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CON-
JUNTI-
VITE



As informações sobre o novo 
coronavírus (COVID-19) são atualizadas 

constantemente.



Segundo a Academia Americana de 
Oftalmologia, dois recentes relatórios de 
estudos científicos indicam que o vírus 

pode causar conjuntivite.



O COVID-19 é transmitido através 
de gotículas, que são levadas até as 

mucosas da face por meio das mãos. 



Muitas vezes, temos mais cuidados 
com a boca e o nariz, e acabamos 

esquecendo dos olhos, mas é preciso 
ficar atento.



Algumas medidas de proteção individual 
e de simples execução devem ser 

tomadas e precisam ser incorporadas à 
rotina das pessoas. 



Elas reduzem o risco geral de contrair 
ou transmitir infecções respiratórias 

agudas, incluindo a COVID 19.



boas 
práticas 

de pre-
venção



Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar 
com um lenço de papel e jogar no lixo.



Se não tiver um lenço de papel, usar a 
parte interna do antebraço para tossir.



Evitar contato próximo com pessoas 
doentes e ficar em casa quando estiver 

doente.



Limpar e desinfetar objetos e superfícies 
tocados com frequência.



Para os usuários de 
lentes de contato a 
sugestão é que as 

troquem por óculos, 
por enquanto, para 
impedir o contato 
desnecessário das 

mãos com os olhos.



Para os usuários de óculos, a 
orientação é para que os higienizem 
frequentemente com água e sabão.



Para os demais pacientes, evitar contato 
das mãos com a área do rosto.



Cuidado especial 
para olhos, nariz e 

boca.



Não utilizar colírios sem prescrição 
médica, pois  podem ser perigosos.



Especialmente nos casos em 
que o desconforto nos olhos seja 

acompanhado de outros sintomas, 
como espirros, tosse, febre e coriza, que 
podem estar associados a infecção por 

coronavírus.



Devemos observar que se trata de 
uma doença pouco conhecida e suas 
manifestações estão sendo avaliadas 
e reconhecidas dia a dia, portanto se 

atente aos sintomas oculares.



PRINCIPAIS 
SINTOMAS 
DA CON-
JUNTIVITE



Caso você 
apresente 
algum dos 
sintomas 
de con-
juntivite:

Ardência;
Coceira;
Visão turva;
Inchaço das 
pálpebras;
Lacrimejamento; 
Olho vermelho;
Secreções;
Sensação de areia 
nos olhos;
Sensibilidade à luz.



Procure 
serviços de 

saúde e utilize 
a máscara de 

proteção.
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