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Conjuntivite é uma 
inflamação ou infecção da 
membrana transparente 
(conjuntiva) que reveste a 
pálpebra e cobre a parte 
branca do globo ocular.

Quando os pequenos vasos 
sanguíneos na conjuntiva se 
tornam inflamados, eles são 
mais visíveis. Isto faz com 
que a parte branca dos seus 
olhos possa aparecer 
avermelhada ou rosa.
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Ÿ Lave as mãos com 
frequência e não coloque-
as nos olhos;

Ÿ Evite coçar os olhos para 
diminuir a irritação da 
área. 

Ÿ Não use maquiagem de 
outras pessoas (e nem 
empreste as suas);

Ÿ Evite compartilhar toalhas 
de rosto;

Ÿ Use óculos de mergulho 
para nadar, ou óculos de 
proteção se você trabalha 
com produtos químicos;

Ÿ Não use medicamentos 
(pomadas, colírios) sem 
prescrição (ou que foram 
indicados para outra 
pessoa);

Ÿ Evite nadar em piscinas 
sem cloro ou em lagos.
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SINTOMAS Os principais sintomas são: 

Olho vermelho e lacrimejante, inchaço nas pálpebras, 
intolerância à luz, visão embaçada, visão borrada. 

A secreção da conjuntivite viral é mais esbranquiçada, em 
pequena quantidade e demora aproximadamente 15 a 20 dias 
para desaparecer com tratamento adequado. 

A secreção da conjuntivite bacteriana é mais amarelada e 
abundante. Pode demorar de 5 a 7 dias para desaparecer com 
tratamento adequado.

TRATAMENTOS

Não existe tratamento específico 
para conjuntivite viral. 

Por isso,  é  fundamental  manter 
as mãos sempre limpas e não 
coçar os olhos para evitar a 
contaminação.

Para diminuir os sintomas e o 
desconforto pode-se utilizar soro 
fisiológico gelado e compressas 
sobre as pálpebras, limpar os 
olhos com frequência, ou ainda, 
usar colírios lubrificantes e lágri-
mas  artificiais. 

É importante que haja o acom-
panhamento do oftalmologista 
para um diagnóstico preciso e 
tratamento adequado. A con-
juntivite bacteriana deve além 
desses cuidados, usar colírios e 
antibióticos prescritos somente 
pelo oftalmologista. 


