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RESUMO 

No Estado de são Paulo, desenvolveu 

-se o Plano de Oftalmologia Sanitãria Escolar, no per;odo 

de 1973 a 1976, junto às escolas da rede de ensino oficial 

estadual, que se propunha a detectar distúrbios visuais de 

escolares,prover a devida assistência, respaldado por ati 

vidades educativas e proceder a levantamento de dados so 

bre a problemãtica oftalmológica existente. 

Tratando-se de programação interseto 

rial,envolvendo as Secretarias de Estado da Saúde e da Edu

cação, fez-se necessãrio todo um planejamento tecnico-admi

nistrativo ar~iculado, seguido de procedimentos de coorde 

naçao~ supervisão e avaliação que se fizeram presentes em 

todo o traascorrer do plano. 

Mediante mecanismo de descentraliza

çao da organização dos serviços de Saude e de Educação, o 

trabalho at~ngiu todas as regiões administrativas do Estado, 

com participação de grande contingente de pessoal da rede 

escolar, tecnicos e especialistas em saúde, entidades gove! 

namentais, particulares e comunidade em geral. 

Considerando a metodologia empre-

gada no plano e os resultados obtidos, faz-se pertinente a 

proposição de discutir alguns aspectos considerados relevan 

tes, na tentativa de que este estudo possa oferecer sub 

sldios para iniciativas semelhantes de pessoas ou orgaos 

interessados na problemática visual de escolares. 



SUMMARY 

The Sanitary School Opthalmology Plan 

was developed in the State of são Paulo from 1973 to 1976 

in schools of the public oficial teaching complex, aiming 

to detect the visual problems in school children, provide 

their proper care, based upon educational activities and 

set up the data on the existing ophthalmological problem. 

Dea 1 i ng wi th an i ntersectori a 1 program 

involving Health and Education Departments of the State of 

São Paulo, a technic administrative interrelated plan was 

necessary, followed by coordination procedures, as well 

as supervision and evaluation while the Plan was 

carried out. 

being 

Through the mechani sm of decentralization 

of the organization of Health and Education services the 

work has reached all the administrativ~ areas of the 

State of São Paulo, with the participation of a great 

contingent of the school complex personnel, technicians 

and specialists in health , as well as governmental 

private entities and the community in general. 

and 

Taking into account the methodology used 

in the Plan and the results obtained, the discussion 

of some relevant aspects is important, hoping that this 

work may provide subsidies for similar activities of 

people or services interested in the visual problem of 

school children. 
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1.INTRODUÇAO 

ve ser parte 

A atenção aos problemas visuais de 

integrante do contexto da saude publica, p~ 

las consequências adversas que acarretam ao individuo e ã so 

ciedade como um todo. 

Segundo a Organização Mundial de 

S a ú d e 21 ,69 (1 9 79 ) existem cerca de 40 milhões de 

cegas no mundo e destas, entre 15 e 25 milhões, 

ter evitado tal problema. Ainda, ressalta que "a 

pessoas 

poderiam 

preva -

lência de deficiência visual grave apresenta-se de 10 a 40 

vezes mais alta em certas areas de países em desenvolvi 

mento, do que em paises industrializados"69 

BURNS ll salienta que lia sociedade p! 

ga um preço muito alto pelo cuidado inadequado da visão. 

As consequências da visão deficiente não tratada afetam o 

comportamento social, causam acidentes de trabalho e rou 

bam a confiança e a independência dos mais velhos". 

Por outro lado, especialistas re 

ferem-se ã importância da visão no processo de aprendiz! 

gem, estimando em 80 a 85% tal dependência. 12 ,22,93,104 

Considerando-se a enfase primordial 

da Saúde PÚbli ca, no senti do da promoção da saude e da 

prevenção de agravos, torna-se evidente a necessidade de 
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se atuar em oftalmologia sanitiria na comunidade. 

NIZETIC 63 (1976) define a oftalmologia 

em sa~de p~blica como "disciplina que apresenta a abordagem 

global de comunidade no sentido da promoção da sa~de ocular e, 

particularmente, na prevenção de incapacidade devida a de 

ficiência visual e ã cegueira. Os instrumentos bãsicos para 

a pesquisa e a prãtica nesse campo, alem do conhecimento cli

nico, são os procedimentos epidemio15gicos modernos". 

43 
A esse respeito, IZECKSOHN aponta 

algumas possibilidades de atuação em sa~de p~blica,no que 

se refere a determinados problemas oculares, levando em con 

ta os niveis de prevenção de Leavell & Clarck e ressaltan 

do a prioridade de se atingir a população nos três prim~ 

ros niveis. "Os exemplos mais marcantes sao: as ametro

pias (vicios de refração) dos pre-escolares e escolares primã

rios, nos quais a atuação no 39 nivel e eficiente e fãcil de 

real;zar~ no entanto, quando isto não se faz, resulta no 

acrescimo de grande n~mero de pacientes com ambliopia(e es

trabismo) e cuja atuação se situa predominantemente nos 49 

e 59 niveis, sendo muito mais trabalhosa, mais cara e de 

piores resultados terapêuticos, chegando ate a serem irrecup~ 

rãveis alguns casos"43 

Segundo Michaelson 59 11 a oftalmo-

logia preventiva, como a oftalmologia curativa, estã cons -

truida sobre três pilares - conhecimento, ensino e serviço. 

Este ~ltimo pode ser definido como a aplicação do conheci 
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mento existente por pessoas que foram ensinadas acerca de 

sua i m p o r t â n c i a e u til i z a ç ã o " Ressalta, ainda, que IInos 

paises desenvolvidos o crescimento de serviços poderá sal 

var milhões de casos de cegueira durante a próxima decada, 

dependendo do conhecimento aumentado atraves de pesquisas 

e do maior numero de medicos que desejem se dedicar -a 

prevenção ". 

liA abordagem de saude publica em 

oftalmologia abrange muitos aspectos, tais como: a inves 

tigação de problemas oculares na população, a prevençãode 

condições que podem levar ã cegueira e ã incapacidade vi 

sual, a promoção de saúde dos olhos, a organização de assis 

tência oftalmológica (medica e cirurgica) e a reabilitação 

dos deficientes visuais e cegos, sem esquecer o planejame~ 

to para os recursos necessarios em todos os nlveis 

necessidade de novos conhecimentos atraves da 

s a • 11 ( N I Z E TI C64 ) . 

e a 

pesqui-

Tendo em vista a importância da de 

tecção precoce dos defeitos visuais e o seu pronto tratamen-

to, e altamente recomendavel o desenvolvimento de pro -

gramas efetivos, lIincomparavelmente menos dispendiosos do 

que o custo que representa para a comunidade aqueles indivi

duas portadores de cegueira evitãvel ll
•
35 ,58,69 

Recomenda a Organização Mundial de 
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Saude a importância de se prover assistência oftalmolõgica 

ao alcance de todos, ate aos nlveis mais perifericos, usan 

do tecnologia simples e apropriada. Para tanto, IIdeve-se fa 

zer uso total dos recursos disponiveis e dos sistemas de en 

camlnhamento existentes, o que inclui serviços especiais J 

t ' d 1 d· d - t . 11 102 alS (omo os a esco a e os as 1n us rlas ... 

Preconiza tambem o "treinamento de 

agentes de saude para realizar exames visuais simples, a 

fim de detectar condições potenciais de cegueira,dar 

mento simples e reconhecer condições oculares Que 

encami nhamento. 11 102 

trata 

exigem 

No Brasil. o documento final do 

11 Congresso Brasileiro de Prevenção da Cegueira (Brasilia ! 

1976), estabelece como prioridade a necessidade de se estru 

turar Plano Nacional para a Prevenção da Cegueira,discrimi -

nando como pontos-chaves: "1) levantamento das causas pr~ 

valentes de cegueira no Brasil, sempre que posslvel, com 

sentido nacional, atraves de amostras significativas das di 

ferentes regiões do pais; 2) necessidade premente de 

que se ampliem e aprimorem os nucleos medico-cientificos, em 

todos os institutos e serviços relacionados com o te 

ma" . 76 

Sistema proposto por NIZETIC 64 Vl 

sando proteger a popul ação, preconi za: "1) prog ramas pre

ventivos (controle de molestias oculares notificãveis, con 
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controle de problemas oculares não notificaveis, controle de 

acidentes oculares em ambientes) e 2) programas de promo -

çao de saude (nutrição em oftalmologia, educação para a -sau 

de em oftalmologia, prevenção de acidentes oculares)". Pa 

ra tanto, distingue quatro grupos populacionais caracteristi 

cos, exigindo serviços especializados: saude materno-infan

til, saude escolar, saude ocupacional e saude ocular geria -

trica, abrangendo todo o perlodo da vida do individuo?4 

"Os padrões de educação 

nômicos, os habitos e crenças de uma comunidade 

e sócio-eco 

-sao fatores 

que influem na importância que o indivlduo da a sua . -Vlsao 

e estimula o seu grau de 

Nesse enfoque, alguns 

- 79 cuidado no sentido de protege-la ll
• 

estudos recomendam a necessidade de 

atuação na area de educação em saude quanto aos aspectos de 

promoçao e preservação da saude visual. 5,22,64,70,102,105,107 

Paralelamente, os espec1alistas -sao 

concordes quanto ã importância da descoberta precoce de 

perturbações visuais, como forma decisiva para a correçao e 

minimização - 10,19 25 49 77 de graves consequenclas futura<' .. , , , 

Na idade escolar ,cerca de 20-25% de 

crianças apresentam algum tipo de problema ocular, sendo 

dignos de nota os vlcios de refração (miopia, hipermetropia, 

astigmatismo), a ambliopia e o estrabismo.4,26,38,47,5l,62,73,92 

Muitos especialistas, ainda, ressaltam 
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a importância da boa Vlsao para o desenvolvimento e educação 

das . 13,19,26,93 crlanças. 

Idealmente toda criança deveria 

ser submetida a exame oftalmológico completo antes do seu 

ingresso na escolaJ ainda na idade pré-escolar, de forma a 

poder corrigir ou minimizar disturbios visuais que poderão 

interferir intimamente com a aprendizagem7~19,29,40,54,61 

22 
Segundo DAVIDSON pesquisas in 

dieam que menos de 10% de crianças que iniciam a sua vida 

escolar receberam um exame ocular profissional. 

Tal evidência mostra a necessi 

dade da realização de programas de triagem visual na esco 

la, tentando preencher uma lacuna e detectar o maior nume 

ro de crianças necessitadas de cuidado especializado que, 

t - d b t t t d d 6,18,19,25, a raves o programa, rece a o ra .amen o a equa o. 
41,42,49,52,54,110 

Em 29 Estados da Federação Nor-

te-Americana, programas de aplicação de teste de acuida 

de visual na escola são obrigatórios por lei .92 Ve 

rifica-se, ainda, que hã uma preocupação generalizada em 

todos os demais Estados quanto ~ realização periódica de 

programas de investigação de problemas visuais em 

1 ares. 39 

esco 
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Estatisticas realizadas em 1976 

mostraram a existência de 12.641.000 escolares, entre 5 a 

1 7 1 . EdU . d 103 anos, com prob emas visuals, nos sta os nl os. 

Um grupo de peritos da Organiza -

çao Mundial de Saude, constituido com a finalidade de 

d 1 -. d d' 70 t estu ar a prob ematlca a prevençao a ceguelra ,apon ou va 

rios aspectos importantes de programas no gênero, entre os 

quais: 

-"incentivar a prevençao e o tratamento da ambliopia e 

outros processos oculares atraves de clinicas oftal

mológicas destinadas a crianças de idade escolar e 

pre-escolar; 

- promover a educação sanitãria e a legislação orienta

das para a prevençao das perdas de visão; 

- destacar a importância da prevençao dos traumatismos 

oculares evitãveis". 

INGRAM, citado por PERKINS 74(1973) 

ao realizar exame oftalmológico de escolares na Inglater-

ra, verificou que, aproximadamente ,metade das crianças com 

desvios ou problemas de refração associados a estrabis 

mo e ambliopia, estavam com cerca de 7 anos quando o 

problema foi detectado pela primeira vez. Nesta idade, a 
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maioria das crianças jâ ultrapassou a fase de melhor resu1 

ta do t e r a p e u t i c o . 10, 78, 1 06 
.,t 

JosE & TEMPORINI 45 (1979) afi rmam 

que "certo, dlsturbios oculares se nao descobertos e trata -

dos precocemente como por exemplo a ambliopia e o 

estrat'lSiIJO, podem ser causa de problemas permanentes e 

1 rrevers ível 5". 

DUNLAP 27 (1971) situa a ambliopia 

como uma das maiores causas de cegueira prevenlvel, reque -

rendo ,dessa forma,cuidadosa atenção. 

Tendo em vista o desenvolvimentode 

atividades de triagem de problemas de saude em geral, re

latório de Grupo de Trabalho da Organização Mundial de 

Saúde 72 apresenta alguns pontos importantes a serem consi 
. 

derados, entre os quais, destacam-se: 

a ) " As técnicas de diagnóstico disporíveis devem 

se r capazes de detectar estãgios ~reco...:es de 

uma determinada doença, com um g ra u suficiente de 

precisa0 , baixo nlvel de risco e desconforto e 

pequena taxa de falsos positivos. 

b) De ve existir tratamento efetivo ou sistema de as -

sistência para a doença investigada ... 
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c) Deve haver condições e faci lidades suficientes p~ 

ra o diagnóstico, tratamento e assistência aos 

casos suspeitos, bem como vigilância a longo pr~ 

zo onde for necessãrio. 1I 

E inegãvel que o levantamento de 

disturbios oculares preenche tais requisitos. 

Do ponto de vista de saude pub1i 

ca, o exame médico-oftalmológico de crianças, em massa, e 

• 1" 1 45,108 dispendioso e mesmo lnexequlve . 

11 O e s p e c i a 1 i s t a d e v e t r a b a 1 h a r num 

grau mais alto de competência, avaliando e corrigindo pro-

blemas e nao pesquisando • 11 108 os normalS. 

JOSt& TEMPORINI 45 (1979) con-

sideram o exame medico-oftalmológico para a investigação de 

problemas visuais em determinada população, apenas com fi 

nalidade de pesquisa para levantamento de dados epidemiolõ-

gicos ou para controle de condiçoes de atendimento. 

