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APRESENTAÇÃO
A visão é considerada a principal fonte de informação sensorial e atua como um 

dos principais meios de adquirir conhecimento do mundo e de si mesmo. Este sentido 
se faz muito importante para o desenvolvimento infantil, uma vez que favorece 
processos de socialização e permite que a criança se oriente e se movimente de 
forma segura e independente. A deficiência visual nas crianças pode então permitir 
eventuais atrasos neste desenvolvimento.

A estimulação visual pode promover condições para que a criança estabeleça 
relações com o meio, vivenciando experiências significativas que irão formar uma 
subestrutura cognitiva, a qual servirá de base para posteriores construções da 
inteligência como as reações emocionais e a afetividade subsequente. 

Existem serviços de referência em estimulação visual precoce (EVP) no Brasil, 
porém estes não abrangem todo o território nacional. Portanto, o planejamento e 
implementação de serviços de EVP no país, contribuirá e favorecerá o desenvolvimento 
global e visual das crianças que apresentem alguma alteração visual, seja de origem 
central ou periférica, tornando-se ferramenta imprescindível para minimizar as 
consequências da deficiência visual na infância, promovendo a inclusão social e 
funcional das crianças e suas famílias. 

Neste sentido, este manual de orientações para implementação de serviço de 
EVP, fruto da dissertação de mestrado do Programa de Mestrado Profissional em 
Tecnologia, Gestão e Saúde Ocular da UNIFESP, contribuirá para a estruturação de 
novos serviços de EVP pelo país.

      Ilana de Freitas Pinheiro
      Prof. Dr. Vagner Rogério dos Santos
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PARTE I - ASPECTOS GERAIS

1 • Deficiência Visual - Características Gerais

DDeficiência Visual (DV) é caracterizada por perdas parciais ou totais 
da visão, que após a melhor correção ótica ou cirúrgica, limitam seu 
desempenho normal. Ela abrange a cegueira e a visão subnormal. (1,2)
A 11ª Revisão da Classificação Estatística Internacional das Doenças e 
Problemas Relacionados à Saúde (CID-11) considera-se deficiência visual 
baseada nos valores de acuidade visual, conforme tabela abaixo: 
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Tabela 1- Categorias de deficiência visual

Categorias Acuidade visual  
menor que

Acuidade visual igual  
ou maior que

Sem deficiência visual -
6/12

5/10 (0,5)
20/40

Deficiência visual leve 1
6/12

5/10 (0,5)
20/40

6/18
3/10 (0,3)

20/70

Deficiência visual moderada 2
6/18

3/10 (0,3)
20/70

6/60
1/10 (0,1)
20/200

Deficiência visual grave 3
6/60

1/10 (0,1)
20/200

3/60
1/20 (0,05)

20/400

Cegueira 4
3/60

1/20 (0,05)
20/400

1/60
1/50 (0,02)
20/1200

Cegueira 5
1/60

1/50 (0,02)
20/1200

Percepção de luz

Cegueira 6 Sem percepção de luz

9 Indeterminado ou não 
especificado

Fonte: OMS (2019)



A OMS (3), estima-se que pelo menos 2,2 bilhões de pessoas tenham 
deficiência de visão ou cegueira, das quais pelo menos 1 bilhão 
apresenta deficiência visual que poderia ter sido evitada ou ainda não foi 
resolvida. O crescimento populacional e o envelhecimento aumentarão 
a possibilidade de mais pessoas adquiram deficiência visual. 
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE, no Brasil, 
existem mais de 6,5 milhões de pessoas com deficiência visual, sendo 
582 mil cegas e 6 milhões com baixa visão, segundo dados do Censo 
2010. (4)

