dupla (69,6%), olho vermelho (58,3%) e piscar contínuo dos olhos (45,8%). 

Os sintomas mais frequentemente relatados como sempre acontecem foram: apresenta dores 

de cabeça (30,4%), aproxima-se muito da televisão ou aproxima muito o papel para ler 

(29,8%), apresenta sensibilidade à luz (25,5%), aperta ou arregala os olhos para enxergar 

melhor (17%), piscar contínuo dos olhos (14,6%), lacrimejamento (8,2%) e visão dupla 

(4,4%). Por seu turno, os sinais e sintomas mais frequentemente relatados como algumas 

vezes acontecem foram: lacrimejamento (61,2%), apresenta visão embaçada (55,2%), 

aproxima-se muito da televisão ou aproxima muito o papel para ler (51,2%), aperta ou 

arregala os olhos para enxergar melhor (46,8%), olho vermelho (39,6%), necessita afastar os 

objetos do rosto para ler ou ver melhor (46,8%), apresenta sensibilidade à luz (46,8%), piscar 

contínuo dos olhos (39,6%), apresenta dores de cabeça (39,1%). 

No grupo comparação (impressa), os alunos referiram mais frequentemente nunca para 

os seguintes sinais e sintomas: presença de secreção (91,3%), crostas nos cílios (85,1%), visão 

dupla (60,0%), olho vermelho (57,8%), aproxima-se muito da televisão ou aproxima muito o 

papel para ler (50,0%), aperta ou arregala os olhos para enxergar melhor (42,5%) e piscar 
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contínuo dos olhos (42,2%). Os sintomas mais frequentemente citados como sempre 

acontecem foram: apresenta sensibilidade à luz (29,8%), apresenta dores de cabeça (22,2%), 

apresenta visão embaçada (17,0%), aproxima-se muito da televisão ou aproxima muito o 

papel para ler (10,8%).  

Já os sinais e sintomas mais frequentemente relatados como algumas vezes acontecem 

foram: lacrimejamento (58,7%), apresenta visão embaçada (51,0%), aperta ou arregala os 

olhos para enxergar melhor (51,0%), piscar contínuo dos olhos (51,1%), aproxima-se muito 

da televisão ou aproxima muito o papel para ler (39,1%), olho vermelho (37,8%), apresenta 

sensibilidade à luz (44,7%), apresenta dores de cabeça (46,7%), necessita afastar os objetos do 

rosto para ler ou ver melhor (30,4%). 

 Algumas disfunções do sistema visual são precedidas por sinais e sintomas 

característicos, e estes muitas vezes não são identificados precocemente pelos pais e demais 

cuidadores, e nem pela própria criança ou adolescente, principalmente em ambiente 

domiciliar. Desse modo, retarda-se o diagnóstico e tratamento adequados de uma variedade de 

doenças. Logo, a identificação destes sinais e sintomas torna-se importante no processo de 

cuidar em enfermagem.  

De acordo com os resultados obtidos e segundo observado, os alunos referiram 

queixas significativas, tanto para o grupo teste (cartilha virtual) quando para o grupo 

comparação (cartilha impressa). A maioria destes sinais e sintomas está relacionada a doenças 

de importância clínica, tais como a miopia (aproximação do objeto para vê-lo melhor, franzir 

a testa, apertar os olhos); hipermetropia (visão embaçada e cefaleia) e o astigmatismo 

(imagem borrada, lacrimejamento). Pelo exposto, é fundamental a investigação destes 

elementos a fim de evitar a instalação de quadros mais severos, como a visão subnormal e a 

cegueira. 
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Tabela 2 Distribuição do número de estudantes, segundo sinais e sintomas indicativos de 

distúrbios visuais autorreferidos. Fortaleza - CE, Brasil, 2014 (n= 100) 

                                                                                                                          continua... 

Sinais e Sintomas 

Cartilha 

p-valor Virtual  Impressa  

n (%) n (%) 

Lacrimejamento (n=95)    

Sempre 4 (8,2) 3 (6,5) 0,949 

Algumas vezes 30 (61,2) 27 (58,7) 

Nunca 15 (30,6) 16 (34,8) 

Olho vermelho (n=93)    

Sempre 1 (2,1) 2 (4,4) 0,870 

Algumas vezes      19 (39,6) 17 (37,8) 

Nunca 28 (58,3) 26 (57,8) 

Presença de secreção (n=95)    

Sempre 0 (0,0) 0 (0,0) 0,741 

Algumas vezes 6 (12,2) 4 (8,7) 

Nunca 43 (87,8) 42 (91,3) 

Crostas nos cílios  (n=95)    

Sempre 0 (0,0) 1 (2,1) 0,638 

Algumas vezes 5 (10,4) 6 (2,8) 

Nunca 43 (89,6) 40 (85,1) 

Aperta ou arregala os olhos para 

enxergar melhor (n=94) 

   

Sempre 8 (17,0) 3 (6,4) 0,319 

Algumas vezes 22 (46,8) 24 (51,0) 

Nunca 17 (36,2) 20 (42,5) 

Aproxima-se muito da televisão ou 

aproxima muito o papel para ler 

(n=93) 

   

Sempre 14 (29,8) 5 (10,8) 0,004 

Algumas vezes 24 (51,2) 18 (39,1) 

Nunca 9 (19,2) 23 (50,0) 

Necessita afastar os objetos do rosto 

para ler ou ver melhor (n=95) 

   

Sempre 4 (8,5) 2 (4,4) 0,123 

Algumas vezes 22 (46,8) 14 (30,4) 

Nunca 21 (44,7) 30 (65,2) 

Apresenta visão embaçada (n=94)    

Sempre 7 (4,9) 8 (17,0) 0,922 

Algumas vezes 26 (55,3) 24 (51,0) 

Nunca 14 (29,8) 15 (31,9) 
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Tabela 2 Distribuição do número de estudantes, segundo sinais e sintomas indicativos de 

distúrbios visuais autorreferidos. Fortaleza - CE, Brasil, 2014 (n= 100) 

 

Sinais e Sintomas 

Cartilha 

p-valor Virtual Impressa 

n (%) n (%) 

Apresenta sensibilidade à luz (n=94)    

Sempre 12 (25,5) 14 (29,8) 0,930 

Algumas vezes 22 (46,8) 21 (44,7) 

Nunca 13 (27,6) 12 (25,5) 

Apresenta dores de cabeça (n=91)    

Sempre 14 (30,4) 10 (22,2) 0,669 

Algumas vezes 18 (39,1) 21 (46,7) 

Nunca 14 (30,4) 14 (31,1) 

Visão dupla (n=91)    

Sempre 2 (4,4) 2 (4,4) 0,581 

Algumas vezes 12 (26,1) 16 (35,6) 

Nunca 32 (69,6) 27 (60,0) 

Piscar contínuo dos olhos (n=93)    

Sempre 7 (14,6) 3 (6,7) 0,402 

Algumas vezes 19 (39,6) 23 (51,1) 

Nunca 22 (45,8) 19 (42,2) 

Apresenta sensibilidade à luz (n=94)    

Sempre 12 (25,5) 14 (29,8) 0,930 

Algumas vezes 22 (46,8) 21 (44,7) 

Nunca 13 (27,6) 12 (25,5) 

Apresenta dores de cabeça (n=91)    

Sempre 14 (30,4) 10 (22,2) 0,669 

Algumas vezes 18 (39,1) 21 (46,7) 

Nunca 14 (30,4) 14 (31,1) 

Visão dupla (n=91)    

Sempre 2 (4,4) 2 (4,4) 0,581 

Algumas vezes 12 (26,1) 16 (35,6) 

Nunca 32 (69,6) 27 (60,0) 

Piscar contínuo dos olhos (n=93)    

Sempre 7 (14,6) 3 (6,7) 0,402 

Algumas vezes 19 (39,6) 23 (51,1) 

Nunca 22 (45,8) 19 (42,2) 
Nota:Teste Exato de Fisher. 
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10.3 Avaliação do conhecimento prévio dos estudantes sobre o autoexame ocular e 

cuidados com a visão 

 

Na Tabela 3, apresentam-se questões relativas à avaliação do nível de conhecimento 

dos estudantes sobre o autoexame ocular e problemas de visão. Os grupos se mostraram 

proporcionalmente semelhantes em relação às questões levantadas para ambos os tipos de 

cartilha (p  0,05). Segundo observado, a proporção de alunos que utilizaram as cartilhas 

virtual e impressa e nunca ouviram falar sobre o autoexame foi respectivamente de 70% e 

78%. Em relação ao conhecimento dos alunos acerca da finalidade do autoexame, as maiores 

proporções foram identificadas para a categoria não, estando estas acima de 51% para os dois 

grupos. Entretanto, mais de 80% dos estudantes consideraram como muito necessário a 

realização do autoexame ocular.  

O fato de os alunos não conhecerem o autoexame ocular e sua finalidade evidencia as 

lacunas existentes nas escolas, mas também entre a população geral, no tocante a ações de 

caráter educativo-preventivo no âmbito da saúde ocular. Esta realidade contribui maciçamente 

para a subnotificação de alterações de visão, e colabora para o aumento de enfermidades 

oculares, a exemplo dos erros refracionais. Portanto, é essencial o esclarecimento da 

população sobre o processo saúde-doença ocular, com enfoque na possibilidade de 

intervenção precoce e de controle dos problemas de saúde, os quais poderiam evitar ou 

minimizar tratamentos restauradores e reabilitadores, sobretudo porque estes não são capazes 

de restituir plenamente a saúde ocular. 

Ações voltadas à educação em saúde, focadas na autopercepção e autoproteção, 

deveriam ser mais exploradas, em especial o autoexame ocular. Estas ações contribuem para a 

capacitação da população em identificar precocemente alterações, porém carecem de maior 

divulgação. Mesmo entre aqueles que afirmaram conhecer a finalidade do autoexame ocular, 

percebeu-se o registro de informações empíricas sobre o processo em sua totalidade.  

Desse modo, compromete - se o entendimento dos alunos acerca das reais indicações 

deste método e suas implicações para a saúde dos olhos. Em corroboração a esta 

problemática, destaca-se o fato de os alunos desconhecerem as principais causas de alteração 

na visão, sendo a proporção de 58% para a cartilha virtual e 55% para a cartilha impressa. 

Mesmo diante de um contexto de poucas informações acerca da temática pelos alunos, entre 

os grupos teste e comparação mencionaram - se problemas visuais, tais como a miopia, o 

glaucoma e a conjuntivite.  



94 

 

Em relação às medidas de prevenção e controle de agravos aos olhos, mais de 40% 

dos estudantes afirmaram nunca ter sido submetido a uma avaliação com o oftalmologista. 

Contudo, mais de 80% dos estudantes consideram necessária a avaliação dos olhos por meio 

do autoexame ocular. No Brasil, o acesso da população aos serviços de saúde não é 

equitativo. Do mesmo modo a consulta com especialista e a realização de exames 

diagnósticos também não acontecem de forma satisfatória, mesmo quando há a indicação. No 

contexto da saúde ocular, o hiato existente entre os serviços especializados e a população 

geral impede a identificação precoce de alterações de visão, bem como seu tratamento 

adequado. Muitos jovens jamais foram avaliados por um oftalmologista, ou o foram uma 

única vez, comprometendo assim o mapeamento das condições de saúde ocular deste grupo 

específico.  

No entanto, é evidente entre os alunos a percepção da necessidade de avaliação dos 

olhos utilizando o método do autoexame. Como identificado, as justificativas mais 

prevalentes para a realização do referido exame com a cartilha virtual e impressa foram 

respectivamente: ajuda a observar a saúde dos olhos (41,7%, 40%); serve para observar se a 

pessoa está enxergando bem (29%, 36%); e ajuda a buscar atendimento no caso de ser 

detectada alguma alteração (16,7%, 14%), respectivamente.  
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Tabela 3 – Avaliação do conhecimento prévio dos estudantes sobre o autoexame ocular e 

cuidados com a visão. Fortaleza - CE, Brasil, 2014 (n=100) 

 

Característica 

Cartilha 

p-valor Virtual  Impressa  

n (%) n (%) 

Você já ouviu falar sobre o autoexame 

dos olhos? 

   

Sim 15 (30,0) 11 (22,0) 0,362
a
 

Não 35 (70,0) 39 (78,0) 

Você sabe para que ele serve? (n=98)    

Sim 23 (46,9) 24 (48,9) 0,840
a
 

Não 26 (53,0) 25 (51,0) 

Você conhece algum problema de 

visão? (n=99) 

   

Sim 21 (42,0) 22 (44,9) 0,771
a
 

Não 29 (58,0) 27 (55,1) 

Quando foi a última vez que você 

consultou um oftalmologista? 

   

Há 6 meses 3 (6,0) 9 (18,0) 0,230
b
 

Nos últimos 5 anos 4 (8,0) 8 (16,0) 

Não lembro 20 (40,0) 11 (22,0) 

Nunca fui ao oftalmologista 23 (46,0) 22 (44,0) 

Você acha necessário realizar o 

autoexame nos olhos? 

   

Muito necessário 46 (92,0) 43 (86,0) 0,370
b
 

Pouco necessário 2 (4,0) 6 (12,0) 

Desnecessário 2 (4,0) 1 (2,0) 

Por que você acha necessário fazer a 

avaliação dos olhos? (n=98) 

   

Buscar atendimento no caso de achar 

alguma alteração 

8 (16,7) 7 (14,0) 

Para observar se está enxergando bem ou 

não 

14 (29,2) 18 (36,0) 

Só é útil para quem tem problema de 

visão 

2 (4,2) 1 (2,0) 

Ajuda a observar a saúde dos olhos 20 (41,7) 20 (40,0) 

Ajuda quem não tem problema de visão 1 (2,1) 0 (0,0) 

Acho complicado realizar o autoexame 

ocular 

0 (0,0) 1 (2,0) 

Só o médico sabe examinar os olhos 3  (6,3) 3 (6,0) 

Nota: 
a
Teste Qui - quadrado de Pearson; 

b
Teste Qui - quadrado de Tendência Linear 
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10.4 Síntese dos resultados do autoexame ocular com o uso das cartilhas virtual e 

impressa entre os estudantes 

 

Na Tabela 4, observa-se a distribuição dos alunos em relação aos resultados obtidos ao 

efetuar o autoexame ocular mediante uso das cartilha virtual e impressa. O autoexame ocular 

é composto pelas seguintes etapas: exame de acuidade visual – longe e perto; exame das 

estruturas oculares – externas; exame do campo visual (visão periférica e visão central) e 

movimento ocular. 

Conforme indicam os exames realizados com apoio da cartilha virtual, a acuidade 

visual longe estava normal para o olho direito em 67,4% das avaliações e em 77,5% para o 

olho esquerdo. No entanto, como observado, o olho direito denotou tendência aumentada para 

medidas consideradas anormais (32,7%), quando comparado ao esquerdo. Em relação à 

acuidade visual perto, 40,6% dos alunos conseguiram ler confortavelmente até as linhas J1 e 

J2 com o olho direito e 41,6% com o olho esquerdo. Ressalta-se, porém, que para esta 

avaliação dois alunos (4,2%) referiram acuidade visual perto igual a J6, com ambos os olhos, 

sendo este o pior resultado esperado. A avaliação da acuidade visual é de grande importância, 

pois permite esclarecer se a queixa de perda ou diminuição da visão é procedente ou não. 

De acordo com o indicado pelos exames efetuados com base na cartilha impressa, a 

acuidade visual longe estava normal para o olho direito em 73,5% das avaliações e em 72,9% 

para o olho esquerdo. Porém, 6,5% dos estudantes apresentaram medidas anormais (por 

exemplo: 0,4 ou 0,1) para ambos os olhos. No referente à acuidade visual perto, 45,8% dos 

alunos conseguiram ler confortavelmente até as linhas J1 e J2 com o olho direito e 41,7% com 

o olho esquerdo. Houve maior proporção de medidas anormais para esse olho conforme 

segue: J3 (12,5%), J4 (6,3%) e J6 (2,1%). 

Durante a avaliação das estruturas oculares externas, os alunos obtiveram maior 

proporção de resultados considerados normais para a avaliação das pálpebras (100%), 

conjuntiva e esclerótica (97,9%), íris (93,9%) e pupila (59,2%).  No entanto, para este último 

item verificou-se proporção de 40,8% de alterações na resposta à luz. Alterações no reflexo 

pupilar à luz podem indicar determinadas modificações no nervo óptico e oculomotor, sendo 

desencadeadas por condições tais como mudança na pressão intracraniana, lesões ao longo do 

caminho do nervo, aplicação de medicamentos e trauma direto no olho.  

No concernente à avaliação realizada com a cartilha impressa, os estudantes obtiveram 

maior proporção de resultados considerados normais para a avaliação das pálpebras (91,8%), 

conjuntiva e esclerótica (85,7%), íris (86,7%) e pupila (78,7%), semelhante ao ocorrido com a 
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cartilha virtual. Para a avaliação da pupila houve menos registros de alterações (21,3%) 

quando comparada aos resultados obtidos pelo grupo teste. 

A avaliação do campo visual é particularmente importante para investigar a 

integridade do nervo óptico, avaliar a capacidade da retina de receber estímulos da periferia 

do seu campo visual, além de identificar alterações na mácula. Inclui a avaliação tanto da 

visão periférica como da visão central. São sinais e sintomas característicos de alterações no 

campo visual: turvação (indicativo de anormalidade dos meios ópticos, doenças da córnea, 

catarata, opacidade capsular ou vítrea) e o escurecimento da visão parcial ou total geralmente 

associada a doença primária, como glaucoma.  

Para a detecção de alterações do campo visual central, a grade de Amsler é muito 

significativa. Em geral, as alterações percebidas informam distorções de áreas em branco, 

para observações realizadas utilizando os dois olhos, e visão ondulada ou distorcida, luzes 

brilhando intermitentes e pontos cegos centrais, para a avaliação monocular. Para esta 

investigação, a principal anormalidade registrada pelos alunos foi a distorção das linhas que 

compõem a tela, associada a pontos cegos centrais. 

Sobre a avaliação do campo visual, a maior porcentagem dos alunos referiu não ter 

apresentado alterações durante a avaliação da visão periférica, tais como turvação visual 

(55,1%), escurecimento da visão (81,3%) ou ausência desta (95,8%). Os resultados 

provenientes da avaliação da visão central, uso da grade de Amsler, foram considerados 

normais por 65,3% dos estudantes. No entanto, a proporção de resultados classificados como 

alterados para este mesmo item foi de 34,7%. Em relação à avaliação do movimento ocular, 

77,1% dos alunos afirmaram não apresentar visão dupla. 