Expressivo numero de trabalhos 

cientificos sobre o assunto recomenda a aplicação de tes-

tes visuais simples por pessoal não medico, treinado e su 

perv;s;onado, em populações aglutinadas em escola, ou em 

clientela que procura serviços pediãtricos,no grupo etã-
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r i o o n d e os p r o b 1 e mas v i sua i s s a o p r i o r i t ã r i os 14,26,36,44, 

45,46,62,69,71 ,80,98,102 

Corroborando tal recomendação 

FOTIER & LOMBARD 34(1972), SLOANE & ROSENTHAL94 (1960), SHERMAN93 

(1972), WICK e co1. 109 (1975) e editorial de 1953 81 , alertam 

sobre o perigo da confusão por parte da fami1ia em re1a

çao a triagem visual realizada na escola por me dico-oftal-

mologista. Os pais podem ficar com impressão de falsa se 

gurança, acreditando ter havido consulta medica-especializada 

efetiva para o seu filho. Não se corre esse risco se o 

teste for aplicado por pessoal leigo. 

Nesse enfoque, TEMPORINI e col?8 

(1977) afirmam que lia aplicação de teste de acuidade vi 

sua1 em escolares, bem como a observação de sinais e sin 

tomas indicativos de problemas pelo professor em c1asse,no 

nosso meio, apresentam-se como as formas mais aconselhãveis 

para a detecção de problemas visuais". 

A utilização de pessoal voluntãrio 

e leigo, treinado, tem sido uma constante em programas dts 

se t " 14,30,67,75,109 'po. 

Os resultados relatados em pr~ 

gramas de investigação visual, mostram certa disparidade pr~ 

vavelmente decorrente das amostras selecionadas, diferenças 
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nos m~todos de triagem, nos crit~rios para encaminhamento e 

1 " f"" 1 50 ,65 na ava laça0 pro lSSlona 

98 TEMPORINI e cal. (1977), em pesqu.:!. 

sa real izada na cidade de Sao Paulo, acerca da validade da 

aferiçao da acuidade visual realizada pelo professor em es 

colares ,encontraram uma concordância de resultados de 

80,86% entre o professor e o oftalmologista Concluiram que, 

para efeito de triagem à nlvel de escola, deve ser o pro-

fessor o elemento a aplicar o teste de acuidade visual nos 

alunos, considerando a realidade estudada. 

o exame da literatura especifica 

indica que há muita controv~rsia quanto ao tipo de tes-

te de acuidade visual a ser empregado em programas de tria 

gem na escola. 

Segundo ALLEN 2 ,d validade de 

-um teste e a sua capacidade de distinguir entre as crian-

ças • aquelas com disturbios visuais daquelas sem o pro-

blema; pode ser definida em termos da especificidade e 

sensibilidade do teste. De manei ra gera"', o teste de 

Snellen e o mais largamente usado. 1,8,9,62,109 

No Estado de são Paulo, a verifica-

çao da acuidade visual de escolares -e levada a efeito com 

esse instrumental, conforme orientaçao do Plano de 
BIBLIOTECA 

FACUlDADE DE SAÚDE PÚBLICA 
UNIVERSIDADE DE sAo PAULO 

Oftalmo 
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1 . S . -. E 1 75 ogla anltarla sco ar . 

A esse respeito, a "NATIONAL SOCIE 

TY FOR THE PREVENTION DF BLINDNESS" (1966) faz a seguinte 

recomendação: "- Considerando as grandes diferenças de 

opinião sobre os testes que se deveriam utilizar num progr! 

ma na escola, tanto a decisão como o metodo ,devem ser 

estabelecidos em nivel local, fazendo valer o conhecimento e 

a experiência do administrador escolar, medico escolar,en 

fermeira, educador em saude, oftalmologista e outros pro

fissionais ligados ao assunto".62 

Os estudiosos, no entanto, concor-

dam em que vãrios dos metodos usados por leigos não sao 

suficientemente precisos, ocorrendo, em todos eles, uma 

porcentagem de identificações incorretas, ou seja, de fal 

sos positivos (encaminhamentos desnecessãrios ao oftalmolo

gista) e de falsos negativos (encaminhamentos erroneamen 

te não realizados).4,10,28,29,48,67,108 

Nesse aspecto e importante consi-

der.ar a precisão do desempenho. O aplicador do teste de 

ve ser orientado e aferido regularmente, no sentido de evi 

tar falhas na tecnica do teste, interpretação inadequa-

da de resultados e conclusões erradas, conduzindo a fal-

sos encaminhamentos. 45 ,98 
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Existe recomendação generalizada 

quanto a periodicidade da aplicação de teste de acuidade vi

sual, desde tenra idade, repetida a intervalos de 2-3 anos 

no transcorrer da vida escolar. 53 ,65,67,99 

Os participantes de Grupo de Tra

balho constituido na Organização Mundial de Saude para estu 

do acerca da avaliação de programas de saude escolar(1977)co~ 

siderou, como uma das formas de se atingir os objetivos de 

promoçao, preservaçao e restauração da saude dos alunos, 

O "provimento de serviços de saude na escola para a detecção 

precoce de doença ou defeito e para o tratamento de probl~ 

mas em conexao com a situação escolar" 68 Salientou ain 

da, referindo-se ã area de serviços de saude na escola 

que "exames m~dicos de rotina de pr~-escolares e escolares 

estão sendo substituidos por uma série de testes espec;fi 

cos, no sentido da detecção precoce de certas 

bem definidas e aplicadas em idades estrat~gicas". 

anomalias 

situando 

com destaque o papel do professor na suspeita da existênciado 

problema. 

GUE RRA & SALAZAR 37 (1976) afir 

mam que "a diminuição da acuidade visual nas crianças 

frequentemente passa despercebida para ela e para seus 

familiares e, nao em poucas ocasiões, ê o professor quem 

chama a atenção para um provivel disturbio visual". 
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A compreensao dos pais sobre os 

propósitos de um programa de triagem visual na escola ... 
e 

essencial, uma vez que a responsabilidade primeira pe

la saijde das crianças pertence a eles. O sistema educacio • 

nal assume tambem uma parcela dessa responsabilidade,assis-

tindo ã familia para a obtenção do cuidado de saúde do seu 

fi1ho. 3,66 Nesse enfoque, e amplamente conhecida a gama 

de fatores que ai interferem, existindo, entre eles, a in 

suficiência de recursos por parte da fami1ia para atender 

- . d d d -d d . 60 as neceSSl a es e sau e as crlanças. 

No que se refere ao seguimento dos 

casos, parece que " a maior dificuldade em qualquer sis 

tema de encaminhamento em saúde pública e a falta de mo 

tivação dos pais pa ra levar a criança a exame medico,a não 

ser que haja problema aparente e óbvio". 28 

Por todos os motivos, e altamente 

recomendável a açao compartilhada 1ar-esco1a-comunidade 

unindo esforços para atingir o objetivo comum da saúde do 

individuo. 

Cumpre ressaltar a importância 

da atuação na área de educação em saúde,auxiliando a fami-

lia a compreender a necessidade da 

manutenção da saijde da criança. 

- -promoçao, preservaçao e 
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Dentro dessa linha de pensamento 

Grupo de Trabalho da Organização Mundial de Saude, estu-

dando problemas de crianças de idade escolar (5- 9 anos),r! 

comendou o respeito ao princlpio da integração, na busca de 

soluções para os casos identificados: "integração escola 

-comunidade; saude-educação-serviços sociais e serviços de 

saude da escola - outros serviços escolares". 71 

"Os lideres da comunidade devem 

ser ativamente engajados no planejamento e manipulação dos 

programas e os membros da população devem ser envolvidos na 

sua implantação".69 

A investigação de problemas visuais 

entre escolares merece apoio e incentivo, na medida da 

sua utilidade para "eliminar ou, ao menos, reduzir a possib.! 

lidade de que disturbios visuais nãu tratados interfiram na 

realização escolar das crianças e no seu potencial inte 

lectual miximo".22 

No Estado de São Paulo, um grupo 

de tecnicos das Secretarias da Educação e da Saude elaborou o 

Plano de Oftalmologia Sanitãria Escolar (POSE), para o qua

driênio d e 1973-1976, que foi aprovado pelo Governo do Esta 

do e implantado nas escolas de 19 grau da rede de ensino. 75 

Posteriormente, as atividades desse plano foram integradas a 

programaçao do Departamento de Assistência ao Escolar da 
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Secretaria da Educação e às atividades de rotina das unida

des sanitãrias da Secretaria da Saude. 

Utilizando mecanismo de descentrali 

zaçao da organização dos serviços de Saude e de Educação, o 

trabalho atingiu todas as regiões administrativas do Estado, 

com o envolvimento de grande contingente de pessoal da re 

de escolar, t~cnicos e especialistas em saGde, entidades g~ 

vernamentais e particulares e a comunidade em geral. 

Tendo em vista os esforços con 

jugados de todo o pessoal, os mecanismos técnico-administrati

vos utilizados, os resultados obtidos no decorrer do Plano de 

Oftalmologia Sanitária Escolar do Estado de são Paulo(POSE) , 

numa tentativa de contribuir para a prevençao e minimização 

de problemas oftalmológicos de escolares, faz-se perti

nen~e o seu estudo, como metodologia em programa de saude pu -

blica. 

Nesse sentido, procura-se descrever 

o trabalho executado, apresentar os resultados obtidos e des 

tacar alguns aspectos administrativos referentes a organiz~ 

çao, coordenação e supervisão, tendo em v ista a importân -

cia que tiveram no desenvolvimento do POSE. 

Não se pretende, com este traba 

lho, esgotar o estudo do tema, que é muito rico lide per si" 
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mas apenas enfocar alguns pontos de relevância no plano, es 

perando que tal experiência possa subsidiar iniciativas se 

melhantes de pessoas ou órgãos interessados na problemãti 

ca visual de escolares. 



2-HISTORICO DA ASSISTtNCIA 

OFTALMOLOGICA AO ESCOLAR 

NO ESTADO DE sAO PAULO. 
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DO DE SAO PAULO. 

19 . 

OFTALMOLOGICA AO ESCOLAR NO ESTA-

A área de oftalmologia tem mereci

do atenç~c nas programaçóes dos setores de Sa~de e de Educa

ção , no Estado de são Paulo. 

Desde 1938,0 Departamento de Sau-

de do Estado 56 (atual Secretaria de Estado da Saude), conta 

va com a existência do Instituto do Tracoma e Higiene Vi 

sual, responsável pela assistência oftalmológica e, em esp~ 

cial, pela coordenaçáo e execução das medidas de combate ao 

tracoma.lOl 

Em sua estrategia de açao, o refe-

rido Instituto realizava tambem um trabalho conjunto com 

os professores das escolas estaduais. e, na medida em que 

o tracoma foi sendo controlado, passaram a ser enfatizadas 

as atividades de profilaxia e as relativas a outras patol~ 

. 1 101 glas ocu ares. 

As uificuldades de visào de crian-

ç a sem ; da d e e s co 1 a r se 111 p I' e c o n c; t ; tu i r J m uma das p r i o r i da -

des nos programas de assist~ncia ao escolar. 

Atentando para esse aspecto, o Ser 

viço de Saúde Escolar (atual Departamento de Assistên 

cia ao Escolar - DAE1, 5rgâo da Secretaria da Educaç~o do 
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Estado de Sao Paulo, vinha provendo orientação educati-

va aos professores e assist~ncia m~dica oftalmolõgica a 

escolares, desde a década de 1950. 46 

Observações dos tecnicos de educa 

çao em saúde, decorrentes dos seus contactos com os pro-

fessores primârios, mostravam o grande interesse e a pre~ 

cupação desses professores quanto aos problemas de visão 

dos alunos. 

-Nessa epoca era desenvolvido um 

trabalho de aplicação de teste de acuidade visual, com a 

tabela optométrica de Snellen e de encaminhamento de 

casos suspeitos, pelos educadores sanitários do DAE que 

atuavam diretamente nas unidades escolares. Essas ativi 

dades, porem, configuravam-se restritas, do ponto de 

vista quantitativo (numero de escolares testados), devido 

ao pequeno numero de profissionais-cerca de 80 educadores no 

Estado de São Paulo - em relação ã população escolar a 

ser examinada. Acresce, ainda, que tais ações represen -

tavam apenas uma pequena parcela, entre as inumeras ou 

tras que exigiam a atenç~o dos referidos profissionais de 

educação em sdude . 

Paralelamente, técnicos da Funda 

çao para o Livro do Cego no Brasil e professores do Serviço 

de Educação Especial, da Secretaria da Educação do Estado, 

vinham levando a efeito, na rede de ensino, o rastreamen-
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to de crianças com serias dificuldades visuais e carecidas 

de ensino especializado. 

Em 1967, por iniciativa do lns 

tituto do" Tracoma e Higiene Visual, utilizando-se verba do 

Fundo de Assistência Social do Palácio do Governo(FASPG), 

desencadeava-se a "Campanha da Boa Visão", tendo como pri.!! 

cipal objetivo o de aquisição de óculos para crianças port! 

doras de ~roblemas visuais e carentes do ponto de vis-

* ta sócio-econômico. 

Ao lado da atuação dos setores de 

Saude e Educação nas escolas, tambem Clubes de Serviços, 

como o Lions, na qualidade de elementos da comunidad"e, 

realizavam "Campanhas da Boa Visão". 

A experiência mostrou que o aux; -

lio financeiro para a compra de óculos não resolvia efeti-

vamente a problemãtiea. uma vez Ique, em primeira instân 

cia, faltava a prestaçio do serviço medico especializado 

ao alcance da população escolar. 

A Secretaria da Educação,frente aos 

problemas levantados pela identificação de escolares com 

dificuldades visuais, solicitou a intensificação da colabo 

ração da Secretaria da Saúde para o atendimento de 

escolares necessitados. 

* - Comunicação pessoal do Dr.Oswaldo Galotti (1978). 
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Em decorrência de insuficiente 0-

rientaçao, sistematização e coordenação, em nivel de esco 

la, muitas crianças começaram a ser encaminhadas desneces 

sariamente aos serviços medicos oficiais, levando ao exces 

so de demanda e i consequente utilização desordenada do 

* recurso Sentiu-se a necessidade, então, de preparar 

melhor os professores da rede de ensino para um traba-

lho mais efetivo. 

Com a reforma administrativa da 

Secretaria de Estado da Saúde, em 1969, o Instituto 

do Tracoma e Higiene Visual foi transformado no Serviço 

de Oftalmologia Sanitãria, com programaçoes dirigidas a 

grupos especificos da população, um dos quais, o do es 

co 1 a r. 89 

Em dezembro de 1971, foi firma 
do convênio entre a Secretaria da Saúde e o Fundo de 

Assistência Social do Palãcio do Governo, como parte da 

então "Campanha da Boa Visão" e que apresentava como obj! 

t i vos: 

11 19 proporcionar consulta medica especializada as 

crianças suspeitas de defeitos de refração, identificadas 

por meio de triagem realizada pela própria escola, devida -

*- Comunicação pessoal do Dr.Oswaldo Galotti(1978). 
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mente orientada; e 

2Q contribuir supletivamente para a aquisição de 

5culos necessirios as crianças desprovidas de recurso~.17 

A referida Campanha, conduzida 

pelas Secretarias da Saude e da Educação, contou com o 

suporte executivo do Fundo de Assistência Social do 

Palãcio do Governo (FASPG) e a colaboração da comunidade,cl~ 

bes de serviço, Prefeituras e Caixas Escolares. 