1.1 Deficiência visual e o desenvolvimento neuropsicomotor

A integridade do DNPM depende da organização dos sentidos pelo sistema 
nervoso central, sendo este a base para potencializar o desenvolvimento 
das habilidades humanas, do comportamento e da aprendizagem. O DNPM 
acontece pelo prazer da criança em experimentar algo novo, como uma 
experiência motora ou sensorial. A deficiência visual infantil pode então 
propiciar eventuais atrasos nesse tipo de desenvolvimento. (5)

Em idades precoces, durante os períodos mais vulneráveis a criança 
com deficiência visual terá um desenvolvimento restringido, pois a sua 
percepção do meio externo será menor, devido às alterações cognitivas, 
motoras e da linguagem. Com isso, serão necessárias orientações e 
acompanhamento para que elas consigam ter autonomia e independência 
em realizar as atividades diárias, correr, jogar, interagir com outras 
crianças, se relacionar no ambiente escolar, entre outras tarefas. (6,7)

As informações e a etiologia da visão subnormal, em um contexto global 
ainda são escassas. Quanto mais precoce o diagnóstico nas crianças, mais 
favorável se torna é o encaminhamento aos programas de estimulação 
e a eficiência visual funcional gerada pela reabilitação, transformando-
se em uma melhor qualidade de vida para tais. (6,8) 
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É essencial ter conhecimento dos dados de incidência e prevalência da 
visão subnormal na infância, assim como dos aspectos quantitativos 
e qualitativos que também são avaliados para propor estratégias 
preventivas à cegueira e à necessidade de intervenções terapêuticas 
futuras. (9)

1.2 Legislação em Deficiência visual

O Ministério da Saúde do Brasil (10) publicou, em 2008, a Portaria nº 
3128, de 24 de dezembro de 2008 definindo que as Redes Estaduais de 
Atenção à Pessoa com Deficiência Visual sejam compostas por ações na 
atenção básica e serviços de reabilitação visual. O artigo 3º, parágrafo 
segundo, inciso VI, diz que:

Art. 3º Determinar que na atenção básica sejam realizadas ações  
de prevenção da deficiência visual, de promoção da saúde ocular  
e de promoção da habilitação/reabilitação visual.
§ 2º As ações na atenção básica deverão ser desenvolvidas  
preferencialmente pelas Equipes de Saúde da Família como:
VI - identificação e encaminhamento, para serviços especializados,  
das crianças com indicadores de risco para deficiência visual. (20)

A Portaria, no seu artigo 7º, parágrafo único, inciso V, diz:

Parágrafo único. Entende-se por Serviço de Reabilitação Visual aquele 
que realiza diagnóstico, terapêutica especializada e acompanhamento 
com equipe multiprofissional, constituindo-se como referência em 
habilitação/reabilitação de pessoas com deficiência visual e que 
ofereça as ações abaixo descritas:
V - atendimento multiprofissional para a habilitação/reabilitação 
visual que consiste no desenvolvimento de habilidades para a 
execução de atividades de vida diária e estimulação precoce para 
favorecer o desenvolvimento global do paciente. (20)

O documento define, ainda, as competências estaduais e municipais, as 
diretrizes de atendimento e os serviços que devem ser oferecidos para os 
deficientes visuais, inclusive com a tabela de procedimentos clínicos. (10)
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2 • Estimulação visual precoce (EVP)

2.1 Definição e importância

Estimulação visual precoce é uma intervenção para crianças com baixa 
visão, sendo considerada uma ação efetiva para propiciar resultados 
visuais mais consistentes no tratamento de doenças oculares. 
Recomenda-se o favorecimento do brincar, de modo a estimular a 
criança a utilizar e aprimorar sua visão residual ao explorar e reconhecer 
os objetos que a rodeiam. Tem o objetivo de despertar o desejo e o 
interesse da criança para agir sobre o ambiente, funcionando também 
com caráter preventivo de deficiências secundárias. Quanto mais 
precoce o diagnóstico da deficiência visual e o início da estimulação, 
melhores as repercussões na eficiência visual e em todos os aspectos 
do desenvolvimento. (11,12) 

Segundo Spera, Melo e Souza (13) os objetivos da estimulação visual 
precoce baseiam-se em identificar o resíduo visual da criança, aprimorar 
a eficiência visual por meio de estímulos adequados, orientação aos 
pais, prescrição e uso correto de auxílios ópticos, e reintegração da 
criança na família, na sociedade e na escola.