Para os que utilizaram a cartilha impressa, com suporte na grade de Amsler, foi 

considerada normal por 77,6% deles. Para a avaliação da visão periférica, a maior 

porcentagem dos alunos referiu alterações durante a leitura do jornal, sendo a maior 

proporção registrada para a turvação visual (48,9%). Quanto à identificação de áreas escuras 

ou ausência da visão no momento da leitura, 91,8% dos alunos negaram sua ocorrência. A 

proporção de resultados alterados foi de 22,5%, sendo menor aos achados com a cartilha 

virtual. No referente ao movimento ocular, 85,7% não apresentaram visão dupla. 

Na avaliação dos movimentos extraoculares solicita-se que o indivíduo acompanhe seu 

dedo, ou um lápis, do centro para cima, para fora, para baixo e para dentro. As principais 

alterações identificadas com este teste estão relacionadas à paralisia dos nervos cranianos III 

(ptose palpebral unilateral, diplopia pela limitação de movimentação ocular), IV 

(incapacidade para mover os olhos para baixo e para o centro) e VI (indivíduo incapaz de 
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olhar lateralmente). Portanto, em virtude das alterações ora citadas, é essencial sua 

investigação entre os escolares e a população geral.   

De modo geral, os grupos se mostraram proporcionalmente semelhantes em relação 

aos resultados, exceto para a avaliação da conjuntiva e esclerótica, no item que investiga a 

identificação de algum sinal de alerta nas pálpebras (p=0,059) e para o item sobre a avaliação 

da pupila (p=0,049).  Pelo exposto, é possível afirmar que tanto a versão virtual quanto a 

impressa auxiliaram os alunos no desenvolvimento dos exames propostos, mesmo que em 

alguns momentos tenha havido diferença entre os grupos. Essas foram identificadas 

principalmente na avaliação das estruturas oculares externas. Talvez esta tenha sido a etapa 

com maior grau de dificuldade para a sua execução.  

Nela propõe-se o seguinte exame das pálpebras – superiores e inferiores; conjuntiva e 

esclerótica; íris e pupilas. Embora não tenha sido registrada diferença estatisticamente 

significante para a avaliação das pálpebras, os alunos consideraram este item complexo. Eles 

se mostraram visivelmente desconfortáveis em manipular estas estruturas durante a avaliação, 

receosos de machucar ou provocar dano a esta área tão sensível.  

Outro obstáculo que pode ter contribuído para as diferenças entre os grupos foi a 

dificuldade para identificar os sinais de alerta na conjuntiva e esclerótica, mesmo havendo a 

representação destes nas cartilhas impressa e virtual. Parte dos alunos acharam as ilustrações 

muito desagradáveis, e dedicaram pouco tempo para efetuar as comparações necessárias entre 

o sinal de alerta descrito e o reflexo de seu olho através do espelho.  

Durante a avaliação da íris e pupila eles não verbalizaram ter dificuldades para 

executar os passos propostos, no entanto, na avaliação da reação pupilar, alguns não a 

concluíram no tempo recomendado de 1 minuto. Estes dados serão melhor detalhados na 

Tabela 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 

 

Tabela 4 – Síntese dos resultados do autoexame ocular com o uso das cartilhas virtual e 

impressa entre os estudantes. Fortaleza - CE, Brasil, 2014 (n=100) 

                                                                                                                            continua...                                                                                                                 

Característica 

Cartilha 

p-valor Virtual Impressa 

n (%) n (%) 

Apresentou alguma queixa 

relacionada à visão? (n= 98) 

  1,000
a
 

Sim  18 (36,7) 17 (34,7)  

Não 31 (63,3) 32 (65,3) 

Olho direito: conseguiu enxergar de 

longe até qual linha da escala? 

(n=98) 

  0,610
b
 

0,8 33 (67,4) 36 (73,5)  

0,4 16 (32,7) 11 (22,5) 

0,1 0 (0,0) 2 (4,1) 

Olho esquerdo: conseguiu enxergar 

de longe até qual linha da escala? 

(n= 97) 

  0,460
b
 

0,8 38 (77,5) 35 (72,9)  

0,4 11 (22,5) 9 (18,8) 

0,1 0 (0,0) 3 (6,3) 

Olho direito: conseguiu enxergar de 

perto até qual linha da escala? 

(n=96) 

  0,200
b
 

J1 29 (60,4) 22 (45,8)  

J2 10 (20,8) 13 (27,1) 

J3 5 (10,4) 9 (18,8) 

J4 1 (2,1) 4 (8,3) 

J5 1 (2,1) 0 (0,0) 

J6 2 (4,2) 0 (0,0) 

Olho esquerdo: conseguiu enxergar 

de perto até qual linha da escala? 

(n=96) 

  0,280
b
 

J1 26 (54,2) 20 (41,7)  

J2 14 (29,2) 18 (37,5) 

J3 4 (8,3) 6 (12,5) 

J4 2 (4,2) 3 (6,3) 

J5 0 (0,0) 0 (0,0) 

J6 2 (4,2) 1 (2,1) 
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Tabela 4 – Síntese dos resultados do autoexame ocular com o uso das cartilhas virtual e 

impressa entre os estudantes. Fortaleza - CE, Brasil, 2014 (n=100) 

 

Característica 

Cartilha 

p-valor Virtual Impressa 

n (%) n (%) 

Pálpebras: identificou algum sinal 

de alerta durante o exame? (n=98) 

  0,117
a
 

Sim 0 (0,0) 4 (8,2)  

Não 49 (100,0) 45 (91,8) 

Conjuntiva e esclerótica: identificou 

algum sinal de alerta durante o 

exame? (n=98) 

  0,059
 a
 

Sim 1 (2,0) 7 (14,3)  

Não 48 (97,9) 42 (85,7) 

Íris regular, redonda e achatada e 

de cor uniforme? (n=94) 

  0,303
 a
 

Sim 46 (93,9) 39 (86,7)  

Não 3 (6,1) 6 (13,3) 

Pupila: tem o mesmo tamanho nos 

dois olhos, aumenta e diminui de 

acordo com a luz? (n=96) 

  0,049
 a
 

Sim 29 (59,2) 37 (78,7)  

Não 20 (40,8) 10 (21,3) 

Alguma área ficou turva? (n=98)   0,840
 a
 

Sim 22 (44,9) 24 (48,9)  

Não 27 (55,1) 25 (51,0) 

Alguma área ficou escura? (n=97)   0,147
 a
 

Sim 9 (18,8) 4 (8,2)  

Não 39 (81,3) 45 (91,8) 

    

Alguma área ficou ausente? (n=97)   0,678
 a
 

Sim 2 (4,2) 4 (8,2)  

Não 46 (95,8) 45 (91,8) 

Todas as linhas estão retas e todos 

os quadrados são visíveis? (n=98) 

  0,263
 a
 

Sim 32 (65,3) 38 (77,6)  

Não 17 (34,7) 11 (22,5) 

Apresentou visão dupla? (n=97)   0,307
 a
 

Sim 11 (22,9) 7 (14,3)  

Não 37 (77,1) 42 (85,7) 
Nota: 

a
Teste Exato de Fisher; 

b
Teste Qui - quadrado de Tendência Linear 
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10.5  Síntese da avaliação intrajuízes quanto ao uso das cartilhas virtual e impressa para 

realização do autoexame ocular  

 

Nesta seção encontra-se a descrição das avaliações intra e interjuízes acerca do 

autoexame ocular realizada pelos alunos, através do uso das cartilhas virtual e impressa. O 

objetivo principal desta comparação foi tentar observar diferenças estatisticamente 

significantes entre as duas cartilhas a fim de identificar aquela que melhor se adequaria ao 

ensino do autoexame ocular para o grupo em estudo.  

Cada juiz avaliou, de forma independente, a execução dos exames realizados por cada 

aluno, categorizando-o em adequado, parcialmente adequado e inadequado. De acordo com as 

Tabelas 5, 6, 7, 8, 9 e 10, verificou-se haver diferenças proporcionais estatisticamente 

significantes intra e interjuízes no referente aos resultados dos exames realizados com as 

cartilhas. Estas diferenças podem estar relacionadas ao uso de recursos interativos, a exemplo 

do vídeo tutorial, presente na cartilha virtual, que talvez tenha facilitado a compreensão dos 

passos e contribuído para melhor desempenho dos alunos ao utilizá-la. Ademais, é pertinente 

considerar a motivação destes alunos durante a execução dos exames, a qual pode ter 

influenciado os resultados obtidos. Cogita-se, ainda, a provável interferência da subjetividade 

inerente a cada juiz durante o processo de julgamento. Diante do exposto, a apresentação dos 

resultados segue as etapas do autoexame ocular, de modo a propiciar um melhor 

entendimento acerca das avaliações efetuadas, suas semelhanças e diferenças.  

A acuidade visual é uma medida amplamente empregada para verificar a capacidade 

do indivíduo em reconhecer detalhes de um objeto. Entretanto sua avaliação deve ser feita em 

condições clínicas controladas de distância, iluminação e contraste. Detalhes que influenciam 

na obtenção dos resultados durante esta avaliação incluem: o posicionamento correto da 

escala de Snellen na altura dos olhos, a distância do indivíduo em relação à escala escolhida 

(5 metros) e o exame de um olho por vez.   

O método de aferição da acuidade visual baseado na escala de Snellen é simples e 

direto, porém alguns detalhes podem subestimar a verdadeira capacidade do sujeito de 

identificar corretamente letras ou formas. Isto se deve à presença de ruído, atenção dispensada 

no momento do exame e também à orientação repassada pelo examinador. Como a cartilha é 

autoexplicativa, na sua construção teve-se atenção em pontuar a distância, o posicionamento 

dela em relação ao olho, a importância da leitura prévia do material e do cuidado em observar 

atentamente a letra E, já que o exame é subjetivo, e depende da informação correta do 

examinador. 
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Como observado na Tabela 5, na avaliação da acuidade visual longe, o 

posicionamento da escala de Snellen revelou diferenças proporcionais estatisticamente 

significantes (p-valor ≤ 0,05) intrajuízes, sinalizando diferenças quanto à avaliação das 

cartilhas virtual e impressa pelos respectivos juízes. Provavelmente ocorreram devido a 

cartilha virtual ter apresentado índices de adequação superiores aos atribuídos à cartilha 

impressa para esta etapa do autoexame (juiz 1 - 52%, juiz 2 – 48% e juiz 3 – 36%). De certo 

modo, é possível afirmar que a escolha de uma das cartilhas fez diferença na obtenção do 

resultado esperado, ou seja, aqueles que utilizaram a cartilha virtual denotaram menor índice 

de erro ao posicionar a escala. No entanto, os valores obtidos para o Kappa indicaram haver 

fraca concordância intrajuízes sobre este fato.  

Sobre o posicionamento da cadeira em relação à escala de Snellen, a proporção de 

adequação esteve acima de 44% para a cartilha virtual, porém sem mostrar diferença 

estatisticamente significante intrajuízes. Assim, tanto para o grupo teste (cartilha virtual) 

quanto para o grupo comparação (cartilha impressa), os alunos obteriam resultados 

semelhantes, a sugerir que as duas cartilhas orientaram da mesma forma a execução do passo 

proposto. No entanto, para o passo que recomenda examinar cada olho por vez foi observado 

percentual de adequação acima de 55% para os três juízes para a cartilha impressa. 

A avaliação da acuidade visual perto compreende a definição de imagens até 1 m de 

distância dos olhos, e é feita por meio da escala de Jaegger, que deve ficar aproximadamente a 

33 cm de distância de ambos os olhos. Esta tabela possui caracteres (optótipos) de tamanhos 

decrescentes, classificados de J6 até J1. É importante verificar a visão de cada olho 

separadamente e no caso do uso de lentes corretivas, deve-se mantê-las durante a avaliação. 

De acordo com a Tabela 6, entre os aspectos observados nas filmagens constaram: o 

posicionamento do cartão a 33 cm do olho, a avaliação de um olho por vez e a manutenção de 

óculos ou lentes corretivas durante o exame. Sobre o posicionamento do cartão os juízes 1 e 2 

atribuíram à cartilha virtual a maior proporção de adequação, sendo esta igual a 50%. 

Contudo, verificaram-se diferenças proporcionais estatisticamente significantes apenas para o 

juiz 3 (p=0,033). Pelo exposto, sugere-se que a cartilha virtual seria melhor para orientar este 

passo da avaliação da acuidade visual perto. 

Sobre a avaliação de um olho por vez, percebeu-se equivalência entre os grupos, não 

havendo, portanto, diferença significante. Embora a maior proporção de adequação do passo 

tenha sido registrada para a cartilha impressa, segundo a avaliação do juiz 1 (56%) e do juiz 2 

(50%), há de se considerar que para este passo as duas cartilhas produzem o mesmo efeito. 

Acerca da manutenção dos óculos ou lentes corretivas durante o exame, a maior proporção de 
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adequação foi registrada para a cartilha virtual na avaliação dos três juízes (juiz 1 e 2 – 100%; 

juiz 3 – 33%), sendo identificada concordância moderada apenas para o juiz 2 (k=0,500). 

Como mencionado, o exame das estruturas oculares externas inclui a inspeção e/ou 

palpação das pálpebras, cílios, conjuntiva, córnea, esclerótica e pupila, a fim de observar 

alterações de importância clínica, a exemplo de secreção, inchaço, vermelhidão, nódulo, 

lesão, triquíase, entrópio e ectrópio. Para sua execução se requer a utilização de um espelho, 

além de uma haste flexível com ponta de algodão (inspeção da pálpebra superior). Vale 

ressaltar que neste estudo nosso objetivo maior foi identificar a capacidade do aluno em 

perceber alguma anormalidade e a necessidade de buscar uma avaliação minuciosa com um 

especialista.  

Conforme a Tabela 7, o uso do espelho para a avaliação das estruturas oculares 

externas por meio da cartilha virtual, obteve percentual de adequação acima de 84% para os 

juízes 1 e 2, porém sem haver correlação estatisticamente significante (p=1,000). 

Contrariamente às avaliações anteriores que sugerem um melhor desempenho com o uso da 

cartilha virtual, notou-se maior proporção de adequação para a cartilha impressa durante a 

avaliação dos olhos quanto à presença de secreção, inchaço e outros sinais de alerta para o 

juiz 1 (64,6%) e para o juiz 2 (77,6%). Este último apontou diferenças proporcionais 

estatisticamente significantes entre as cartilhas (p=0,001).  

Conforme evidenciado, a avaliação da conjuntiva inferior denotou percentual de 

proporção de adequação acima de 54% para a cartilha virtual segundo a avaliação intrajuízes. 

Em referência à avaliação das pálpebras superiores, o percentual de adequação foi superior a 

44% para a cartilha impressa. Verificaram-se diferenças proporcionais estatisticamente 

significantes entre as cartilhas para as avaliações dos juízes 1 e 2 (p=0,000). Ao se analisar a 

avaliação do movimento ocular, os juízes 1 e 3 julgaram haver proporção de adequação acima 

de 35% para a cartilha virtual.  

A avaliação das pupilas consiste em estimar o tamanho, sua simetria e presença de 

reflexo fotomotor. Quanto ao método para autoavaliação da pupila, deve-se ocluir um olho 

por 1 minuto, e depois ao abrir deve-se observar alteração no diâmetro pupilar. É importante 

repetir o processo no outro olho. Com o resultado da análise do vídeo pelos juízes foi possível 

identificar maior percentual de adequação para o passo que orienta sobre fechar o olho, com 

percentual acima de 64%. Verificaram-se diferenças proporcionais estatisticamente 

significantes entre as cartilhas apenas para a avaliação do juiz 3 (p=0,001).  

No tocante à observação das possíveis alterações no tamanho da pupila após a oclusão 

do olho, segundo os juízes 1 e 3, houve, proporção de adequação acima de 51% para a cartilha 
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impressa, mas sem correlação estatisticamente significante. No entanto, o passo que 

recomenda a repetição do exame no outro olho revelou um maior percentual de inadequação, 

em torno de 45%, para a cartilha virtual. Identificaram-se diferenças proporcionais 

estatisticamente significantes entre as cartilhas para a avaliação do juiz 1 (p=0,001).  

O campo visual estuda a percepção visual central e periférica. No ser humano, a 

percepção periférica é em torno de 180 graus, considerando a visão com os dois olhos. Em 

muitas doenças, como nos acidentes vasculares cerebrais e tumores hipofisários, a visão 

periférica é reduzida, justificando a necessidade da sua avaliação. A autoavaliação do campo 

visual periférico consiste no uso do jornal, onde o autoexaminador fixa um olho em uma 

palavra no meio do jornal e ao aproximar este deve observar se alguma área aparece 

embaçada, escura ou ausente. Deve-se examinar cada olho separadamente. O início do exame 

recomenda a oclusão do olho, e obteve proporção de adequação de 74% para a cartilha virtual 

segundo os juízes 1 e 2, conforme a Tabela 8. Em relação ao passo que recomenda fixar uma 

palavra no meio do jornal aberto prevaleceu a proporção de adequação acima de 57% para 

todos os juízes no caso da cartilha impressa, com diferenças proporcionais estatisticamente 

significantes entre as cartilhas apenas para a avaliação do juiz 3 (p=0,015). Sobre a 

aproximação do jornal dos olhos houve maior adequação segundo os juízes 1 (48%) e 2 (50%) 

para a cartilha virtual, porém sem correlação estatisticamente significante. Acerca da 

identificação de área embaçada, escura ou ausente, os juízes julgaram a proporção de 

adequação acima de 56% para a cartilha impressa. No entanto, apenas para o juiz 2 as 

cartilhas virtual e impressa foram capazes de instruir adequadamente o passo.   

Quanto ao passo que recomenda a repetição do exame no outro olho, identificou-se o 

maior percentual de adequação, 66%, para a cartilha impressa, segundo o juiz 3. Contudo, foi 

observada diferença proporcional estatisticamente significante (p=0,004) apenas para o juiz 1. 

