A
visão:
um aspeto crucial na
aprendizagem e desenvolvimento
pessoal da criança
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“Os problemas de visão
implicam uma grande
quantidade de limitações sociais,
que prejudicam o desenvolvimento,
a personalidade e o caráter da
criança”.

As crianças não costumam ser
conscientes das suas limitações
visuais. Não têm uma referência para
comparar, consideram que a sua visão
é “normal” e não se queixam.
Uma de cada cinco crianças em idade
escolar convive com a visão desfocada,
especialmente ao ler, o que diminui
o seu rendimento académico. Além
da miopia, da hipermetropia e do
astigmatismo, que afetam a acuidade
visual, outros problemas frequentes são:
Olho preguiçoso ou ambliopia:
diminuição das faculdades visuais de
um ou ambos olhos.
Insuficiência de convergência:
problema de coordenação dos
músculos do olho ao observar objetos
próximos.
Estrabismo: perda do paralelismo dos
olhos. Um dos olhos dirige o olhar para
o objeto, enquanto o outro se desvia
noutra direção.
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O papel dos pais é 		
fundamental e podem
fazer muito pela
saúde ocular
dos seus filhos
Leve-os a revisões periódicas: uma
vez por ano. O início do ano letivo é
um bom momento.
Proporcione-lhes uma dieta saudável
e variada, na qual predominem as
frutas e hortaliças.
Proteja-os das radiações solares com
óculos de sol.
Evite que participem em atividades
que possam representar um risco
para a sua saúde visual e faça que
utilizem o equipamento adequado ao
praticar desporto.
Garanta que adquirem bons hábitos
de higiene visual como a distância de
leitura e a iluminação para reduzir o
stress visual.

pergunte-nos,

somos o seu ótico
www.visionco.pt

Preste atenção aos
sintomas que avisam de
problemas visuais
• Falta de atenção nas tarefas visuais
• Tamanho de letra irregular
• Inclinação para o lado ao escrever
• Sai das linhas ao colorir
• Saltos de linha
• Mistura as sílabas ao ler
• Inclina a cabeça para o lado ao ler e
omite palavras
• Aproxima-se mais do normal aos livros
• Falta de compreensão
• Não calcula bem as distâncias e tem
dificuldade para seguir um objeto em
movimento
• Desvia um olho
• Comichão, ardor ou lacrimação
frequentes
• Pisca frequentemente e esfrega os
olhos
• Dores de cabeça ou tonturas
frequentes
• Má relação esforços/resultados