Por outro lado, havia entre os 

oftalmologistas dos Dispensãri~ Medico-Escolares (Secretaria 

da Educação) uma certa insatisfação gerada pelo atendi 

mento de grande numero de crianças encaminhadas sem necessi 

dade de exame especializado, acrescida de outra parcela 

de escolares que retornavam ao consult5rio sem que a sua 

prescrição anterior tivesse sido realizada, por falta 

de recursos econômicos da familia. Esses fatores concorre -

ram para o amadurecimento da ideia da necessidade de pla-

nificação, desde o melhor preparo do pessoal encarrega 

do da identificação dos casos, ate a assistência posterior 
ao atendimento medico quanto a prover condições para 

* que os tratamentos indicados pudessem ser efetivados. 

* - Comunicação pessoal do Dr.Newton Kara Jose (1979). 
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A atuação simultânea de várias age~ 

eias na comunidade escolar, numa tentativa de contribuir p! 

ra a soluça0 e minimização dos problemas oftalmológicos, 

evidenciava a existência de uma necessidade sentida, exi

gindo um atendimento mais amplo, com diretrizes fixadas p~ 

los órgàos responsáveis. 

Utilizando nova metodologia de 

trabalho e atentando para o fato de racionalizar os recur 

sos existentes. a Secretaria de Saúde em 1970, por meio de 

diversos órgãos q~e a compunham, passou ao estudo de uma 

programaçao mais efetiva com os órgãos da Secretaria da 

Educação, a fim de estabelecer conjuntamente uma assisten 

cia nftalmolõgica ao escolar. 

Assim ê que ambas as Secretarias 

identificaram a prioridade de promover o preparo do pessoal 

ticnico especializado, visando a uma programação de oftal

mologia sanitária escolar. 

Desta forma, em 1971, o Serviço de 

Ensino Primário (SEP) da Secretaria da Educação do Esta 

do de São Paulo, associado ao então Serviço de Saúde Escolar 

(atual DAE) e a Serviços da Secretaria da Saúde, propi -

ciou o "Seminário sobre Problemas Oftalmológicos dos Es

colares" para os orientadores pedagógicos da ãrea de Saude. 
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Cabia a estes orientadores toda a 

o r i e n ta ç ã o d os p r o f e s s o r e s dare de d e e n s i n o e s ta d u a 1 s o 

bre o conteúdo de saude e aspectos metodológicos, bus-

cando atingir alunos e pais. 

j 

-'\ O referido seminirio pretendeu "in 

formar os orientadores pedagógicos da area de Saúde so 

bre os problemas oftalmológicos que afetam os escola-

res e as medidas adequadas para seu atendimento, bem .r 

como, preparã-los para assumir as responsabilidades de 

assessorar o pessoal de ensino, em relação a tais pro-

b 1 ema s" ?O 

Foi abordado todo um conteúdo cien 

tifico relacionado aos orgaos da visão, distúrbios mais 

frequentes, aspectos de nutrição e a atuação do professor 

e do orientador de saude face a dificuldades visuais dos 

a 1 unos ,90 

O seminirio desenvolveu-se du 

rante 5 dias, em periodo integra 1, contando com o 

conçurso de especialistas das ireas de oftalmologia,edu

cação ,educação em saude, nutrição e educação especial 

de deficientes visuais. Estiveram presentes mediante con 

vocação oficial, os orientadores pedagógicos da ãrea de 

saude, com atuação nos Setores Regionais de Orientação Pe

dagógica (SEROP), das Delegacias de Ensino do Estado de 
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São Pau 1 o , 20 

o preparo e o envolvimento ini-

cial desse pessoal, constituiu a etapa basica para o 

desenvolvimento da programaçao oftalmológica nas esco

las estaduais. 

Numa etapa subsequente ao semina 

rio e mesmo decorrente desse preparo do pessoal da rede, 

foi sentida a necessidade de se formular um plano de 

açao em oftalmologia sanitaria escolar a fim de disc;-

p' i na r as atividades que vinham se efetuando, crian 

do mecanismos de coordenação e provendo assistência ao 

pessoal de ensino, seja quanto a aspectos educativos, se 

. t· t .. 46 Ja em aspec os aSS1S enClalS. 

Assim, o Governo do Estado de 

São Paulo, consciente das implicações acarretadas pelos 

problemas oftalmológicos entre os escolares, houve por bem 

criar, pelo Decreto de 18 de agosto de 1971, um Grupo 

de Trabalho Intersetorial com a finalidade de "estudar e 

propor medidas concretas a curto, médio e longo prazo, para 

solucionar os problemas oftalmológicos dos escolares p~ 

listas, com a colaboração das organizações de Classes e 

de Serviços 

dade ll ,23 

mobilizando todos os recursos da comuni-

o Grupo de Trabalho foi consti 
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tuido por representantes da Organização Mundial de 

Secretarias de Estado da Saúde, da Educação e da 

Social, Rotary Clube, Lions Clube. Federação das 

Saúde, 

Promoção 

Indús 

trias de São Paulo, Federação do Comercio do Estado de são 

Paulo e Instituto Nacional de Previdência So~ial (INPS) , de 

vendo estar ligado! ao Serviço de Assistência Social do 

Palácio do Governo. 23 A assessoria tecnica desse Grupo 

de Trabalho ficou a cargo de uma equipe de especialistas 

que constituiu o Grupo de Coordenação, em n;vel cen-
75 

tral, formado por elementos dos seguintes Serviços: 

~Secretaria da Saúde 

Coordenadoria de Serviços Tecnicos Especializados 

- Serviço de Oftalmologia Sanitária 

- Serviço de Educaçio de Saúde Pública 

Coordenadoria de Saúde da Comunidade 

- Area de Oftalmologia Sanitãria 

- Area de Educação em Sa~de Pública 

- Area de Enfermagem de Saúde Pública 

Secretaria da Educação. 

Coordenadoria de Ensino Bãsico e Normal 

- Serviço de Saúde Escolar 

. Secção de Educação Sanitária 

. Secçio de Assistência Medica -area de oftalmolo
g i a . 



- Divisão de Orientação Tecnica 

Serviço de Ensino Primãrio 

Serviço de Educação Especial." 
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o Grupo de Coordenação, compo~ 

to por medicas, enfermeiros, pedagogos e educadores de 

saúde pública, elaborou em 1972 o Plano de Oftalmologia Sa 

nitãria Escolar (POSE), que foi aprovado pelo Governo do 

Estado por Despacho de 6/10/72- Processo GG 2.057/72, em 

que era interessado o Fundo de Assistência Social do Pa 

1ãcio do Governo 75 e implantado, em 1973, nas esco -

las de 19 grau. 



3.PLANO DE OFTALMOLOGIA SANI 

T~RIA ESCOLAR (POSE)- DES -

CRIÇAO. 
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3.PLANO DE OFTALMOLOGIA SANIT~RIA ESCOLAR (POSE)- DESCRIÇAO. 

o Plano foi antecedido por inumeros 

esforços isolados valiosos para o seu embasamento, na me 

dida das experiências vivenciadas, levando, quase como con 

sequência natural de um amadurecimento no campo da 

oftalmologia sanitãria escolar, ao surgimento de um prQ 

grama cuidadosamente planejado, executado, coordenado, su 

pervisionado e avaliado. 

Prevista a sua aplicação para um 

per;odo de 4 anos (1973-1976), configurou-se o POSE co 

mo o resultado de ação integrada das Secretarias de Estado 

da Saúde e da Educação, contando com a participação da 

comunidade. 

3.1. Etapa de Planejamento 

O Plano de Oftalmologia Sanitã-

ria Escolar foi fundamentado em justificativas de 

carater epidemiológico retiradas de estudos de ou 

tros pa;ses, levando em consideração a importância e 

a necessidade de se atuar face a problemas vi 

suais de escolares no nosso meio, "muitos dos 

quais pass;veis de prevenção,correção e de cura". 75 
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Visava proporcionar assistência 

oftalmológica aos alunos de pre-escola, classe es-

pecial e de la. serie do 19 grau das escolas da re 

de de ensino estadual, respaldado por programaçao e-

d t · 75 uca lva. 

Apresentava como objetivos maiores: 

"1. Contribuir para o bem-estar do escolar,assis-

tindo-o em seus problemas oftalmológicos. 

2. Procurar diminuir a incidência da morbidade oftal 

mológica entre os escolares. 

3. Contribuir para a melhoria do rendimento escolar. 

4. Procurar evitar que os problemas oftalmológicos 

da infância se tornem definitivos ou incapa-

citantes, com prejuizo do rendimentc sõc;o-econô 

mi~o do futuro cidadão. 

5. Contribuir para o desenvolvimento de pesquisas re 

ferentes ao estabelecimento de coeficientes que 

expressem, com fidedignidade, a situação do 

problema entre nós" 75 
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Preconizava a constituição de 

equipes multiprofissionais atuando nos vãrios n1veis 

e compondo comissões, cujas atribuições foram de 

finidas por diretrizes bãsicas centrais. 

Seguem-se as comissões e res 

pectivas atribuições: 

"Comissão de C~pula: Grupo de Trabalho Intersetorial 
(Decreto de 18/08/71)23 

Comissão Central: Grupo de Coordenação do Plano 

Composição - Secretaria da Sa~de 

- Secretaria da Educação 

Atribuições - Planejamento 

Assessoramento 

Coordenação 

Supervisão 

Treinamento de Pessoal 

Comissão Regional: 

Composição Diretor Regional de Saude 

Diretor Regional de Educação 

Inspetor de Oftalmologia ( Sa~de) 

Oftalmologista (Educação) 
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Planejador (Saude) 

- Educador Inspetor (Saude) 

- Educador de Saude Publica (Educação) 

Atribuições - Programação 

- Assessoramento 

- Coordenação 

- Supervisão(avaliação e controle) 

- Treinamento de Pessoal 

~omissão SUb-Regional. 

Composição: - Delegado de Ensino Bãsico 

- Médico-chefe do Distrito Sanitário 

- Inspetor de Ensino Básico 

- Oftalmologista - Saúde Escolar (Edu-
cação) 

- Ofta1mo10gista- Centro de Saúde da 
Sede do Distrito 
Sanitário 

- Enfermeira do Distrito Sanitário 

* - Coordenadora do SEROP (Educação) 

*- Setor Regional de Orientação Pedagógica. A reforma administrativa da 
S~cretaria de Educação no inicio de 1976, extinguiu, os Setores 
Regionais de Orientação Pedagõgica,que constituiam os órgãos técni -
cos das Delegacias de Ensino(24) . 

A nomenclatura técnico-administrativa sofreu alterações quanto a 
setores e cargos, de forma que,atualmente,embora permaneçam as ca 
tegorias e as funções, muitas delas apresentam outras denominações.-

BI8LIOTECA 
FACULDADE DE SAÚD~ pOBLlCA 
UNIVERSIDADE DE s.ú.o PAULO 

S P - p, 
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- Orientadora da ~rea de sa~de(Educação) 

- Orientadora de Educação Especial(Ed~ 
cação). 

- Educadora Sanitária ( Educação) 

Atribuiçoes: - Programação 

- Assessoramento 

- Coordenação 

- Supervisão (avaliação e controle) 

- Treinamento de pessoal 

Comissão Local (Municipio) 

Composição - Diretor do Grupo Escolar 

- Medico-Chefe do Centro de Saude 

- Oftalmologista 

- Educadora Sanitária (Saude) 

- Enfermeira (Saude) 

- Educadora Sanitária (Educação) 

- Elementos da comunidade 

Atribuições:- Programação 

- Coordenação 

- Treinamento de pessoal 
-- 75 Execuçao" 

As diretrizes básicas do POSE fi-

xavam tambem tipos diferentes de programa (A, 8, 
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C e O), conforme recursos assistenciais e educacionais 

existentes nas regiões onde se desenvolvia, com as 

caracteristicas seguintes: 

- Programa A - aplicação de teste de acuidade vi 

sua 1 em escolares e orientação so 

bre higiene visual pelo professor da 

classe (para comunidades semassistên -

cia médica-oftalmológica). 

- Programa B - atividades do programa A, acrescentado 

o encaminhamento e o atendimento do 

escolar em serviço médico-oftalmológico. 

- Programa C - atividades dos programas A e B,acres

centado o atendimento de escolares de 

- Programa " -

ficientes visuais em educação 

c i a 1 . 

atividades dos programas A, B 

acrescentada a possibilidade de 

espe-

e C, 

trata-

menta ortópti co dos casos prescri tol5 

As diretrizes bãsicas estabelecidas 

pelo Grupo de Coordenação preconizavam: 

- execuçao do POSE por intermédio de programação regiQ 

na 1 ; 

subordinação hierãrquica sucessiva dos diferentes 
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niveis administrativos em termos de orientação e 

fluxo de trabalho; 

- adequação do plano de trabalho conforme o nivel de 

atuação; 

- escolha do tipo de programa (A, B, C ou D) a ser 

desenvolvido conforme recursos existentes em nivel lo 

ca 1 ; 

- fluxo asce-ndente de informações, consolidando-se na 

medida da ascenção; 

- elaboração de normas técnicas em nivel central para 

padronização das atividades em todo o Estado?5 

Nas suas disposições gerais', o Pla 

no previa fluxo hierirquico para assessoramento, utiliza

ção de técnicas e normas simples, reformulações baseadas em 

avaliações peri5dicas, bem comó a sua "integração no futuro 

Plano Global de Assistência ao Escolar (Lei Federal n95692, 

de 11/08/71), com os ajustes necessários para o equilibrio 

programitico estabelecido pela referida lei ll
•

75 

Apresenta-se a seguir ,organogra 

ma situando as relações das várias comissões do POSE com 

os orgaos governamentais implicados no trabalho,como propo~ 

ta de atuação. 
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3.2. Etapa de Execução. 

o grupo populacional prioritãrio do 

POSE foi constituido dos escolares mais jovens, ou 

seja, de la.série, pre-escola e classe . especial 

assim considerado devido ã importância da identifi 

caça0 precoce dos problemas de visão. Como conse

quência , os professores dessas classes transforma 

ram-Se na população-alvo docente da programação. 