Para a avaliação da visão central utilizou-se uma tela de cor branca com linhas pretas 

paralelas, horizontais e verticais, formando quadrados de 5 mm, com a presença de um ponto 

central. O exame deve ser feito com a tela de Amsler posicionada verticalmente a uma 

distância de 33 cm e o indivíduo fixando o olhar no ponto central. Ressalta-se que o olho 

contralateral é sempre ocluído. O indivíduo deveria observar se todos os quadrados da tela 

eram iguais, se eram visíveis os quatro cantos do diagrama, se havia continuidade nas linhas 

verticais e horizontais da tela ou se existiam algumas manchas ou linhas paracentrais 

apagadas ou tortuosas. O uso da tela de Amsler é de fácil aplicação, não invasivo e de baixo 

custo e auxilia na detecção e localização de irregularidades no campo visual central, sendo 

eficaz para o diagnóstico de alteração macular. Por esta razão, deve-se indicar com frequência 
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uma autoavaliação com a grade de Amsler, principalmente em portadores de catarata, e é 

importante orientar quanto às queixas de perda da visão, visão turva e/ou embaçada e ilusão 

visual de pequenos objetos. 

Na avaliação da visão central, Tabela 9, houve tendência de se considerar os passos 

adequados para a cartilha impressa, exceção feita ao passo referente à colocação da grade de 

Amsler na parede, onde a maior proporção de adequação foi registrada para a cartilha virtual, 

com percentuais acima de 40 % para os três juízes. Sobre a oclusão do olho, o percentual de 

adequação se manteve acima de 78% para a cartilha impressa, no entanto, foi observada 

diferença proporcional estatisticamente significante apenas para o juiz 3 (p=0,035).  

Segundo a avaliação dos juízes 1 e 2, os demais passos componentes da avaliação da 

visão central (olhar para o ponto preto no centro da grade, observar se as linhas estavam retas 

e repetir o processo no outro olho) obtiveram percentual de adequação superior a 54% com a 

utilização da cartilha impressa.  

A avaliação do movimento ocular visa a identificação de fraqueza ou paralisia nos 

músculos extraoculares e nervos cranianos (III, IV e VI). Não ser capaz de seguir um objeto 

em determinada direção indica haver alterações importantes que podem comprometer a visão 

dos indivíduos. De acordo com a Tabela 10, para este passo houve diferença estatisticamente 

significante, a sugerir distinção entre os resultados obtidos com o uso das cartilhas virtual e 

impressa (p=0,011). Conforme a avaliação dos juízes 1 e 3, o melhor desempenho foi 

registrado para os alunos que utilizaram a cartilha impressa (juiz 1 – 56%, juiz 3 – 51%). No 

entanto, na ótica do juiz 3, ambas as cartilhas auxiliam o aluno neste processo.    

Ainda como evidenciado, os valores do percentual de concordância obtidos intrajuízes 

para todos os itens na Tabela 5, 6, 7, 8, 9 e 10, mostraram-se insuficientes para afirmar boa 

concordância na avaliação das cartilhas virtual e impressa intrajuízes. Contudo, de modo 

geral, a comparação dos resultados concordantes interjuízes mostrou percentuais (A,PA,I) 

semelhantes ou próximos em relação às avaliações das cartilhas, sinalizando concordância no 

padrão de respostas intrajuízes.   

Por sua vez, a cartilha virtual demonstrou maior proporção de itens classificados como 

adequado intrajuízes quando comparada à impressa. Esse resultado aponta a necessidade de 

novos estudos, mais específicos, no intuito de verificar diferenças entre as cartilhas para os 

itens avaliados. Ou seja, apontam a necessidade de verificação de quais itens avaliados melhor 

se adequam ao autoexame ocular para os diferentes tipos de cartilhas.  
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Tabela 5 – Síntese dos resultados da avaliação intrajuízes quanto à verificação da acuidade visual longe utilizando as cartilhas virtual e 

impressa. Fortaleza - CE, Brasil, 2014 (n=100).  

continua ... 

Verificação da acuidade visual longe 

 

Juiz 1  Juiz 2  Juiz 3  

Virtual Impressa Virtual Impressa Virtual 

 

Impressa 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

 

Coloca a escala de Snellen na parede, na altura 

dos olhos, na posição sentada 

   

A 26 (52,0) 5 (10,0) 24 (48,0) 5 (10,0) 18 (36,0) 7 (14,0) 
PA 9 (18,0) 25 (50,0) 9 (18,0) 24 (48,0) 7 (14,0) 27 (54,0) 
I 15 (30,0) 20 (40,0) 17 (34,0) 21 (42,0) 25 (50,0) 16 (32,0) 

 p
  
˂ 0,0001 p ˂ 0,0001 p ˂ 0,0001 

Coloca a cadeira a uma distância de 5 m da 

escala 
   

A 23 (46,0) 13 (26,0) 22 (44,0) 13 (26,0) 22 (44,0) 9 (18,0) 
PA 6 (12,0) 19 (38,0) 6 (12,0) 13 (26,0) 10 (20,0) 22 (44,0) 
I 21 (42,0) 18 (36,0) 22 (44,0) 24 (48,0) 18 (36,0) 19 (38,0) 

 p = 0,007 p = 0,098 p = 0,007 

Examina cada olho por vez    

A 25 (50,0) 33 (66,0) 23 (46,9) 29 (58,0) 25 (51,0) 27 (55,1) 
PA 8 (16,0) 5 (10,0) 11 (22,5) 9 (18,0) 4 (8,2) 8 (16,3) 
I 17 (34,0) 12 (24,0) 15 (30,6) 12 (24,0) 20 (40,8) 14 (28,6) 

 p= 0,262 p= 0,535 p= 0,315 

Nota: Teste Exato de Fisher. 
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Tabela 6 – Síntese dos resultados da avaliação intrajuízes quanto à verificação da acuidade visual perto utilizando as cartilhas virtual e 

impressa. Fortaleza - CE, Brasil, 2014 (n=100) 

 

Verificação da acuidade visual perto 

 

Juiz 1 Juiz 2  Juiz 3 

Virtual 

 

Impressa 
 

Virtual 

 

Impressa 

 

Virtual 

 

Impressa 

 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

Segura o cartão a uma distância de 33 cm do 

olho 

   

A 25 (50,0) 16 (32,0) 25 (50,0) 15 (30,0) 24 (48,0) 22 (44,9) 

PA 11 (22,0) 17 (34,0) 9 (18,0) 14 (28,0) 6 (12,0) 7 (14,0) 
I 14 (28,0) 17 (34,0) 16 (32,0) 21 (42,0) 20 (40,0) 20 (40,8) 
 p = 0,178 p = 0,128 p = 0,033 
Verifica a visão de cada olho separadamente    
A 25 (50,0) 28 (56,0) 23 (46,0) 25 (50,0) 24 (48,0) 22 (44,9) 
PA 8 (16,0) 4 (8,0) 8 (16,0) 6 (12,0) 6 (12,0) 7 (14,0) 
I 17 (34,0) 18 (36,0) 19 (38,0) 19 (38,0) 20 (40,0) 20 (40,8) 

 p = 0,514 p = 0,891 p = 0,961 

Se usa óculos para perto, os mantém durante 

a execução do exame (n=5) 

   

A 1 (100,0) 2 (50,0) 1 (100,0) 1 (14,3) 1 (33,3) 1 (20,0) 
PA 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 2 (28,6) 1 (33,3) 1 (20,0) 
I 0 (0,0) 2 (50,0) 0 (0,0) 4 (57,1) 1 (33,3) 3 (60,0) 

 p = 1,000 p = 0,500 p = 1,000 

Nota: Teste Exato de Fisher. 
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Tabela 7 – Síntese dos resultados da avaliação intrajuízes quanto à verificação das estruturas oculares externas utilizando as cartilhas 

virtual e impressa. Fortaleza - CE, Brasil, 2014 (n=100) 

continua... 

Verificação das estruturas oculares 

externas 

 

Juiz 1  Juiz 2  Juiz 3  

Virtual 

 

Impressa 
 

Virtual 

 

Impressa 

 

Virtual 

 

Impressa 

 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

Pega o espelho    

A 43 (86,0) 42 (84,0) 42 (84,0) 41 (82,0) 42 (84,0) 44 (88,0) 

PA 0 (0,0) 1 (2,0) 0 (0,0) 1 (2,0) 0 (0,0) 1 (2,0) 
I 7 (14,0) 7 (14,0) 8 (16,0) 8 (16,0) 8 (16,0) 5 (10,0) 
 p = 1,000 p = 1,000 p = 0,554 

Observa a presença de secreção, inchaço, 

vermelhidão, nódulo, lesão, triquíase, 

entrópio e ectrópio 

   

A 28 (56,0) 31 (64,6) 26 (52,0) 38 (77,6) 34 (68,0) 28 (57,1) 
PA 11 (22,0) 7 (14,6) 9 (18,0) 0 (0,0) 8 (16,0) 12 (24,5) 
I 11 (22,0) 10 (20,8) 15 (30,0) 11 (22,5) 8 (16,0) 9 (18,4) 

 p = 0,609 p = 0,001 p = 0,483 

Examina a conjuntiva inferior, puxando-a 

com os dedos para baixo 
   

A 27 (54,0) 25 (50,0) 28 (56,0) 25 (50,0) 28 (56,0) 20 (40,0) 

PA 4 (8,0) 7 (14,0) 4 (8,0) 6 (12,0) 6 (12,0) 8 (16,0) 

I 19 (38,0) 18 (36,0) 18 (36,0) 19 (38,0) 16 (32,0) 22 (44,0) 

 p = 0,711 p = 0,771 p = 0,318 

Coloca o cotonete sobre a pálpebra superior 

e vira a mesma para avaliar a conjuntiva 
   

A 0 (0,0) 21 (42,9) 0 (0,0) 22 (44,0) 20 (40,0) 27 (54,0) 

PA 31 (62,0) 11 (22,5) 29 (58,0) 12 (24,0) 8 (16,0) 10 (20,0) 

I 19 (38,0) 17 (34,7) 21 (42,0) 16 (32,0) 22 (44,0) 13 (26,0) 

 p = 0,000 p = 0,000 p = 0,173 
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Movimenta o olho para avaliar a presença 

de dor 

   

A 14 (35,9) 15 (30,0) 13 (32,5) 20 (41,7) 20 (40,0) 17 (34,7) 

PA 11 (28,2) 16 (32,0) 9 (22,5) 8 (16,7) 6 (12,0) 11 (22,5) 

I 14 (35,9) 19 (38,0) 18 (45,0) 20 (41,7) 24 (48,0) 21 (42,9) 

 p = 0,862 p = 0,643 p = 0,414 

Fecha um dos olhos por 1 minuto    
A 25 (50,0) 32 (65,3) 26 (52,0) 32 ( 64,0) 20 (40,8) 33 (66,0) 

PA 13 (26,0) 7 (14,3) 13 (26,0) 9 (18,0) 1 (2,0) 5 (10,0) 

I 12 (24,0) 10 (20,4) 11 (22,0) 9 (18,0) 28 (57,1) 12 (24,0) 

 p = 0,232 p = 0,476 p = 0,001 

Destampa e observa se ocorrem alterações 

do tamanho da pupila 

   

A 25 (50,0) 25 (51,0) 27 (54,0) 24 (48,0) 24 (48,9) 31 (62,0) 
PA 10 (20,0) 11 (22,5) 8 (16,0) 14 (28,0) 3 (6,1) 9 (18,0) 
I 15 (30,0) 13 (26,5) 15 (30,0) 12 (24,0) 22 (44,9) 10 (20,0) 
 p = 0,930 p = 0,367 p = 0,015 

Repete o processo no outro olho    

A 18 (36,7) 37 (74,0) 17 (34,0) 32 (65,3) 26 (53,0) 35 (72,9) 
PA 9 (18,4) 2 (4,0) 10 (20,0) 6 (12,2) 0 (0,0) 3 (6,3) 
I 22 (44,9) 11 (22,0) 23 (46,0) 11 (22,5) 23 (46,9) 10 (20,8) 
 p = 0,001  p = 0,007  p = 0,006 

Nota: Teste Exato de Fisher.   
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Tabela 8 – Síntese dos resultados da avaliação intrajuízes quanto à verificação da visão periférica utilizando as cartilhas virtual e 

impressa. Fortaleza - CE, Brasil, 2014 (n=100) 

continua... 

Verificação da visão periférica 

 

Juiz 1  Juiz 2  Juiz 3  
Virtual 

 

Impressa 
 

Virtual 

 

Impressa 

 

Virtual 

 

Impressa 

 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

Fecha um dos olhos    

A 37 (74,0) 37 (74,0) 37 (74,0) 38 (76,0) 30 (60,0) 36 (72,0) 

PA 0 (0,0) 2 (4,0) 0 (0,0) 1 (2,0) 3 (6,0) 6 (12,0) 
I 13 (26,0) 11 (22,0) 13 (26,0) 11 (22,0) 17 (34,0) 8 (16,0) 
 p = 0,525 p = 0,815 p = 0,091 
Fixa numa palavra localizada no meio do 

jornal aberto 
   

A 35 (71,4) 36 (75,0) 35 (70,0) 39 (79,6) 29 (58,0) 28 (57,6) 
PA 1 (2,0) 1 (2,0) 2 (4,0) 0 (0,0) 3 (6,0) 12 (24,5) 
I 13 (26,5) 11 (22,9) 13 (26,0) 10 (20,4) 18 (36,0) 9 (18,4) 
 p = 0,906 p = 0,313 p = 0,015 

Aproxima o jornal o suficiente para que a 

impressão ocupe todo o campo da visão 

   

A 24 (48,0) 21 (42,8) 25 (50,0) 18 (36,0) 22 (44,0) 23 (46,0) 
PA 7 (14,0) 12 (24,5) 6 (12,0) 7 (14,0) 5 (10,0) 10 (20,0) 
I 19 (38,0) 16 (32,7) 19 (38,0) 25 (50,0) 23 (46,0) 17 (34,0) 

 p = 0,453 p = 0,415 p = 0,295 

Observa se qualquer área aparece embaçada, 

escura ou ausente 

   

A 29 (58,0) 30 (60,0) 28 (56,0) 28 (56,0) 27 (54,0) 28 (56,0) 
PA 7 (14,0) 8 (16,0) 8 (16,0) 9 (18,0) 3 (6,0) 9 (18,0) 
I 14 (28,0) 12 (24,0) 14 (28,0) 13 (26,0) 20 (40,0) 13 (26,0) 

 

 

p = 0,922 p = 1,000 p = 0,107 



111 

 

Repete o processo no outro olho    

A 17 (34,7) 30 (60,0) 17 (34,0) 20 (40,0) 24 (48,0) 33 (66,0) 
PA 14 (28,6) 3 (6,0) 15 (30,0) 13 (26,0) 1 (2,0) 0 (0,0) 
I 18 (36,7) 17 (34,0) 18 (36,0) 17 (34,0) 25 (50,0) 17 (34,0) 

 p = 0,004 p = 0,877 p = 0,106 

Nota: Teste Exato de Fisher.   
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Tabela 9 – Síntese dos resultados da avaliação intrajuízes quanto à avaliação da acuidade visão central utilizando as cartilhas virtual e 

impressa. Fortaleza - CE, Brasil, 2014 (n=100) 

continua... 

Verificação da visão central 

 

Juiz 1  Juiz 2  Juiz 3  

Virtual 

 

Impressa 

 

Virtual 

 

Impressa 

 

Virtual 

 

Impressa 

 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

Coloca a grade a uma distância de 33 cm do 

olho 

   

A 20 (40,0) 9 (18,0) 21 (42,0) 7 (14,0) 21(42,0) 10 (20,0) 

PA 16 (32,0) 11 (22,0) 14 (28,0) 10 (20,0) 10 (20,0) 12 (24,0) 
I 14 (28,0) 30 (60,0) 15 (30,0) 33 (66,0) 19 (38,0) 28 (56,0) 

 p = 0,005 p = 0,001 p = 0,060 

Cobre o olho    

A 36 (72,0) 39 (79,6) 36 (72,0) 40 (80,0) 36 (72,0) 39 (78,0) 
PA 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 4 (8,0) 
I 14 (28,0) 10 (20,4) 14 (28,0) 10 (20,0) 14 (28,0) 7 (14,0) 

 p = 0,483 p = 0,483 p = 0,035 

Olha diretamente para o ponto preto no 

centro da grade 

   

A 30 (60,0) 34 (69,4) 30 (60,0) 36 (72,0) 36 (72,0) 26 (54,2) 
PA 6 (12,0) 2 (4,1) 6 (12,0) 2 (4,0) 1 (2,0) 8 (16,7) 
I 14 (28,0) 13 (26,5) 14 (28,0) 12 (24,0) 13 (26,0) 14 (29,2) 
 p = 0,390 p = 0,267 p = 0,027 
Observa se todas as linhas estão retas e se 

todos os quadrados têm o mesmo tamanho 
   

A 31 (62,0) 33 (68,8) 30 (60,0) 36 (72,0) 34 (68,0) 27 (54,0) 
PA 5 (10,0) 3 (6,3) 6 (12,0) 2 (4,0) 2 (4,0) 12 (24,0) 
I 14 (28,0) 12 (25,0) 14 (28,0) 12 (24,0) 14 (28,0) 11 (22,0) 
 

 

p = 0,812 p = 0,267 p = 0,016 
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Nota: Teste Exato de Fisher.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repete o processo no outro olho    
A 18 (36,0) 32 (65,3) 18 (36,0) 27 (54,0) 33 (66,0) 31 (62,0) 
PA 16 (32,0) 1 (2,0) 16 (32,0) 7 (14,0) 1 (2,0) 2 (4,0) 
I 16 (32,0) 16 (32,7) 16 (32,0) 16 (32,0) 16 (32,0) 17 (34,0) 

 p = 0,000 p = 0,067 p = 0,873 
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Tabela 10 – Síntese dos resultados da avaliação intrajuízes quanto à avaliação do movimento ocular utilizando as cartilhas virtual e 

impressa. Fortaleza - CE, Brasil, 2014 (n=100) 

 

Verificação do movimento ocular 

 

Juiz 1  Juiz 2  Juiz 3  

Virtual 

 

Impressa 

 

Virtual 

 

Impressa 

 

Virtual 

 

Impressa 

 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

Segura o lápis a uma distância de 30 cm dos 

olhos 

   

A 16 (38,1) 28 (56,0) 14 (32,6) 16 (32,0) 13 (31,7) 25 (51,0) 

PA 9 (21,4) 9 (18,0) 7 (16,3) 21 (42,0)  2 (4,9) 11 (22,5) 
I 17 (40,5) 13 (26,0) 22 (51,2) 13 (26,0) 26 (63,4) 13 (26,5) 

 p = 0,199 p = 0,011 p = 0,011 

Observa o lápis do ponto central, sem mexer a 

cabeça, apenas com os olhos, para cima, para 

baixo e para os lados 

   

A         0 (0,0) 18 (36,0)    0 (0,0) 16 (32,0)    0 (0,0) 13 (26,5) 
PA 0 (0,0) 15 (30,0) 0 (0,0) 20 (40,0) 0 (0,0) 12 (24,5) 
I 0 (0,0) 17 (34,0) 0 (0,0) 14 (28,0) 0 (0,0) 24 (48,9) 
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10.6  Síntese do percentual de concordância e significância estatística interjuízes para a 

cartilha virtual 

 

Na Tabela 11, apresentam-se o Coeficiente Kappa (κ), o percentual de concordância e 

a significância estatística dos resultados da avaliação da concordância interjuízes quanto à 

realização dos itens componentes do autoexame ocular com apoio da cartilha virtual. No 

geral, não foram observados Coeficientes de concordâncias satisfatórios interjuízes, apesar de 

elevados percentuais de concordância. Cabe salientar que os valores obtidos para o Kappa 

negativo (< 0) revelam as situações nas quais a concordância observada foi inferior à 

esperada. 

