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1 METODOLOGIA 

A elaboração das Diretrizes de Atenção à Saúde Ocular na 
Infância: Detecção e Intervenção Precoce para Prevenção de Defici-
ências Visuais foi uma ação conjunta da Coordenação Geral da Média 
e Alta Complexidade/DAET/SAS e da Coordenação Geral de Saúde da 
Pessoa com Deficiência/DAPES/SAS. Contou com a colaboração da 
Coordenação Geral de Saúde da Criança e Aleitamento Materno/DA-
PES/SAS/MS, do Conselho Brasileiro de Oftalmologia-CBO, Socieda-
de Brasileira de Oftalmologia Pediátrica-SBOP e Sociedade Brasileira 
de Pediatria-SBP.

2 OBJETIVO

O objetivo destas diretrizes é oferecer orientações às equipes 
multiprofissionais para o cuidado à saúde ocular da criança abrangen-
do os períodos pré-natal, neonatal, até o final da infância.
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3 INTRODUÇÃO

Nos termos da Convenção Sobre os Direitos da Criança, ado-
tada pela Assembleia Geral nas Nações Unidas em 1989 e ratificada 
pelo Brasil em 1990, criança é todo o ser humano menor de 18 anos, 
salvo se, nos termos da lei que lhe for aplicável, atingir a maioridade 
mais cedo1. De acordo com o Estatuto da criança e do adolescente, 
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Art. 2º, “considera-se criança, 
para os efeitos desta lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e 
adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade”2. Para fins prá-
ticos utilizados nesta “Diretriz de Atenção à Saúde Ocular na Infância”, 
será adotada a definição do Fundo das Nações Unidas para a Infância 
(UNICEF) que considera criança um indivíduo com menos de 16 anos 
de idade3. 

A visão é um dos mais importantes sentidos no desenvolvi-
mento físico, psicoemocional e cognitivo normal da criança4. Desde o 
nascimento, os elementos anatômicos essenciais para o processamen-
to visual estão presentes, porém não completamente desenvolvidos. 
O sistema visual da criança amadurece durante a primeira década de 
vida, sendo o período mais crítico os primeiros 18 meses5,6. 

Uma vez que o desenvolvimento da criança ocorre de forma 
global envolvendo todas as áreas do desenvolvimento motor, visual e 
cognitivo, de forma simultânea no processo evolutivo, deve-se entāo, 
avaliar esta integraçāo através de reaçōes perceptivo-visuais  como 
respostas visomotoras frente a estímulos apresentados e sua interação 
(fixação, seguimento, exploração), que serāo progressivamente melhor 
coordenados de acordo com a idade cronológica7. 

O desenvolvimento motor e a capacidade de comunicação são 
prejudicados na criança com deficiência visual porque gestos e condu-
tas sociais são aprendidos pelo retorno das captações visuais. O diag-
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nóstico precoce de doenças, um tratamento rápido e efetivo e um pro-
grama de estimulação visual precoce podem permitir que a criança te-
nha uma integração maior com seu meio4. Sendo assim, já se sabe que 
a pessoa com deficiência visual, cegueira ou baixa visão, tem prejuízo 
da sua função física e cognitiva, mesmo após tratamentos clínicos e/
ou cirúrgicos e uso de correção óptica. Além disso, a capacidade para 
realizar atividades e tarefas diárias com seu resíduo visual, ou seja, sua 
funcionalidade, também pode estar comprometida. 
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4 CLASSIFICAÇÃO

A Organização Mundial da Saúde (OMS) classifica a deficiên-
cia visual em categorias que incluem desde perda visual leve até a au-
sência total de visão e baseia-se em valores quantitativos de acuidade 
visual e/ou do campo visual para definir clinicamente a cegueira e a 
baixa visão, utilizando a Classificação Estatística Internacional de Do-
enças e Problemas Relacionados à Saúde - 10ª Revisão (CID-10)8. 

De acordo com a CID-10, considera-se baixa visão ou visão 
subnormal, quando o valor da acuidade visual corrigida no melhor 
olho é menor do que 0,3 medida com a tabela de Snellen e maior ou 
igual a 0,05, ou seu campo visual é menor do que 20º no melhor olho 
com a melhor correção óptica (categorias 1 e 2 de graus de comprome-
timento visual da CID 10) e considera-se cegueira quando esses valo-
res encontram-se abaixo de 0,05 ou o campo visual menor do que 10º 
(categorias 3, 4 e 5 da CID 10)9. 