Ao inicio de cada ano, desde 1973,rea

lizava-se o treinamento ou a manutenção da orienta

ção a professores de lQ grau da rede estadual de 

ensino, por intermedio dos educadores de saude p~ 

blica do Departamento de Assistência ao Escolar(DAE~ 

tendo em vista a execução, em nivel local(escola),de 

atividades de oftalmologia sanitãria. 

Essa orientação atingia os professo

res de la. série, pré-escola e classe especial de 

todo o Estado, graças a estratégia de treinamen 

to de multiplicadores. Desde a implantação do 

POSE, verificou-se a necessidade de se contar com 

um elemento preparado em cada unidade escolar que 

se encarregasse da orientação dos demais professo -

res e da coordenação de esforços que visassem ao 

encaminhamentode alunos identificados com possl 
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veis problemas visuais, do seu atendimento medico e 

providências correlatas. Surgiu, então,o profe! 

sor-coordenador do POSE, elemento indicado pela di 

reção da escola, treinado. assessorado e acompanh! 

do pelo educador de saude responsável pelas açoes 

especificas da sua área junto à rede de ensino na 

região. 

Desenvolviam-se as seguintes atividades: 

- envolvimento e/ou orientação do pessoal técnico 

-administrativo da estrutura de ensino da Secreta-

ria de Educação, desde o nivel central ate o 

nivel local que constitui o pessoal de poder de 

decisão, considerado ponto-chave para o desencadea

mento de açoes; 

orientação aos professores, elementos essenciais 

para a execução das atividades educativas integr! 

das às atividades assistenciais; 

- aplicação de teste de acuidade visual pelos profe~ 

sores em escolares, utilizando a tabela optometrica 

de Snellen e registro de resultados; 

- reaplicação de teste em alunos que apresentassem 

resultado inferior a 1,0 no teste inicial, pelo 

próprio professor ou,preferencialmente, pelo coor

denador do POSE na unidade escolar; 
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observação pelo professor de sinais e sintomas 

do aluno que poderiam indicar problemas; 

identificação de escolares com suspeita de 

disturbios visuais e registro de casos para en 

caminhamento a exame especializado, de acordo com 

os critérios estabelecidos pelo POSE 75 

triagem sócio-econômica do aluno para encaminha

mento aos diferentes recursos assistenciais da 

localidade; 

identificação, através de levantamento. dos re 

cursos médico-oftalmológicos existentes na co 

munidade; 

encaminhamento do escolar selecionado para exa 

me médico-oftalmológico, através de comunicação â 

familia; 

realização de exame médico-oftalmológico; 

controle dQ comparecimento ã consulta e de provi -

dências decorrentes da prescrição dada ao caso 

(retornos, compra e uso de óculos, cirurgia. 

tratamento ortóptico); 

atuação do professor junto ao aluno e ã fam;

lia tanto no que se refere aos aspectos educati 

vos inerentes as atividades assistenciais dos 

casos, como, também na área do ensino de sau 
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de, em higiene visual. 

Para auxiliar a aplicação de tais atividades, foi 

elaborado um manual para professores por um gru

po de tecnicos do Departamento de Assistência ao 

E s c o 1 a r .1 2 .. A ma i o r i a das a t i v i da de s e x e c u ta das nas 

escolas foi acionada e orientada a pa rt i r da -a rea 

de educação em saude, encarecendo o enfoque educa

tivo, sem o que, provavelmente, o POSE nao alcan 

çaria seus objetivos e metas" 33 

A participação da escola fêz-se sen 

tir, tambem, quanto a mobilização de recursos visando -a 

aquisição de óculos para escolares carentes. 

Dessa forma, a escola atuou co-

mo um agente desencadeante de açoes na comunidade, articu 

lando-se com Clubes de Serviços (Lions, Rotary, etc.), ca 

sas de óptica e outros recursos, a fim de facilitar a com 

pra de óculos pela familia. Com essa finalidade ainda,as 

Associações de Pais e Mestres promoviam encontros sociais para 

angariar fundos e reuniões de orientação a pais sobre as 

atividades de oftalmologia sanitaria em andamento no estabe

lecimento de ensino. 

Alem disso, procurou-se o entro
samento com Prefeituras Municipais, muitas das quais partic! 

param do POSE;7 contratando serviços de medicos-oftalmolo-

9istas, propiciando atendimento medico nos ambulatórios e 
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hospitais existentes na sua estrutura, transportando esco-

lares para areas vizinhas que dispunham do especialista e 

destinando verba para a aquisição de óculos, no caso de 

escolares sem recursos. 

Tratando-se de programaç~o envolvendo 

as Secretarias de Saúde e de Educação, todos os recursos 

especializados destas instituições, em âmbito estadual, fo 

ram mobilizados para a assistência ao escolar identificado 

com poss;veis problemas visuais. 

Na estrutura da Secretaria da Saúde, 

as unidades sanitãrias que contavam com area de oftalmolo

gia e pertencentes às Divisões Regionais de Saude,em 1971, 

dispunham de 90 medicos-oftalmologistas 91 que atendiam a 

comunidade em geral. Esse numero sofreu reduções, no de 

correr dos anos subsequentes, devidas a aposentadorias e 

pedidos de demissão. Assim, em 1974,por exemplo,contava - se 

com 

de 

75 oftalmologistas 

do Estado 32 que, 

localizados em 48 Centros de Sau-

mediante agendamento coordenado,aten-

diam tambem aos escolares encaminhados pelos professores 

No âmbito da Secretaria da Educação, 

o Serviço de Saúde Escolar (atual DAE) dispunha,em 1973, de 

6 dispensãrios medicas com cllnica de oftalmologia, on 

de atuavam 7 especialistas, sendo 6 na Capital e 

rior 32 e, posteriormente, não ultrapassando de 10 o 

no i n te 

nume 
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ro desses m~dicos, nos anos da aplicação do POSE. 

O fato de que tais recursos governa-

mentais nao seriam suficientes para o atendimento da de -

mal1da de casos detectados na escola, aliado -a diretriz 

do POSE que preconizava a utilização de todos os recursos es 

pecializados em oftalmologia existentes na comunidade, sus 

citou ações que levaram ao entrosamento e a coordenação de 

atividades em nive1 local. Assim, manteve-se articulação 

com agências locais do Instituto Nacional da Previdência 50 

cia1(INPS), Instituto de Assistência Medica dos Servidores 

Públicos Estaduais (IAMSPE). clinicas conveniadas, con 

sultõrios particulares e serviços de Prefeituras Munici-

pais. tendo em vista propiciar atendimento ao escolar. 

Paralelamente, verba especial do Fun

do de Assistência Social do Palácio do Governo(FASPG) pa

ra pagamento de consultas oftalmológicas possibilitou a 

ampliação da assistência gratuita ao aluno 85 86 carente. ' 

No decorrer dos quatro anos de sua 

vigência o Grupo de Coordenação Central desempenhou as se 

guintes tarefas: 

- envolvimento de autoridades dos diferentes -or 

gãos pertinentes - -a programaçao; 

- treinamentos de pessoal (realização e promoção); 
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- elaboraç~o de manual de procedimentos fixando com 

pet~ncias e responsabilidades; 

- manutenção do fluxo de orientação e informa-

çao para os demais níveis; 

- manutenção da flexibilidade do planejamento, com 

base na retro-informação do nível executivo; 

- estabelecimento de cronogramas; 

- acompanhamento e avaliação periódica do desenvol-

vimento dos trabalhos; 

coordenação dos esforços conjugados dos - . varlO C 

órgãos atuantes na programaçao; 

- assessoramento constante; 

elaboração e divulgação de relatarios anuais; 

- atualização permanente atravis da participação em 

certames cientificos e estudos; 

- promoçao de pesquisas para conhecimento 

aspectos relevantes do trabalho. 95 

A Coordenação Central do POSE 

manteve reuniões sistemãticas mensais dos seus componentes, 

assegurando a manutenção das atividades nos vários níveis, 

conforme a programação elaborada. 

Cada setor participante responsabi-

lizou-se pelo treinamento de seu pessoal e demais medidas ine 
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rentes ao Plano-assessoria, coordenação, supervisão e avalia

çao. 

Os mecanismos de supervisão obedeceram 

as normas já existentes na estrutura dos orgaos envolvi 

dos, tanto da Secretaria da Saude como da Secretaria da 

Educação. 

Apresenta-se, a seguir, o fluxograma do 

POSE na Secretaria da Educação, adaptado de esquema elabora

do pela area de Educação em Saude. A partir das atividades 

do Grupo de Coordenação Central (intersetorial), por mecan;~ 

mos de orienta ção, coordenação e supervisão, fluia a program! 

çao até o n;vel de escola, retornando num fluxo ascendente de 

informação e avaliação, passando pelos diferentes n;veis,ate 

atingir novamente o Grupo Central. 
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3.3. Etapa de Avaliação. 

As metas estabelecidas pelo 

POSE, a serem avaliadas anualmente, previam três al 

ternativas: mãxima (100%), media (70%) e m;nima(50%) . 

Especificavam como alvos a 

serem mensurados: 

Participação de pessoal de ensino (Diretores 

Regionais, Delegados de Ensino, Supervisores Pe 

dagogicos e Diretores de escola) 

- Orientação de ~rofessores 

- Orientação do pessoal de saude 

- Orientação do pessoal auxiliar das Unidades Sa 
nitãrias 

- Aplicação de teste em alunos da la.serie. 

- Encaminhamento a exame medico-oftalmologico 

- Comparecimento a exame medico-oftalmologico 

- Oculos adquiridos 

Uso dos ocu1os em relação ã aquisição. 75 
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A coleta de dados para acompanh! 

mento e avaliação das atividades processou-se, de maneira 

sistematizada, durante os quatro anos da aplicação do POSE. 

Para tanto, foram elaborados ins-

t ... f . d 1· - 75 f . d d t rumentos espeC1 1COS e ava laça0 e 1xa as a as para 

a tramitação desses impressos,consonantes às diferentes fa 

ses do desenvolvimento do trabalho. Para efeito do rela-

tório anual, estabeleceu-se o dia 31 de outubro para o encer-

ramento da coleta de informações, embora prosseguissem as 

consultas oftalmológicas e as providências correlatas para 

o atendimento de escolares nos meses finais do ano. 

A coleta de dados, a partir das 

unidades escolares, realizava-se com o concurso dos professo

res-coordenadores do POSE e visitadores sanitãrios do DAE. 

Esse registro de informações so 

fria um processo sucessivo de consolidação em Delegacia de 

Ensino, em Divisão Regional de Ensino (ORE) e no n;ve1 cen-

tral do DAE, sob a responsabilidade dos educadores de 

de publica atuando nesses diferentes niveis. 

-sau 

A análise sistemática e cuidado-

sa dessas informações, executada pelo Grupo de Coordenação 

permitiu a correção de prOblemas constatados. Alem disso, 

foi possivel reformular e ampliar alguns tipos de dados,enri 

quecendo o grau de conhecimentos sobre o desenrolar da pro-



49. 

gr.amaçao. 

Para o acompanhamento e contro 

le foram também utilizados esquemas sistematizados de su 

pervisão que previam reuniões, visitas às unidades de atendi 

mento de ambas as Secretarias de Estado, contactos indivi 

duais com o pessoal técnico envolvido e relatõrios men 

sa i s . A Coordenação Central do POSE dirigia-se periodi-

camente a cada uma das Divisões Regionais de Saúde, on 

de realizava reuniões conjuntas dos elementos da Sau 

de e da Educação daquele nivel, buscando dar assistência ao 

trabalho da ãrea. 

Os aspectos de orientação e 

avaliação do andamento do POSE constavam, sistematicamente, 

da pauta das reuniões mensais de Supervisores Regionais de 

Educação em Saúde do DAE, levadas a efeito em nivel cen 

t ra 1 . 84 

3.4. RESULTADOS OBSERVADOS ( 1973-1976) 

Os dados apresentados a seguir, 

sob a forma de tabelas, foram obtidos a partir dos 

relatõrios anuais do POSE. elaborados pela área de 

Educação em Saúde do Departamento de Assistência ao 

Escolar da 
85,86 

Secretaria de Estado da - 82 83 Educaçao. • , 
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Cumpre ressaltar que a reforma 

administrativa dessa Secretaria. ocorrida no inicio de 
24' . 1976 ,ocaSlonou retardo para as açoes do POSE naquele 

ano, devido aos ajustes ticnico-administrativos que se 

fizeram necessãrios a nova estrutura. 

Nesse mesmo ano, deixou-se de 

dar cobertura ã ORE-Leste (Moj i das Cruzes) por absoluta 

falta de pessoal ticnico do OAE na ãrea. Supõe-se que 

algumas atividades possam ter sido realizadas, porem tal 

circunstincia imp~diu a retomada de orientação, o acompa -

nhamento e a avaliação do trabalho. 

Alim disso, ainda em 

ORE-Bauru, por insuficiência de recurso humano -

1976, a 

educador 

de saúde pÚblica-embora executando a programação, nao con 

seguiu obter o retorno de algumas das informações necessa 

rias Para a avaliação do POSE na região. 



TABELA 1- DISTRIBUIÇAO DO NQ E % DE MUNICIpIOS DO ESTADO DE SAO PAULC,ATINGIDOS PELO POSE, SEGUN 
* DO TIPO DE PROGRAMA DESENVOLVIDO. SAO PAULO, 1973/1976. 

** 

~ 
1973 1974 1975 1976 

TIPO DE 
PROGRAMA NQ 0/ NQ % NQ % NQ °I 

,'0 10 

~ 

A. 200 35,02 27 4,70 1 5 2,70 19 3,81 

B 355 62,18 416 73,77 520 93,53 437 87,58 

C 10 1 ,75 1 01 17,53 8 1 ,43 34 6 ,81 

D 6 1 , 05 23 4,00 1 3 2,34 9 1 ,80 

T O T A L 571 100,00 567 100,00 556 100,00 499 100,00 

- ._--- ._-- -----
Fonte:- Relatórios anuais da ãrea de Educação em Saude-DAE/Secret.Educação. 

*- Programa A: educativo 
li B: educativo + assist~ncia m~dica 
" C: educativo + assist~ncia m~dica +educação especial 
" D: educativo + assist~ncia m~dica +educação especial + ortóptica tTl 

--' 

**- Houve exclusão de duas DREs ,uma por falta de retorno de dados e outra por não ter sido trabalhada. 
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A tabela apresenta a abran 

gência do POSE em função dos munic;pios do Estad~ no 
~ 

perl~ 

do de 1973 a 1976, considerando a possibilidade da reali 

zaçao dos diferentes tipos de programa (A,8,C ou O), pr~ 

vistos conforme disponibilidade de recursos assistenciais da 

comunidade. 