De modo geral, o Coeficiente Kappa estimado variou entre pobre e leve (κ = 0,0 – 

0,32) e não concordante (κ = 0,00), sinalizando não ter havido correlação, ou que esta foi a 

mínima possível, comparativamente às observações quanto à cartilha virtual. No entanto, 

foram verificadas concordâncias estatisticamente significantes dos valores do Coeficiente 

Kappa interjuízes 1 e 2 na avaliação da visão periférica, para o item que investiga a 

ocorrência de embaçamento de visão (p=0,0137);  e na avaliação da visão central, para o item 

sobre o posicionamento da escala na parede (p=0,0365).   

Já o Coeficiente Kappa interjuízes 2 e 3 foi significante na avaliação da acuidade 

visual longe, para o item sobre o posicionamento da escala na parede (p=0,0410; na avaliação 

da acuidade visual perto, no item sobre a distância do indivíduo em relação à escala 

(p=0,0033); e na avaliação da visão central, no item sobre o posicionamento da escala na 

parede (p=0,0412). O Coeficiente Kappa interjuízes 3 e 1 foi significante na avaliação das 

estruturas oculares externas, no passo que recomenda pegar o espelho (p=0,0183), e para o 

item sobre a colocação do cotonete sobre a pálpebra e sua inversão (p=0,0110). Observou-se 

equivalência no percentual de concordância estatisticamente significativa entre os juízes 1 e 2 

(p=0,0365) e 2 e 3 (p=0,014) para o posicionamento da escala durante a avaliação da visão 

central. 

Conforme mostra a Tabela 11, as concordâncias apresentadas interjuízes 1 e 2  

representadas pelos valores do Coeficiente Kappa variaram de -0,01 a 0,31, sendo que para 

dois itens estas concordâncias foram estatisticamente significantes, e os percentuais de 

concordâncias variaram de 32,0 a 78,0. Por sua vez, as concordâncias apresentadas interjuízes 

2 e 3, representadas pelos valores do Coeficiente Kappa, variaram de -0,01 a 0,28 sendo que 

para dois itens as concordâncias confrontadas foram estatisticamente significantes. Destas, 

uma foi concordante com o par de juizes 1 e 2, e os percentuais de concordâncias variaram de 
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32,0 a 72,0. As concordâncias apresentadas interjuízes 3 e 1, representadas pelos valores do 

Coeficiente Kappa, variaram de -0,01 a 0,29, e para dois itens estas concordâncias foram 

estatisticamente significantes, e os percentuais de concordâncias oscilaram de 32,0  a 82,0. 
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Tabela 11 - Estatística percentual de concordância, coeficiente kappa (κ) e p-valor (p) 

obtidos interjuízes na avaliação das etapas do autoexame ocular com uso da cartilha virtual. 

Fortaleza - CE, Brasil, 2014 (n=50) 

                                                                                                                                     continua... 

Etapas do autoexame 

ocular 

Concordância  Interjuízes 

12  23 31  

(%)12 κ12 (p-valor) (%)23 κ23(p-valor) (%)31 κ31(p-valor) 

Avaliação da acuidade 

visual longe 
      

Coloca a escala de 

Snellen na parede, na 

altura dos olhos, na 

posição sentada 

46,0 κ = 0,1234 

(p=0,1176) 

48,0 κ = 0,1772 

(p=0,0410) 

32,0 κ = -0,0665 

(p=0,7482) 

Coloca a cadeira a uma 

distância de 5m da escala 
46,0 κ =0,0976 

(p=0,1884) 

48,0 κ =0,1667 

(p=0,0554) 

40,0 κ = 0,0360 

(p=0,3655) 

Examina cada olho por 

vez 
40,8 κ =0,0514 

(p=0,3102) 

33,3 κ = -0,0726 

(p=0,7572 

44,9 κ = 0,0742 

(p=0,2493) 

Avaliação da acuidade 

visual perto 
      

Segura o cartão a uma 

distância de 33 cm do 

olho 

32,0 κ =-0,0954 
(p=0,8233) 

58,0 κ = 0,2823 

(p=0,0033) 

46,0 κ = 0,0860 

(p=0,1993) 

Verifica a visão de cada 

olho separadamente 
32,0 κ =-0,1053 

(p=0,8408) 

38,0 κ = -0,0197 

(p=0,5727) 

38,0 κ = -0,0251 

(p=0,5927) 

Avaliação das 

estruturas oculares 

externas 

      

Pega o espelho 78,0 κ =0,1379 

(p=0,1640) 

72,0 κ = -0,0417 

(p=0,6159) 

82,0 κ = 0,2947 

(p=0,0183) 

Observa a presença de 

secreção, inchaço, 

vermelhidão, nódulo, 

lesão, triquíase, entrópio 

e ectrópio 

38,0 κ =-0,0279 

(p=0,6075) 

44,0 κ = 0,0169 

(p=0,4325) 

52,0 κ = 0,1254 

(p=0,1089) 

Examina a conjuntiva 

inferior, puxando-a com 

os dedos para baixo 

44,0 κ =-0,0101 

(p=0,5345) 

50,0 κ = 0,1097 

(p=0,1645) 

50,0 κ = 0,1172 

(p=0,1480) 

Coloca o cotonete sobre 

a pálpebra superior e vira 

a mesma para avaliar a 

conjuntiva 

52,0 0,0017 

(p=0,4953) 
32,0 κ =0,0587 

(p=0,2001) 

38,0 κ =0,1549 

(p=0,0110) 

Movimenta o olho para 

avaliar a presença de dor 
54,8 κ =0,3187 

(p=0,0056) 

45,0 κ =0,1287 

(p=0,1305) 

35,9 κ = 0,0181 

(p=0,4360) 

Fecha um dos olhos por 

1 minuto 
 

48,0 κ =0,1607 

(p=0,0579) 

36,7 κ = 0,0386 

(p=0,3303) 

36,7 κ = 0,0337 

(p=0,3536) 

Destampa e observa se 

ocorrem alterações do 

tamanho da pupila 

 

40,0 κ =0,0132 

(p=0,4496) 

38,7 κ = -0,0330 

(p=0,6198) 

44,9 κ = 0,0969 

(p=0,1771) 
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Repete o processo no 

outro olho 
40,8 κ =0,0657 

(p=0,2644) 

49,0 κ =0,1587 

(p=0,0627) 

50,0 κ =0,1597 

(p=0,0713) 

Avaliação da visão 

periférica 
      

 

Fecha um dos olhos 
68,0 κ =0,1684 

(p=0,1169) 

50,0 κ = -0,0693 

(p=0,7120) 

54,0 κ = 0,0163 

(p=0,4478) 

Fixa numa palavra 

localizada no meio do 

jornal aberto 

63,3 κ =0,1519 

(p=0,1193) 

48,0 κ = -0,0442 

(p=0,6446) 

49,0 κ = -0,0346     
(p=0,6118) 

Aproxima o jornal o 

suficiente para que a 

impressão ocupe todo o 

campo da visão 

42,0 κ =0,0314 

(p=0,3866) 

46,0 κ = 0,0897 

(p=0,2091) 

46,0 κ = 0,1000 

(p=0,1804) 

Observa se qualquer área 

aparece embaçada, 

escura ou ausente 

56,0 κ =0,2340 

(p=0,0137) 

32,0 κ = -0,1806 

(p=0,9530) 

40,0 κ = -0,0593     
(p=0,7057) 

Repete o processo no 

outro olho 
36,7 κ =0,0356 

(p=0,3555) 

32,0 κ = -0,1565 

(p=0,9310) 

36,0 κ = -0,1057     
(p=0,8372) 

Avaliação da visão 

central 
      

Coloca a grade de amsler 

a uma distância de 33 cm 

do olho 

46,0 κ =0,1798 

(p=0,0365) 

46,0 κ = 0,1738 

(p=0,0412) 

32,0 κ = -0,0278     

(p=0,6113) 

 

Cobre o olho 
64,0 κ =0,1071 

(p=0,2243) 

56,0 κ = -0,0913 

(p=0,7407) 

68,0 κ = 0,2063 

(p=0,0723) 

Olha diretamente para o 

ponto preto no centro de 

grade 

50,0 κ =0,0863 

(p=0,2148) 

50,0 κ = -0,0146 

(p=0,5515) 

56,0 κ =0,1071 

(p=0,1711) 

Observa se todas as 

linhas estão retas e se 

todos os quadrados têm o 

mesmo tamanho 

50,0 κ =0,0699 
(p=0,2630) 

50,0 κ =0,0173 

(p=0,4392) 

58,0 κ =0,1532 

(p=0,0932) 

Repete o processo no 

outro olho 
42,0 κ =0,1286 

(p=0,0994) 

40,0 κ =0,0820 

(p=0,1689) 

42,0 κ =0,1126 

(p=0,0940) 

Avaliação do 

movimento ocular 
      

Observa o objeto do 

ponto central, sem mexer 

a cabeça, apenas com os 

olhos, para cima, para 

baixo e para os lados. 

36,1 κ =0,0190 

(p=0,4363) 

32,4 κ = -0,1724 

(p=0,8999) 

41,2 κ =0,0341 

(p=0,3888) 
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10.7 Síntese do percentual de concordância e significância estatística dos resultados de 

avaliação da concordância interjuízes para a cartilha impressa 

 

Na Tabela 12, constam os valores do Coeficiente Kappa (κ), o percentual de 

concordância e a significância estatística dos resultados da avaliação interjuízes referentes à 

realização dos itens componentes do autoexame ocular por meio da cartilha impressa. De 

modo geral, segundo observado, os Coeficientes de concordância interjuízes foram 

relativamente baixos quando comparados aos da cartilha virtual acerca dos itens avaliados.  

Enquanto o Coeficiente Kappa estimado variou entre pobre (κ = -0,01 a 0,18) e não 

concordante (κ = 0,0), os percentuais de concordância assim variaram: 1 e 2, de 24,0 a 74,0, 

no par 2 e 3, de 20,4 a 78,0, e 3 e 1, de 26,5 a 72,0. Os valores obtidos para o Kappa negativo 

(< 0) revelam as situações nas quais a concordância observada foi inferior à esperada. 

 Verificou-se concordância estatisticamente significante para os valores do Coeficiente 

Kappa apenas entre os juízes 2 e 3 na avaliação da visão periférica, no item relativo à oclusão 

do olho (p=0,0490), e entre os juízes 1 e 2 na avaliação da visão central, no item sobre o 

posicionamento da escala na parede (p=0,0449). As maiores porcentagens de concordância 

foram identificadas entre os juízes 1 e 2 (74%), 2 e 3 (78%) e 3 e 1 (72%), na avaliação das 

estruturas oculares externas, no item que recomenda selecionar o espelho. No entanto, essas 

concordâncias não se mostraram estatisticamente significantes entre os juízes. Assim, sugere-

se uma análise mais aprofundada em relação ao entendimento dos juízes acerca dos itens (A, 

PA, I), pois embora não haja uma divergência grave, os valores de Kappa sensibilizaram-se 

com o fato de existir ou não divergência. Destaca-se a influência da subjetividade de cada 

juiz, pois embora eles preencham um critério mínimo, dentre as causas das variáveis, há a 

possibilidade de cada juiz interpretar de forma diferente as informações obtidas com base na 

análise dos vídeos. 
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Tabela 12 - Estatística percentual de concordância, coeficiente kappa (κ) e p-valor (p) 

obtidos interjuízes na avaliação das etapas do autoexame ocular com uso da cartilha impressa. 

Fortaleza - CE, Brasil, 2014 (n=50) 

                                                                                                                                   continua... 

Etapas do 

autoexame ocular 

Concordância Interjuízes 

12  23  31  

(%)12 κ12 (p-valor) (%)23 κ23(p-valor) (%)31 κ31(p-valor) 

Avaliação da 

acuidade visual longe 
      

Coloca a escala de 

Snellen na parede, na 

altura dos olhos, na 

posição sentada 

34,0 κ = -0,1340 

(p=0,8814) 

34,0 κ = -0,1141 

(p=0,8536) 

42,0 κ = 0,0136 

(p=0,4503) 

Coloca a cadeira a uma 

distância de 5 m da 

escala 

38,0 κ = 0,0617 

(p=0,2648) 

24,0 κ = -0,1578 

(p=0,9475) 

34,0 κ = -0,0166 

(p=0,5654) 

Examina cada olho por 

vez 
54,0 κ = 0,1507 

(p=0,0753) 

32,7 κ = -0,1578 

(p=0,9475) 

46,9 κ = 0,0414 

(p=0,3491) 

Avaliação da 

acuidade visual perto 
      

Segura o cartão a uma 

distância de 33 cm do 

olho 

24,0 κ = -0,1411 

(p=0,9225) 

20,4 κ = -0,2064 

(p=0,9795) 

26,5 κ = -0,0998 

(p=0,8404) 

Verifica a visão de 

cada olho 

separadamente 

48,0 κ = 0,0934 

(p=0,2031) 

38,8 κ = -0,0131 

(p=0,5475) 

40,8 κ = -0,0028 

(p=0,5102) 

Avaliação das 

estruturas oculares 

externas 

      

Pega o espelho 74,0 κ = 0,0985 

(p=0,2203) 

78,0 κ = 0,1603 

(p=0,0959) 

72,0 κ = -0,1364 

(p=0,8642) 
Observa a presença de 

secreção, inchaço, 

vermelhidão, nódulo, 

lesão, triquíase, 

entrópio e ectrópio 

53,2 κ = -0,0562 

(p=0,7019) 

52,1 κ = 0,0846 

(p=0,1749) 

42,5 κ = -0,0300 

(p=0,6118) 

Examina a conjuntiva 

inferior, puxando-a 

com os dedos para 

baixo 

46,0 κ = 0,0946 

(p=0,1926) 

36,0 κ = -0,0430 

(p=0,6570) 

32,0 κ = -0,0982 

(p=0,8246) 

Coloca o cotonete 

sobre a pálpebra 

superior e vira a 

mesma para avaliar a 

conjuntiva 

34,7 κ = -0,0103 

(p=0,5401) 

32 κ = -0,0773 

(p=0,7784) 

38,7 κ = 0,0354 

(p=0,3639) 

Movimenta o olho para 

avaliar a presença de 

dor 

35,4 κ = 0,0159 

(p=0,4375) 

38,3 κ = 0,0299 

(p=0,3891) 

32,7 κ = -0,0221 

(p=0,5869) 

Fecha um dos olhos 

por 1 minuto 
48,9 κ = 0,0049 

(p=0,4817) 

52,0 κ = 0,0705 

(p=0,2497) 

46,9 κ = -0,0617 

(p=0,7153) 
Destampa e observa se 

ocorrem alterações do 

tamanho da pupila 

32,7 κ = -0,0766 

(p=0,7719) 

40,0 κ = 0,0066 

(p=0,4735) 

34,7 κ = -0,1121 

(p=0,8642) 
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Repete o processo no 

outro olho 
51,0 κ = -0,0538 

(p=0,6847) 

57,5 κ = 0,1140 

(p=0,1553) 

54,2 κ = -0,0966 

(p=0,7862) 
Avaliação da visão 

periférica 
      

Fecha um dos olhos 64,0 κ = 0,0731 

(p=0,2816) 

66,0 κ = 0,1811 

(p=0,0490) 

52,0 κ = -0,1236 

(p=0,8711) 
Fixa numa palavra 

localizada no meio do 

jornal aberto 

68,1 κ = 0,1231 

(p=0,1878) 

47,9 κ = -0,0101 

(p=0,5453) 

44,7 κ = -0,0498 

(p=0,7023) 

Aproxima o jornal o 

suficiente para que a 

impressão ocupe todo 

o campo visual 

32,7 κ = -0,0399 

(p=0,6544) 

36,0 κ = -0,0057 

(p=0,5223) 

36,7 κ = 0,0124 

(p=0,4522) 

Observa se qualquer 

área aparece 

embaçada, escura ou 

ausente 

34,0 κ = -0,1522 

(p=0,9275) 

38,0 κ = -0,0573 

(p=0,7088) 

42,0 κ = -0,0126 

(p=0,5479) 

Repete o processo no 

outro olho 
42,0 κ = -0,0269 

(p=0,6002) 

42,0 κ = -0,0701 

(p=0,7466) 

40,0 κ = -0,1485 

(p=0,9153) 
Avaliação da visão 

central 
      

Coloca a grade de 

amsler a uma distância 

de 33 cm 

56,0 κ = 0,1773 

(p=0,0449) 

50,0 κ = 0,0981 

(p=0,1701) 

46,0 κ = 0,0612 

(p=0,2773) 

Cobre o olho 73,5 κ = 0,1518 

(p=0,1435) 
 

64,0 κ = -0,0345 

(p=0,6167) 

65,3 κ = 0,0188 

(p=0,4361) 

Olha diretamente para 

o ponto preto no centro 

da grade 

63,3 κ = 0,1437 

(p=0,1240) 

37,5 κ = -0,1650 

(p=0,9387) 

44,7 κ = -0,0091 

(p=0,5332) 

Observa se todas as 

linhas estão retas e se 

todos os quadrados 

têm o mesmo tamanho 

62,5 κ = 0,1454 

(p=0,1172) 

38,0 κ = -0,1297 

(p=0,9124) 

41,7 κ = -0,1578 

(p=0,9475) 

Repete o processo no 

outro olho 
53,0 κ = 0,1264 

(p=0,1312) 

36,0 κ = -0,1619 

(p=0,9262) 

53,1 κ = 0,0343 

(p=0,3961) 
Avaliação do 

movimento ocular 
      

Observa o objeto do 

ponto central, sem 

mexer a cabeça, apenas 

com os olhos, para 

cima, para baixo e para 

os lados 

40,0 κ = 0,1145 

(p=0,1029) 

30,6 κ = -0,0246 

(p=0,6030) 

34,7 κ = -0,0844 

(p=0,7924) 



122 

 

11  DISCUSSÃO 

 

Como mencionado, o grupo em estudo foi composto predominantemente por mulheres 

(60%). A diferença de gênero, desfavorável aos homens, no tocante à participação em 

atividades de promoção da saúde pode ser explicada em virtude de as mulheres 

tradicionalmente ocuparem o papel de cuidadoras e, portanto, estarem mais abertas às 

orientações para a promoção da saúde. Ademais, os homens tendem a serem menos receptivos 

a intervenções de cuidado em saúde e têm maior probabilidade de assumir riscos (KITCHIE, 

2010).  

