
VISÃO E APRENDIZAGEM
FAÇA A CONEXÃO

Muitas crianças, até as Mais pequenas,
têM alguM probleMa de visão. 

Como posso determinar se meu filho têm dificuldades de enxergar?

Ao entrar o jardim infantil, e depois anualmente, seu filho fará um 
exame de vista na escola ou no escritório do pediatra.

SE SEU FILHO REPROVAR ESSE EXAME DE VISÃO  
NÃO SE ATRASE. LEVA SEU FILHO A UM OFTALMOLOGISTA 

PARA FAZER UM EXAME COMPLETO IMEDIATAMENTE. 



Se meu filho não passar no exame da visão, e/ou eu acho que 
ele não enxerga bem, o que devo fazer?

Marque uma consulta com un oftalmologista hoje. Não espera. 
Se seu filho tem um problema com a vista isso não se resolverá 
sozinho. Um problema de vista não corrigido pode dificultar 
aprender a ler, fazer deveres escolares, desfrutar a diversão, esportes 
e outras atividades. 

Quem posso chamar visto que não tenho um oftamologista?

• Pergunta á enfermeira na escola de seu filho, seu pediatra,ou 
um centro de saúde local para o nome de um oftalmologista 
que atente a crianças pequenas e que aceita o plano de seguro 
de seu filho.

• Para um diretório online de oftamologistas visite a:   
https://www.maoptometry.org/find-a-doctor.html  
http://mseps.org/referral-directory-by-area-2/

• Médicos oculares de Massachusetts que aceitam o Masshealth   
e tratam crianças menores de 5 anos de idade:   
https://childrensvision.preventblindness.org/cvma-resources

O seguro de saúde do meu filho pagará por um exame de vista 
e óculos para meu filho?

Muitos dos planos de SEGURO DE MASS HEALTH pagará por um 
exame de vista e óculos, e substituirá os óculos de seu filho se ele 
os quebrar ou perder. Muitos planos de seguro privado, também 
pagam por exames de vistas para as crianças. 

O que posso fazer, caso o plano de seguro de meu filho não 
paga por um exame de vista/ou óculos? 

Contate a Priscilla Kelangi, Prevent Blindness Northeast Region 
(Prevenção de Cegueira da Região Nordeste)    
pkelangi@preventblindness.org

Onde posso encontrar mais informação sobre a visão das 
crianças?

www.childrensvisionmassachusetts.org
www.preventblindness.org