Em 2001 a Assembléia Mundial da Saúde aprovou a “Classifi-
cação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde – CIF”, 
que descreve a funcionalidade e a incapacidade relacionadas às condi-
ções de saúde, identificando o que uma pessoa “pode ou não pode fazer 
na sua vida diária”, tendo em vista as funções dos órgãos ou sistemas e 
estruturas do corpo, assim como as limitações de atividades e da parti-
cipação social no meio ambiente no qual a pessoa vive. 

A CID-10 e a CIF são complementares, pois a informação so-
bre o diagnóstico acrescido da funcionalidade fornece um quadro mais 
amplo sobre a saúde do indivíduo ou populações8,10,11.  

Em 2002 o “International Council of Ophthalmology” (ICO) 
propôs uma classificação em Categorias de Deficiência Visual, baseada 
nos critérios da CID-10 e CIF, que passou por revisão da OMS e do 
ICO no ano de 2003 (quadro 1)12.



10

O ICO recomenda o uso das seguintes terminologias12,13.

- Cegueira: deve ser usado somente para perda total da visão 
e/ou quando o indivíduo necessita de auxílios especiais para substituir 
as suas habilidades visuais.

- Baixa Visão: deve ser usada para graus maiores de perda vi-
sual, onde o indivíduo pode ser ajudado por auxílios ópticos.

- Incapacidade Visual: deve ser usada quando a condição de 
perda visual seja caracterizada por perda das funções visuais (perda da 
acuidade visual, do campo visual etc).

-  Função visual: deve ser usada para descrever a habilidade 
do indivíduo para usar sua visão nas atividades de vida diária (AVD). 
Muitas destas atividades podem ser descritas somente qualitativamen-
te.

- Perda visual: termo geral a ser usado que inclui perda total 
(cegueira) e parcial da visão (baixa visão), caracterizada pela incapaci-
dade visual ou a perda da visão funcional14.

Quadro 1 – Critérios para a classificação de visão normal, baixa visão e 
cegueira propostos pelo ICO

- visão normal ≥  0,8
- perda visual leve <0,8  a  ≥  0,3
- perda visual moderada < 0,3 a ≥ 0,125
- perda visual severa < 0,125 a ≥ 0,05
- Perda visual profunda < 0,05 a ≥ 0,02
- Perda visual próxima a cegueira < 0,02 a ≥ SPL
- Perda total de visão (cegueira total) SPL
- Baixa visão < 0,3 a ≥ 0,05
- Cegueira < 0,05 incluindo SPL

Fonte: Colenbrander (2002).
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Para a criança pré-verbal, as classificaçōes de Baixa visāo e Ce-
gueira acima descritas (CID-10 e ICO) nāo se aplicam pois estes testes 
sāo inviáveis nāo apenas pela difícil realizaçāo e obtenção de respostas 
(valores definidos somente de acuidade visual e campo visual), mas 
pelo fato dos valores de acuidade visual variarem segundo a idade cro-
nológica devido ao desenvolvimento visual. Desta forma, sāo utilizadas 
classificaçōes normativas de acordo com o método específico de medi-
da da acuidade visual empregado15.
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5 EPIDEMIOLOGIA

De acordo com a OMS, existem cerca de 1,4 milhão de crian-
ças com deficiência visual no mundo, sendo que cerca de 90% destas 
vivem em países em desenvolvimento ou muito pobres. A cada ano, 
aproximadamente 500 mil crianças ficam cegas e em torno de 60% 
morrem na infância. Cerca de 80% das causas de cegueira infantil são 
preveníveis ou tratáveis6. O quanto antes ocorrer o diagnóstico, tra-
tamento e habilitação visual, maiores são as chances de desempenho 
da pessoa com deficiência visual. 

Dados disponíveis na literatura sugerem que há uma correla-
ção linear entre a prevalência de cegueira e a mortalidade abaixo de 
5 anos (Tabela 1). No Brasil, de acordo com dados do IBGE (2010), 
a mortalidade infantil abaixo de 5 anos é de 20/1.000. Assim sendo, 
pode-se estimar uma prevalência de cegueira no país de 4/10.00016.

No Brasil, estima-se que a cada um milhão de pessoas, 280 
mil tenham idade inferior a 16 anos18. Com uma prevalência de 4 
em cada 10.000, seriam 112 cegos por milhão de pessoas19, sendo o 
numero de pessoas com baixa visão equivalente a 3 vezes o número 
de cegos16,20,21. 

Os erros de refração são identificados como problema de 
saúde pública em crianças sendo a principal causa de deficiência 
visual em escolares22,23. Estima-se que 12,8 milhões de crianças entre 
5 a 15 anos, apresentem deficiência visual por erros de refração não 
corrigidos24.

