
A Acuidade visual e o Desenvolvimento de Criança

Uma baixa acuidade visual normalmente resulta numa baixa motivação para explorar 
e interagir com o meio envolvente e/ou para tomar a iniciativa para atividades sociais. 
Sendo que múltiplos estudos já demonstraram que existe uma correlação entre o 
rendimento escolar e/ou a integração social com o que podemos convencionalmente 
definir como uma “boa visão”.

Sabia que...

É consensual que o sistema visual desempenha um papel vital no desenvolvimento das 
crianças, quer ao nível intelectual, quer ao nível social, pois a visão é um processo dinâmico 
que integra informação sensitiva e motora gerada por o cérebro e por o corpo, para daí 
extrair significado e movimento.

Estima-se que a acuidade visual dum recém-nascido seja muito reduzida (20/400 ou 5%), 
estando limitada a objetos até cerca de 25cm, sendo que a sua sensibilidade à luz é 
igualmente bastante reduzida, estimando-se que necessitam de um estímulo 50X superior 
para reagirem a ele. Aos 6 meses a visão cromática e a coordenação binocular deverá estar 
estabilizada, e daí até aos 9 meses a acuidade visual evolui rapidamente, atingindo uma 
visão quase normal. Aos 2 anos é espectável que já exista uma acuidade visual plena 
(20/20).



Um dos grandes desafios na identificação de problemas de acuidade visual nas crianças é 
que elas próprias sentem dificuldade em explicar o seu problema, particularmente nas 
idades mais baixas. E este contexto torna-se ainda mais complexo quando o erro refractivo 
existe desde nascença, na medida em que a criança, nunca tendo tido nenhum referencial 
de boa acuidade visual, dificilmente consegue avaliar a sua qualidade da sua visão. Para 
ela, ver “desfocado” sempre foi a sua realidade.

Por vezes em ambiente escolar caracteriza-se determinadas crianças como sendo “pouco 
atentas” ou como tendo uma “baixa motivação para a realização de actividades”, podendo 
esse contexto ser apenas resultado directo de uma má acuidade visual.
Se imaginarmos uma criança a ser solicitada a responder a estímulos ou a desenvolver 
actividades, sem que tenha a capacidade visual de os percepcionar de forma correcta, 
será fácil aceitar que a sua capacidade de se manter concentrada numa determinada tarefa 
e/ou de tomar a iniciativa de interagir fisicamente com a sua envolvente seja bastante 
reduzida. Naquele contexto, é muito provável que a criança se sinta insegura e com uma 
baixa auto-estima.

Uma criança, ao não ser capaz de partilhar com os seus pares as mesmas experiências 
visuais, pode ficar sujeita a um contexto onde existam alguns comportamentos 
discriminatórios e de marginalização na sua envolvente social, colocando-a assim num 
estado de tensão emocional perante que será certamente nocivo para o seu correcto 
desenvolvimento.

Como forma de prevenir o aparecimento deste tipo de problemas, é absolutamente crítico 
que a criança seja devidamente acompanhada por um profissional de saúde deste o 
nascimento. Ainda que até aos 2 anos não se avalie, objectivamente, a acuidade visual das 
crianças, aos 6 meses o médico oftalmologista já consegue perfeitamente realizar um 
conjunto de observações que lhe permite fazer uma avaliação qualitativa do 
desenvolvimento do sistema visual da criança.

Há quem diga que “os olhos são a janela da alma”. Considerando a sua importância no 
nosso desenvolvimento, talvez seja verdade.

Nota: A informação aqui contida não deve ser considerada um diagnóstico e/ou uma 
recomendação médica. Ela tem apenas o objectivo de informar e alertar para 
determinados contextos. A consulta de um profissional de saúde deve ser sempre 
considerada

O que poderá ser feito ?