Usualmente as mulheres utilizam mais os serviços de saúde do que os homens. Além 

dos fatores supracitados, há de se levar em conta que este diferencial explica-se em parte 

pelas variações no perfil de necessidades de saúde entre os gêneros, incluindo-se as demandas 

associadas à gravidez e ao parto (PINHEIRO; VIACAVA; TRAVASSO, 2002). Outro fator é 

o seguinte: nenhum programa ou atividade é voltado para a atenção aos homens, em 

particular, os adultos jovens e em faixa reprodutiva. Este fato agrava a perspectiva da 

integralidade da atenção. Mesmo quando se considera a clientela idosa, na qual há quantidade 

significativa de homens, verifica-se pouca presença masculina nos grupos educativos 

(COUTO et al., 2010).  

Entre os adolescentes, é necessário observar o fator gênero na formulação das políticas 

públicas voltados a este grupo, mas também na formação dos estudantes e na capacitação dos 

profissionais. Assim se possibilitará um aperfeiçoamento na qualidade das práticas em saúde 

direcionadas a esse extrato populacional, cujos problemas são, em sua maioria, condicionados 

aos papéis de gênero (TAQUETE, 2012). Deste modo, no enfrentamento do desafio de 

promover a saúde e o bem-estar, prevenir e tratar as patologias de maior prevalência entre 

adolescentes é mister conhecer as diferentes influências do gênero no processo do 

adoecimento para se ter ideias concretas e mais eficazes de como proceder (TAQUETE, 

2012). 

Neste estudo, evidenciou-se haver diferenças estatisticamente significantes entre os 

grupos teste e comparação para as variáveis idade e grau de escolaridade (p=0,00).  O grupo 

teste foi composto por alunos mais jovens (12-14 anos) e com maior grau de instrução do que 

o grupo comparação. Esta situação pode, de certo modo, ter contribuído para as diferenças 

identificadas durante a realização do autoexame ocular com uso das cartilhas. No entanto, 

outros fatores podem ter influenciado e até dificultado a aprendizagem dos passos 

componentes do autoexame ocular pelos alunos, bem como sua execução, a exemplo dos 
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aspectos cognitivos, sociais e afetivos, relacionados com atitudes, motivações e interesses na 

escola (SBICIGO et al., 2012).  

De maneira geral, os estudantes possuem habilidade para lidar com as tecnologias da 

comunicação e informação, devido à manipulação frequente de equipamentos tecnológicos, a 

exemplo de computadores, smartphones, tablets e outros, em espaços diversos, tais como a 

escola, casa, shopping, etc. O uso de tecnologia de informação, como ferramenta auxiliar no 

processo ensino aprendizagem de docentes e discentes, facilitou o acesso das pessoas ao 

conhecimento e, assim, possibilitou uma maior troca de informações (SHITSUKA et al., 

2007). Contudo, é preciso compreender que informação, neste âmbito, ultrapassa o simples 

ato de acessar as tecnologias de informação e comunicação. Trata-se de um processo mais 

amplo, que inclui saber utilizar essa tecnologia para a busca e seleção de informações que 

permitam a cada pessoa solucionar os problemas do cotidiano, entender o mundo e atuar na 

transformação do seu contexto (ALMEIDA, 2003). 

Outro fator a ser mencionado e que, tal como os anteriores, pode influenciar a saúde 

do adolescente é o socioeconômico, o qual exerce papel fundamental no desenvolvimento 

físico, psicológico e social das crianças e adolescentes. Como divulgado, as desigualdades 

socioeconômicas são poderosos determinantes sociais da saúde da população em geral e deste 

segmento especificamente (IBGE, 2013). 

Pelo exposto, ambientes vulneráveis são aqueles nos quais os indivíduos ou grupos 

sociais enfrentam riscos e a impossibilidade de acesso a serviços e direitos básicos de 

cidadania (por exemplo: condições habitacionais, sanitárias, educacionais, de trabalho) e 

acesso diferencial à informação e às oportunidades oferecidas em sua totalidade (STOCO; 

ALMEIDA, 2011). No contexto da saúde ocular, o acesso aos serviços de saúde não é 

equitativo, o que dificulta a identificação e o tratamento adequado das alterações de 

importância. Do mesmo modo, a população não está devidamente informada sobre os 

principais problemas de visão (por exemplo: glaucoma, erros refracionais, degeneração 

macular, etc.), bem como desconhece o método do autoexame ocular.   

 Neste estudo, consoante identificado, a maioria dos alunos vivia na capital; eram 86% 

para o grupo teste e 88% para o grupo comparação. Dados gerais sobre o atendimento 

oftalmológico no Brasil indicam haver desigualdade não apenas entre as regiões do Brasil, 

mas também entre áreas urbanas e rurais. Todavia, a oferta quanti-qualitativa de serviços de 

saúde é maior para a área urbana, quando comparada à área rural.  

Isto posto, na faixa etária entre 5 e 15 anos, a prevalência de deficiência visual por 

erros refrativos não corrigidos em algumas regiões parece ser maior nas áreas urbanas do que 
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nas rurais, apesar de haver maior facilidade de acesso da primeira aos serviços de saúde 

(TALEB et al., 2012). De acordo com os dados do Censo demográfico realizado em 2010 

pelo IBGE, a relação de oftalmologista/habitante foi bem variável entre as regiões, conforme 

segue: Norte (1/14.544 habitantes); Nordeste (1/8.637 habitantes); Centro-Oeste (1/9.972); 

Sudeste (1/6.800) e Sul (1/7.685). Dentre os estados integrantes da região Nordeste, o Ceará 

foi o que apresentou maior crescimento em sua cobertura, tendo sido registrado aumento de 

9% para 21% em seus municípios. Contudo, a despeito das melhorias observadas, quando 

comparados aos resultados do Censo realizado em 2001 com os resultados do Censo realizado 

em 2010, o Nordeste continua carente de atendimento especializado, e no estado do Piauí 

verifica-se a menor cobertura (5%) (CBO, 2011).   

Cabe enfatizar: a anamnese e o exame oftalmológico efetuados por pessoal capacitado, 

ainda que não especialistas, permitem diagnosticar e tratar determinadas condições oculares, 

referenciando ao oftalmologista quando necessário (SILVA; FERREIRA; PINTO, 2013; 

RODRIGUES, 1996). Frequentemente, a literatura destaca manifestações clínicas indicativas 

de distúrbios visuais entre crianças e adolescentes escolares, as quais são de grande 

importância para a prevenção de formas graves de doença ocular.  

Na idade escolar, depois dos 6 anos, boa parte dos problemas sensoriais ligados ao 

desenvolvimento da visão é mais dificilmente tratável e geralmente não se consegue a 

recuperação total (DINIS et al., 2008). Deste modo, torna-se fundamental caracterizar a 

queixa sob vários aspectos, tais como a apresentação temporal (aguda ou crônica), extensão 

(mono ou binocular), bem como questionar sobre início e duração do quadro, manifestações 

extraoculares, trauma e alergia (DINIS et al., 2008). 

Ressalta-se, porém: no período escolar as crianças começam a desempenhar funções 

que exigem intenso esforço ocular, tal como a leitura e a execução de desenhos, favorecendo a 

manifestação de distúrbios preexistentes (SIMIONATO et al., 2007). Mas nem sempre as 

crianças e adolescentes possuem a percepção de serem estas alterações indicativas de 

problemas oculares, assim como pais e/ou cuidadores também não. Como consequência, 

verificam-se diagnósticos tardios, sequelas, e em casos mais graves, perda visual irreversível.  

Neste estudo, foram referidos pelos grupos teste e comparação os seguintes sinais e 

sintomas: dores de cabeça (24%), aproxima-se muito da televisão ou do papel para ver melhor 

(19%), sensibilidade à luz (26%). Excetua-se a visão embaçada (17%) referida apenas pelo 

grupo comparação. Na investigação de Vargas (2010) identificaram-se as queixas mais 

referidas durante consulta com o especialista. São elas: dores de cabeça (15,8%), prurido 

(10,4%), ardência/irritação (7,8%) e olho vermelho (7,2%).  
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O autoexame ocular é um método pouco conhecido quando comparado ao seu 

análogo, autoexame das mamas. Portanto, menos utilizado no contexto de cuidados à 

população em geral. Neste estudo os alunos referiram não conhecer este método, bem como 

sua finalidade, além de não possuírem informações mínimas sobre sinais e sintomas 

indicativos de deficiência visual.  Todavia, este hiato no conhecimento é percebido não 

apenas entre os escolares, mas também entre professores, cuidadores, profissionais da saúde e 

população em geral. 

Passa-se, agora, à discussão de pesquisas realizadas no contexto da saúde ocular, 

focadas, porém, no conhecimento e/ou percepção de indivíduos e coletivos acerca da 

identificação de sinais e sintomas associados a problemas oculares de importância clínica, uso 

de óculos, além da opinião sobre campanhas promovidas. Evidentemente, a escassez de 

trabalhos que abordem o autoexame ocular contextualizando-o entre as ações de caráter 

educativo-preventivo contribui sobremaneira para a ampliação de comportamentos de risco à 

saúde, para a subnotificação de casos novos e para o aumento dos problemas de visão.  

Estudo produzido por Gasparetto et al. (2004) verificou os conhecimentos e ações 

desenvolvidas por 68 professores do ensino fundamental de escolas públicas municipais e 

estaduais no município de Campinas-SP. Quando questionados sobre os sinais e sintomas 

indicativos de dificuldade visual, os professores em sua maioria (94,1%) verbalizaram 

dificuldade para ler na lousa, cefaleia (89,7%), aproximação exagerada dos objetos aos olhos 

(88,2%). Em contrapartida, as opções menos referidas foram estrabismo (60,3%) e nistagmo 

(54,4%). Para os autores, os professores demonstraram conhecimento insuficiente quanto à 

saúde ocular, comprometendo assim o alcance das ações implementadas. 

Outro estudo é o de Cavalcante et al. (2004) o qual avaliou a opinião de 263 pais e/ou 

cuidadores de escolares, da rede pública estadual, que foram encaminhados para consulta após 

triagem pelos professores na Campanha Olho por Olho na cidade de Maceió - Al. Conforme 

os resultados mostraram, houve significativa participação das mães no acompanhamento dos 

filhos à consulta (69,9%), sinalizando positivamente para a utilização deste momento para 

repassar orientações de relevância para a saúde ocular. Todavia, os autores sugerem haver a 

necessidade de mais informações para as famílias sobre saúde ocular e prescrição de óculos.  

De modo geral, identificaram-se entre as pesquisas lacunas no conhecimento dos 

professores e entre pais e/ou cuidadores dos escolares acerca das afecções oculares, bem 

como sinais e sintomas, métodos de rastreamento, cuidados com olhos, etc. Embora alguns 

tenham conseguido citar uma, dentre as várias doenças de importância clínica para a 
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oftalmologia, não se identificam nessas respostas informações aptas a auxiliá-los na 

compreensão dos mecanismos de ocorrência da doença, modos de prevenção e tratamento.  

Em continuidade à discussão dos achados de outros pesquisadores, envolvendo o 

conhecimento sobre a saúde ocular, citam - se os trabalhos de Armond et al., (2001, 2000). 

Em seu primeiro trabalho verificou as crenças de saúde ocular relacionadas ao uso de óculos, 

esforço visual e danos à visão por leituras em diferentes condições, para nortear programas de 

treinamento de professores.  Esses afirmaram não terem sido orientados sobre programas de 

saúde ocular na escola, anterior ao período da pesquisa. Identificaram-se entre os professores 

as seguintes crenças: o uso permanente de óculos para o indivíduo enxergar melhor; 

necessidade de “poupar” os olhos de esforço visual para prevenir a deficiência visual; situar-

se a menos de 2 metros do aparelho televisor causa problemas de visão e leitura em veículo 

em movimento produz danos à visão.  

A segunda pesquisa buscou identificar as percepções de 545 professores do sistema 

público de ensino, em relação aos erros de refração manifestados na idade escolar. Conforme 

os resultados evidenciaram, os docentes possuíam conhecimento sobre alguns sinais e 

sintomas associados aos erros de refração. Eles distinguiam mais corretamente os sinais de 

miopia (70,8%) do que os sinais de hipermetropia (42,9%) e de astigmatismo (40,9%). Diante 

de tais resultados, as autoras reforçam a necessidade de haver um melhor preparo do corpo 

docente sobre saúde ocular, porquanto os professores são fundamentais na identificação de 

sinais e sintomas sugestivos de distúrbios visuais na escola e na orientação destes alunos e 

seus familiares a buscar serviço especializado para confirmação ou exclusão da queixa e 

iniciar tratamento adequado. 

Contudo, a busca por atendimento oftalmológico é influenciada por apresentar uma 

variabilidade de motivos, os quais dependem de fatores biológicos, físicos, psíquicos, sociais 

e ambientais. Em países em desenvolvimento, como o Brasil, há notável dificuldade em se 

encontrar dados gerais de prevalência de distúrbios oculares nas diferentes faixas etárias 

(VARGAS; RODRIGUES, 2010). Aos serviços básicos cabem a identificação de fatores de 

risco, a promoção da saúde ocular, o diagnóstico precoce e, em algumas condições, os 

tratamentos simples; também se incluem o controle periódico das pessoas saudáveis e das 

enfermas e aspectos básicos da reabilitação (GENTIL; LEAL; SCARPI, 2003). 

Estudo realizado por Castagno et al. (2009) revelou que a dificuldade para enxergar foi 

o motivo mais referido para consulta em 70% dos casos avaliados, seguida por sintomas 

oculares agudos, como prurido, lacrimejamento, olho vermelho, sensação de corpo estranho 

nos olhos (areia) e traumas oculares (16%). Na investigação de Vargas e Rodrigues (2010) 
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para a faixa etária dos 10 aos 19 anos, o motivo gerador de consulta foi a baixa acuidade 

visual (37,9%), seguida por cefaleia (29%).  Pelo exposto, pesquisas focadas na identificação 

de alterações oculares entre adolescentes escolares não são comuns, sobretudo porque a maior 

parte dos especialistas tem por meta ideal a avaliação sistemática de todas as crianças antes da 

idade escolar, o que permitirá a correção das alterações detectadas (DINIS et al., 2008).  

Apesar de todas as ameaças potenciais ao seu bem-estar, os adolescentes usam os 

serviços médicos com menor frequência do que todos os outros grupos etários (KITCHIE, 

2010). Os resultados desta tese corroboram esta afirmação pois 40% dos escolares que 

realizaram o autoexame ocular jamais haviam se submetido a uma consulta com 

oftalmologista, ou não lembravam de tal atendimento (31%). Segundo Castagno et al. (2009), 

dentre os vários motivos para deixar de consultar, os mais frequentes são: falta de dinheiro 

(29%), falta de tempo (25%) e descaso (19%). Enquanto a falta de tempo (29,4%) é a mais 

importante para as pessoas com menos de 50 anos, a falta de dinheiro (37,5%) o é para 

aqueles acima desta idade.  

Adicionalmente, há de se considerar a premissa de ser a adolescência uma etapa na 

qual se espera uma condição de saúde equilibrada, além de eles não buscarem os serviços de 

saúde de forma espontânea. Deste modo, torna-se fundamental incluir na rotina das escolas 

ações de promoção da saúde ocular, auxiliando na identificação precoce de alterações de 

importância, a exemplo dos erros refracionais e outras doenças com alto poder de gerar 

incapacidades, tal como o glaucoma.  A escola é um ambiente de defesa social e de 

preparação sistemática de gerações fortes e saudáveis, ampliando sua função para além do 

papel de instrução intelectual (MORATELLI JÚNIOR et al., 2007). Assim, momentos 

vivenciados em espaços escolares devem ser aproveitados para propiciar o desenvolvimento 

da aprendizagem e também sobre os cuidados de saúde (SANTOS; CUBAS, 2012).  

Cerca de 70% da população brasileira dependem exclusivamente do SUS para realizar 

consultas e procedimentos de maior complexidade. Este sistema não proporciona de forma 

equitativa o acesso de crianças e adolescentes ao exame oftalmológico. Especialistas estimam 

que os casos de deficiência visual poderiam ser reduzidos em até 50% se fossem adotadas 

medidas preventivas eficientes nas áreas de saúde e educação e se houvesse mais informação 

disponível (GIL, 2000). 

A detecção de problemas visuais deve ocorrer ainda na maternidade em todos os 

recém-nascidos, através do teste do reflexo vermelho. Este é utilizado para detectar 

precocemente casos de catarata, glaucoma congênito, más-formações oculares, ou qualquer 

doença ocular congênita que provoque opacidades de córnea, tumores intraoculares grandes, 
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inflamações intraoculares de importância ou hemorragias (TALEB; FARIA; ÁVILA; 

MELLO, 2012).  

