
 
 

 

Informações corretas no momento da publicação 11h GMT, 13.3.20 

Orientação sobre uso de lentes de contato e coronavírus (COVID-19) 

 

Em resposta ao COVID-19 , organizações de saúde pública e autoridades governamentais de saúde 

estão planejando garantir que as pessoas recebam os conselhos, cuidados e apoio certos e que você 

tenha a melhor informação, ambiente e equipamento para fazer seu trabalho. 

 

Orientação britânica COVID-19 sobre cuidados de saúde primários 

O BCLA sabe que os Oftalmologistas serão preparados e seguirão as nova orientação do NHS 

Inglaterra e outros órgãos governamentais e profissionais. É importante que todos os pacientes 

estejam seguros. 

Esses procedimentos estão sendo implementados para ajudar a minimizar a propagação do vírus. 

A Health Protection Scotland emitiu pareceres atualizados para oftalmologistas e optometristas. Há 

também atualizações para aqueles que praticam ou moram no País de Gales e na Irlanda do 

Norte , para que você possa se manter atualizado as informações e conselhos mais recentes da 

autoridade de saúde do seu país e garanta a você precauções apropriadas, se necessário.   

O NHS England e o NHS Improvement publicaram uma nova operação padrão para o COVID-19  

procedimento cirúrgico (POP) para prestadores de cuidados oftalmológicos fora dos hospitais da 

Inglaterra.  

O documento explica que preparativos cada prática óptica deve implementar, além de detalhar as 

informações práticas que devem dar ao público sobre o vírus, incluindo pôsteres de práticas. Destaca 

princípios genéricos para instituições de atendimento primário e prestadores de cuidados ao lidar 

com um paciente com coronavírus, incluindo a identificação de possíveis casos o mais rápido 

possível antes do início do atendimento clínico.  

 

Uso saudável das lentes de contato e cuidados com seus pacientes 

Até o momento, não há evidências de que o uso das lentes de contato deva ser evitado por indivíduos 

saudáveis ou que usuários de lentes de contato correm maior risco de infecção por coronavírus em 

comparação com aqueles que usam óculos.  

Atualmente, não há evidências que sugiram correlação entre o uso de lentes de contato e 

a disseminação de COVID-19 ou uma infecção por coronavírus relacionada ao uso de lentes de 

contato.  

Para ajudar a manter o uso saudável das lentes de contato, todos os usuários de lentes de contato 

devem seguir as instruções de uso e cuidados, conforme prescrito para você, pelo seu 

oftalmologista.  

Evidentemente, eles incluirão as seguintes boas práticas de higiene e conselhos para evitar o uso das 

lentes caso o usuário de lentes de contato esteja se sentindo mal, em particular com sintomas de 

gripes ou resfriados. 

Incentive seus pacientes a procurar orientação de seu oftalmologista em caso de dúvida. 

Os guias de uso e cuidados do BCLA estão disponíveis para download. 

 

Lave sempre as mãos 

As mensagens de saúde pública de todo o mundo estão pedindo às pessoas que lavem as mãos para 

ajudar a prevenir a propagação do vírus. Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA 

emitiram orientação sobre coronavírus afirmando que os olhos não devem ser tocados com mãos não 
lavadas . 
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