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A visão é um importante meio de integração do indivíduo com o meio ambiente, uma 
vez que 80% das informações que as pessoas recebem são obtidas por seu 
intermédio.

Toda gestante diabética ou com pressão alta deve ir ao oftalmologista durante a 
gravidez. Esta medida previne problemas graves na saúde ocular, tanto da mãe 
como do recém-nascido.

O exame pré-natal é importante para identificar problemas que podem ser passados 
dos pais para os filhos, inclusive doenças nos olhos.

A gestante deve ser orientada quanto às doenças infecciosas, como rubéola, sífilis, 
gonorréira e outras, que podem trazer problemas graves na visão dos recém-
nascidos.

Deve-se observar o tamanho e brilho dos olhos, pois crianças até 1 ano de idade 
com olhos muito grandes, horror à claridade ou com a “menina dos olhos” branca 
devem ser levadas rapidamente ao médico oftalmologista. 

Alguns sinais e/ou sintomas indicam problemas de visão que devem ser observados 
pelos pais, professores e agentes de saúde: vermelhidão dos olhos, 
lacrimejamento, dificuldade para ler o que está escrito na lousa, dor de cabeça após 
leitura ou televisão, purgação, crostas e outros.

Crianças com olho torto “vesgas” devem ser levadas ao médico oftalmologista o 
mais cedo possível.

Todas crianças devem medir a visão pelo menos uma vez por ano. Esta medida 
pode ser feita a partir dos 3 ou  4 anos de idade.

Toda pessoa deve passar em consulta com médico oftalmologista pelo menos uma 
vez por ano, e as com mais de 35 anos devem medir a pressão dos olhos para 
detecção do glaucoma. Diabéticos e Hipertensos devem realizar controles de fundo 
de olho.

Pessoas idosas podem apresentar visão baixa devido à presença de catarata, 
devem consultar o médico oftalmologista para tratamento adequado.
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