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O programa Olha pra Você Ver tem como finalidade a redução das deficiências
visuais através das ações educativas sobre a saúde ocular e do encaminhamento
precoce para o exame completo no serviço público de oftalmologia das crianças de
6 meses a 6 anos de idade triadas para baixa acuidade visual e/ou para presença
de desvio ocular. As atividades são desenvolvidas nos Centros Municipais de
Educação Infantil (CMEI) e nas Creches Beneficentes (CB) do Município de
Divinópolis, em consonância com os princípios e diretrizes do Sistema Único de
Saúde e com os projetos pedagógicos dos cursos de graduação em enfermagem e
medicina. A atuação do programa é na área de saúde pública, mais especificamente
na saúde da criança, em parceria com as Secretarias Municipais de Educação e de
Saúde. Dessa forma o programa atende aos compromissos e fundamentos firmados
quando da implantação do Campus Centro-Oeste Dona Lindu em Divinópolis, entre
eles: “a formação de profissionais capazes de atuar como agentes de transformação
social”. As atividades do programa são desenvolvidas junto às crianças, aos
educadores e aos pais ou responsáveis. Dessa forma, propiciam aos discentes,
bolsistas e voluntários, a vivência de conteúdos teóricos das diversas unidades
curriculares dos cursos de Enfermagem e Medicina. São exercidas, por exemplo,
práticas de Processo de Cuidar em Enfermagem e de Introdução à Clínica, Bases
Psicossociais da Prática em Enfermagem e da Prática Médica, Bases Biológicas da
Prática da Enfermagem e da Prática Médica, Prática de Integração: ensino, serviço
e comunidade para Enfermagem e Medicina e Metodologia Científica. Os bolsistas
participam também das atividades de pesquisa do programa, atuando na orientação
aos responsáveis sobre o consentimento (ou não) da participação dos seus filhos no
programa, bem como no registro em banco de dados, na análise estatística, e na
redação dos textos para publicação. Não obstante, o contato tão próximo com a
criança no seu ambiente, onde ela pode expressar livremente o seu modo de vida,
provoca sentimentos os quais, provavelmente, não podem ser contemplados nos
currículos acadêmicos.