Verifica-se, nos quatro anos, 

a predominãncia do programa B (62,18%, 73,77%, 93,53% 

87,58%, respectivamente). Isto parece evidenciar que a 

maioria dos municlpios do Estado dispõe de recursos me-

dico-oftalmolõgicos para atendimento do escolar. Sabe-se, 

no entanto que, com frequência,os escolares precisaram se 

locomover para outras localidades, a fim de receber o aten 

dimento.32 

No programa A os percentuais 

sao baixos dei 1974 a 1976 (4,70%, 2,70% e 3,81%), sem 

grandes variações, podendo-se observar que poucos foram 

os municlpios que desenvolveram somente o aspecto educativo 

e ficaram a descoberto em relação ã assistência oftalmolõg~ 

ca do escolar. ° resultado mais elevado de 1973 (35,02% ) 

pode ser explicado devido a ter sido este o ano do inicio 

da implantação do POSE, quando ainda estavam se formando 

os mecanismos de articulação e coordenação a nivel lo 

cal, que realmente conduzem -a utilização efetiva dos re 

cursos existentes. 



53. 

Os programas C e D apresentam-se 

tambem de maneira pouco representativa no decorrer dos qU! 

tro anos, evidenciando uma posslvel insuficiência de recur -

sos na área de educação especial e na de ortõptica, em 

âmbito estadual. 

Com relação ao programa D, vale 

ressaltar que os poucos municipios que o desenvolveram 

possuem grande densidade de população escolar, estando ne 

les concentrada a maior parte dos serviços de ortõptica. 32 

Idealmente, o programa D seria 

o mais aconselhãvel, significando a presença, na comunida

de, dos recursos considerados importantes para assegurar 

assistência oftalmolõgica , ortõptica e educacional aos ca 

50S identificados. 



TABELA 2- COBERTURA DE ORIENTAÇAO DO PESSOAL TtCNICO-ADMINISTRATIVO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, 

SEGUNDO CARGOS. sAO PAULO, 1973/1976 (NQ e %). 

* 

~ 
1973 1974 1975 1976 

PESSOAL Existen Orien- Existen Orien- Existen Orien- % I Exist.e." Orien 
Tt:CNICO ADM - tado. % - % - tado-:-te. te. tado. te. tado. te. 
NISTRATrVO. -

DIRETOR DE ORE 10 10 100,00 11 11 100,00 11 11 100,00 18 18 

DELEGADO DE ENSINO 66 66 100,00 66 66 100,00 , 71 71 100,00 I 113 111 
, 
i 

COORDENADOR DE I 
I 

SEROP 62 61 98,38 59 59 100,00 1 56 56 100,00 - -

ORIENTADOR DE SAODE 57 57 100,00 I 58 58 100,00 I 49 49 100,00 i - -
I 
I 

SUPERVISOR DE ENSINO 320 302 94,37 327 319 97,55 I 339 337 99,41 621 557 

DIRETOR DE ESCOLA 2.588 2.467 95,32 2.602 2.593 99,65 ! 2.705 2.687 99,31 3.227 3.150 

T O T A L 3.103 2.963 95,48; 3.123 3.106 99,45 13.233 3.211 99,31 3.979 3.836 
I : - --

Fonte:- Relatórios anuais da ãrea de Educação em Saúde - DAE/Secret. Educação. 

*- Houve exclusão de uma DRE por não ter sido trabalhada. 

°L 'o 

100,00 

98,23 

-

-

89,69 

97,61 

96,40 

U'1 
-I=:> 

, 



55. 

o pessoal Tecnico-administrati-

vo discriminado na tabela 2 tem a responsabilidade do PE. 

der decisório no nivel em que atua, bem como a do provimen-
(, 

to de condições para a efetivação de açoes. 

Por essas razoes, o envolvimento 

e a orientação desses técnicos constituia-se em etapa básica 

da programação. 

Verifica-se, pelos dados da 

tabela 2, que os percentuais relativos ao pessoal orienta 

do. se mantêm sem grandes oscilações no cômputo de cada a 

no da serie histórica estudada (95,48% , 99,45%, 99,31% e 

96,40%), podendo ser considerados altamente satisfatórios. 

Devido à extinção dos Setores Re 

gionais d . - -o ( ) 24 e Orlentaçao Pedagoglca SEROP , os cargos de 

Coordenador de SEROP e Orientador de Saude nao se fazem 

presentes em 1976. 

Tal cobertura de orientação re 

presentou papel decisivo para o envolvimento do pessoal exe

cutivo dos niveis subsequentes. 



TABELA 3- COBERTURA DE ORIENTAÇAO DE PROFESSORES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO/ SEGUNDO SERIES. 

SAO PAULO, 1973/1976 (NQ e %). 

-----

~ 
1973 1974 1975 

SÉRIES Existen Orien- % j Existen Orien % Existen Orien- % txisten 
te. - tado. te. tado-:- te. - tado. te. 

PRE-ESCOLA 
I 1 .401 1 .315 93,86 1 .471 1 .330 90,41 1 .275 .. . . .. " . : I I 
I 

j 
I 

CLASSE ESPECIAL j 
I 869 822 94,59 865 763 88,20 775 . . . . .. ... I 

, I 
I I 

I i 21 .729 96,61 21 .188 20.097 94,85 18.151 la.SERrE I 20.993 
I lO. • • • ,. ... 

L-----.-.---- I 
I í 

I 

T O T A L l 23.130 20.316 87,83 I 23.999 23.130 96,37 23.524 22.190 94,32 20.201 
. I 

I ._----_._---- . 

Fonte:- Re1at6rios anuais da ~rea de Educação em Sa~de -DAE/Secret.Educação. 

* - Houve exclusão de uma DRE por não ter sido trabalhada. 

1976* 

Orien 
tado-:-

1 .215 

719 

17.477 

19.411 

% 

95,29 

92,77 

96,28 

96,08 

---

c..n 
cn 
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A tabela 3 apresenta a cobertu

ra de orientação dos professores - alvo do POSE (pré-escola, 

classe especial e la.série) durante os anos de sua aplicação. 

Esses resultados evidenciam al 

tos percentuais de cobertura, quase atingindo as alternati

vas máximas propostas 75 (87,83% • 96,37~~ , 94,32~; e 

96,08%). 

Observa-se que, em 1973, a coleta 

de dados quanto a orientação desses professores fez-se de 

maneira global, sem especificar a série em que atuavam. 

Entendendo o professor como e1e-

mento-chave na detecção de problemas visuais do escolar 

. d d d' -. 98 conSl era-se o seu preparo e gran e lmportancla. 

Espera-se que o professor orienta 

do assuma efetivamente, como responsabilidade sua, a verifi-

cação da acuidade visual dos alunos, que constitui um dos 

a S P t d 1 · - - 44 ec os a ava laça0 de saude do escolar. 



TABELA 4 - COBERTURA DE ORIENTAÇAO DE PROFESSORES DE la.a 4a. SrRIE 
PRt-ESCOLA E CLASSE ESPECIAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO 
sAo PAULO, 1973/1976 (NQ e %). 

A N O 

--r--- -------- -- ---- --.--- --
, EXISTENTES ORIENTADOS 

I 
% 

--1 .------- - .. - ----- --.. ---.- - .. -
I 

1973 73 . 1 35 48.603 66,45 

1974 61.172 42.821 70,00 

1975 60.223 46.778 77,67 

* 1976 59.446 49.296 82,92 

Fonte:·· Relatórios anuais da ãrea de Educação em Saude do DAE/Secret.Educação 

(*)- Houve exclusão de uma ORE por não ter sido trabalhada. 

(J"1 

00 
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Na tabela 4 observa-se um aumen 

to progressivo. no decorrer dos quatro anos, da cobertu-

ra total de orientação. incluindo professores de outras 

series que nao os da população-alvo do POSE (66,45%,70,00%, 

e 77,67/c ). 

Tal fato pode ser interpretado d~ 

vido a expansao gradual do trabalho, atingindo os demais pr~ 

fessores das escolas, em especial, os de 3a.serie. 

A partir de 1975, por decisão do 

Grupo de Coordenação Central, passou-se a dar ênfase tam 

bem ao levantamento de acuidade visual e providências decor -

rentes , em relação a escolares da 3a.serie. pertencentes. 

em geral, ao grupo etãrio de 8 - 9 anos, por ser esta a 

epoca em que, com mais frequência, pode surgir o problema da 

miopia. 4,12 Dessa forma. tais professores foram tambem 

abrangidos pela orientação, 

Estado. 

especialmente no interior do 



TABE~ 5- COBERTURA DE APLJCAÇAO DO TESTE DE ACUIDADE VISUAL EM ALUNOS DA REDE 

ESTADUAL DE ENSINO,SEGUNDO SrRIES. SAO PAULO, 1973/1976(NQ e %) 

~ANO 
I 

1973 1974 1975 

SERIES ~ Existen Testa- 0' Existen Testa % Existen Testa o' Existen 
teso - dos. lo teso - dos - - dos. - 70 -teso tes. 

, 

PRf-ESCOLA .. . ., . . .. . .. ... ., . 39.392 37.149 94,30 33.809 
I 

CLASSE ESPECIAL ' .. . . . .. . . .. ... . .. 10.569 9.171 86,77 9.472 

la.SERIE I 579.492 563.582 97,25 543.780 

! 
. . . . .. .. . , . .. " . . .. 

I 

I 2a. 3a.e 4a.SERIES I - - - - - - 967.269 293.492 30,34 1 .109.696 
I I 

I 
! 

T O T A L 6]4.862 529.105 86,05 : 616.818 595.393 96,53 1. 596.722 903.394 56,57 1.696.757 
I _._--

Fonte:- Relatõrios anual~ da ãrea de Educação em SaGde do DAE/Secret.Educaçào. 

*- Houve exclusào de lJnla ORE por não ter sido trabalhada. 

* 1976 

Testa 
-dos. 

31.816 

8.580 

491 .791 

173.781 

705.968 

o' 70 

94,10 

90,58 

90,43 

15,66 

41,60 

0'1 
o 
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A aplicação de teste de acuidade 

visual nos escolares ~ etapa bãsica. Os elevados percen-

tuais de cobertura relativa a alunos de pré~escola, classe 

especial e la.série obtidos no periodo do desenvolvimento do 

POSE, são fruto da atuação direta do professor (tabela 5). 

Em 1973 e 1974 --nao houve preo-

cupaçao em coletar separadamente os dados conforme as séries 

atingidas. Com a expansao do programa para as demais se 

ries (2a .. 3a. e 4a.), observa-se ainda que, embora se man-

tendo os resultados em relação ã população-alvo. os percen-

tuais de 1975 e 1976 sofrem uma queda, no total. ocasionada 

pelo acréscimo do numero de escolares existentes naquelas 

series e não atingidos pela verificação da acuidade visual. 

Acresce ainda que, a expansão das 

atividades do POSE para outras séries. alem da popula 

ção -alvo, nao atingiu todas as OREs, por estar na 

dependência da possibilidade de orientação d~sses profes-

sares e acompanhamento posterior. Isto explica os percen -

-tuais referentes a cobertura de apl i caçào do tes te de 

a cu i da d e v i sua 1 em a 1 uno s da 2 a ., 3 a . e 4 a . s é r i e s ( 3 O • 34 r') e 

15,66%). 

Tendo em vista, no entanto,as me 

tas estabelecidas no - 75 POSE para a populaçao-alvo ,pode -se 

considerar os percentuais de aplicação do teste em alunos 

como altamente satisfatórios. 



TABELA 6-

A N O 

1973 

1974 

1975 

* 1976 

RELAÇAO ENTRE TESTES DE ACUIDADE 
RIAMENTE REAPLICADOS EM ALUNOS DA 
SAO PAULO~ 1973/1976 (NQ e % ) 

TESTES APLlCADOS 

VISUAL 
REDE 

------~---.-------_.------------------------------

529105 

59S393 

903394 

705968 

APLICADOS 
ESTADUAL 

TESTES 

N9 

146779 

186662 

258705 

251262 

E NECESSA 
DE ENSINO. 

REAF'l i \"ADO~ 

27,74 

31,18 

28,ó3 

35,59 

r o T A I' 2733800 843408 30,b5 ______ ... __ ._. _______ L. ____ .. __ .. . _. ___________ . __ ._. __ .. __________ . ______ _ 

Fonte:- kelat6rio~ anuais da ãrea de Educaçáo em Sa~de-DAE/Secret.Educação. 

(*)- Houve exclusão de uma ORE por nao ter sido trabalhada. 
0'\ 
N 
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A tabela 6 apresenta o numero de 

testes efetuados, em relação ã necessidade de reaplicação , 

a partir de resultados inferiores a 1.0 na tabela de 

Snellen. 

Observa-se que há necessidade 

de se proceder a novo teste em torno de 30% das crian 

ças testadas, antes de encaminhã-las ao exame especializado. 

Vários fatores podem interferir 

na verificação da acuidade visual, alterando o resultado 

verdadeiro. TEMPORINI e 98 cal. (1977) apontam a necessi 

dade de treinamento do apl;ca~or e dificuldades em re 

lação ao aluno-de interpretação do teste, timidez,falta de 

atenção, simulação - como aspectos que devem merecer todo o 

cuidado, a fim de se conseguir a real informação. 

A reaplicação recomendada na 

prõpria técnica do teste de Snel1en 12 objetiva elimi-

nar ao mãximo as dúvidas surgidas. 



TABELA 7- NQ E % DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO ENCAMINHADOS A EXAME OFTALMOLOGICO SE
GUNDO FONTE DE INFORMAÇAO. SAO PAULO, 1973/1976. 

~ ANO 1973 1974 19 7 5---------j -- -- - - - 1 9 76*--- -- .---- -----

NQ % N9 O' 
I) N9 % N9 C' 

/0 
FONTE ~ 
INFORMAÇAO ~ _--+-- ___________ o ______ _ 

"I 

REAPLI CAÇA0 
TESTE 

DO 

CBSERVAÇAO DO PRO
FESSOR 

89497 92,29 

147-1 7 , 71 

132364 87,46 76493 

18974 12,54 9690 

----------+-------------------------f-- ------- -----------4----------------+---------
T O T A L 55538 100,00 96971 100,00 151338 100,00 86183 

88,76 

11 ,24 

100,00 

. ____ --+-____________ ------- 1----·---------------· 

Fonte:- Re1atõrloS anuais da ãrea de Educação em Sa~de DAF/Secret_Educação-

(*)- Houve exclusão de uma ORE por nao ter sido trabalhada. 

m 
+::> 
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Examinando a tabela 7, nota-

-se que a reaplicação do -teste e, efetivamente, o maior 

elemento de triagem, comparativamente, çontribuindo com 

92,29%, 87,46% e 88,76% nos anos em que o dado foi coletado 

de forma separada. 

