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Para que servem os olhos?

8

Os nossos olhos servem para ver. Isso é muito importante, porque
usamos a visão para quase tudo na nossa vida. É «de olhos bem abertos»
que vais descobrir o mundo que te rodeia, brincar com os amigos, ver
televisão e aprender muitas coisas novas. Começamos a ver quase desde
que nascemos, mas os nossos olhos também «aprendem» a ver, tal como
aprendemos a falar e a andar. Depois, os olhos vão transmitir ao cérebro
a informação visual para que reconheçamos o que vemos.
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Sabias que...?
Tal como aprendemos a falar e a andar, também
aprendemos a ver? Por isso é muito importante dar boas
condições aos nossos olhos para que cresçam bem. E não
são dois por acaso: a visão com os dois olhos permite
obter melhor qualidade e adquirir noção de profundidade
(perceber se algo está mais perto ou mais afastado). Isto
é importante, por exemplo, para ver filmes 3D no cinema.
9
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Os olhos vistos por dentro
Já viste o exterior de muitos olhos e, se olhares com atenção, consegues
ver muitas estruturas importantes.
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Sabias que...?
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A cor dos olhos é determinada pela cor da íris?
Esta pode escurecer habitualmente até aos 3 anos de vida, por isso é normal
um recém-nascido com olhos claros ficar depois com olhos mais escuros.
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O tamanho da pupila não é sempre
igual. Em diferentes condições de iluminação o seu tamanho varia, o que permite proteger o olho. Quando há muita
claridade, a pupila fica mais pequena para
diminuir a quantidade de luz que entra no
olho. Do mesmo modo, a pupila aumenta
de tamanho em ambientes escuros.

pupilas dilatadas
em ambientes pouco iluminados

Curiosidade

Quando as duas pupilas têm
tamanhos diferentes entre si, chamamos
anisocoria. Pode ser inocente ou ser
um sinal de uma doença, por isso deve
ser avaliado por um médico.

pupilas contraídas
em ambiente luminoso

A parte da frente dos nossos olhos é recoberta pela lágrima. A lágrima
é produzida na glândula lacrimal e serve para limpar, hidratar e proteger
os olhos. A lágrima é depois drenada por pequenos canais para o nariz (como
se fosse uma canalização!).

Sabias que...?

Curiosidade

Quando choramos a produção de lágrima aumenta
muito e passa em grande quantidade
para o nariz. É por isso que, depois
de chorarmos, precisamos muitas
vezes de nos assoar!
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É frequente os bebés nascerem
com obstrução do canal lacrimal?
Para solucionar esse problema
faz-se uma massagem própria e
a maioria dos casos fica resolvido
antes de os bebés completarem
1 ano de vida.
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