A deficiência visual na infância e suas consequências provo-
cam grande impacto quando se calcula o número de anos vividos 
com cegueira ou baixa visão que estas crianças terão pela frente, au-
mentando as chances de atraso no desenvolvimento físico, neuropsi-
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comotor, educacional, econômico e na qualidade de vida6. Em idade 
escolar, estes problemas visuais não detectados e não corrigidos po-
dem repercutir desfavoravelmente no desempenho escolar. 

Tabela 1 – Relação entre a prevalência de cegueira na infância e 
mortalidade infantil (MI) < 5 anos

MI < 5ª Estimativa de prevalência

0-19 0,3/1.000

20-39 0,4/1.000

40-59 0,5/1.000

60-79 0,6/1.000

80-99 0,7/1.000

100-119 0,8/1.000

120-139 0,9/1.000

140-159 1,0/1.000

160-179 1,1/1.000

180-199 1,2/1.000

200-219 1,3/1.000

220-239 1,4/1.000

240+ 1,5/1.000

Fonte:Johnson et al. (2012)17.
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6 ETIOLOGIA DA DEFICIÊNCIA 
VISUAL NA INFÂNCIA

As causas de deficiência visual (cegueira e baixa visão) na in-
fância variam com o nível de desenvolvimento socioeconômico e as 
diferenças regionais. Apesar da escassez de dados nacionais, estudos 
em escolas para pessoas com deficiência visual e em serviços de bai-
xa visão apontam como principais causas de baixa visão no Brasil a 
retinocoroidite por toxoplasmose, a catarata infantil, o glaucoma con-
gênito, a retinopatia da prematuridade e alterações do nervo óptico e 
deficiência visual de origem cortical16,25.   A detecção precoce do reti-
noblastoma que, embora não seja uma causa de cegueira importante, 
é primordial, uma vez que tem grande impacto na sobrevida do pa-
ciente26,27. 

Em estudo realizado em serviço de baixa visão em São Paulo, 
as principais causas de deficiência visual foram: glaucoma congênito 
(30,6%), retinocoroidite por toxoplasmose congênita (16,7%), catara-
ta congênita (12,8%), desordens hereditárias retinianas e maculares 
(11,7%), e atrofia óptica (9,8%)25.

Em outro estudo, realizado em três instituições de Salvador 
e São Paulo, as causas mais frequentes foram o glaucoma congênito 
(18,3%), a retinopatia da prematuridade (12,0%), a rubéola (7,7%), a 
catarata congênita (6,3%) e a toxoplasmose congênita (4,2%)28.

Já em estudo realizado com pacientes que tinham baixa visão 
atendidos em serviço de referência em Pernambuco, verificou-se que 
entre pacientes menores que 19 anos, as principais causas da deficiên-
cia visual foram catarata congênita bilateral (19,3%), alterações do ner-
vo óptico e deficiência visual de origem cortical (5,0%) e toxoplasmose 
congênita (4,5%)29. 
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7 PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO 
PRECOCE

Durante a fase gestacional, as estruturas oculares do bebê são 
muito vulneráveis a danos genéticos ou teratogênicos que podem cau-
sar malformações. Nos países em desenvolvimento, a frequência de 
malformações oculares associadas a anomalias e disfunções sistêmicas 
é significativa, devido aos agravos gestacionais e perinatais30,31,32. 

As infecções congênitas, tais como a toxoplasmose e rubéola, 
também afetam a estrutura ocular no período gestacional, justifican-
do-se a preocupação com a prevenção, identificação e tratamento pre-
coce da gestante e do recém-nato33. 

Após o nascimento, antes da alta da maternidade, o rastrea-
mento visual ativo, através da inspeção externa e teste do reflexo ver-
melho, viabiliza (1) a detecção de potenciais causas de anormalidades 
oculares tratáveis, (2) a adequada orientação terapêutica, (3) o aconse-
lhamento genético e (4) outras condutas de suporte às doenças ocula-
res detectadas (catarata, glaucoma, retinoblastoma, anormalidades da 
retina, doenças sistêmicas com manifestações oculares, erros refrati-
vos elevados)34,35. Uma vez detectados os fatores de risco ou a doença 
ocular, estes neonatos devem ser encaminhados imediatamente ao ser-
viço oftalmológico especializado de referência36. 