Complementando esse teste, os 

alunos foram selecionados, anualmente, tambem atraves da 

observação do professor. quanto a presença de sinais e 

sintomas de . problemas de visão (7,71%,12,54% e 11,24%,re~ 

p e c t i v a me n te) . 

o encaminhamento do caso a exa-

me medico oftalmológico e baseado nestas duas fontes de 

informação. 

Pode-se supor que a utilização de 

instrumental concreto, simples e especifico, como e o ca 

so da tecnica de aplicação do teste com a tabela de Snellen, 

permita maior segurança ao professor para proceder ao encami

nhamento do aluno identificado, conforme os criterios estabe 

lecidos pelo POSE 75 

de própria do teste. 

alem de considerada a especificida 

t essencial, ainda, o treina

mento do professor para a observação de condições de saude 



66. 

dos seus alunos visando a identificação de problemas e -a 

busca de sua solução. 57 Nesse sentido, e recomendãvel a 

incrementação do preparo do professor, a fim de habilitã-

-lo a desempenhar a contento essa tarefa. 



TABELA 8- NQ E % DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO ATENDIDOS POR OFTALMOLOGISTA, SEGUNDO A FONTE 
DE RECURSOS UTILIZADOS. SAO PAULO, 1973/1976. 

~: 
1973 1974 1975 

1~------19-76 ~---- ---~-

I ILIZAOO NQ Q; 

NQ ;{, N9 % I N9 " 70 
h 

- --~._---------l------~~._~-_______ ' __ ~_ - --- ~---- ---_. -

:NTRO OE SAOOE 14137 36,02 15341 29,58 12554 22,56 9103 18,53 

SPENSARIO MtDICO-
SCOLAR. 2783 7,09 2905 5,60 3039 5,46 2718 5,53 

PS 6266 15,96 9003 17 ,36 9518 17,10 11568 23,54 

MSPE 347 0,88 1000 1 ,93 808 1 ,45 566 1 ,15 

OICO PARTICULAR 9521 24,26 10054 19,38 11522 20,71 7169 14,59 

IFEITURA 3128 7,97 I 5155 9,94 4064 7,30 3553 7,23 

RBA FASPG - - ... . " 8493 15,26 10460 21 ,29 

ITROS 3068 7,82 8405 16,21 5652 10,16 4001 8,14 

-- ,- -- _._--- -

O T A L 39250 100,00 51863 100,00 55650 100,00 49138 100,00 

Fonte: Relatórios anuais da área de Educaçao em Saude- DAE/Secret.Educaçao. 
(*)- Houve exclusão de 2 OREs, uma por falta de retorno de dados e outra por não ter sido trabalhada. 

m ...., 
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A tabela 8 apresenta as vãrias 

fontes ~e recursos assistenciais utilizadas para o atendi

mento medico-oftalmológico e número e percentual de escola

res encaminhados. 

Observadas as proporções,verifl 

ca-se que, de 1973 a 1975, os maiores percentuais de 

atendimento sao realizados pelos Centros de Saúde (da Se 

cretaria de Saúde do Estado) e por medicos particulares. 

Com referência aos Centros de 

Saúde, podem ser apontados alguns aspectos que teriam de 

terminado esse atendimento: 1) agendamento coordenado de 

consultas em todas as unidades sanitãrias que dispusessem 

da area de oftalmologia; 2) serviço especializado colocado 

ao alcance da população necessitada, atraves das 

distribuídas por todo o Estado. 

unidades 

As cllnicas e consultórios partl 

culares representam as fontes de assistência para os es 

colares cujas famllias puderam assumir o pagamento da con 

sulta oftalmológica. Esses resultados revelam que a fa 

milia orientada procura a consulta medica, mesmo que nao 

exista medico do poder pÚblico na localidade. 

o INPS (atual INAMPS) 

como a 3a. posição na assistência dos escolares, 

entra 

em 1973 
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-1974 e 1975, passando para o primeiro lugar em 1976. Isto 

demonstra o efetivo aumento do uso do recurso pelo pessoal 

que tem direito a ele. 

Tal resultado vem corroborar a 

afirmativa de Ferrarini 32 (1974) de que "considerando o pe! 

centual elevado de previdenciários no Estado, e de se esp~ 

rar que, na medida em que os serviços medicos da previdência 

$e ampliem e aperfeiçoem. poderá ser grande a capacidade de 

atendimento dos escolares detectados na escola com suspei 

ta de problemas visuais". 

A utilização de verba do Fundo 

de Assistência Social do Palácio do Governo (FASPG)veio ate~ 

der, nos anos de 1975 e 1976, a uma parcela da demanda exce

dente dos serviços oficiais (15,26% e 21,29%, respectivamen

te). Em 1974, esse recurso foi aplicado no ultimo trimes

tre, nao se obtendo o dado separadamente e sim incluido na 

categoria "outros". Esta engloba também organizações medi

cas, clubes de serviços e sindicatos. 

Configuram-se baixos os percentu-

ais de atendimento dos Dispensários Medico-Escolares da Se 

cretaria da Educação, explicados pela deficiência numerica 

do recurso humano, medico - oftalmologista, bem como no de 

sequillbrio da sua distribuição geográfica (aglutinação na 

capital do Estado). 
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As Prefeituras Municipais apar~ 

cem com percentuais de atendimento sem grandes oscilações -

7,97%, 9,94%, 7,30% e 7,23% -mostrando, em todos os anos, 

a sua contribuição ao trabalho. 

Os percentuais referentes ao Ins 

tituto de Assistência Midica dos Servidores pijblicos Esta -

duais (IAMSPE) sio muito restritos, provavelmente devido a 

pequena clientela triada, com direito ao recurso. 

Percebe-se a mobilização dos 

vários serviços oftalmológicos existentes, no esforço de 

prover assistência especializada ao escolar. 



TABELA 9 - COBERTURA DE ATENDIMENTO DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO ENCA~llNHADOS A EXAME OFTALMOLOGICO, 
SEGUNDO RECURSOS DISPONrVEIS. SAO PAULO, 1973/1976. 

----
ANO 1973 1974 i 19:'5 1976 ** 

RECURSO ENCAMI- ATENDI % ENCAMI- ATENDI-
NHADOS DOS - % 

DISPONI VEL NHADOS DOS 
MI- ATENDI - ENCANI - ATENDI-as DOS % NHADOS DOS % 

--- ------r- ------- --- -----------~ 
CENTRO DE SAODE 20462 14137 69,08 22559 15341 68,00 9 12554 73,16: 12743 , 

I 

DISPENSARIa MtDICO-
-ESCOLAR. 4737 2783 58,75 3894 2905 74,00 2 3039 71 ,47 ! 3966 

INPS 8843 6266 70,85 15816 9003 56,90 4 9518 65,48 18630 

* 
IAMSPE 429 347 80,88 983 1000 101,72 O 808 80.00 I 694 

MtDICO PARTICULAR 11786 9521 80,78 12560 10054 80,04 3 11522 85,20 10078 

PREFEITURA 4821 3128 64,88 7177 5155 71 ,82 9 4064 66,74 5041 

VERBA/FASPG - - - . . . ... . .. 3 8493 83,48 I 12627 
I 

OUTROS 4460 3068 68,78 9828 B405 85,52 5652 83,521 5019 

----- ----- --I --
T o T A L 55538 39250 70,67 72817 51863 71 ,22 55650 75,70 I 68798 

Fonte: 
(*) -
(**) -

-----_. '- --------- ------------- ----l 

Re1at5rios anuais da irea de Educação em Sa~de -OAE/Secret.Educação. 
Foram atendidos,a1em dos alunos previstos/mais 17 alunos encaminhados para outros recursos. 
Houve exclusão de 3 DREs,duas por falta de retorno de dados e uma por não ter sido trabalhada. 

9103 71 ,43 

2718 68,53 

11568 62,09 

566 8-' ,55 

7169 71 ,13 

3553 70,48 

10460 82,83 

4001 79,71 

49138 70,40 

...... 
--' 
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Observa-se na tabela 9 uma defasa 

gem semelhante, nos anos do estudo, entre o numero de esco 

lares encaminhados e O numero de escolares atendidos (70,67%, 

71,22% , 75,70% e 70,40%), segundo recursos disponlveis. 

De acordo com as metas do POSE, 

tais percentuais atingiriam somente a alternativa média 75 

Na região da Grande São Paulo, em 

1975, foi realizada uma investigação de possíveis causas do 

não comparecimento a consulta de escolares agendados, sendo 

citadas como principais, o desinteresse da família e proble-
- . -. 97 mas SOClo-economlCOS. 

Um outro aspecto qUe valeria a 

pena ser comentado é o do encerramento da coleta de dados na 

rede de ensino para efeito de avaliação anual, em 31 de autu 

bro, para todo o Estado. 

A essa altura do ano, as crian 

ças há haviam sido testadas e encaminhadas, restando ainda 

consultas agendadas para os meses de novembro e dezembro. Es 

se atendimento ficava.registrado somente a nível de agência 

d~ saúde, não entrando no cômputo final das atividades, as 

sim como as providências subsequentes a consulta (cirurgia, 

tratamento ortõptico e outros). 



73. 

Além disso, os alunos que tives 

sem consulta marcada para a época de férias escolares, as 

vezes esqueciam o dia da consulta, uma vez afastados da es 

cola e do controle do professor. 97 

No atendimento efetuado atravês 

da verba do FASPG, em muitos casos, o médico se deslocava 

para a unidade escolar, daí os percentuais elevados de com 

parecimento (83,48% e 82,83%). 

A refer,;da verba foi apl icada nas 

várias regiões do Estado, mediante criterioso estudo e dis 

tribuição, realizados pelas supervisaras de Educação em 

Saúde do OAE. 84 



TABELA 10- DISTRIBUIÇAO 00 NO E % DE AQUISIÇAO DOS OCUlOS RECEITADOS PARA 
ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. SAO PAULO, 1973/1976. 

A N O RECEITADOS ADQUIRIDOS 
NO 1~ 

1973 24808 22403 90,34 

1974 33885 31718 93,60 

1975 35842 32714 91 ,27 

1976 * 30599 26632 87,03 
--------------------~----------------------.-----------

T O TAL 125134 113467 90,67 

-------_. ---- ._--- ._ .. _--- ._--------
Fonte: Relatórios anuais da área àe Educação em Saude- DAE/Secret.Educação. 

(*)- Houve exclusão de 2 OREs' uma por falta de retorno de dados e outra por não ter sido 
trabalhada. 

....... 
+:a 
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A tabela 10 apresenta os result! 

dos na aquisição de óculos receitados para escolares exami-

dos. 

Verifica-se, nos quatro anos,pe! 

centua;s muito bons, que vêm fornecer informação otimista 

relativa ao problema, levando-se em conta que, entre os 

oftalmologistas dos serviços publicos, era afirmação corren 

te que" a maioria dos óculos prescritos não seria adquiri-

da" . 32 Os resultados obtidos (90,34% ,93,60%,91,27% e 

87,03%) evidenciam a efetiva aquisição dos õculos receita -

dos. Ressalta-se ainda que, em 1976, o atraso no inicio da 

programação deve ter influido diretamente na execução e re 

gistro dessa providência, refletindo-se no mais baixo per -

centual da série histórica examinada. 



TABELA 11- NQ E % DE OCULOS FORNECIDOS A ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,SEGUNDO INSTITUrçOES RESPONSA 
VEIS PELA AQUISIÇAO. S~O PAULO, 1973/1976 . 

. ~ 1973 1974 1975 1976 * 
[NSTITUI 
CAO. - NQ % NQ % NQ % NQ % 

FAMIlIA 13294 59,36 18596 58,62 20638 63,09 18708 70,25 

"'SSOCIAÇOES DE 
PAIS E MESTRES 5016 22,38 5294 16,70 5323 16,28 3558 1 3,36 

CLUBES DE SERVIÇO 1238 5,52 1389 4,38 1572 4,80 943 3,54 

JUTROS 2855 12,74 6439 20,30 5181 15,83 3423 12,85 

r O T A L 22403 100,00 31718 100,00 32714 100,00 26632 100,00 
-_ ....... _-- -

Fonte: Relatórios anuais da área de Educação em Saude-DAE/Secret.Educação. 
(*) Houve exclusão de 2 OREs uma por falta de retorno de dados e outra por não tet' sido trabalhada. 

...., 
0\ 
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Analisando-se a tabela 11. nota-

-se que, em todos os anos, a familia foi a maior responsável 

pela aquisição dos óculos prescritos. Seguem-se as Associa 

çoes de Pais e Mestres (A.P.M.) , demonstrando que a fami -

1ia e a escola assumiram a maior parcela dessa responsabili 

dade. 

00$ clubes de serviço, destaca -

-se o Lions que, tradicionalmente, fornece óculos às pe~ 

soas necessitadas. 32 

Na categoria "outros'l, apontam-

-se Prefeituras Municipais e Comissões Locais. oferecendo e 

fetiva colaboração ã escola. 

A partir de 1974, passou-se a 

colet~ tambem a informação referente ao uso dos óculos re 

ceitados, inserida como parte do controle da aplicação do 

plano. Todavia, tais dados careciam de fidedignidade, va 

riando o criterio para a anotação conforme a subjetividade 

do anotador, embora existisse a recomendação técnica de re 

gistro de dados somente após 30 dias do uso efetivo dos ocu 

los. Por essa razao, tal aspecto foi omitido intencional -

mente nesse estudo. 



TABELA 12- COBERTURA DE ATENDIMENTO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL DE ALUNOS"DEFICIEN -
* TES VISUAIS" DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. SAO PAULO, 1973/1976 

(NQ e %). 

A N O I DE NT I FI CADOS ATENDIDOS 

1973 440 

1974 307 

1975 128 

NQ 

81 

80 

16 

C{ 
10 

18,40 

26,05 

12,50 

1976 ** 221 50 22,62 

T O T fi L 1096 227 20,71 

Fonte: 
(*)-

( **)-

Relatórios anuais da área de Educação em Saúde -OAE/Secret.Educação. 
Entende-se por alunos IIdeficientes visuais" aqueles que apresentam, após a melhor 
correção, visão inferior a 0,3 no melhor o1ho. 75 
Houve exclusão de 2 OREs , uma por falta de retorno de dados e outra por nao 
ter sido trabalhada. 

....., 
00 



79. 