Em fases mais maduras, porém antes de se atingir a maioridade, a detecção de 

problemas visuais é feita no contexto da escola. A justificativa predominante na literatura, e 

que subsidia as ações de promoção da saúde a escolares, é a de que quanto mais cedo as 

alterações oculares forem identificadas, menor seria a possibilidade de complicações e 

incapacidades delas resultantes. 

Pelo exposto, a inclusão do autoexame ocular como método de avaliação é viável não 

apenas do ponto de vista econômico (custos reduzidos), mas também do operacional, 

porquanto é autoaplicável e facilmente utilizado em grandes massas populacionais. Contudo, 

mesmo diante de todos os benefícios advindos do seu uso, não existe a pretensão de afirmar 

que a adoção desse método seria capaz de resolver toda a problemática envolvida com a saúde 

ocular das populações.  

Há a necessidade de uma infraestrutura que assegure a continuidade dos cuidados, no 

tocante ao atendimento oftalmológico completo, realização de exames de imagem, 

fornecimento de lentes corretivas, além da execução de procedimentos cirúrgicos para os 

casos nos quais existe indicação. No entanto, com base nas iniquidades sociais presentes em 

nosso país, o uso de métodos que contribuam para a conscientização de indivíduos e 

coletivos, no referente à adoção de comportamentos preventivos, para o reconhecimento de 

situações anormais, e a busca de atendimento precoce, parece ser pertinente e de extrema 

utilidade. 

A determinação rotineira da acuidade visual auxilia no processo de confirmação ou 

exclusão da queixa de redução da visão verbalizada por um indivíduo. Ressalta-se, porém, 

que mediante a confirmação da queixa, esta pessoa deverá ser submetida a nova avaliação 

com especialista (GOLDMAN; AUSIELLO, 2005). Recomenda-se a triagem da acuidade 

visual em crianças e adolescentes como forma de reduzir a perda visual prevenível (BRASIL, 

2009). 

Denomina-se acuidade visual o grau em que detalhes e contornos dos objetos são 

percebidos. Geralmente é definida em termos da distância mais curta pela qual duas linhas 

podem ser separadas e ainda percebidas como duas linhas. A acuidade visual é um fenômeno 

complexo, influenciado por muitos elementos, tais como fatores ópticos (por exemplo: o 

estado dos mecanismos formadores de imagem no olho), fatores da retina (por exemplo: 

estado dos cones) e fatores de estímulo (por exemplo: iluminação, brilho do estímulo, 
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contraste entre o estímulo e o fundo, tempo que o indivíduo é exposto ao estímulo) 

(BARRETT et al., 2014). 

Em razão da sua importância, diversos autores têm desenvolvido estudos com o 

objetivo de determinar a acuidade visual de escolares. Adam Netto e Oechsler (2003) 

identificaram maior prevalência de baixa acuidade visual entre os escolares de 6 a 14 anos, 

sendo a maior proporção para aqueles com 9 anos.  

De acordo com os exames realizados nesta tese, a acuidade visual, longe e perto, foi 

considerada normal para a maioria dos estudantes. No entanto, foram observadas medidas 

anormais (por exemplo: 0,4 e 0,1). Analisando os dois olhos separadamente, a acuidade visual 

longe esteve alterada, para o olho direito, em 29,6%, e para o olho esquerdo, em 24,7%. No 

referente à acuidade visual perto, a baixa acuidade visual detectada foi de 22,9%, para o olho 

direito, e 18,8% para o esquerdo. Ressalta-se que os alunos que apresentaram acuidade visual 

menor que 0,8 tinham até 14 anos de idade, corroborando os achados dos autores ora citados. 

Com o exame ocular externo podem ser detectados desvios oculares pela simples 

observação, opacificações da córnea ou alterações da sua forma e do seu diâmetro; alterações 

da íris e pupila, dentre outras (JARVIS, 2012).  Os alunos obtiveram maior proporção de 

resultados considerados normais para a avaliação das pálpebras (100%), conjuntiva e 

esclerótica (97,9%), íris (93,9%) e pupila (59,2%). Contudo, para este último item verificou-

se proporção de 40,8% de alterações na resposta à luz.  

Para a avaliação das pálpebras são empregados os métodos propedêuticos de inspeção, 

tanto estática quanto dinâmica, e palpação. Observam-se simetria de ambas as pálpebras, seu 

fechamento completo e sua superfície externa (CAMILLO et al., 2012). Em seguida, buscam-

se evidências de anormalidades, tais como ptose palpebral, infecção, eritema, edema, crostas, 

massas, entrópio e ectrópio. Todavia, as duas últimas podem ser consideradas alterações 

involutivas associadas ao envelhecimento. Para os demais sinais, há de se investigar a 

existência de uma doença de base como fonte geradora, a exemplo de miastenia gravis, 

doenças genéticas (por exemplo, síndrome de Kearns-Sayre), doença tireoidiana, dentre 

outros (SWARTZ, 2006). 

Ambas as conjuntivas devem ser examinadas em busca de sinais de inflamação 

(hiperemia ou dilatação dos seus vasos sanguíneos), palidez, pigmentação incomum, edema, 

massas e hemorragias (SWARTZ, 2006). A conjuntiva e a esclera podem ser examinadas com 

facilidade ao mesmo tempo. Normalmente, a conjuntiva cobrindo a esclera é limpa, com finos 

vasos sanguíneos visíveis, mais comuns na periferia. A esclera normalmente é branca, mas 

pode assumir um tom amarelado no indivíduo adulto devido à deposição de lipídio. Variações 
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de coloração também são observadas entre idosos e lactentes (coloração azul-pálida) e em 

negros e índios (coloração levemente amarelada) (JARVIS, 2012; ANDRIS, 2006).  

Deve-se avaliar tanto a conjuntiva palpebral (aquela que reveste a superfície posterior 

da pálpebra) quanto a conjuntiva bulbar (aquela que recobre o globo ocular). Alguns achados 

anormais identificados por meio desta avaliação incluem: edema de conjuntiva (quemose), 

enfisema com crepitação e hemorragia subconjuntival (indicativos de lesões perioculares), 

congestão com exsudato mucoso ou purulento (conjuntivite) e palidez (anemias) (DANTAS, 

2009).  

As pupilas devem ser avaliadas em relação ao seu tamanho, forma, igualdade, 

acomodação e reação à luz. De modo geral, as pupilas são pretas, redondas, regulares e iguais 

em tamanhos (3 a 7 mm de diâmetro). No entanto, aproximadamente 5% da população têm 

pupilas de tamanhos diferentes. A íris normalmente tem forma arredondada, é regular e de cor 

uniforme (JARVIS, 2012; POTTER, 2006). 

Uma diversidade de condições pode induzir a alterações nas pupilas, causando sua 

dilatação, tais como glaucoma, traumatismos, distúrbios neurológicos, medicamentos para os 

olhos (por exemplo: atropina), ou o uso de substância psicoativas (por exemplo: opiáceos). 

Do mesmo modo, pupilas contraídas podem ser causadas por inflamação da íris ou pelo uso 

de drogas (por exemplo: pilocarpina, morfina ou cocaína). Pupilas enevoadas indicam catarata 

(POTTER, 2006).  

Ao avaliar as pupilas, em relação à sua reação à luz, qualquer anormalidade ao longo 

das vias nervosas da retina para a íris altera a habilidade dela reagir à luz. Essa incapacidade 

pode ser consequência de traumatismo cranioencefálico ou de pressão intracraniana alterada, 

da lesão direta ao globo ou da presença de “olho de vidro” (NAYDUCH, 2011; POTTER, 

2006).  

Quando se investigam as pupilas e os movimentos do globo ocular, podem-se 

encontrar respostas alteradas, como desvios conjugados, divergentes e convergentes do olhar, 

nistagmos, paralisias oculomotoras, alterações da acuidade visual, ptose palpebral e midríase 

paralítica, que sugerem comprometimento de pares de nervos cranianos (II, III, IV, VI e VII) 

e consequente compressão do tronco cerebral (CHAVES; FINKELSZTEJN; STEFANI, 

2008). 

Nesta tese, conforme a Tabela 4, foi perceptível que a maioria dos estudantes 

apresentaram resultados normais durante a avaliação da íris (90,4%) e para a avaliação das 

pupilas (68,7%). Ressalta-se, porém, que houve diferença estatisticamente significante entre 

os grupos comparação e teste para esta avaliação (p=0,049). Talvez a diferença identificada 
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tenha sido resultado do tempo adotado por cada participante durante a avaliação. Alguns 

estudantes utilizaram tempo inferior ao recomendado (1 minuto) para realizar o exame, além 

de, em determinados casos, não avaliarem os dois olhos conforme as orientações contidas na 

cartilha. 

Como exposto em Standring (2010), a avaliação do campo visual é útil na avaliação da 

extensão dos danos e pode ser o fator determinante para confirmar um diagnóstico. Inclui a 

avaliação da visão periférica e visão central, tornando-se de grande relevância, pois fornece a 

primeira evidência objetiva de comprometimento de visão (SWARTZ, 2006). Assim como 

nos testes de acuidade visual, os testes para avaliar o campo visual devem ser adequados para 

a idade e as habilidades da criança ou indivíduo sob avaliação (BEHRMAN; KLIEGMAN; 

JENSON, 2005).  

A avaliação da visão periférica testa o nervo óptico (II nervo craniano) e mensura a 

capacidade de a retina receber os estímulos provenientes da periferia do seu campo (ANDRIS, 

2006). A grade de Amsler é o teste tradicional. Para a avaliação da visão central, com o seu 

uso é possível averiguar a existência de distorções ou áreas em branco, além de escotomas 

patológicos. Estes podem ser causados por doença ocular primária, como o glaucoma, ou por 

lesões no sistema nervoso central, como tumores (FAYNE, 2011; SWARTZ, 2006). 

Sobre a avaliação do campo visual, a maior porcentagem dos alunos não mostrou 

alterações quando da avaliação da visão periférica, que envolve a identificação de sinais de 

alerta, tais como turvação visual (53%), escurecimento da visão (86,5%) ou ausência desta 

(93,8%) durante a leitura do jornal. Segundo indicou a visão central, com o uso da grade de 

Amsler, 71,4% dos alunos avaliados estavam naquele momento com a visão normal. Em 

relação à avaliação do movimento ocular, 77,1% dos alunos afirmaram não apresentar visão 

dupla. 

Para a avaliação dos movimentos extraoculares, o paciente deve estar consciente. 

Solicita-se que ele acompanhe com o olhar a movimentação de determinado objeto, do centro 

para cima, para fora, para baixo e para dentro. Mediante uma analogia com as direções 

marcadas por uma bússola, os indivíduos devem ser capazes de mover os olhos nas direções 

norte, nordeste, leste, sudeste, sul, sudoeste, oeste e noroeste (NAYDUCH, 2011; BARROS, 

2010).  

Durante a avaliação da mobilidade visual as principais alterações identificadas são: 

paralisia do III par de nervos cranianos – olhar dirigido para fora, pupila dilatada, ptose; 

paralisia do IV par de nervos cranianos – olho contralateral incapaz de mover-se para baixo e 

para dentro; paralisia do VI par de nervos cranianos – incapaz de olhar lateralmente 
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(NAYDUCH, 2011). Essas dificuldades devem passar por correção óptica, ou intervenção 

cirúrgica, se houver indicação, precocemente (BRASIL, 2001).  

De modo geral este estudo verificou melhor desempenho dos alunos ao realizar o 

autoexame ocular com o uso da cartilha virtual, embora os valores obtidos para o Kappa 

tenham indicado não haver concordância substancial intrajuízes, sinalizando que eles 

efetuaram avaliações diferentes para cada cartilha. O Kappa é uma medida de concordância 

interobservador e mede o grau de concordância além do que seria esperado tão somente pelo 

acaso. A vantagem usualmente reconhecida no Coeficiente Kappa é sua capacidade de 

remover da concordância percentual aquelas concordâncias que provavelmente foram devidas 

ao caso, trazendo uma distribuição mais global das condições dentro dos indivíduos 

examinados (BRASIL, 2001).  

 Cabe enfatizar: a avaliação do autoexame ocular pode gerar interpretações variadas 

ante a dificuldade em classificar os passos que o compõem, em virtude das diferenças de 

conhecimento existentes entre os profissionais que realizaram as análises dos vídeos, 

resultando em interpretações divergentes ou conflitantes. Apesar de existir uma preocupação 

em estabelecer critérios de seleção, delimitação de uma metodologia a ser seguida, existem 

variáveis não controláveis, e estas podem influenciar a avaliação de determinado fenômeno, 

contribuindo, assim, para a não concordância. Pelo exposto, é possível que as diferenças 

encontradas intra e interjuízes reflitam, em parte, os traços de subjetividade dos juízes e a 

presença de erros e distrações durante o processo de avaliação.  

Para Marin Rueda, Suehiro e Silva (2008, p.27), “as fontes de erro que podem ser 

encontradas nesse tipo de estudo estão ligadas à subjetividade do avaliador ou a normas de 

correção apresentadas pelos manuais que podem induzir a confusão”. No entanto, para além 

da subjetividade, outros fatores são capazes de interferir nesse processo avaliativo, tais como 

as diferentes concepções teóricas, a experiência pessoal e as formas distintas de relação com o 

fenômeno e/ou indivíduo em análise. Deste modo, quando diferentes pesquisadores avaliam o 

mesmo indivíduo, baixos valores de concordância podem ser encontrados devido a diferenças 

entre os juízes (ALMEIDA FILHO, 1989). Contudo, também há as interferências 

relacionadas a elementos componentes do método, como as técnicas empregadas, a percepção 

dos sintomas e o peso atribuído a cada um deles, os vários sistemas de classificação adotados, 

dentre outros (LOUZA NETO; ELKIS, 2007). 

Conforme evidenciado, as diferenças encontradas durante o uso das cartilhas virtual e 

impressa refletiram também o desempenho dos alunos ao realizar o autoexame, e esse foi 

variável, revelando a forma única e pessoal como cada indivíduo interpreta e apreende novas 
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informações. O autoexame ocular como método para a identificação de alterações visuais de 

importância ainda é pouco conhecido e divulgado entre a população geral. Por este motivo, os 

estudantes podem ter sentido dificuldade para aprender os passos contidos em cada seção e 

para colocá-los em prática. Tratando-se de aprendizagem, muitos fatores interferem nesse 

processo, com especial destaque para a relação estabelecida entre o indivíduo (por exemplo, 

estudantes) e os recursos midiáticos (imagens, textos, áudios, animações, etc.). 

Faz-se necessário, portanto, a realização de novos trabalhos envolvendo a utilização 

das cartilhas virtual e impressa para a divulgação e ensino do autoexame ocular. 

Tradicionalmente, a população geral não adere a estratégias preventivas, e no referente à 

saúde ocular, esta dificuldade intensifica-se pelo fato das complicações e restrições 

relacionadas à diminuição e/ou perda da visão serem desconhecidas.  

Sendo assim, espera-se que atividades de educação em saúde sejam uma constante no 

cotidiano dos indivíduos e coletivos, auxiliando estas pessoas a reconhecer sinais e sintomas 

indicativos de alterações, além de haver maior articulação entre as equipes de atenção básica e 

população, através de ações multiprofissionais com vistas à triagem e encaminhamentos dos 

casos suspeitos para avaliação com o oftalmologista.  

Dentro deste contexto, as escolas tornam-se um espaço propício ao desenvolvimento 

de tais atividades, por permitir a articulação de pais, alunos e professores, auxiliando na 

identificação de fatores de risco individuais e grupais, e assim permitir a implementação de 

ações que objetivem a mudança de comportamento e a adoção de hábitos mais saudáveis por 

meio do aprendizado sobre cuidados com a visão.  

Aprendizagem pode ser definida como “processo dinâmico e permanente pelo qual os 

indivíduos adquirem novos conhecimentos ou habilidades e modificam seus pensamentos, 

sentimentos, atitudes e ações” (BRAUNGART; BRAUNGART, 2010, p. 74). No entanto, 

este processo requer que o aprendiz esteja maduro para incorporar a real significância das 

informações oferecidas para, então, operar as mudanças almejadas (MORAN, 2000).  

Dentro desta perspectiva, o enfermeiro educador deve estar atento aos fatores que 

influenciam o nível de aprendizado do indivíduo (KITCHIE, 2010). Barreiras à aprendizagem 

são obstáculos impostos aos alunos, desencadeando dificuldades no aprender. Inúmeros 

fatores geram tais dificuldades, sendo alguns intrínsecos aos alunos e outros, talvez a maioria, 

externos a eles. Essas dificuldades podem ser de caráter transitório ou permanente e estão 

inseridas no cotidiano escolar de grande parte dos alunos, sejam eles deficientes, com altas 

habilidades ou os ditos normais (CARVALHO, 2000).  
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Pelo exposto, três fatores são fundamentais na determinação da aprendizagem: 

necessidades do aprendiz, estado de prontidão para aprender e os estilos de aprendizagem 

eleitos para o processamento da informação (KITCHIE, 2010). Necessidades de 

aprendizagem são definidas “como hiatos ou lacunas em conhecimento, habilidades e 

atitudes” (ZANELLI; BORGES-ANDRADE; BASTOS, 2014, p. 276). O sucesso do ensino 

de indivíduos e coletivos requer do enfermeiro avaliar todos os fatores que influenciam sua 

capacidade para aprender, bem como os recursos disponíveis para o seu ensino. Os indivíduos 

têm a capacidade de identificar o que precisam aprender com base nas implicações de viver 

com a própria doença, no entanto, em outras situações, fora do contexto de hospitais, clínicas 

e/ou unidades de saúde, é possível haver certa dificuldade das pessoas em reconhecer o que 

querem saber. Deste modo, recai sobre o educador a responsabilidade de ajudar a identificar, 

esclarecer e priorizar suas necessidades e interesses (POTER; PERRY, 2006; KITCHIE, 

2010). 

Como proposto, a prontidão para aprender compreende três elementos básicos: a 

maturação orgânica, a experiência anterior e o grau de motivação. A maturação envolve 

aspectos de natureza física ligados ao crescimento do organismo tal como a hereditariedade. 

Mencionados aspectos não podem ser modificados pelo professor, profissional de saúde, ou 

qualquer outro indivíduo no papel de educador (PILLETI, 2013). Já as experiências anteriores 

favorecem o processo de aprendizagem, pois quanto mais experiência em aprender se tem, 

melhor será o desempenho em novas situações de aprendizagem. No entanto, “a prontidão 

ocorre quando o aprendiz está receptivo, disposto e capaz de participar do processo 

educativo” (KITCHIE, 2010, p.127).  