Importantes programas de rastreamento visual na população 
pediátrica têm sido criados em todo território brasileiro para as dife-
rentes idades. As ações de educação permanente também desempe-
nham papel fundamental na sensibilização e capacitação de profissio-
nais da área da educação e da saúde quanto à importância da preven-
ção da cegueira e da reabilitação visual37,38. 
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A prevenção da deficiência visual na infância necessita de uma 
atuação abrangente, desde atenção básica até o atendimento em servi-
ços especializados de maior complexidade. A atuação multidisciplinar 
requer ações para promoção de saúde, medidas de prevenção, diagnós-
tico e tratamento precoces, além do acesso a serviços de atendimento a 
pessoas com baixa visão, educação especial, habilitação/reabilitação. 

Salienta-se que todas as pessoas, independente da faixa etária, 
limitações físicas e/ou intelectuais, devem ser submetidas a um ras-
treamento completo quanto às diferentes deficiências e, nos casos de 
suspeita de alteração visual, devem ser encaminhadas para avaliação 
oftalmológica. 
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8 METODOLOGIA PARA OS 
CUIDADOS À SAÚDE OCULAR NA 

INFÂNCIA

O exame ocular geral consiste:

Exame externo da face e olhos: observar simetria e posiciona-
mento dos mesmos, as margens orbitárias, supercílios, pálpebras, fenda 
palpebral de cada olho e simetria, frequência do piscar, cílios, conjunti-
vas, córnea (observar brilho normal e presença de manchas brancas), 
esclera, íris (simetria de coloraçāo), área pupilar (qualquer opacidade ou 
aspecto assimétrico é anormal. A coloração esbranquiçada na área da 
pupila é denominada leucocoria e é sinal de doença ocular).

Avaliaçāo dos reflexos fotomotores das pupilas: os reflexos 
fotomotor direto (constrição pupilar por estímulo luminoso direto) e 
consensual (constrição pupilar por estímulo luminoso no olho contra 
lateral) devem ser avaliados quanto a sua presença, além da simetria de 
localização e diâmetro das pupilas.

Avaliação da motilidade ocular: observar o alinhamento dos 
olhos pela fixaçāo de foco de luz ou objeto, a capacidade de manter essa 
fixaçāo e fazer a movimentaçāo conjunta (conjugada) dos olhos nas 
posiçōes laterais (direita e esquerda), vertical (supra e infra) e oblíquas 
do olhar. Espera-se que esta capacidade de ficar, manter e seguir a luz 
ou o objeto ocorra a partir do  segundo ou terceiro mês. Uma vez que 
o estrabismo (desvio ocular) pode estar associado à baixa visão de um 
dos olhos, é importante observar a reação da criança quando se realiza 
a oclusāo de cada olho em separado. Assim, quando a criança reage à 
oclusão do olho com a visão supostamente boa,  sugere-se a presença 
de baixa de visão severa.
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Medida da acuidade visual: devido à imaturidade cortical e 
ocular, a acuidade visual é muito baixa ao nascimento, aumentando 
gradualmente durante o crescimento e amadurecimento do proces-
so de desenvolvimento visual. Assim, na fase pré-verbal, o potencial 
visual pode ser avaliado pela capacidade de fixaçāo e pelas respostas 
comportamentais visomotoras aos estímulos apresentados, que são 
correspondentes à idade cronológica (avaliaçāo funcional). A acuida-
de visual da criança está representada na Figura 1.

Figura 1 – Como a criança enxerga

Fonte: Teller (1997)39. 

Na criança de cinco anos ou mais, espera-se que a acuidade 
visual seja igual ou próxima à normal para o adulto, isto é, 0,9 a 1,0 
(20/20 a 20/25) na tabela de Snellen. Dessa idade em diante, a acuida-
de visual pode ser medida através do reconhecimento de símbolos ou 
figuras, a exemplo da tabela de Snellen.
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A seguir são apresentadas condutas preconizadas no Cuidado 
à Saúde Ocular em cada etapa, desde o pré-natal até o fim da infância. 
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I – PRÉ NATAL

1 Identificação de situações de risco

1.1 História familiar e gestacional

•	 Fatores hereditários: catarata, retinoblastoma, 
glaucoma e outros problemas oculares familiares

•	 Infecções: Doenças do grupo “STORCH” 
(Toxoplasmose, Outras, como Sífilis, HIV, Varicela, 
Citomegalovírus, Rubéola, e Herpes) e vírus Zika

•	 Exposição a drogas: álcool e drogas ilícitas (cocaína, 
crack, outras)

•	 Medicações: Talidomida, Misoprostol, 
Benzodiazepínicos

•	 Fatores nutricionais e metabólicos

•	 Radiação

 

1.2 Intervenção

•	 Orientações acerca dos fatores de riscos e suas 
consequências para a gestante e seus familiares

•	 Encaminhamentos para unidades especializadas em 
gestação de alto risco, quando necessário.
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II – NEONATAL