Em todos os anos do desenvolvimen 

to do POSE, verificam-se .baixos percentuais de atendimento 

dos alunos identificados como "deficientes visuais". Regis-

tra-se aqui a limitada cobertura dos serviços especializadQs. 

determinando os resultados da Tabela 12 (18,40% , 26,05% 

12,50% e 22,62%). 

Por outro lado, embora conceitua-

do no programa o "deficiente visual" como aquele que apre -

senta, após a melhor correção, visão inferior a 0,3 no me 

lho~ olho 75, no decurso das avaliações anuais sempre sur 

giram duvidas acerca do registro apropriado de tais casos. 

Este e um aspecto do trabalho que deveria merecer melhor a

tenção, seja na identificação dos problemas, seja no seu 

registro e acompanhamento. 



TABELA 13- COBERTURA DE ATENDIMENTO ORTOPTICO DE ALUNOS DA REOe ESTADUAL DE 
ENSINO COM NECESSIDADE DE TRATAMENTO. SAO PAJ~O_ :973/1976.(NQ E %). 

ATENDIDOS 
A N O NECESSITADOS 

N9 

1973 567 328 

1974 720 416 

1975 355 232 

* 1976 441 226 

T O T A L 2083 1202 

Fonte: 
(*)-

-_.~----- --------- -

Relatórios anuais da área de Educação em Saude- DAE/Secret.Educação. 
Houve exclusão de 2 OREs' uma por falta de retorno de dados e outra por não 
sido trabalhada. 

% 

57,84 

57,77 

65,35 

51 ,24 

57,70 

ter 

00 
C> 
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Analisando a tabela 13, observa~ 

-se percentuais pouco satisfat5rios, de atendimento ort5pt! 

co a escolares necessitados (57,84% , 57,77%, 65,35 % e 

Sl,'::4,';) 

• rais resultados parecem demons -

trar ainsuficiincia de recursos especializados em imbito 

de Estado. O confronto da população total detectada{ 2.083 

alunos) com a população examinada durante os 4 anos(195.90l 

alunos) da Tabela 8, mostra 1,06% de escolares necessitando 

de tratamento ortõptico. Verifica-se ainda que, em media, 

apenas 57,70% de casos receberam efetivo atendimento. 

Por outro lado, pude-se questi~ 

nar se a ausência do serviço de ortõptica na região tenha 

sido causa determinante, em principio. da anotação insufi -

ciente dos casos detectados. 

Inclui-se esse problema no rol 

dos aspectos que mereceriam estudo mais acurado. 



TA~ELA 14- COBERTURA DE TRATAMENTO CIRORGICO DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE 
ENSINO,COM PRESCRIÇ~O DE CIRURGIA. SAO PAULO,1973j1976/ (NQ e %). 

A N o ENCAMINHADOS PA 
RA CIRURGIA. 

/HENDIDOS 
N9 °I 

---------t--------------.---------------~-

1973 

1974 248 98 39 .51 

1975 202 91 45,05 

* 1976 96 42 43,75 
------_. 

T O T A L 546 231 42,30 
~-,.,----------- -~. __ .~, ---.--

Fonte: Relatórios anuais da área de Educação em Saude-DAE/Secret.Educação. 

(*)- Houve exclusão de 2 ORE ,uma por falta de retorno de dados e outra por não 
sido trabalhada. s 

tet 

o:> 
N 
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A tabela 14 apresenta o atendime~ 

to m~dico-cir~rgico de escolares diagnosticados com essa ne 

cessidade. 

Observa-se a ausênçia de dados em 

1973, embora haja sido constatada a ocorrência de cirurgi-

as em várias localidades do Estado, motivadas pela programa-

f 1 1-· 32 çac o ta mo oglca. 

A partir de 1974 verificam-se pe! 

centuais registrados, por~m não satisfatórios (39,51% , .... 

45,05% e 43,75%). 

Pode-se levantar a hipõtese de 

que intervenções cirurgicas tenham-se realizado durante os 

perlodos de férias escolares, procurando evitar ausência 

prolongada do aluno às aulas. Assim, o registro e o contro-

1e do caso na escola podem ter sido prejudicados. Ainda, o 

encerramento anual da coleta de dados em outubro não perml -

tia o retorno da informação sobre as ocorrências nas f~rias. 

Outra hipótese seria a de que 

o atendimento cirúrgico era realizado por recursos outros da 

comunidade, tais como: Santa Casa de Misericórdia, Faculda 

des de Medicina, INAMPS, uma vez que as Secretarias da Educa 

çao e da Saude não dispunham dessa especialidade. O regis

tro da cirurgia, assim, permanecia na unidape hospitalar,sem 

o retorno da informação para a escola. 
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3.5. Pesquisas realizadas 

Atendendo a um dos objetivos pr~ 

postos pela POSE, referente ã realização de investiga

ções para conhecimento da problemática oftalmológicae~ 

tre os nossas escolares,75 foram executadas pesquisas 

no decorrer de 1975, em estabelecimento de ensino da 

Capital. 

Estudou-se a incidência da am 

bliopia 47, a validade da õferição da acuidade visual 

pelo professor 98 e os critérios para encaminhamento a 

exame médico-oftalmológico de escolares, em programa de 

t . . 1 45 nagem Vlsua . 

As conclusões dos referidos tra 

balhos contribuiram para o reforço de medidas educati-

vas e assistenciais da programação. 

3.6. Incorporação às prosramaçoes de rotina. 

A partir áe 1977, o POSE foi in 

corporado às atividades de rotina no âmbito das Secre

tarias de Estado da Saúde e da Educação. 
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A nível das unidades sanitã -

rias da Secretaria da Saude, vem-se processando o ate~ 

dimento médico-oftalmológico de escolares, encaminha -

dos após triagem visual executada pelo professor. Per 

manece o agendamento de consultas, reservada a quota 

diãria. por médico, para esse grupo etário, que 

passou a ser atendido dentro do "Programa de Assistin

ela i Criança", integrando-se i rotina comum da uni

dade. 88 

A nivel da Secretaria de Educa-

çao, o POSE transformou-se em "Projeto de Oftalmologia 

Sanitária Escolar" do Departamento de Assist~ncia ao 

Escolar, gerenciado pela área de Educação em Saude 

mantidos os aspectos de coordenação com os demais or 

gaos que já vinham atuando, em instância de atendi

mento médico-Oftalmológico, ortóptico e de assistên

cia em educação especial.8? 

Na escola. as atividades de 

medida da acuidade visual, observação de sinais e sin 

tornas de problemas oftalmológicos dos alunos, providê~ 

eias para o encaminhamento e seguimento de casos,foram 

incorporados pelo professor no seu trabalho rotineiro 

de classe. 87 
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o projeto foi desenvolvido em 

todas as regioes administrativas do Estado,abrangendo: 

18 Divisões Regionais de Ensino(lOO,OO%) 

111 Delegacias de Ensino na fase inicial, com 
continuidade em 109 (96,46%). 

3.340 Unidades Escolares (95,37%) 

540 Municípios (94,57%) 

As Coordenadorias de Ensino da 

Grande São Paulo e do Interior mantiveram total apOio 

ã programação, tendo sido expedidos comunicados conj~ 

tos em Diário Oficial, fixando diretrizes gerais e 

solicitando a indicação de professores para coordenar 

as atividades em nível de Delegacia de Ensino e de 

escola. 15 ,16 

Foi utilizada verba da Secreta -

ri~ da Educação, especialmente atribuída ao projeto 

num montante de Cr$1.050.000,OO, para o pagamento de 

15.000 consultas oftalmológicas de escolares despr~ 

vidos de recursos e excedentes ã capacidade de atendi 

mento das agências de saude do governo. 

A ava1iaçáo anual de resultados 

mostrou que os padrões das metas estabelecidas foram 
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atingidos. mantendo praticamente, o mesmo nivel obtido 

no Plano de Oftalmologia Sanitária Escolar. 87 

Em 1978 os aspectos de saude oftal 

molõgica foram englobados num projeto mais amplc da 

área de Educação em Saúde do DAE, que se referia a 

"Orientação sobre Necessidades e Problemas de Saude do Es-

colar", articulado com o projeto "Atenção M~dica ao 

Escolar", da área medica do DAE. Nesse enfoque, o 

aspecto de saude visual passou a ser tratado como umc 

das necessidades e/ou problemas de saúde. Permaneceram o 

entrosamento e a coordenação com a Secretaria da Saude, 

o Serviço de Educação Especial, entidades públicas 2 

particulares, visando ao atendimento dos escolares. 

Seguindo a mesma linha filosôfic2 

e diretriz de trabalho, no ano de 1979, os aSDectos de 

oftalmologia sanitária vêm sendo desenvolvidos como 

parte de uma abordagem mais ampla de saude do escolar 

A comunidade continua a se fazer presen~e de man2ir~ JP 

cisiva nos aspectos assistenciais da programaçã0. 

As verbas para consultas têm sido 

renovadas e ampliadas a cada ano, na Secretaria da Edu

cação, permitindo a continuidade de assistência ao es 

colar carente. 



4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS SA 
LIENTADOS. 
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4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS SALIENTADOS 

4.l.0rganização do Sistema 

A organização do sistema adminis 

trativo do POSE levou em conta a ordenação dos elemen -

tos constituintes, já existente na estrutura das Secre 

tarias de Estado da Sa~de e da Educação, respeitada a 

descentralização em niveis hierárquicos. 

Se 9 u n d o TI N O C O 100, no de s e n vo 1 -

vimento da função de organização deve-se considerar ~ 

interdependência e a integração das partes para consti

tuir um todo dinâmico e harmônico." 

Grande ênfase foi dada ã distri

buição das tarefas entre o pessoal envolvido, bem como 

ã divulgação dos objetivos do programa. 

A esse respeito~ TINOCO IOO 

salta a importância de "conhecer perfeitamente 

res 

os 

objetivos que se pretende alcançar". como o primeiro 

fator a ser considerado na organizaçao e chama a a~en 

ção quanto a "distribuir as tarefas entre pessoas cap! 

citadas para executa-las e ordenar as unidades respon

sáveis por essas tarefas ll
• 
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A metodologia do POSE previa a 

formação de comissões nos diferentes níveis de atuaçao , 

com representantes dos setores Saude, Educação e da 

. d d 75 comunl a e. 

A Comissão de Cupula mostrou - se 

desnecessiria na organização e funcionamento do POSE. Es 

se grupo apenas conferiu carater intersetorial ao tipo 

de trabalho, mantendo uma posição honoriria e não atuan

te. Num enfoque real1stico • esse tipo de comissão de 

veria funcionar com funções de assessoria e de provimen

to de recursos para o desenvolvimento do plano, o que 

não se efetivou. 

Dessa forma, o respaldo oficial e 

a provisão de alguns recursos financeiros (verba para 

pagamento de consultas e compra de õculos) foram confe

ridos pelo Gabinete da Primeira Dama do Governo (vide ar 

ganograma da pãgi na 37 ). 

Em resumo, pode-se concluir que 

a Comissão de Cupula na realidade não funcionou como 

previsto, tendo a Comissão Central, ou seja. o Gr'upo de 

Coordenação, verdadeiramente assumido todas as tarefas 

desse nivel. 

As comissôes regionais,sub-regio-
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nalS e locuis IldO chegaram a se compor formalmpnte, com 

exceçao da Comissão Regional da Grande São Paulo. Isto 

ocorreu posslvelmente, devido: a) à complexidade da 

região que abrigava, em 1973, um terço da população 

col~r do Estado, distribuida em 37 Municipios 96 

es 

li.' maior contingente aglutinado dos técnicos p!"1volvi -

aos na programação, exigindo coordenação e acompanhame~ 

to mais chegados; c) ã maior proximidade do n~vel cer 

t ra 1 . 

A falta de formalidade dessas co 

missoes não impediu o funcionamento do plano, relo '2 

to de existirem representantes das Secret?rias da SaC-

de e da Educação nos diversos niveis, assegurando o cum 

primento das normas técnicas emanadas do Grupo Coorden3 

dor Central. 

Observou-se que, em n1ve~ loca~) 

ocorreu naturalmente a mobilização das -õgennac:.; as es 

colas uniram-se às familias dos all!t1os: ã comunidade 

para, juntas, buscarem as soluções, tendo semore, como 

elemento catalizador/o educador sanitário do ar'ea. 

A rede de ensino possibilitou a 

tramitação dos impressos específicos de execução e ava 

liação, utilizando procedimentos de coordenaça0 e su 

pervisão da estrutura vigente. 
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Dessa maneira, formou-se efetiva 

mente uma articulação intersetorial em todos os nlveis 

de atuação nos setores Saúde e Educação, em âmbito de 

Estado, decorrente muito mais da conjugação de esforços 

para um objetivo comum, do que da definição formal de 

comissões. 

Os mecanismos de informação e 

retro-informação, em seus fluxos descendente e ascen

dente, conseguiram cumprir as suas finalidades malores, 

ou seja, o acompanhamento das várias diversificações da 

programaçao , em diferentes niveis de desenvolvimento e 

junto a ambas as áreas de atuação das Secretarias envol 

vidas. 

A programaçao oftalmolõgica, as 

sim posicionada, desenvolveu-se como reação em cadeia, 

cujos elos foram os tecnicos dos vários níveis,para a 

tingir finalmente o escolar, a famllia e a comunidade 

4.2. Coordenação 

O Plano de Oftalmologia Sanitá -

ria Escolar teve suas atividades garantidas graças ao 

trabalho sistematizado de coordenação, exercida desde o 

nivel central ate o local. 
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Por se tratar de iniciativa inter 

setorial, exigia a atuação integrada de diferentes -or 

gãos oficiais, com o seu componente humano e estrutural. 

Assim, desde a etapa inicial de 

planejamento, levada a efeito por equipe multidiscipli -

nar de nível central, foi ponto básico a coordenação de 

esforços dos vários técnicos. 

Devido a exigências próprias do 

tema, envolvendo aspectos complexos e interligados de 

saude oftalmológica e saude escolar, tal equipe congre

gou especialistas daquelas áreas prevendo-se a sua partl 

cipação coordenada e o princípio da divisão de trabalho. 

Esse grupo, formalizado median 

te ato oficial, como respaldo e confiabilidade para o 

desenvolvimento de suas tarefas, devia deter amplo conh~ 

cimento da problemática a ser enfrentada, sem perder de 

vista a comunidade que receberia os benef;cios.95 

Definiu-se então o Grupo de Coor

denação em nível central, com atribuições de planejamen

to, coordenação, supervisão, assessoramento e treina -

mento de pessoa 1 .75 

Macedo 55 (1977) ressalta a impor-
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tincia da atuação de equipe multi profissional que "man! 

pulando determinadas técnicas, deve identificar as ne 

cessidades e propor e realizar seu atendimento". 

