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O Santa Luzia é uma das maiores

referências em medicina oftalmológica

do país. E essa conquista não é por

acaso. Desde a sua fundação em 1993,

o hospital preza pela excelência: uma

estrutura de mais de 6 mil metros

quadrados, com amplo estacionamento,

equipamentos de última geração e uma

equipe altamente qualificada para

oferecer um atendimento humano e os

melhores tratamentos para a saúde de

sua visão e de toda sua família.

DE OLHO NOS OLHINHOS

SAIBA MAIS...



6. Evitar tablet ou celular até os 2 anos de idade.

5. Televisão numa distância
segura e com moderação,
retardando essa exposição
para bebês.

diretamente pois pode
queimar) até a avaliação
com o Oftalmopediatra
para prescrição do
medicamento adequado.

11. Nas crianças maiores com suspeita de
TERÇOL, comece compressas mornas, e
suspeita de CONJUNTIVITE, compressas
geladas (não aplique gelo

12. Não espere queixas para procurar o
oftalmopediatra. Elas podem não ser
identificadas, principalmente porque temos dois 

olhos, e um pode estar
compensando o outro. Um
atraso no diagnóstico pode
deixar o olho "preguiçoso"
(AMBLIOPIA), com visão

mais baixa e que pode não  melhorar mais
mesmo com tratamento.

7. Para os maiores de 2 anos,
evitar mais que 1 hora de
celular ou tablet por dia. O
excesso deles pode contribuir
para o desenvolvimento da
MIOPIA!!!

8. Estimule atividades em
ambientes externos durante
o dia. Isso pode ajudar a
evitar o surgimento da
MIOPIA.

10. Lavar os olhos fechados com xampu infantil
diluido na hora do banho diariamente. 

9. Não coçar os olhos! Além de
possibilitar infecções, pode levar
ao surgimento do CERATOCONE,
doença que deixa a córnea
pontuda e com altos graus de
astigmatismo.

13. Sugere-se consultas semestrais até os 2
anos de idade e anuais após essa idade, ou
segundo a orientação específica de cada caso.
E sempre com o OFTALMOLOGISTA. Não existe
outro especialista mais capacitado para cuidar
da saúde dos olhos.

Contem com nossa equipe! Estamos sempre
de olho nos olhinhos juntinho com vocês! 

Equipe da Oftalmopediatria e Estrabismo

do Hospital de Olhos Santa Luzia

3. Brinque com seu bebê
estimulando a visão com
objetos coloridos e de alto contraste.

2. Desvios podem aparecer em alguns
momentos durante os 4 primeiros meses de vida
e são normais nessa fase. Caso sejam
constantes ou permaneçam

4. Lacrimejamento em um ou nos dois olhos nos
primeiros meses de vida sem vermelhidão, pode
ser sinal de obstrução do canal lacrimal e
precisa ser avaliado pelo oftalmopediatra.

Dicas e orientações para a saúde

dos olhinhos das crianças

1. Bebês Enxergam
pouco quando nascem, e
vão desenvolvendo a
visão rapidamente nos
primeiros 2 anos de vida.

além desse período,
procure o oftalmopediatra.