A estimulação visual requer colaboração e bom vínculo entre pais e 
terapeutas, com a finalidade única de favorecer o desenvolvimento 
neuropsicomotor e o uso funcional da visão pela criança. (11)

2.2 EVP: profissionais envolvidos 

O processo de reabilitação envolve condutas interdisciplinares com foco 
na redução das perdas funcionais, promoção da saúde, valorizando a 
independência e autonomia do paciente. A estimulação visual requer 
colaboração e bom vínculo entre pais e terapeutas, com a finalidade 
única de favorecer o desenvolvimento neuropsicomotor e o uso funcional 
da visão pela criança. (12)

De acordo com as Diretrizes de Estimulação Precoce do Ministério da 
Saúde(13) é fundamental a Triagem Ocular Neonatal para identificação 
precoce de deficiências visuais, o diagnóstico e, caso haja alguma 
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alteração, iniciar o processo de reabilitação da criança. Quando houver 
alterações, é necessária a avaliação geral e funcional da visão por meio 
de exames específicos. Identificada a deficiência, a criança deverá ser 
encaminhada para um serviço de habilitação e/ou reabilitação visual.

As Diretrizes Educacionais sobre Estimulação Visual Precoce, do 
Ministério da Educação e Cultura e a Organização das Nações Unidas 
para Educação, Ciência e Cultura – MEC/UNESCO (14) preconizam que 
a equipe ideal deveria ser composta por: médico, pedagogo, terapeuta 
ocupacional, fisioterapeuta, educador físico, fonoaudiólogo, assistente 
social e técnico em eletrônica, para regulagem dos aparelhos utilizados. 
Trata-se de uma abordagem transdisciplinar, fundamentada na superação 
dos limites dos campos de conhecimento de cada especialidade.

PARTE II- PLANEJAMENTO FÍSICO

1 • Estrutura física e ambulatorial

A estrutura física do serviço de EVP, tanto no serviço público como 
no particular, precisa ser de fácil acesso e adaptada de acordo com 
as normas de acessibilidade da ABNT: NBR16537 e NBR9050, ambas 
normatizam a construção acessível de ambientes e sinalização adequada 
para deficientes. É importante a presença de uma sala de recepção, para 
o atendimento inicial e cadastro da criança e sua família ou responsável 
legal.
 Sugere-se que a sala de estimulação visual precoce não seja 
menor que 3.50 x 2.50 metros de comprimento, sendo o ideal pelo 
menos: 4.50 x 2.50 metros. É imprescindível que haja controle de 
luminosidade, permitindo luz total, penumbra e escuridão total. Esse 
controle poderá ser feito com janelas, cortinas e lâmpadas. A figura 6 
ilustra uma planta humanizada de uma sala de EVP. As paredes devem 
ter cor homogênea e recomenda-se que a sala tenha o mínimo de 
detalhes possível para não desviar a atenção da criança. 

Nota do autor: Não consta nos documentos oficiais do Ministério da Saúde, a presença do tecnólogo
oftálmico. Porém optou-se por colocá-lo visto a importância do profissional da equipe. 
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Figuras simples, contornos regulares, 
cores únicas com bom contraste

Principais recursos 
utilizados na EVP 

Fonte: próprio autor e fotos gentilmente cedidas por Lopes, MCB & Santos, MA

Lanterna e Luminária simples 

Reforço luminoso para 
ativação de fotorreceptores 
através do aumento da 
intensidade e contraste. 