Com o tempo, verificou-se que o 

referido Grupo foi, indubitavelmente, a mola-mestra que 

impulsionou o POSE, durante os quatro anos do seu de 

senvolvimento. 

via: 

A sua s i s tem ã t i c a de t t' a b a 1 h o p r~ 

Reuniões mensais dos seus componentes. 

Visitas às unidades de atendimento (Saude e Educa 
ção). 

Contacto individual entre os elementos do Grupo , 
na medida das necessidades. 

Relatórios anuais coordenados, globalizando as 
atividades em âmbito de Estado e de Secretarias. 

Acerca do entrosamento entre 

os virios membros da equipe, TEMPORINI e col?7 (1975 

ressaltam a necessidade de sua manutenção, buscando pr~ 

venir ou solucionar problemas resultantes de fatores hu 

manos e materiais. 

Um dos fatores positivos da atu~ 

çao desse grupo pode ser apontado como o da representa-
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tividaJe dos C;eilS membros dentro da estruturéi ()rganiza -

c i o n c1 1 das '~,) a '_, r e s p e c t i va s a g ê n c i as, de te n do p o d e r d e c i -

s~rio que assegurou o fluxo da programação. 

FAYOL 31 situava a coordenaçao e-

~ica7 na deDendência total do principio da unidade de 

~ando. Quando se manteve nTveis de coordenaçac 00 

POSE (centrai-regional sub-regional e local;, conf> 

gurou-se a manutenção do comando -u n 1 c o representado pe-

lo Grupo de Coordenação em nfvel central. in:egrado 

membros das organi zações parti ci pantes. fl ui ndo por mel', 

de delegação ãs posições intermediãrias da estruturA. 

Entre os principias em que se ~Jn 

damenta a organização administrativa, salienta-se aqli 

o da coordenação que no POSE foi integralmente obedecido. 

Um dos elementos da coordenação,o 

da autoridade e sua delegação, foi permanente cAntro da 

organização funcional do sistema, 

Ao lddo da autoridade, outros ele 

mentos do principio administrativo da c00rdenaç~o fize -

ram-se presentes, graças a cuidadoso posicionamentc. ~s 

tabeleceu-se entre os membros do GruDo de Coordenação 

Central um liame solidãrio consequente da comunidade de 

interesses, imprimindo a direção e o impulso necessãrios 
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p a r a o ê x i to do t r a b a 1 h o . 100 

Por outro lado, o escalonamento 

hierárquico das estruturas foi amplamente respeitado em 

todos os niveis de atuação. No POSE, " a autoridade co 

ordenadora atuava desde o topo ate a base, conferindo 

. - . - . -" 100 conslstencla a organlzaçao . 

Os fluxos descendente e ascen -

dente do trabalho exigiam esforços coordenados nos 

vários niveis, desde o local (escola), passando pelo 

sub-regional ou distrital (delegacia de ensino e dis 

trito sanitário), o regional (divisão regional de en 

sino e divisão regional de sa~de), para emergir no ni 

ve 1 c e n t r a 1 das e s t r u t u r as, a o q u a 1 p e r t e n c i a mos me m -

bros do Grupo de Coordenação do POSE. 

o respeito a essa graduação hie 

rãrquica permitiu nao apenas a coordenação, mas também, 

o c o n t r o 1 e das a t i v i da de s de 1 e g a das . 1 00 

4.3. Supervisão 

No seu esquema estrutural, o 

POSE estabeleceu uma linha especializada de orientação 

e supervisão, cujo objetivo maior consistia no auxilio 

do pessoal envolvido na programação, apo;ando-o e in 

centivando-o na busca conjunta de soluções para even 
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tuais problemas. 97 

o destaque conferido ao POSE,c~ 

mo programa de saude intersetorial, conduziu ã formação 

de linha de supervisão em oftalmologia, paralela 
\ 

a 

existente, na estrutura dos serviços medicos da Secre

taria da Saúde. O acompanhamento, no início do progra

ma, se fazla diretamente do Grupo de Coordenação Cen 

tral ã ãrea de Oftalmologia, representada pelos Inspet~ 

res e medicos consultantes , mecanismo' este que nem 

sempre era absorvido pela direção da regional de saude. 

Tal procedimento concorreu para a desvinculação da 

programação oftalmológica dos demais programas de assis 

tência da unidade, corroborada ainda, pela sistemãti 

ca de impressos especificos de execução e avaliação. 

A realização de reuniões, em n; 

vel de divisão regional, provocadas pelo Grupo Central 

de Coordenação do POSE, n~ma linha de orientação e su 

pervisão sistematizada, embora fosse a metodologia indi 

cada devido ã complexidade do Plano, contribuiu tam 

bem para tal situaçao. 

Vale ressaltar, porem, que o es 

quema traçado de supervisão permitiu o real controle do 

POSE, levando-se a efeito. nesses contactos, tarefas de 

planejamento, coordenação de esforços, avaliaçao, refor 
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mulação e estabelecimento conjunto de linhas de açao. 

Em nível de unidade de atendimen 

to, a atuação mais marcante da supervisão dizia respei

to à avaliação de padrões tecnicos, verificação do ín 

dice de absentismo dos escolares agendados, providên 

cias em relação a pessoal, a equipamento e coleta de 

dados estatisticos. 97 

A detecção de problemas, bem co 

mo a adoção de medidas corretivas ou preventivas,tor 

nou-se possível através da atuação entrosada de supervl 

sores de ambas as Secretarias, tanto em nível regional, 

como em nível central. 

Mereceu grande cuidado ,tambem , 

a análise dos relatórios periódicos, dentro das res

pectivas linhas de supervisão, consolidados e discuti -

dos em reuniões centrais pré-estabelecidas, tendo sido 

decisiva para o acompanhamento efetivo das açóes. 

A medida que o trabalho avança -

va, foi-se efetuando o maior envolvimento dos diretores 

regionais e médicos-chefes dos distrito~ que assumiram 

maior liderança, como decorrência natural da necessi-

da de da integração do POSE às demais programações assis 
tenciais. 



5. CONSIDERAÇOES FINAIS 
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5. CONSIDERAÇOES FINAIS 

o estudo realizado não objetivou 

avaliar o Plano de Oftalmologia Sanitária Escolar do Esta -

do de São Paulo, restringindo-se apenas ã apresentação e 

discussão de alguns aspectos relevantes. 

Considera-se de grande importân-

cia a análise e a avaliação do programa como um todo, que 

poderão ser realizadas em estudo posterior mais aprofundado. 

Todavia, algumas considerações 

merecem ser feitas, decorrentes da análise dos resultados 

observados no decorrer dos quatro anos, em confronto com 

os aspectos tecnico-administrativos empregados e inerentes 

ao esquema de funcionamento do POSE. 

Para apreciar a real efetividade 

do sistema aplicado, considera-se que 110 desempenho do sis 

tema e efetivo toda vez que o produto observado for i gua 1 

d d 1 d 1 · 11 100 ao pro uto espera o - resu tante o P aneJamento. 

No caso, o produto esperado cons 

t; tu i a - s e da p opu 1 a ç ã o es co 1 a r b e n e f i c i a d a e do p e s s o a 1 da 

rede de ensino devidamente orientado a fim de participar da 

programaçao. 
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Ainda, lembrando que um si s tema 

i eficaz "quando tem condição para alcançar os seus objeti -

vos sub s ta n t ; vos e a sua f i n a 1 i da de 11 100 , a s p e c t o i n t e r 1 i g a -

do a efetividade e, tendo em vista, que os objetivos substa~ 

tivos do POSE 75 em última instância, visavam a melhoria de 

condições oculares para o escolar, pode-se afirmar da efi 

cãcia da programação oftalmológica, mostrando a extensão dos 

benefícios (tabelas 8, 9,10 e 11), como consequência do es 

forço desenvolvido. 

o confronto dos resultados obser-

vados, advindos da aplicação do POSE (tabelas 1 a 14),com as 

metas estabelecidas por alternativas (máxima = 100% , me 

dia = 70% e mínima = 50%), leva ã conclusão de que a progra-

maçao apresentou-se realmente efetiva. 

Em termos de cobertura, a orienta 

çao do pessoal da rede de ensino atingiu quase o nível ma 

ximo (tabelas 2,3 e 4), assim como a verificação da acuida 

de visual dos alunos e a assistência oftalmológica prestada 

(tabelas 5 a 9). 

A abrangência do POSE relativa 

aos municípios do Estado (tabela 1) mostra a extensão em que 

os trabalhos foram desenvolvidos. 

Ressalvam-se os resultados obti -
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dos quanto ã assistência ao aluno identificado como deficien 

te visual (tabela 12), ao atendimento ortõptico (tabela 13 ) 

e ao tratamento cirúrgico de alunos com essa prescrição(tab! 

la 14), que, durante a serie histõrica examinada, mantive

ram-se pouco satisfatõrios em relação às metas estabeleci -

das, constituindo-se nos pontos vulneráveis da programaçao. 

Esses aspectos devem ser objeto 

de estudo conjunto mais acurado, no sentido da identificação 

de causas e da adoção de medidas corretivas apropriadas. 

Embora seja praticamente impossí

vel dispor de elementos para medir a qualidade dos serviços 

prestados, pode-se afirmar, de maneira geral, que o Plano 

de Oftalmologia Sanitária Escolar beneficiou a população- al 

vo pré-estabelecida, contribuindo para a solução de probl~ 

mas visuais do escolar, através da assistência ãs necessida

des detectadas. 

Mediante o presente estudo,pode -

-se concluir que a organização administrativa e os mecanis -

mos de funcionamento imprimidos ã programação, propiciaram o 

alcance dos objetivos e metas propostos. O respaldo adminis 

trativo foi imprescindível ã execução das atividades especi

ficas do Plano, concorrendo fundamentalmente para a obtenção 

dos res ul tados . 
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Outro aspecto digno de comentá -

rio é o de que o POSE recebeu grande ênfase ,no seu desen -

volvimento, por parte de todo o corpo técnico envolvido na 

programaçao , de tal sorte que foi destacado um problema de 

saude, o oftalmo1õgico, dentre os demais que se sabe cos 

tumam ocorrer no grupo etário do escolar. 

Por outro lado, pode-se levantar 

a hipótese de que tal experiência tenha sido necessária, em 

bora situando um programa de saude publica, como foi o 

POSE, num posicionamento diferenciado. 

Em Saude Escolar, no Estado de 

São Paulo, foi a primeira vez que se desenvolveu um plano 

integrado das duas Secretarias de Estado, nas dimensões que 

este assumiu. A experiência de trabalho multi profissional 

e coordenado configurou-se altamente valiosa. Marcou um 

grande passo em programações de saude publica e escolar, co 

mo metodologia empregada, servindo de marco inicial. cuja 

experiência embasou outras programações. tanto em oftalmo

logia sanitária, quanto em assistência ã saude do escolar. 

Por outro lado, o ser humano 

deve ser visto como um todo, no qual os aspectos de saude 

devem estar equilibrados~ No Plano, foram grandemente des 

pertados a atenção e o interesse para a solução de proble -

mas oculares que estariam interferindo, possívelmente, no 
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bem-estar da criança e na sua produtividade. 

Com o passar do tempo, apos os 

quatro anos da aplicação do POSE, como previsto inicial

mente, procedeu-se de maneira natural, ã incorporação das 

atividades de oftalmologia sanitária escolar na rede de en 

sino e na programação dos centros de saude para a assistên

cia ã criança.88 

Assim, tais problemas continua -

ram a merecer a atenção devida, porem a abordagem e o tra 

tamento dados ao assunto foram enfocados, adequadamente,de~ 

tro de um contexto mais amplo da saúde global do individuo. 
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6. CONCLUSOES 

Do exposto, podem-se extrair al 

gumas conclusões: 

1. Foi possivel d articulação intersetorial da Educação e 

da Saude Pública no Estado de Sao Paulo para a execuçao 

do Plano de Oftalmologia Sanitária Escolar. 

2. A integração das atividades da Secretaria da Educação e 

da Secretaria da Saude do Estado de São Paulo foi fator 

decisivo para o desenvolvimento da programaçao. 

3. O POSE conferiu a oportunidade de testar metodologia de 

trabalho intersetorial e de equipe multidisciplinar, com 

resultados positivos. 

4. Houve necessidade de coordenaçao e supervisão sistemáti

cas com vistas ã consecução dos objetivos propostos. 

5. t imprescindivel o apoio das autoridades administrativas 

situadas nos diversos n;veis hierárquicos para que uma 
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programaçao como a do POSE seja desenvolvida. 

6. Configura-se altamente válido o estabelecimento de dire

trizes e de normas técnicas que disciplinaram a impleme~ 

tação do plano, sem obstruir o seu reajuste,quando nece~ 

sário, tendo em vista as condições e caracteristicas de 

cada região. 

7. O POSE foi ao encontro de uma necessidade sentida, seja 

por parte do pessoal de saúde, seja por parte do pessoal 

da rede de ensino, tendo recebido grande aceitação e 

apoio. 

8. Os educadores em saude transformaram-se em elementos ca 

ta1izadores essenciais para o funcionamento do POSE. 

9. A realização da programaçao oftalmológica foi respaldada 

por intensivo trabalho de orientação,seja nos aspectos 

assistenciais, seja nos aspectos educativos propriamente 

ditos. 

10. Foi evidenciada a importância do desenvolvimento do com 
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ponente educativo como elemento acionador e mantenedor 

do plano. 

11. A sistemática de avaliação, bem como os instrumentos 

utilizados, constituiram-se em elementos preciosos que 

possibilitaram o real acompanhamento do trabalho,assim 

comoas reformulações necessárias. 

12. O treinamento de pessoal nos vários níveis de execuçao e 

a manutenção sistematizada da orientação, asseguraram a 

realimentação do sistema. 

13. A atuação do pessoal da unidade escolar, especia1mentedo 

professor-coordenador do POSE e dos professores de 

classe, foi decisiva para o desenvolvimento das açoes 

educativas e assistenciais junto a alunos, pais e comuni 

dade. 

14. A utilização coordenada dos recursos médico-assistenciais 

disponíveis nas regiões administrativas do Estado permi

tiu que se efetivasse o atendimento oftalmológico de 

grande numero de escolares identificados com possível dis 

turbio visual. 
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15. Houve comprovada participação conjunta da escola, da 

1 r .0. 

família, de pessoas e entidades da comunidade na bus 

ca de soluça0 para os problemas oftalmológicos dos alu-

nos. 

A absorção do POSE nas programaçoes de rotina das Se 

cretarias de Saúde e de Educação, sem que o tratamen 

to do assunto perdesse importância, veio posicionar ad~ 

quadamente a programação oftalmológica face ãs demais. 
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