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DESCONFORTO OCULAR E VISUALDESCONFORTO OCULAR E VISUAL
CAUSADO POR DISPOSITIVOSCAUSADO POR DISPOSITIVOS

ELETRÔNICOSELETRÔNICOS

  O uso dos dispositivos digitais tem aumentado. Em

2019, havia cerca de dois dispositivos digitais por

habitante no Brasil. 

   As mídias sociais consomem 

 aproximadamente quatro horas por dia da

população brasileira. Entre jovens de 16 a 24

anos,  consomem mais de quatro horas.

      Mais da metade das pessoas que usam telas

digitais apresentam sintomas relacionados aos

olhos e à visão!

VOCÊ SABIA?

NO GERAL...

ESCOLA  PAULISTA  DE  ENFERMAGEM

38% das crianças até 2 anos já têm um aparelho digital

49% das crianças até 8 anos de idade têm um tablet



Coceira

Ressecamento

Queimação

Lacrimejamento

Vermelhidão

Olhos doloridos

Olhos cansados

Dores de cabeça

Sonolência

Visão dupla

Visão embaçada

Dificuldade na

mudança de foco

Quanto maior o tempo de uso dos dispositivos, mais graves

são os sintomas, pois piscamos com menos frequência ou

piscamos de maneira incompleta!

ATENÇÃO!

VS.

SINAIS E SINTOMAS

Comparado ao computador, o celular pode ser mais prejudicial, pois sua tela é

menor, fica mais próximo aos olhos e tem maior chance de ser usado com a postura

inadequada.



]50 à 70 cm

15 

à 

20 cm

No texto, adeque brilho, tamanho e contraste. No

dispositivo, adeque resolução e temperatura da cor;

Posicione o dispositivo 15 a

20 cm abaixo dos olhos, a

fim de evitar maior

exposição da superfície

ocular;

Promova iluminação adequada, valorizando a luz solar.

Cuidado para não deixar o foco de luz incidir diretamente

nos olhos;

Evite incidência direta de vento artificial no rosto
(ventilador, ar condicionado e secador de cabelo);

DICAS PARA EVITAR O DESCONFORTO

Mantenha a tela do dispositivo eletrônico limpa e a uma

distância de 50 à 70 cm de distância dos olhos.

Cuidados com o ambiente

Aplique uma película ou cobertura antirreflexo à tela;

O umidificador de ar pode ajudar, pois melhora a
qualidade do ar.

Letra preta no fundo branco é o melhor
contraste!



Legumes, leguminosas, vegetais verdes e folhosos, peixes,

castanhas, ervas frescas e gema de ovo são importantes

aliados na proteção dos olhos;

Piscar de maneira completa e na frequência correta (em

média 15 vezes por minuto) é importante para manter os

olhos lubrificados!

Cuidados oculares diretos

Pause a cada 20 minutos e olhe para um objeto distante

(6 metros) durante 20 segundos;

Você pode usar alarmes de aplicativos ou do seu
dispositivo para lembrar de fazer as pausas.

Enquanto estiver pensando sobre o que escrever
em uma mensagem ou e-mail, olhe para longe da
tela.

Consulte o oftalmologista periodicamente, pois

doenças ou ajustes de graus de óculos podem

prejudicar ainda mais essa situação.

Cuidados com a alimentação

 Mantenha-se hidratado.
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