Objetos de encaixe simples, contornos 
regulares e em bom contraste

Estimular contornos, contraste 
e visão de profundidade além de 
coordenação olho-mão.

Favorecer funções básicas 
e oculomotoras promover 
capacidade discriminativa e 
melhora de campo visual.

Objetos em cores únicas e variadas 

Realizar pareamento, discriminação 
visual e coordenação olho-mão
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         Figura 1- Planta humanizada- sala de EVP idealizada.    

 

2 • Materiais utilizados

Na sala de EVP são necessários, no mínimo, os seguintes materiais: 
mesa com cadeira para a entrevista com os pais; um tatame de 1.5m x 
1.5m, de EVA ou outro material, de preferência de cor preta e/ou com 
as cores primárias amarelo, azul, verde e vermelho para o trabalho 
em solo com a criança; cunha de posicionamento de inclinação média; 
brinquedos e figuras simples, com formas e contornos regulares e em 
bom contraste; uma luminária de mesa e uma lanterna pequena, placas 
de EVA nas cores verde, vermelha, azul, amarela, preta e branca. Caso 
haja disponibilidade, sugere-se outros materiais como: um tablet com 
aplicativos específicos para EVP; banquinhos de vários tamanhos; bola 
suíça de 65 cm e um conjunto de mesa e cadeira infantis.

3 • Recursos humanos e capacitação dos profissionais

De acordo com a Portaria nº 3128 de 24 de dezembro de 2008, 
do Ministério da Saúde (10), a equipe mínima para compor um 
serviço de Reabilitação Visual deverá ser composta por: 1 médico 
oftalmologista, 2 profissionais habilitados em reabilitação visual 
(pedagogo, fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional), 1 assistente social,   
1 psicólogo, 1 tecnólogo oftálmico e 1 técnico em orientação e mobilidade.

Porém, como o serviço é somente a EVP, a equipe poderá ser 
formada por um profissional da saúde devidamente habilitado 
em estimulação visual precoce e estimulação neuropsicomotora. 

1 Nota do autor: Não consta nos documentos oficiais do Ministério da Saúde, a presença do tecnólogo 
oftálmico. Porém optou-se por colocá-lo visto a importância do profissional da equipe

          Fonte: Muniele Alves- Arquiteta e urbanista
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No entanto, é imprescindível a comunicação com assistentes 
sociais e principalmente com o médico oftalmologista que fará  
a referência e o encaminhamento.

A capacitação dos profissionais é imprescindível e deverá ser feita por 
uma equipe preparada e com experiência na área de estimulação e 
reabilitação visual, através de encontros pré-determinados de acordo 
com a disponibilidade, incluindo na programação: o sistema visual e 
suas implicações no desenvolvimento neuropsicomotor; a estimulação 
visual precoce e as técnicas de tratamento.

4 •  Acesso da população

O acesso da população ao serviço público de EVP deverá ser via regulação 
do Sistema Único de Saúde de cada município. O paciente será consultado 
por um médico oftalmologista do SUS e o mesmo fará o encaminhamento 
para o serviço de EVP. 

Já em relação ao serviço particular de EVP, o paciente poderá ter acesso 
direto ao mesmo, porém será necessário o encaminhamento de um 
médico oftalmologista.
O serviço de EVP é direcionado a recém-nascidos, lactentes e crianças 
até 3 anos de idade, visto que após esta idade, já não configura mais 
estimulação visual precoce, mas sim, habilitação visual. (15) 

PARTE III - PLANEJAMENTO FINANCEIRO

1 • Investimento financeiro

O investimento inclui o valor da sala ou local em que será estruturado 
o serviço, a remuneração dos profissionais e os valores dos recursos 
para o atendimento. A tabela 2 apresenta um orçamento com materiais 
básicos para o funcionamento do serviço de EVP e a tabela 3 ilustra 
outros equipamentos que podem complementar e incrementar o 
atendimento.
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O salário dos profissionais envolvidos diretamente no serviço, se for fisioterapeuta 
ou terapeuta ocupacional, o regime de trabalho é de 30 horas semanais, com 
honorários a definir, de acordo com o piso salarial preconizado pelo Conselho Federal 
de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO).