Por sua vez, os estilos de aprendizagem abrangem fatores motivacionais, interação 

social, elementos psicológicos e ambientais. Além desses fatores, também foram identificados 

cinco estímulos básicos que afetariam a habilidade de aprendizagem dos indivíduos. São eles: 

elementos ambientais (luz, temperatura, mobília); emocionais (motivação, persistência, 

responsividade); sociológicos (disposição para trabalhar sozinho ou em grupo); físicos 

(percepção sensorial, horário, mobilidade) e psicológicos (reação do aprendiz aos estímulos) 

(BASTABLE, 2010). Todos esses fatores podem influenciar, em proporções diferentes, o 

processo de aprendizagem dos alunos. 

Quanto à motivação é considerada um importante facilitador ou dificultador dos 

processos de aprendizagem. De acordo com Pilleti (2013, p.30), a motivação é fator 

fundamental da aprendizagem. Pode haver aprendizagem sem professor, sem livro, sem 
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computador, sem escola e sem uma porção de outros recursos. Mas, mesmo que existam todos 

esses recursos favoráveis, se não houver motivação, não haverá aprendizagem. 

Para Alves e Battaiola (2011, p.1), motivação “configura-se como uma força que 

impulsiona o indivíduo a alcançar uma meta ou a realizar uma ação. Esta força pode ter 

caráter positivo ou negativo; as positivas levam o indivíduo a aproximar-se do estímulo e as 

negativas o levam a afastar-se dele”. Conforme outra abordagem afirma, motivação é um 

estado interior que estimula, dirige e mantém o comportamento, centralizando esforços que 

nos permitam alcançar determinados objetivos. Deste modo, os impulsos, necessidades, 

incentivos, interesse, pressão social, valores, expectativas, entre outros fatores, seriam os 

responsáveis por motivar os indivíduos para determinada ação (OLIVEIRA; COSTA, 2010). 

O aprendiz pode estar firmemente motivado a engajar-se em um processo de 

aprendizagem, no entanto, pode-se deparar com algumas dificuldades de ordem pessoal 

(características individuais – orgânica ou psíquica), arranjo familiar, interação social, ou 

problemas relacionados à escola, aos métodos e materiais de ensino, os quais podem 

comprometer o alcance dos objetivos propostos (PILLETI, 2013). 

No atual estudo, os dois grupos, teste e comparação, obtiveram resultados diferentes 

no tocante à execução do autoexame ocular, redundando em baixos índices de concordância 

interjuízes. O Kappa estimado variou entre pobre (κ = -0,1 a 0,18) e não concordante (κ = 

0,0). Atribui-se essa diferença entre os grupos devido à existência de recursos facilitadores na 

cartilha virtual, a exemplo do vídeo tutorial, presente em todos os exames, contribuindo para o 

esclarecimento dos passos a serem seguidos.  

A tecnologia de informação e comunicação faz parte do cotidiano da maioria das 

pessoas e modifica seus hábitos e maneiras de desempenhar atividades. Tratando-se da 

educação, a inclusão desta tecnologia e dos computadores nas instituições de ensino ocorreu 

para acompanhar a própria evolução da sociedade (SHITSUKA et al., 2007). 

De acordo com Tarouco, Fabre, Konrath e Grando (2004), “os ambientes de 

aprendizagem apoiados pelas redes informatizadas viabilizam cenários virtuais com interação 

mediada por computador que podem assegurar uma aprendizagem significativa”. Ressalta-se, 

porém, ser preciso desenvolver competências e habilidades num mesmo ritmo para se 

apropriar dos conhecimentos propiciados pelas informações (AMEM; NUNES, 2006). 

As novas tecnologias de informação e comunicação promovem uma mudança nos 

processos da educação e, consequentemente, da educação em saúde, sobretudo ao afetar os 

conceitos e processos de construção de conhecimento e as metodologias de ensino-

aprendizagem (SCHALL; MODENA, 2005). 
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De modo geral, a importância da informática no processo educativo está em permitir 

um alto grau de interatividade sob várias formas, em especial, mediante estímulo 

computacional, criação de ambientes que facilitem a construção do conhecimento pelos 

estudantes, tornando o ato de aprender mais atrativo (CARDOSO et al., 2008). 

Na literatura evidenciaram-se experiências relacionadas à inclusão das TICs no 

desenvolvimento de atividades educativas, com o objetivo de promover a saúde de indivíduos 

e coletivos, mas também como instrumento mediador para formação de enfermeiros e demais 

profissionais da saúde. No ensino-aprendizagem a tecnologia possui papel fundamental, 

desencadeando mudanças necessárias no comportamento e na atitude das pessoas em relação 

a diversos processos, a exemplo da doença e suas implicações. 

Ao analisar a produção de TICs produzidas no contexto da promoção da saúde, 

observaram-se publicações que se concentraram em algumas áreas. Entre estas, a saúde 

materno-infantil (MOREIRA et al., 2013; FONSECA et al., 2011; OLIVEIRA; 

FERNANDES; SAWADA, 2008), formação de recursos humanos em saúde (GERMANI et 

al., 2014; MARTINS et al., 2011), saúde do adolescente (CAVALCANTE et al., 2012) e 

saúde do escolar (GUBERT et al., 2009). No entanto, existe visível lacuna no 

desenvolvimento de tecnologias voltadas à saúde ocular. Este é, pois, um desfaio na oferta de 

cuidados à população, porquanto há um grande déficit de recursos físicos e humanos que 

permitam o acesso regular a consulta com especialista na maior parte do país. Assim, 

comprometem-se a realização de exames diagnósticos e a continuidade dos cuidados com os 

olhos em domicílio.   

Apesar de as iniciativas serem discretas no âmbito da saúde ocular, mencionam-se 

alguns exemplos de tecnologias implementadas por enfermeiros com a finalidade de 

proporcionar apoio a diversas ações, sejam estas de prevenção, promoção ou reabilitação da 

saúde. Tais iniciativas beneficiam diferentes grupos, destacando-se: literatura de cordel sobre 

amamentação para pessoas cegas (OLIVEIRA; PAGLIUCA; CARVALHO, 2014); cartilha 

virtual sobre o autoexame ocular para apoio à prática do autocuidado para pessoas com 

HIV/Aids (LIMA et al., 2014); jogo educativo sobre drogas para cegos (MARIANO; 

PAGLIUCA; REBOUÇAS, 2013); educação a distância para comunicação entre enfermeiros 

e cegos (LIMA et al., 2012); validação de escala optométrica regionalizada para pré-

escolares: contribuição da enfermagem (DANTAS; PAGLIUCA; ALMEIDA, 2009). 

 Pelo exposto, percebe-se a necessidade de haver mais trabalhos focados no uso de 

tecnologias leves para auxiliar os indivíduos e coletivos no desenvolvimento das suas próprias 

capacidades em benefício da sua saúde. No contexto dos escolares, é mister estarem 
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engajados no processo de autocuidado, principalmente aquele voltado aos olhos, uma vez que 

muitos desconhecem a relação estabelecida entre problemas de visão não tratados e a geração 

de incapacidades. 

 A maioria dos estudos que investigam as condições de saúde dos escolares utilizam 

apenas a medida da acuidade visual para determinar a presença de alterações de visão, 

associada ao relato verbal do professor, ou da própria criança, de sinais e sintomas tais como 

sensibilidade à luz, franzir a testa durante tarefas que demandam maior esforço visual, 

aproximar-se do papel, ou da TV para ver melhor, etc. No entanto, compreende-se a urgência 

de se incluir as demais avaliações componentes do autoexame ocular (avaliação das estruturas 

oculares externas, do campo visual e movimento ocular) na rotina de avaliação.  

Outro ponto a ser considerado diz respeito ao fato destes trabalhos não apresentarem 

tecnologias da informação e comunicação que possam ser integradas ao ambiente escolar, 

possibilitando melhor compreensão dos fatores de risco envolvidos na doença ocular, nem 

sobre os processos preventivos, tão necessários nesta fase de vida. 

Cabe ressaltar: o uso das cartilhas virtual e impressa pode auxiliar no processo de 

socialização das informações, ao permitir que diferentes grupos tenham acesso às avaliações e 

adquiram mais conhecimentos sobre saúde ocular. Como esta temática é pouco trabalhada na 

escola, e em muitos outros espaços, a exemplo de residências, igrejas, e até unidades de 

saúde, os hiatos existentes são profundos. Logo, se requer uma ação intensiva a fim de se 

construir um corpo de conhecimento capaz de auxiliar as pessoas a autocuidar-se com 

segurança. Como afirmam Temporini e Kara-José (2004), conhecimentos, crenças, atitudes e 

valores podem ser responsáveis por justificativas e motivações que levam à indiferença, à 

adoção ou recusa de comportamento preventivo em relação à saúde ocular. 

Deste modo, é importante se produzir estratégias de prevenção à perda de visão, para a 

população geral, reduzindo os percentuais de déficit permanente que não somente acarretam 

diminuição na qualidade de vida, restrições ocupacionais, econômicas, sociais, psicológicas e 

incapacidade de trabalho, como representam encargo oneroso para o indivíduo e a sociedade. 
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12  CONCLUSÕES 

 

 Conclui-se que embora não tenha havido boa concordância intra e interjuízes na 

avaliação das cartilhas virtual e impressa, a virtual foi mais adequada para o ensino do 

autoexame ocular, segundo a avaliação dos três juízes. Ressalta-se que este resultado não deve 

ser interpretado como evidência de ausência de efeito da cartilha impressa para o ensino do 

autoexame ocular, mas sim, que as evidências encontradas ainda são fracas para definir a 

melhor estratégia de ensino para o autoexame ocular.  

 No referente à avaliação do conhecimento prévio dos estudantes sobre o autoexame 

ocular, observou-se o desconhecimento sobre este método, para a identificação de alterações 

de visão, mesmo entre aqueles que afirmaram conhecê-lo. Conforme se depreende, as 

informações referidas eram fragmentadas, fundamentadas no senso comum; desse modo, 

dificultaram a percepção da severidade das doenças oculares e ampliaram a possibilidade de 

geração de incapacidades e perda da qualidade de vida de indivíduos e coletivos. Em reforço a 

esta realidade, há de se mencionar a baixa frequência de consultas com o especialista, 

intensificando à vulnerabilidade dos escolares à ocorrência de distúrbios visuais, aumentando 

o risco para o desenvolvimento de doenças que vão resultar em restrições ocupacionais, 

econômicas, sociais e psicológicas quando não tratadas. 

No referente à investigação dos sinais e sintomas indicativos de distúrbios oculares, os 

grupos foram proporcionalmente semelhantes, com realce para as seguintes queixas: dores de 

cabeça, lacrimejamento, visão dupla, sensibilidade à luz, aperta ou arregala os olhos para 

enxergar melhor, aproxima-se muito da televisão ou do papel para enxergar melhor. Durante a 

avaliação da acuidade visual observaram-se resultados considerados normais para longe 

(AV=0,8) e para perto (AV= J1 e J2), tanto para o grupo teste (cartilha virtual) quanto para o 

grupo comparação (cartilha impressa), para ambos os olhos. Do mesmo modo, foram 

identificados resultados normais para as demais avaliações: exame das estruturas oculares 

externas, campo visual e movimento ocular para a maioria dos escolares avaliados.  

 Como limitação do estudo cita-se a dificuldade para estabelecer parceria com serviço 

de saúde para avaliação com o especialista. A unidade básica de saúde localizada ao lado da 

escola encontrava-se em reforma no período da coleta, entravando o acesso dos estudantes a 

consulta com o médico e/ou referência para serviços especializados, quando necessário. 

Adicionalmente, há de se considerar que o processo de recrutamento dos estudantes para o 

desenvolvimento desta pesquisa foi bastante exaustivo e laborioso, uma vez que muitos se 

mostraram resistentes à intervenção e, em alguns momentos, recusaram-se a utilizar a cartilha 
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para o autoexame ocular em suas versões virtual e impressa. Ademais, a coleta foi marcada 

por períodos de recesso escolar em virtude da greve e, assim, esta etapa da pesquisa se 

prolongou além do esperado. 

Outro ponto a ser destacado refere-se ao desgaste vivenciado pelos juízes durante o 

processo de avaliação dos vídeos. Possivelmente este fato interferiu nas avaliações intra e 

interjuízes, contribuindo para os baixos valores de Kappa encontrados. Ademais, as diferenças 

de respostas obtidas sinalizam para a subjetividade de cada juiz ao avaliar as etapas do 

autoexame ocular.  

 Pelo exposto, há, ainda, a necessidade de desenvolvimento de outros estudos com 

amostras maiores, melhor controle das variáveis, com destaque para a idade e a escolaridade, 

além de maior tempo para aplicação das cartilhas junto aos estudantes, a fim de propiciar 

maior aproveitamento do material e, talvez, melhor desempenho. Como considerações finais, 

ressalta-se a importância de disponibilizar as cartilhas virtual e impressa para as instituições 

de saúde e de ensino, para sensibilizar a população em relação aos cuidados com os olhos, e 

para a identificação precoce de alterações oculares.  
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GLOSSÁRIO 

 

 Acomodação: Processo pelo qual o olho ajusta-se à distância próxima (por exemplo: 

leitura) ao mudar a curvatura do cristalino para focalizar uma imagem nítida sobre a 

retina. 

 Acuidade visual: A maior capacidade de discriminar dois pontos a uma determinada 

distância. 

 Amaurose: Também chamada de cegueira total, pressupõe completa perda de visão. 

 Astigmatismo: Erro de refração em que os raios luminosos são espalhados sobre uma 

área difusa em lugar de nitidamente focalizados sobre a retina, uma condição causada 

por diferenças na curvatura da córnea e cristalino.  

 Autoexame ocular: Método de avaliação dos olhos realizado pelo próprio examinado. 

 Baixa visão: Deficiência visual moderada combinada com deficiência visual grave. 

 Campo visual: Amplitude do espaço percebido pela visão. 

 Catarata: Diminuição da transparência do cristalino, com degradação da sua 

qualidade óptica. 

 Cegueira parcial ou cegueira legal: Termos usados para classificar a deficiência 

visual de indivíduos que apresentam uma de duas condições: (1) a visão corrigida do 

melhor dos seus olhos é de 20/400 ou menor, ou (2) se o ângulo em relação ao eixo 

visual que limita o campo visual apresenta medida inferior a 20 graus de arco, ainda 

que sua capacidade visual nesse estreito campo possa ser superior a 20/400.   

 Degeneração macular relacionada à idade: Consiste na degeneração da área central 

da retina (mácula) e conduz a uma diminuição acentuada e irreversível da visão. 

 Diplopia ou “visão dupla”: Significa ver um objeto como dois. 

 Ectrópio: Ocorre quando a margem da pálpebra vira para fora. 

 Entrópio: Ocorre quando a margem da pálpebra vira para dentro, fazendo com que os 

cílios arranhem a córnea e o globo. 

 Episclerite: Distúrbio benigno, normalmente indolor, causado por uma infecção não 

infecciosa subconjuntival. 

 Erros de refração: Verificados quando existem problemas no cristalino ou na córnea 

impedindo que os raios luminosos focalizem nitidamente sobre a retina. 

Compreendem as seguintes afecções: miopia, hipermetropia, astigmatismo e 

presbiopia. 
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 Esclerite: Inflamação da esclera com possível envolvimento da córnea, trato uveal 

(íris, coroide e corpo ciliar) e retina.   

 Estrabismo: Condição em que há desvio a partir do alinhamento ocular perfeito. 

 Fotofobia: Dor ocular na exposição à luz. 

 Glaucoma: Neuropatia óptica progressiva que pode ou não estar associada a 

hipertensão intraocular. Compreende um grupo de condições caracterizadas por danos 

ao nervo óptico e perda do campo visual. 

 Hiperemia: “Olho vermelho” resultante da dilatação da vasculatura da conjuntiva. 

 Hipermetropia: Condição ametrópica na qual o poder de refração do olho é 

insuficiente para focalizar a imagem de um objeto mantido no infinito da retina. 

 Miopia: Erro de refração em que a imagem focaliza antes de chegar à retina. Pessoas 

com esta alteração têm dificuldade para enxergar a distância. 

 Nistagmo: Oscilação involuntária do globo ocular. 

 Oncocercose: Infecção causada com o parasita Onchocerca volvulus. 

 Presbiopia: Condição caracterizada pela perda progressiva da visão para perto e que 

necessita ser corrigida com lentes. Faz parte do processo de envelhecimento natural do 

ser humano. 

 Ptose: Queda da pálpebra. 

 Quemose: Edema da conjuntiva. 

 Retinopatia diabética: Manifestação ocular da diabetes caracterizada por alterações 

graduais e progressivas na microcirculação retiniana, com permeabilidade vascular 

aumentada, áreas de não perfusão retiniana e proliferação intraocular de vasos 

retinianos anormais. 

 Retinose pigmentar: Doença degenerativa, transmitida geneticamente, que produz 

perda progressiva do campo visual. 

 Tracoma: Doença infecciosa provocada pela Chlamydia tracomatis. 

 Triquíase: Inversão dos cílios, a qual eventualmente leva à vascularização e 

opacificação da córnea. 

 Visão subnormal: Também conhecida como baixa visão, refere-se à alteração da 

capacidade funcional decorrente de fatores como rebaixamento significativo da 

acuidade visual, redução importante do campo visual e da sensibilidade aos contrastes 

e limitação de outras capacidades. 
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APÊNDICE A 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)   

Alunos 

 

Eu, Jennara Candido do Nascimento, doutoranda em Enfermagem pela Universidade 

Federal do Ceará, sob orientação da Dra. Joselany Afio Caetano, estou desenvolvendo um 

estudo com o objetivo de comparar a realização do autoexame ocular através de uma cartilha 

impressa e outra virtual. Com esse material, esperamos que você tenha um instrumento que o 

auxilie na prevenção de alterações na visão. 