A  No local do parto

1 Identificação de situações de risco

1.1 História familiar, gestacional

•	 Fatores	hereditários:	catarata,	retinoblastoma,	
glaucoma e outros problemas oculares

•	 Infecções:	Doenças	do	grupo	“STORCH”	
(Toxoplasmose, Outras, como Sífilis, HIV, Varicela, 
Citomegalovírus, Rubéola, e Herpes) e vírus Zika 

•	 Exposição	a	drogas:	álcool	e	drogas	ilícitas	(cocaína,	
crack, outras)

•	 Medicações:	Talidomida,	misoprostol,	
benzodiazepínicos

•	 Fatores	nutricionais	e	metabólicos

•	 Radiação

2 Inspeção ocular e anexos

Consiste na inspeção das pálpebras, córnea e conjuntiva, íris e 
pupila com lanterna apropriada.
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3 Profilaxia da Oftalmia Neonatal

Recomenda-se o uso da povidona a 2,5% considerando sua 
menor toxicidade em relação ao uso do nitrato de prata a 1%40,41,42,43.

B. No alojamento conjunto

1  Identificação de situações de risco

1.1 História familiar, gestacional

•	 Fatores	hereditários:	catarata,	retinoblastoma,	
glaucoma e outros problemas oculares familiares

•	 Infecções: Doenças	do	grupo	“STORCH”	
(Toxoplasmose, Outras, como Sífilis, HIV, Varicela, 
Citomegalovírus, Rubéola, e Herpes) e vírus Zika e/
ou Infecções sistêmicas e locais; 

•	 Exposição	a	drogas:	álcool	e	drogas	ilícitas	(cocaína,	
crack, outras)

•	 Medicações:	Talidomida,	misoprostol,	
benzodiazepínicos

•	 Fatores	nutricionais	e	metabólicos: 

•	 Radiação

•	 Malformação	congênita	e	síndromes

2  Inspeção ocular e anexos – inspeção das pálpebras, 
córnea e conjuntiva, íris e pupila com lanterna 
apropriada.
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3  Teste do Reflexo Vermelho –TRV

O teste do reflexo vermelho é uma ferramenta de rastreamento 
de alterações que causam perda da transparência dos meios oculares, 
tais como catarata (alteração da transparência do cristalino), glaucoma 
(pode causar consequentemente alteração da transparência da córnea), 
toxoplasmose (alteração da transparência do vítreo pela inflamação), 
retinoblastoma (alteração da coloração da retina pelo tumor intraocu-
lar), descolamentos de retina tardios. Vale ressaltar que o TRV não é a 
forma adequada de identificação precoce dos descolamentos de retina.

O TRV deve ser realizado utilizando um oftalmoscópio direto, 
a 30 cm do olho do paciente, em sala escurecida. Quando o foco de 
luz do oftalmoscópio estiver diretamente alinhado à pupila da criança, 
esse refletirá um brilho de cor laranja–avermelhado. Quando há opa-
cidades de meios (doença ocular), não é possivel observar o reflexo, ou 
sua qualidade é ruim. Deve-se fazer um olho de cada vez, comparando 
os reflexos de ambos os olhos. Não há necessidade de colírios para 
dilatar ou anestesiar os olhos. Em caso de reflexo ausente, assimétrico 
(um olho diferente do outro), alterado ou suspeito, o paciente deve ser 
encaminhado ao serviço de oftalmologia com urgência.

Todos os recém-nascidos devem ser submetidos ao TRV antes 
da alta da maternidade e pelo menos 2-3 vezes/ano nos 3 primeiros 
anos de vida. Se nessa fase for detectada qualquer alteração, o neonato 
precisa ser encaminhado para esclarecimento diagnóstico e conduta 
precoce em unidade especializada. 

O TRV pode ser realizado por qualquer profissional de saúde 
bem treinado. 



24

C.  Na Unidade Neonatal

1  Identificação de situações de risco

1.1 História familiar, gestacional

•	 Fatores hereditários: catarata, retinoblastoma, 
glaucoma, estrabismo e outros problemas oculares

•	 Infecções: Doenças do grupo “STORCH” 
(Toxoplasmose, Outras, como Sífilis, HIV, Varicela, 
Citomegalovírus, Rubéola, e Herpes) e vírus Zika e/
ou Infecções sistêmicas e locais;

•	 Exposição a drogas: álcool e drogas ilícitas (cocaína, 
crack, outras)

•	 Medicações: Talidomida, misoprostol, 
benzodiazepínicos

•	 Fatores nutricionais e metabólicos: 

•	 Radiação

•	 Malformação congênita e síndromes

•	 Prematuridade

  Os prematuros nascidos com peso de nascimento (PN) < 
1.500 g e/ou idade gestacional (IG) < 35 semanas e admitidos em uma 
unidade de tratamento intensivo e intermediário neonatal devem ser 
examinados por um oftalmologista com oftalmoscópio indireto, com 
lente de 20 ou 28 dioptrias, sob midríase medicamentosa, a partir da 
4ª semana de vida e que o oftalmologista seja, idealmente, capacitado 
para o exame de mapeamento de retina em prematuros44,45. 