Tabela 1 - Orçamento básico de materiais para sala de EVP

Descrição Valor Unitário Quantidade Valor Total

Travesseiro de espuma em courvim 40x60 cm  R$ 25,00 2  R$ 50,00 

Tatame em EVA 50X 50cm, 10 mm nas cores 
vermelha, amarela, azul e verde  R$ 7,00 16  R$ 112,00 

Rolo de posicionamento pequeno 40x 15cm  R$ 57,00 1  R$ 57,00 

Cunha média 50x50x30 cm  R$ 130,00 1  R$ 130,00 

Rolo de posicionamento grande 60x25cm  R$ 111,00 1  R$ 111,00 

Colchonete para ginástica 180x140x5cm  R$ 335,00 1  R$ 335,00

Bola suíça 65 cm  R$ 69,00 1  R$ 69,00 

Tapete de alto contraste (Laratec)  R$ 140,00 1  R$ 140,00 

Lanterna holofote  R$ 69,00 1  R$ 69,00 

Lanterna Tramontina 24 leds  R$ 45,00 1  R$ 45,00 

Brinquedos coloridos, em alto contraste e brilhantes  R$ 300,00 1  R$ 300,00 

TOTAL  R$ 1.418,00 

Fonte: os autores

Nota do autor: Não consta nos documentos oficiais do Ministério da Saúde, a presença do tecnólogo
oftálmico. Porém optou-se por colocá-lo visto a importância do profissional da equipe.
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Tabela 2 - Orçamento ampliado de materiais da sala de EVP

Descrição Valor Unitário Quantidade Valor Total

Travesseiro de espuma em courvim 40x60 cm  R$ 25,00 2  R$ 50,00 

Placas em EVA 50X 50cm, 10 mm nas cores 
vermelha, amarela, azul e verde (TATAME)  R$ 7,00 16  R$ 112,00

Rolo de posicionamento pequeno 40x 15cm  R$ 57,00 1  R$ 57,00 

Cunha média 50x50x30 cm  R$ 130,00 1  R$ 130,00 

Rolo de posicionamento grande 60x25cm  R$ 111,00 1  R$ 111,00 

Colchonete para ginástica 90x40x3cm  R$ 62,00 1  R$ 62,00 

Colchonete para ginástica 180x140x5cm  R$ 335,00 1  R$ 335,00 

Espelho 100x 180 cm  R$ 200,00 1  R$ 200,00 

Bola suíça 65 cm  R$ 69,00 1  R$ 69,00 

Bola suíça 45 cm  R$ 40,00 1  R$ 40,00 

Banco tartaruga 30x30x32cm  R$ 366,00 1  R$ 366,00 

Banquetas para RPG 3 unidades  R$ 300,00 1  R$ 300,00 

Rodão (Loja Laratec)  R$ 320,00 1  R$ 320,00 

Tapete de alto contraste (Laratec)  R$ 140,00 1  R$ 140,00 

Tablet 10 polegadas  R$ 1.500,00 1  R$ 1.500,00 

Mobile Montessori  R$ 110,00 1  R$ 110,00 

Mobile musical- animais  R$ 65,00 1  R$ 65,00 

Lanterna holofote  R$ 69,00 1  R$ 69,00 

Lanterna Tramontina 24 leds  R$ 45,00 1  R$ 45,00 

Piscina de bolinhas pequenas 140x128x75CM  R$ 320,00 1  R$ 320,00 

Brinquedos coloridos, em alto contraste e 
brilhantes  R$ 300,00 1  R$ 300,00 

TOTAL   R$ 4.701,00 

Fonte: os autores

Nota do autor: A referência para os valores citados é o salário mínimo vigente no Brasil no ano de 2019, de R$998,00
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2 Nota do autor: estas informações são referentes à Secretaria Municipal de Saúde da Cidade de Anápolis- Goiás. Elas 
podem sofrer alterações de acordo com cada município.
3  Nota do autor:  A referência para os valores citados é o salário mínimo vigente no Brasil no ano de 2019, de R$998,00