Por esse motivo, convido você a participar deste estudo. Caso aceite, você irá receber 

todo o material necessário à sua participação sem nenhum custo, devendo ser devolvido ao 

final do uso da cartilha. Antes de iniciar o exame, você deverá preencher o cabeçalho do 

questionário que será entregue, informando sua identificação pessoal (nome, estado civil, 

naturalidade, procedência e renda mensal). Também será solicitado que você informe o que 

sabe sobre a saúde dos olhos. Após o uso da cartilha, você deverá responder a segunda parte 

do instrumento relacionada à sua opinião sobre o uso da cartilha e sobre o autoexame ocular. 

Todo o processo deverá ser realizado em uma hora. Informamos que sua participação será 

filmada. 

 

Gostaria de informar que: 

 

 Esta pesquisa não oferece risco físico, ou mesmo constrangimento moral e ético. 

 Você terá o direito e a liberdade de não participar da pesquisa ou dela sair a qualquer 

momento.  

 Sua participação não será paga. 

 Todo o material resultante será utilizado somente para a elaboração da pesquisa e sua 

guarda é de responsabilidade dos pesquisadores. 

 Você poderá ter acesso às informações relacionadas à pesquisa a qualquer tempo, 

inclusive para o esclarecimento de dúvidas. 

 Sua identidade (nome) não será revelada na difusão dos dados aos órgãos de 

divulgação científica e meios de comunicação em que os mesmos sejam aceitos. 

 Caso seja detectada alguma alteração no autoexame, serão notificados a escola e o 

responsável. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

 

 

Eu,____________________________________, CPF_______________, declaro que, 

após receber os esclarecimentos descritos e ter entendido o que me foi explicado, consinto em 

participar da pesquisa intitulada Tecnologia para o autoexame ocular: um estudo 

comparativo sobre o uso da cartilha impressa versus virtual. 

 

Fortaleza,        de                    de  2012 

 

 

___________________________________ 

 

____________________________ 

Polegar 

Direito 

Assinatura do adolescente 

 

 

__________________________________ 

Assinatura do pesquisador 

 

 

____________________________ 

 

Assinatura do responsável legal 

 

 

____________________________________ 

Assinatura do profissional que 

aplicou o TCLE 

 

Testemunha 

 

 

 

  

 

Endereço das responsáveis pela pesquisa: 

 

Nome: Jennara Candido do Nascimento   

             Joselany Áfio Caetano 

Instituição: Departamento de Enfermagem UFC 

Endereço: Alexandre Baraúna, 1115, Rodolfo Teófilo.  Telefone: 3366-8456 
      

ATENÇÃO: Se você tiver alguma dúvida ou sugestão sobre a sua participação na pesquisa entre em contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFC – Rua Coronel Nunes de Melo, 1127, Rodolfo Teófilo. Telefone: 

3366-8344 
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APÊNDICE B 

CARTA CONVITE AOS PAIS 

 

Eu, Jennara Candido do Nascimento, doutoranda em Enfermagem pela Universidade 

Federal do Ceará, sob orientação da Dra. Joselany Afio Caetano, estou desenvolvendo um 

estudo com o objetivo de comparar a realização do autoexame ocular através do uso de uma 

cartilha impressa e outra pelo computador (virtual). Com esse material, esperamos 

desenvolver um instrumento que o auxilie na prevenção de alterações na visão. 

Nossa pesquisa será realizada em uma escola da rede estadual, com alunos do ensino 

médio. Por esse motivo, peço sua autorização para convidar seu (sua) filho (a) a participar 

deste trabalho. Caso aceite, ele (ela) irá receber todo o material necessário à participação sem 

nenhum custo, devendo ser devolvido ao final da pesquisa. Todo o processo deverá ser 

realizado em uma hora e será filmado.  

 Destaco, ainda, que seu (sua) filho (a) poderá desistir desta pesquisa e dela sair a 

qualquer momento, sem que isso lhe traga qualquer prejuízo. Todas as informações e imagens 

geradas serão utilizadas exclusivamente para o desenvolvimento da pesquisa e ficarão sob a 

guarda dos pesquisadores. 

 

Agradeço sua atenção. 

Cordialmente, 

 

_____________________________________________ 

Jennara Candido do Nascimento 

Enfermeira 

Coren:200569 

 

 

Endereço das responsáveis pela pesquisa: 

 

Nome: Jennara Candido do Nascimento   

             Joselany Áfio Caetano 

Instituição: Departamento de Enfermagem UFC 

Endereço: Alexandre Baraúna, 1115, Rodolfo Teófilo.  Telefone: 3366-8456 
      

ATENÇÃO: Se você tiver alguma dúvida ou sugestão sobre a sua participação na pesquisa entre em contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFC – Rua Coronel Nunes de Melo, 1127, Rodolfo Teófilo. Telefone: 

3366-8344 
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APÊNDICE C 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)   

Juízes 

  

Eu, Jennara Candido do Nascimento, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em 

Enfermagem, da Universidade Federal do Ceará, sob orientação da Dra. Joselany Afio 

Caetano, venho por meio deste convidá-lo (a) a participar como juiz do estudo intitulado 

Tecnologia para o autoexame ocular: um estudo comparativo sobre o uso da cartilha 

impressa versus virtual.  

Caso aceite, o (a) senhor (a) irá receber uma cópia da cartilha para o autoexame ocular, 

juntamente com o formulário que será utilizado para análise das filmagens. O instrumento 

deverá ser preenchido após a avaliação minuciosa do autoexame ocular realizado pelo aluno 

com auxilio da cartilha impressa e virtual.  

Gostaria de informar que: 

 O (a) senhor (a) terá o direito e a liberdade de não participar da pesquisa ou dela sair a 

qualquer momento.  

 Sua participação não será paga. 

 Em caso de dúvidas estaremos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos, 

através dos seguintes contatos: Jennara Candido do Nascimento Telefone: (85) 3366-8454  

E-mail: jennaracandido@yahoo.com.br; Joselany Áfio Caetano. Telefone: (85) 3366-8454. 

E-mail: joselany@ufc.br.  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

 

Eu,____________________________________, CPF_______________, declaro que, 

após receber os esclarecimentos descritos e ter entendido o que me foi explicado, consinto em 

participar como juiz na referida pesquisa. 

 

Fortaleza,        de                    de  2012 

 

_____________________________                  __________________________ 

Assinatura do juíz                                      Assinatura do pesquisador 

 

 

mailto:jennaracandido@yahoo.com.br
mailto:joselany@ufc.br
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APÊNDICE D 
 

CARTA CONVITE AOS JUÍZES 

 

 

Eu, Jennara Candido do Nascimento, enfermeira, discente do Programa de Pós-

Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Ceará, sob orientação da Dra. 

Joselany Afio Caetano, estou convidando o (a) senhor (a) a participar como juiz da pesquisa 

intitulada Tecnologia para o autoexame ocular: um estudo comparativo sobre o uso da 

cartilha impressa versus virtual.  

Ressaltamos que não existe obrigatoriedade em aderir a este convite. No entanto, sua 

participação é fundamental, uma vez que o (a) senhor (a) atende aos critério de seleção: 

publicar e pesquisar sobre construção e validação de tecnologias em saúde; possuir 

conhecimento metodológico sobre construção de escalas e questionários; estar inserido em 

grupo de estudo e pesquisa que envolvesse a temática de interesse. 

Esta pesquisa se propõe a comparar a realização do autoexame ocular realizado pelos 

alunos através de uma cartilha em duas versões: virtual e impressa. Cada juiz deverá 

participar de um treinamento com o objetivo de obter informações específicas sobre o 

instrumento utilizado para avaliação, sua pontuação, interpretação e forma para registro das 

observações efetuadas.  

Adicionalmente, serão passadas informações sobre a técnica do autoexame ocular 

(avaliação da acuidade visual longe; acuidade visual perto; avaliação das estruturas oculares 

externas – pálpebras, cílios, conjuntiva, esclera, pupila e íris; avaliação do campo visual – 

visão periférica e visão central; e avaliação do movimento ocular), utilizando o manual de 

triagem de acuidade visual e os livros de semiologia como material de referência para o 

exame ocular, antes da coleta. Esta etapa é particularmente importante, uma vez que irá 

clarificar possíveis dúvidas acerca dos passos envolvidos nas avaliações que compõem o 

autoexame ocular.  

 Em caso de aceite, favor assinar devidamente o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) que acompanha esta carta. O mesmo deverá ser escaneado e enviado para 

o seguinte e-mail: jennaracandido@yahoo.com.br. Após o recebimento de todos os termos, 

serão informados por seu e-mail a data e local para o treinamento.  

 

Agradeço sua atenção. 

Com os melhores cumprimentos, 

Jennara Candido do Nascimento 

mailto:jennaracandido@yahoo.com.br
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APÊNDICE E 

FASE I 
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APÊNDICE E 

FASE II 
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APÊNDICE F  

 

I - Dados de Identificação: 

1. Idade:______ 

2. Estado civil: 1 (      ) Solteiro  2 (      ) Casado /União estável   

3. Gênero: 1 (      ) Feminino    2 (      ) Masculino 

4. Naturalidade: 1 (      ) Capital    2 (      ) Interior 

5. Procedência: 1 (      ) Capital    2 (      ) Interior 

6.Renda mensal:____________   

7. Série:_______ 

 

II – Condição de saúde ocular: 

8. Você já ouviu falar sobre o autoexame dos olhos? 

(1) Sim            Onde?______________________________________________ 

(2) Não 

 

9. Você sabe para que ele serve? 

(1) Sim            Explique:______________________________________________ 

(2) Não 

 

10. Você conhece algum problema de visão? 

(1) Sim            Quais?______________________________________________ 

(2) Não 

 

11. Quando foi a última vez que você consultou um oftalmologista? 

(1) Há 6 meses 

(2) Nos últimos 5 anos 

(3) não lembro 

(4) Nunca fui ao oftalmologista 

 

12. Você acha necessário realizar o autoexame nos olhos? 

(1) Muito necessário 

(2) Pouco necessário 

(3) Desnecessário 
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13. Por que você acha___________ (ver resposta da questão 12) fazer a avaliação dos olhos? 

(Assinalar a alternativa que melhor represente a sua opinião). 

(1) Para procurar o médico se achar alguma alteração 

(2) Para observar se está enxergando bem ou não 

(3) Só é útil para quem tem problema de visão 

(4) Ajuda a observar a saúde dos olhos 

(5) Ajuda quem não tem problema de visão 

(6) Acho complicado realizar o autoexame ocular 

(7) Só o médico sabe examinar os olhos 

(8) Outros:____________________________________________________________ 

 

14. Leia as sentenças abaixo e indique a frequência em que ocorrem: 

Sinais e sintomas Sempre Algumas 

vezes 

Nunca 

(1) Lacrimejamento, principalmente durante ou 

após realizar atividades que exigem esforço visual 

como ver televisão, ler, desenhar, entre outros; 

   

(2) Olho vermelho;    

(3) Presença de secreção;    

(4) Crostas nos cílios;    

(5) Aperta ou arregala os olhos para enxergar 

melhor; 

   

(6) Aproxima-se muito da televisão ou aproxima 

muito o papel para ler; 

   

(7) Necessita afastar os objetos do rosto para ler ou 

ver melhor; 

   

(8) Apresenta visão embaçada;    

(9) Apresenta sensibilidade à luz;    

(10) Apresenta dores de cabeça;    

(11) Visão dupla;    

(12)Piscar contínuo dos olhos.    
 

Adaptado de: MARINHO, L. A. Conhecimento, atitude e prática do autoexame da mama e do exame de 

mamografia em usuárias dos centros de saúde do município de Campinas. Tese (doutorado) – Universidade 

Estadual de Campinas, Faculdade de Ciência Médicas. Campinas, 2001. 
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APÊNDICE G 

ROTEIRO PARA ANÁLISE DA REALIZAÇÃO DO AUTOEXAME OCULAR 
 

 

I. Exame da acuidade 

visual – longe  

A PA I Pontuação 

1. Coloca a escala de 

Snellen na parede, na 

altura dos olhos, na 

posição sentada 

3 2 1  

2. Coloca a cadeira a uma 

distância de 5 m da 

escala 

3 2 1  

3. Examina cada olho por 

vez 

3 2 1  

II. Exame da acuidade 

visual – perto 

    

4. Segura o cartão a uma 

distância de 33 cm do 

olho 

3 

 

2 1  

5. Verifica a visão de 

cada olho separadamente 

3 2 1  

6. Se usa óculos para 

perto, os mantém durante 

a execução do exame 

3 2 1  

III. Exame das 

estruturas oculares 

externas 

    

7. Pega o espelho 3 2 1  

8. Observa a presença de 

secreção, inchaço, 

vermelhidão, nódulo, 

lesão, triquíase, entrópio 

e ectrópio 

3 2 1  

9. Examina a conjuntiva 

inferior, puxando-a com 

os dedos para baixo 

3 2 1  

10. Coloca o cotonete 

sobre a pálpebra superior 

e vira a mesma para 

avaliar a conjuntiva 

3 2 1  

11. Movimenta o olho 

para avaliar a presença de 

dor  

3 2 1  

12. Fecha um dos olhos 

por 1 min 

3 2 1  

13. Destampa e observa 

se ocorrem alterações do 

tamanho da pupila 

3 2 1  
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14. Repete o processo no 

outro olho 

3 2 1  

IV. Exame do campo 

visual – visão periférica 

    

15. Fecha um dos olhos 3 2 1  

16. Fixa numa palavra 

localizada no meio do 

jornal aberto 

3 2 1  

17. Aproxima o jornal o 

suficiente para que a 

impressão ocupe todo o 

campo da visão 

3 2 1  

18. Observa se qualquer 

área aparece embaçada, 

escura ou ausente 

3 2 1  

19. Repete o processo no 

outro olho 

3 2 1  

V. Movimento ocular 3 2 1  

20. Segura o lápis a uma 

distância de 30 cm dos 

olhos 

3 2 1  

21. Movimenta o objeto 

do ponto central, sem 

mexer a cabeça, apenas 

com os olhos, para cima, 

para baixo e para os 

lados  

3 2 1  

VI. Exame do campo 

visual – visão central 

    

22. Coloca a grade 

mesma a uma distância 

de 33 cm do olho 

3 2 1  

23. Cobre o olho 3 2 1  

24. Olha diretamente 

para o ponto preto no 

centro da grade 

3 2 1  

25. Observa se todas as 

linhas estão retas e se 

todos os quadrados têm o 

mesmo tamanho 

3 2 1  

26. Repete o processo no 

outro olho 

3 2 1  

Escores: A- Adequado; PA- Parcialmente Adequado; I- Inadequado. 
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APÊNDICE H 

 

FICHA DE RESULTADOS           
 

Nome:_________________________________________________________________ 

Data da realização do autoexame:_____/_____/_____ 

Apresentou alguma queixa relacionada à visão? (        ) Sim    (         ) Não 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
 

 

AVALIAÇÃO DA ACUIDADE VISUAL AO LONGE 
 

Você conseguiu enxergar a última linha da escala com os dois olhos? (    ) Sim  (   ) Não 

Se não, até qual linha você consegue enxergar bem? 

Olho direito (         )  Olho esquerdo (          ) 

 

Normal: consegue ver a letra E até à linha 0,8 

 

 

AVALIAÇÃO DA ACUIDADE VISUAL AO PERTO 
 

Você conseguiu enxergar até qual linha? 

Olho direito (           )   Olho esquerdo (           ) 

 

 

AVALIAÇÃO DAS ESTRUTURAS OCULARES EXTERNAS 

 
 

 Observação das pálpebras: 

Identificou algum sinal de alerta durante o exame? 

(      ) Sim    Qual?_____________________________ 

(      ) Não  

 

 Observação da conjuntiva e esclerótica: 

Identificou algum sinal de alerta durante o exame? 

(      ) Sim    Qual?_____________________________ 

(      ) Não  
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 Observação da pupila e íris: 

Íris: regular, redonda, achatada e de cor uniforme?  (    ) Sim  (   ) Não 

Pupila: tem o mesmo tamanho nos dois olhos, aumenta e diminui de acordo com a luz?  

(    ) Sim  (   ) Não 

 

AVALIAÇÃO DA ACUIDADE VISÃO PERIFÉRICA 
 

Alguma área ficou turva? 

Sim (         )   Não (         ) 

Alguma área ficou escura? 

Sim (         )   Não (         ) 

Alguma área ficou ausente? 

Sim (         )   Não (           )  

 

AVALIAÇÃO DA VISÃO CENTRAL 

 

Todas as linhas estão retas e todos os quadrados são visíveis? 

(      ) Sim     (      ) Não 

 

AVALIAÇÃO DO MOVIMENTO OCULAR 

 

Apresentou visão dupla? 

(      ) Sim     (      ) Não 
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APÊNDICE I 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – UFC 

FACULDADE DE FARMÁCIA, ODONTOLOGIA E ENFERMAGEM 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS – GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM  
 

 

Fortaleza,           de                            de  2012 

 

 

Prezado(a) Doutor (a)             

 

 

Venho por meio deste comunicar que o(a) usuário(a)                                                                                

                                                                    , ao ser submetido(a) ao exame da acuidade visual 

longe e perto, apresentou os seguintes resultados, a saber:  

 

Acuidade visual longe (AVL):__________ OD     ___________ OE 

 

Acuidade visual perto (AVP): __________ OD     ___________ OE 

 

Observações:________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________  

 

Diante de tais resultados, é necessário que o(a) usuário(a) seja avaliado por um 

especialista.  

Att. 

 

__________________________________________ 

MS. Jennara Candido 

Enfermeira 

Coren: 200569 
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ANEXO A 
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ANEXO B 
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ANEXO C 

 

CARTILHA VIRTUAL PARA O AUTOEXAME OCULAR 

 

 

     

Figura 4: Demonstrativo sobre a finalidade do material 

   

Figura 5: Demonstrativo do ícone que traz informações sobre a autoria do estudo. 

 

Figura 6: Demonstrativo dos ícones referentes ao autoexame ocular 
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Figura 7: Material educativo digital demonstrando técnica em vídeo tutorial 

 

 

Figura 8: Material educativo digital demonstrando técnica em vídeo tutorial 

 

 

Figura 9: Material educativo digital demonstrando técnica em vídeo tutorial 
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Figura 10: Tela com feedback ao usuário, após demonstração da técnica do exame 

 

Figura 11: Material educativo digital demonstrando técnica em vídeo tutorial 

  

 

 

Figura 12: Material educativo digital demonstrando técnica em vídeo tutorial 
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Figura 13: Tela demonstrando achados anormais ao exame ocular 

 

 