Caso a forma grave da doença seja identificada (pré-limiar tipo 
1 ou AP-ROP), está indicado tratamento por fotocoagulação com laser 
diodo, sob analgesia e sedação ou anestesia geral45.
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III – CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS

1  Identificação de situações de risco

1.1 História familiar, gestacional

•	 Fatores hereditários: catarata, retinoblastoma, 
glaucoma e outros problemas oculares

•	 Infecções: Doenças do grupo “STORCH” 
(Toxoplasmose, Outras, como Sífilis, HIV, Varicela, 
Citomegalovírus, Rubéola, e Herpes) e vírus Zika

•	 Exposição a drogas: álcool e drogas ilícitas (cocaína, 
crack, outras)

•	 Medicações: Talidomida, misoprostol, 
benzodiazepínicos

•	 Fatores nutricionais e metabólicos: 

1.2 História Patológica Pregressa

•	 Radiação

•	 Acidentes, traumas e maus tratos

•	 Malformação congênita e síndromes

•	 Alterações neurológicas

•	 Prematuridade

•	 Infecções sistêmicas e locais; 
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1.3 História da doença atual - HDA

•	 Sinais e sintomas: lacrimejamento, secreção, 
hiperemia, edema, fotofobia, piscar em excesso, 
coceira, olho torto (estrabismo), dificuldade visual, 
dificuldade de contato visual, mancha branca na 
menina dos olhos (pupila), olho grande, dor ocular, 
tremor ocular, atraso no desenvolvimento global, 
olhos entortam, dentre outros. 

2  Inspeção ocular e anexos – inspeção das pálpebras, 
córnea e conjuntiva, íris e pupila. 

3  Avaliação Funcional 

A avaliação funcional varia de acordo com a faixa etária. Para 
crianças menores de 1 ano utiliza-se o quadro 2 a seguir.
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Comporta-
mento Idade

Neonato 6 semanas 3 meses 4 meses 5 meses +
Pisca os 
olhos diante 
de flash 
luminoso?

Deve fazer. Caso contrário, suspeitar de problema.

Se vira para 
a luz difusa?

Não 
esperado 
para idade

Pode fazer Deve fazer. Caso contrário, suspeitar 
de problema.

Fixa e segue 
a face de 
perto?

Não 
esperado 
para idade

Pode fazer Deve fazer. Caso contrário, suspeitar 
de problema.

Observa o 
adulto a  ¾ 
metro?

Não 
esperado 
para idade

Pode fazer Deve fazer. Caso contrário, suspeitar 
de problema.

Fixa e segue 
bolas se 
movimen-
tando?

Não 
esperado 
para idade

Pode fazer Deve fazer. Caso contrário, suspeitar 
de problema.

Observa o 
adulto a 1.5 
metro?

Não 
esperado 
para idade

Pode fazer
Deve fazer. Caso 
contrário, suspeitar de 
problema.

Converge 
acurada-
mente?

Não 
esperado 
para idade

Pode fazer
Deve fazer. Caso 
contrário, suspeitar de 
problema.

Pisca os 
olhos diante 
do perigo?

Não 
esperado 
para idade

Não 
esperado 
para idade

Não 
esperado 
para idade

Pode fazer

Deve 
fazer. Caso 
contrário, 
suspeitar de 
problema.

Fixa e tenta 
alcançar o 
objeto

Não 
esperado 
para idade

Não 
esperado 
para idade

Pode fazer

Deve 
fazer. Caso 
contrário, 
suspeitar de 
problema.

Fonte: Adaptado de Baiyeroju et al. (2010)47.

Quadro 2 – Avaliação Funcional – Crianças menores de 1 ano 
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Obs: Considerar idade gestacional corrigida em caso de pre-
maturos. 

Para crianças de 1 a 3 anos, a avaliação funcional baseia-se na 
habilidade de fixar luz e objetos, segui-los e manter a fixação do olhar 
(avaliação em ambos os olhos e em cada olho separadamente), na rea-
ção a oclusão de um dos olhos, localiza e explora objetos.