2 • Remuneração do serviço de EVP

Antes de iniciar as atividades do serviço de EVP, é necessário cadastrar 
o estabelecimento de saúde no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde (CNES). Este cadastro é feito diretamente na Secretaria 
Municipal de Saúde.

A relação dos principais documentos para que se realize o cadastro de 
novos estabelecimentos de saúde no CNES, a saber: alvarás (Prefeitura, 
Vigilância e Bombeiros); cartão CNPJ ou cópia do CPF do(s) responsável 
(is) pelo estabelecimento; cópia dos documentos do responsável técnico 
(carteira do conselho, diploma); descrição da unidade: quantidade de 
consultórios; equipamentos etc. e a relação de profissionais que atuarão 
na unidade: (nome, CPF, cargo, carga horária semanal).  Em seguida, 
é necessário aguardar o chamamento público, via diário oficial do 
município, para vincular os atendimentos do novo estabelecimento de 
saúde ao SUS para que este receba pelos seus serviços prestados por 
meio do SUS.(16) 

O Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos 
e Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS- (SIGTAP) (17) tem 
cadastrado nos procedimentos clínicos, a assistência fisioterapêutica 
em oftalmologia, incluindo os procedimentos: atendimento 
fisioterapêutico em pacientes com alterações oculomotoras centrais com 
comprometimento sistêmico (código 03.02.03.001-8) e atendimento 
fisioterapêutico em pacientes com alterações oculomotoras periféricas 
(código 03.02.03.002-6). Os procedimentos contemplam doenças 
oftalmológicas incluídas na Classificação Internacional de Doenças 
(CID). Portanto, os procedimentos realizados no serviço público de 
estimulação visual precoce, serão remunerados pelo Sistema Único de 
Saúde, via preenchimento de relatório e guia próprio, encaminhados à 
Secretaria Municipal de Saúde.

O valor de um atendimento em EVP, particular, custa em média entre 
R$80 e R$150 a intervenção. A avaliação inicial tem o valor, em média, 
de R$200,00. O Sistema Único de Saúde paga para o profissional que 
faz o acompanhamento/atendimento em reabilitação visual, o valor de 
R$12 por intervenção. Para a avaliação, o valor de repasse é R$24,68. 
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PARTE IV - CONSIDERAÇÕES FINAIS

A visão está envolvida em várias funções, no desenvolvimento cognitivo, 
na aprendizagem motora, no controle postural e motor e nas inúmeras 
formas de se relacionar com as pessoas e com o mundo. O déficit visual 
ainda na infância, constitui um fator de risco para o desenvolvimento 
global. Por isso, a intervenção precoce nos primeiros anos de vida da 
criança com deficiência visual é fundamental para que ela consiga 
potencializar o seu desenvolvimento neuropsicomotor e social.(18)

Estimulação visual precoce é uma intervenção para crianças com baixa 
visão, sendo considerada uma ação efetiva para propiciar resultados 
visuais mais consistentes no tratamento de doenças oculares. O serviço 
de EVP necessita ser de caráter multiprofissional com o objetivo de 
desenvolver habilidades para a execução de atividades de vida diária, 
favorecendo o desenvolvimento global do paciente. (19)

É importante salientar que algumas informações como valores de 
aluguel de sala, de remuneração de profissionais, adesão ao serviço, 
trâmites burocráticos para o funcionamento do serviço infelizmente 
não são iguais para todos as regiões do país, devendo ser observadas e 
adaptadas para a realidade do local.
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