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Neste artigo os autores objetivaram atualizar as práticas e cuidados imprescindíveis 

para a adaptação e uso de lentes de contato neste momento de pandemia por COVID-

19.  

Aparentemente, a pandemia teve início em dezembro de 2019 em Wuhan (China). O 

rápido surto foi devido a uma nova cepa do coronavírus chamada SARS-CoV-2, que 

significa coronavírus 2 da Síndrome Respiratória Aguda Grave.  

O vírus é extremamente contagioso e se disseminou rapidamente por vários países do 

mundo. Clinicamente se apresenta como um simples quadro viral ou pneumonia leve 

em 80% dos casos, como doença severa em 14% e crítica em 6%, acometendo 

principalmente grupos de alto risco, como idosos e portadores de doença crônica. 

De acordo com os centros de Prevenção e Controle de doenças dos Estados Unidos e 

da Europa a transmissão acontece principalmente por gotículas suspensas no ar, 

através da tosse, espirro ou respiração produzidos pela pessoa infectada e podendo 

contaminar outros indivíduos. 

As gotículas podem entrar em contato com o nariz, boca, olhos ou trato respiratório 

superior através de três vias principais. O primeiro tipo de transmissão é através do ar 

em caso de contato próximo entre pessoas (1,8m de distância). A segunda é pela 

transmissão de contato direto, quando duas pessoas dão as mãos e a mão 

contaminada posteriormente toca a área de risco de uma segunda pessoa. A última via 

é a transmissão de contato indireto quando a pessoa infectada toca uma superfície 

que posteriormente é tocada por uma segunda pessoa. 

Essa última via é devido ao fato do coronavírus sobreviver por algumas horas em 

ambientes inanimados (superfície de objetos). 

A prática de lentes de contato foi bastante afetada pelo fato do profissional adaptador 

estar exposto à infecção e necessitar cuidados preventivos para evitar a transmissão 

pelo vírus, que pode ser detectado também na lágrima e secreções conjuntivais, além 

da transmissão pelo contato do aerossol com a conjuntiva. 

A prática de lentes de contato envolve comunicação face a face (a distância na 

lâmpada de fenda durante a avaliação é aproximadamente de 55 cm), necessidade de 

tocar as pálpebras do paciente (por exemplo durante a inserção/remoção da lente de 

contato ou “push up test” ou eversão palpebral. Finalmente, algumas lentes de caixas 

de teste que necessitam de limpeza a cada paciente. 

 



O artigo ressalta que existem 5 grandes pontos a serem observados em relação à 

adaptação de lentes de contato na época da pandemia COVID-19: 

1) Gerenciamento do atendimento ao paciente: evitar a ida desnecessária do 

paciente ao consultório oftalmológico. No eventual comparecimento do 

paciente ao consultório, realizar anamnese rigorosa a respeito de possível 

infecção com COVID-19. 

2) Equipamentos de Proteção Individual (EPI): uso de proteção ocular; luvas 

impermeáveis com punho longo e justo; e máscara cirúrgica, preferencialmente 

N95. 

3) Desinfecção dos equipamentos utilizados na adaptação e na caixa de teste de 

lentes de contato: higienização adequada das caixas de prova, lentes oftálmicas 

e lentes de contato. Limpeza dos instrumentos usados na adaptação das lentes 

(por exemplo: lâmpada de fenda, apoio de testa e queixo, ceratômetro) na saída 

do paciente do consultório, que deve ser realizada com hipoclorito de sódio, 

álcool 70% ou outros desinfetantes hospitalares. 

4) Higiene das mãos: deve ser realizada antes e depois de entrar em contato com 

qualquer paciente, mesmo quando as luvas forem usadas. A higienização inclui 

a limpeza com álcool gel ou com água e sabão ou ambos. É importante que 

durante o exame do paciente, os profissionais evitem tocar seu próprio rosto, 

nariz, boca e olhos. 

5) Monitorização de oftalmologistas e contatólogos: profissionais com sintomas 

semelhantes à gripe não devem ser afastados do trabalho. A atualização médica 

sobre a pandemia é frequente e acontece rapidamente, pois o vírus e a doença 

são novos e ainda há muito desconhecimento. 

 

As orientações pontuadas acima pelos autores têm sido adotadas também pelas 

sociedades Médicas Oftalmológicas por todo mundo, o que nos faz concluir que devem 

ser seguidas com rigor pelos profissionais adaptadores de lentes de contato. 
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