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Olá,
queridas famílias e crianças!
Preparamos uma coleção de seis Cartilhas para vocês lerem 
juntos e aprenderem sobre Educação Sanitária! Vamos 
destacar informações e “dicas” valiosas para a saúde de nossas 
crianças. Nelas, faremos uma abordagem geral sobre:

As orientações apresentadas 
neste material incluem hábitos 
saudáveis que devem ser 
aprendidos e praticados desde a 
infância; para isso, é importante 
que toda a família esteja 
envolvida.

Educação sanitária é um dever 
de todos!

O TEMA DESTA CARTILHA É SAÚDE OCULAR!

SAÚDE

OCULARHIGIENE

PESSOAL
SAÚDE 

BUCAL

CUIDADOS 

COM A SAÚDE 

SINAIS DE PERIGO

SAÚDE 

AUDITIVA
SAÚDE 

OLFATIVA

Secretaria Municipal
de Educação

Março de 2021
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SAÚDE OCULAR

A Saúde Ocular é fundamental para o alcance da educação e 

saúde integral da criança. Alterações na visão, não só podem 

atrapalhar a criança de enxergar o quadro, como também 

podem afetar o seu aprendizado.

• Tem grande dificuldade em fixar os olhos nos objetos ou pessoas;

• Parece desinteressada pelos brinquedos ou ambiente;

• Traz muito perto dos olhos os objetos que deseja ver;

• Tem dificuldade em iniciar sua mobilidade, como rolar ou andar;

• Apresenta certos comportamentos, como: apertar ou esfregar os 
olhos, franzir a testa ou fixar o olhar em pontos luminosos;

• Reclama de dor de cabeça e/ou lacrimejamento, durante ou após 
esforço visual (na escola, diante da TV, durante a leitura);

• Apresenta mudanças de comportamento, olhos vermelhos, após 
leitura, e caspa nos cílios.

Deve-se suspeitar de deficiência visual, quando a criança:
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lacrimejamento;

vermelhidão nos olhos;

secreção no olho;

crostas nos cílios;

leitura com os olhos 
semicerrados;

inclinação da cabeça;

visão embaçada;

aumento da sensibilidade à luz;

dores de cabeça;

visão dupla;

desvio ocular 
(olhos que não são alinhados entre si, 
quando a pessoa foca em um objeto);

 alterações na pupila.

ALÉM DISSO, A CRIANÇA DEVE 
SER LEVADA AO MÉDICO,  

no caso da detecção ou queixa de algum dos sinais ou sintomas: 

Se algum desses sintomas ocorrerem, procure uma 
unidade básica de saúde (UBS), que irá orientá-lo e, se for 
o caso, encaminhá-lo para um oftalmologista. 

Você sabia que o oftalmologista é o médico especialista 
em tratar das doenças dos olhos e alterações na visão?



5

O uso de óculos não vicia.  A boa visão e o 
conforto que a criança sente ao utilizar os 
óculos é que são importantes.

O uso prolongado de monitores, como TV, 
computador e videogame, pode deixar os olhos 
vermelhos, irritados e ardendo. 

Recomenda-se fazer pausas de 20 segundos a 
cada 20 minutos do uso de telas, bastando fechar 
os olhos ou olhar para longe.

Ler livros bem perto dos olhos não prejudica a 
visão, mas pode ser desconfortável e um sinal de 
que a criança não enxerga bem. Além disso, se a 
postura da cabeça não for boa, pode forçar a 
coluna. 

MITOS E
VERDADES

Toda criança, até completar 8 anos de idade, 
deve ir anualmente, pelo menos, ao 
oftalmologista, pois é nesse período  que há o 
desenvolvimento visual.

IMPORTANTE



AQUI, VAMOS DESTACAR ALGUMAS DICAS 
PARA DEIXAR A SUA CASA MAIS SEGURA
PARA OS OLHOS DAS CRIANÇAS!

Deixe sempre o cabo da panela virado para dentro 
do fogão, evitando, assim, queimadura térmica 
ocular por líquido escaldante;

Mantenha longe do alcance da criança todos os 
produtos de limpeza; evite guardá-los embaixo de 
armários ou pias e tanques, por exemplo;

Não forneça à criança brinquedos que tenham 
pontas, como estilingues, facas ou tesouras com 
pontas, diminuindo, assim, o risco de perfuração 
ocular;

Cuidado com as plantas venenosas e pontiagudas;

Cuidado com cigarros na boca ou na mão dos 
adultos, quando pegarem as crianças no colo.

Informe as crianças sobre os cuidados com a 
visão, observando o comportamento visual da 
criança e, quando necessário, leve-a para o 
oftalmologista. 

RECADO
PARA AS
FAMÍLIAS
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ALERTAS À SAÚDE
DAS CRIANÇAS
NA “ERA DIGITAL”!

Crianças com idade entre 2 e 5 anos, limite o tempo de telas 
ao máximo de 1 hora por dia, sempre com supervisão de 
pais ou responsáveis;

Crianças com idade entre 6 e 10 anos, limite o tempo de 
telas ao máximo de 1 a 2 horas por dia, sempre com 
supervisão de pais ou responsáveis;

Adolescentes com idade entre 11 e 18 anos, limite o tempo de 
telas e jogos de videogames a 2 a 3 horas por dia, e nunca 
deixar “virar a noite” jogando;

Não permita que as crianças e adolescentes fiquem isolados 
nos quartos com televisão, computador, tablet, celular, 
smartphones ou com uso de webcam; 

Para todas as idades: nada de telas durante as refeições e 
desconectar 1 a 2 horas antes de dormir;

Oferecer alternativas para atividades esportivas, exercícios ao 
ar livre ou em contato direto com a natureza, sempre com 
supervisão responsável;

Criar regras saudáveis para o uso de equipamentos e 
aplicativos digitais, além das regras de segurança, senhas e 
filtros apropriados para toda a família, incluindo momentos de 
desconexão e mais convivência familiar.

2-5
ANOS

6-10
ANOS

11-18
ANOS
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Agora que você aprendeu sobre 

Saúde Ocular, partilhe essas 

informações com seus amigos e 

familiares. Vamos, juntos, cuidar da 

nossa saúde!

VOCÊ
SABIA?

O tempo de tela das crianças aumentou, durante a 
pandemia de Covid-19. Isso pode resultar no 
surgimento de miopia, olho seco e atraso no 

desenvolvimento cognitivo. Fique atento!
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