
C O N J U N T I V I T E
O clima no outono e inverno 

no Brasil é marcado pela 
falta de umidade, e isso, 

entre outros efeitos, costuma 
impactar no aumento  
dos casos da doença.



B O QUE É  
   A CONJUNTITIVE?

É uma inflamação da conjuntiva, uma 
membrana fina e transparente que 
recobre a parte branca visível do olho 
e a parte interna das pálpebras, e que 
pode ser causada por vírus, bactérias, 
agentes químicos ou alergias.



A conjuntivite é altamente contagiosa: 
CONTÁGIO

ELA SE DÁ PELO 
CONTATO COM 
PESSOAS OU OBJETOS 
INFECTADOS, 
PRINCIPALMENTE EM 
AMBIENTES FECHADOS  
E COM AGLOMERAÇÕES.



Atitudes que podem evitar a doença:
PREVENÇÃO 
b Não usar maquiagens de outras pessoas (e nem emprestar as suas);
b Evitar compartilhar toalhas de rosto, óculos e outros objetos de uso 
pessoal;
b Lavar as mãos com frequência e não as colocar nos olhos;
b Usar óculos de mergulho para nadar;
b Evitar nadar em piscinas que não estejam devidamente tratadas ou em 
praias ou lagos impróprios para banho;
b Evitar a exposição a agentes irritantes (fumaça) e/ou alérgicos (pólen), 
que podem causar a conjuntivite;
b Não usar medicamentos (pomadas, colírios) sem prescrição médica;
b Lavar as mãos antes e depois do uso de colírios ou pomadas (ao usá-los, 
não encoste o frasco do colírio ou da pomada no olho);
b Evitar coçar os olhos para diminuir a irritação da área;
b Não usar lentes de contato enquanto estiver com conjuntivite, mesmo se 
estiver usando colírios ou pomadas.



Ao sentir algum desses sintomas, 
procure um oftalmologista 
imediatamente, evite a automedicação.

SINTOMAS
COCEIRA, VERMELHIDÃO 
E SENSAÇÃO DE AREIA 
NOS OLHOS,  
SECREÇÃO ABUNDANTE, 
LACRIMEJAMENTO, 
INCHAÇO DAS 
PÁLPEBRAS, 
INTOLERÂNCIA À LUZ  
E VISÃO EMBAÇADA. 



É feito por meio do uso de colírios lubrificantes ou  
com antibióticos, soro fisiológico e compressas geladas 
sobre as pálpebras, e higienização constante dos olhos. 
Além disso, é preciso evitar o contato dos olhos com  
as mãos e objetos para prevenir a recontaminação.

TRATAMENTO