4  Teste do Reflexo Vermelho –TRV 

Todas as crianças, nos 3 primeiros anos de vida devem ser sub-
metidas ao TRV pelo menos 2-3 vezes/ano. Se nessa fase for detectada 
qualquer alteração, a criança precisa ser encaminhada para esclareci-
mento diagnóstico e conduta precoce em unidade especializada. 
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IV – CRIANÇAS DE 3 ANOS E  
1 MÊS A 5 ANOS

1  Identificação de situações de risco

A. História familiar, gestacional

•	 Fatores hereditários: catarata, retinoblastoma, 
glaucoma, estrabismo, óculos com grau elevado 
(miopia, astigmatismo e hipermetropia)e outros 
problemas oculares

•	 Infecções: Doenças do grupo “STORCH” 
(Toxoplasmose, Outras, como Sífilis, HIV, Varicela, 
Citomegalovírus, Rubéola, e Herpes) e vírus Zika

•	 Exposição a drogas: álcool e drogas ilícitas (cocaína, 
crack, outras)

•	 Medicações: Talidomida, misoprostol, 
benzodiazepínicos

•	 Fatores nutricionais e metabólicos: 
mucopolissacaridose, galactosemia, 

B.  História Patológica Pregressa

•	 Radiação

•	 Acidentes, traumas e maus tratos
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•	 Malformação congênita e síndromes

•	 Alterações neurológicas

•	 Tumores do Sistema Nervoso Central

•	 Infecções sistêmicas e locais; 

C. História da doença atual – HDA

•	 Sinais e sintomas: lacrimejamento, secreção, 
hiperemia, edema, fotofobia, piscar em excesso, 
coceira, olho torto (estrabismo), dificuldade visual, 
dificuldade de contato visual, mancha branca na 
menina dos olhos (pupila), olho grande, dor ocular, 
tremor ocular, se aproxima muito para ver os objetos, 
dor de cabeça, queda frequente, esbarra muito, 
torcicolo, dentre outros.

2 Inspeção ocular e anexos – inspeção das pálpebras, 
córnea e conjuntiva, íris e pupila

3 Avaliação Funcional

A avaliação funcional em crianças de 3 a 5 anos baseia-se na 
habilidade de fixar luz e objetos, segui-los e manter a fixação do olhar 
(avaliação em ambos os olhos e em cada olho separadamente), na rea-
ção a oclusão de um dos olhos, localiza e explora objetos e espaço.

4 Teste do Reflexo Vermelho –TRV

Se nessa fase for detectada qualquer alteração, a criança precisa 
ser encaminhada para esclarecimento diagnóstico e conduta precoce 
em unidade especializada.
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V – CRIANÇAS DE 5 ANOS E 1 MÊS 
A 10 ANOS

1 Identificação de situações de risco

A. História familiar, gestacional:

•	 Fatores hereditários: catarata, retinoblastoma, 
glaucoma, estrabismo, óculos com grau elevado 
(miopia, astigmatismo e hipermetropia) e outros 
problemas oculares

•	 Infecções: Doenças do grupo “STORCH” 
(Toxoplasmose, Outras, como Sífilis, HIV, Varicela, 
Citomegalovírus, Rubéola, e Herpes) e vírus Zika

•	 Exposição, durante a gestação, a drogas: álcool e 
drogas ilícitas (cocaína, crack, outras)

•	 Medicações: Talidomida, misoprostol, 
benzodiazepínicos

•	 Fatores nutricionais e metabólicos: 
mucopolissacaridose, galactosemia, 

B. História Patológica Pregressa

•	 Radiação

•	 Acidentes, traumas e maus tratos
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•	 Malformação congênita e síndromes

•	 Alterações neurológicas

•	 Tumores do Sistema Nervoso Central

•	 Infecções sistêmicas e locais; 

C. História da doença atual - HDA

•	 Sinais e sintomas: lacrimejamento, secreção, 
hiperemia, edema, fotofobia, piscar em excesso, 
coceira, olho torto(estrabismo), dificuldade visual, 
dificuldade de contato visual, mancha branca na 
menina dos olhos (pupila), olho grande, dor ocular, 
tremor ocular, se aproxima muito para ver os objetos, 
dor de cabeça, esbarra muito, baixo desempenho 
escolar, visão dupla, torcicolo, dentre outros.

