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Neste momento sugiro uma reflexão.
Muitos alunos em fase de alfabetização
encaminhados com suspeita de:
TDHA (transtorno de déficit hiperatividade
e atenção);
Síndrome de Irlen (Problemas na leitura);
Problemas cognitivos;
Dificuldade e atraso educacional;
Até mesmo com hiperatividade;
Podem simplesmente apresentar, falta do
óculos,

problemas

acomodativos,

alterações na motilidade ocular, além da
hiperestimulação

pelo

bombardeio

de

informações. Conjunto facilmente notado
no grupo jovem atual.
Nosso foco como guardiões da saúde
ocular, Óptico, Optometrista, ou terapeuta,
até mesmo o educador, deve ser sempre,
avaliar, instruir e disseminar a informação.
Educando o uso da visão.
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