2 Inspeção ocular e anexos – inspeção das pálpebras, 
córnea e conjuntiva, íris e pupila

3 Avaliação Funcional

Em crianças com idade entre 5 anos e 1 mês a 10 anos, a avalia-
ção funcional baseia-se na habilidade de fixar, reconhecer, localizar e 
nomear objetos. Na falha da avaliação funcional com objetos utiliza-se 
a luz onde espera-se que a criança localize, fixe, mantenha a fixação do 
olhar e siga o foco luminoso. Para objeto e luz faz-se a avaliação em 
ambos os olhos e em cada olho separadamente, Deve-se observar a 
reação da criança à oclusão de cada olho. É capaz de realizar e desem-
penhar atividades escolares.
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4 Acuidade Visual

A aferição da acuidade visual nessa faixa etária será realizada 
por meio da utilização da tabela de SNELLEN.

Recomenda-se ainda a aferição da acuidade visual em cada 
olho com a melhor correção com óculos, se disponível, e o encaminha-
mento para a consulta especializada em oftalmologia das crianças com 
acuidade visual menor que 20/40 (0,5) em qualquer um dos olhos. 



34

VI – CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
DE 10 ANOS E 1 MÊS A  
MENORES DE 16 ANOS

1 Identificação de situações de risco

A. História familiar, gestacional:

•	 Fatores hereditários: catarata, retinoblastoma, 
glaucoma, estrabismo, óculos com grau elevado 
(miopia, astigmatismo e hipermetropia) e outros 
problemas oculares

•	 Infecções: Doenças do grupo “STORCH” 
(Toxoplasmose, Outras, como Sífilis, HIV, Varicela, 
Citomegalovírus, Rubéola, e Herpes) e vírus Zika

•	 Exposição, durante a gestação, a drogas: álcool e 
drogas ilícitas (cocaína, crack, outras)

•	 Medicações: Talidomida, misoprostol, 
benzodiazepínicos

•	 Fatores nutricionais e metabólicos: 
mucopolissacaridose, galactosemia, 

B. História Patológica Pregressa

Radiação
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Acidentes, traumas e maus tratos

Malformação congênita e síndromes

Alterações neurológicas

Tumores do Sistema Nervoso Central

Infecções sistêmicas e locais 

C. História da doença atual - HDA

•	 Sinais e sintomas: lacrimejamento, secreção, 
hiperemia, edema, fotofobia, piscar em excesso, 
coceira, olho torto(estrabismo), dificuldade visual, 
dificuldade de contato visual, mancha branca na 
menina dos olhos (pupila), olho grande, dor ocular, 
tremor ocular, se aproxima muito para ver os objetos, 
dor de cabeça, esbarra muito, baixo desempenho 
escolar, visão dupla, torcicolo, dentre outros.

2 Inspeção ocular e anexos – inspeção das pálpebras, 
córnea e conjuntiva, íris e pupila

3 Avaliação Funcional

Em crianças com idade entre 10 anos e 1 mês a menores de 16 
anos, a avaliação funcional baseia-se na habilidade de fixar, reconhecer, 
localizar e nomear objetos. Na falha da avaliação funcional com obje-
tos utiliza-se a luz onde espera-se que a criança localize, fixe, mantenha 
a fixação do olhar e siga o foco luminoso. Para objeto e luz faz-se a 
avaliação em ambos os olhos e em cada olho separadamente, Deve-se 
observar a reação da criança à oclusão de cada olho. É capaz de realizar 
e desempenhar atividades escolares.
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4 Acuidade Visual

A aferição da acuidade visual nessa faixa etária será realizada 
por meio da utilização da tabela de SNELLEN.

Recomenda-se ainda a aferição da acuidade visual em cada 
olho com a melhor correção com óculos, se disponível, e o encaminha-
mento para a consulta especializada em oftalmologia das crianças com 
acuidade visual menor que 20/40 (0,5) em qualquer um dos olhos. 
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9 ROTEIRO RECOMENDADO PARA 
PROMOÇÃO DA SAÚDE OCULAR 

NA INFÂNCIA
ROTEIRO PARA 
PROMOÇÃO DA 
SAÚDE OCULAR 
NA INFÂNCIA

PRÉ-NATAL 0 A 3 ANOS
3 ANOS E 
1 MÊS A 5 

ANOS

5 ANOS E 
1 MÊS A 10 

ANOS

10 ANOS 
E 1 MÊS  A 
MENORES 

DE 16 
ANOS

Identificação de 
situações 
de risco

Inspeção ocular 
e anexos

Profilaxia da 
Oftalmia  
Neonatal
Rastreamento 
de Retinopatia 
da Prematurida-
de – ROP

Teste do Reflexo 
Vermelho –TRV

Avaliação  
Funcional

Acuidade Visual

 
Caso seja encontrada alguma alteração visual, o usuário deve ser encami-
nhado para a consulta especializada em oftalmologia.
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