
 

Os principais especialistas em lentes de contato 

eliminam informações errôneas sobre as 

proteções contra coronavírus / Covid-19 para 

usuários de lentes de contato 

 

Pesquisadores do Canadá, Reino Unido e Estados Unidos compartilham orientações 

sobre uso e manuseio seguros; lavagem cuidadosa das mãos e conformidade com a 

desinfecção são importantes. 

 

Waterloo, Ontario, March 12, 2020: Três dos pesquisadores que mais publicam 

em todo  mundo em saúde ocular estão respondendo às informações erradas que 

circulam sobre lentes de contato e óculos em meio à nova pandemia de 

coronavírus / Covid 19. 

 

Lyndon Jones, Diretor do Centro de Pesquisa e Educação Ocular (CORE) da 

Universidade de Manchester (Reino Unido); e Jason Nichols, Vice-presidente 

associado de pesquisa e professor da Universidade do Alabama na Escola de 

Optometria de Birmingham (Estados Unidos) e editor-chefe da Contact Lens 

Spectrum estão aconselhando profissionais de saúde ocular  e consumidores a 

prestar atenção a práticas sólidas e baseadas em evidências sobre cuidados com os 

olhos. 



• Uso das lentes de contato em segurança: Apesar dos mitos e informações 

erradas terem surgido nas últimas 48 horas, o uso das lentes de contato 

continua sendo uma forma segura e altamente eficaz de correção da visão 

para milhões de pessoas no mundo inteiro. 

• A lavagem adequada das mãos é essencial: Ao usar lentes de contato ou 

óculos, é primordial a lavagem cuidadosa das mãos com água e sabão, seguido 

de secagem manual com toalhas de papel não utilizadas. Para os usuários das 

lentes de contato, isso deve ocorrer antes de cada inserção e remoção. 

• Desinfetar lentes de contato: Os usuários de lentes de contato devem 

descartar suas lentes diárias descartáveis todas as noites ou desinfetar 

regularmente suas lentes mensais e de duas semanas de acordo com o 

fabricante e profissionais  de saúde ocular. 

• Desinfecção de óculos: alguns vírus, como o COVID-19, podem 

permanecer em superfícies duras por horas a dias, que podem ser 

transferidos para os usuários de óculos, dedos e rostos. Isso vale 

especialmente para presbíopes (pessoas com mais de 40 anos). A maioria 

dos presbíopes requer óculos de leitura e eles podem estar colocando-os 

dentro e fora do rosto várias vezes ao dia. Essa faixa etária parece estar 

entre a população mais vulnerável ao desenvolvimento do COVID-19, em 

comparação com os usuários de lentes de contato, que geralmente são mais 

jovens. 

• Descontinuar o usa da lente somente se estiver doente: Interromper o uso 

da lente de contato quando o paciente estiver doente é aconselhado, a mesma 

orientação para outros tipos de doença. 



• Não é comprovado que os óculos oferecem proteção: Não há evidências 

científicas de que usar óculos  forneça proteção contra COVID-19 ou outras 

transmissões virais 

 

Um artigo revisado recentemente e publicado na Contact Lens and Anterior Eye 

chama atenção para como os hábitos de lavagem das mãos podem afetar o 

desenvolvimento de ceratite microbiana relacionada à lente de contato e eventos 

inflamatórios da córnea. 

Os centros dos EUA para controle e prevenção de doenças e a Organização Mundial 

de Saúde recomendam que as pessoas limpem as mãos frequentemente para 

reduzir o risco de contrair o vírus. Especificamente, eles aconselham todas as 

pessoas a: 

• Lavar as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 

segundos, especialmente depois de estar em um local público ou depois de 

assoar o nariz, tossir ou espirrar. 

• Se não houver disponibilidade de água e sabão, use um desinfetante para as 

mãos que contenha pelo menos 60% de álcool. Cubra todas as superfícies das 

mãos e esfregue-as juntas até que estejam secas. 

• Evite tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. 

• Use óculos de proteção individual aprovados (máscaras médicas, óculos ou 

protetores faciais) em ambientes envolvidos no cuidado de pacientes 

(https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331215/WHO-2019-

nCov-IPCPPE_use-2020.1-eng.pdf) 

 

Sobre os Especialistas  
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O centro de Pesquisa e Educação Ocular (CORE) foi criado em 1988 na Escola de 

Optometria e Ciências da Visão da Universidade de Waterloo. Nas três décadas 

seguintes, a organização passou de uma operação de três pessoas para um 

próspero centro de pesquisa básica e aplicada, colaborando com patrocinadores, 

agências e academia em biociências avançadas, pesquisa clínica e educação. Sua 

independência e os resultados da mais alta qualidade estão no centro de muitos 

dos avanços mais destacados em saúde ocular. Hoje, o diretor Lyndon Jones e a 

equipe de aproximadamente 50 pessoas atendem a uma variedade de setores 

oftalmológicos, incluindo dispositivos médicos, produtos farmacêuticos oculares, 

tecnologia digital e outras, com foco no segmento anterior. Para mais 

informações, visite core.uwaterloo.ca. 

A Eurolens Research da Universidade de Manchester é um grupo especializado em 

lentes de contato e pesquisa de superfície ocular, fundado em 1990. O grupo é 

liderado pelo professor Philip Morgan, que também atua como chefe da 

Optometria da Divisão de Farmácia e Optometria da Universidade. . O professor 

Morgan é ex-presidente imediato da Associação Internacional de Educadores em 

Lentes de Contato. 

Jason J Nichols, OD MPH PhD é vice-presidente associado de pesquisa do 

departamento do vice-presidente de pesquisa da Universidade do Alabama em 

Birmingham e professor na Escola de Optometria. Ele também realiza ativamente 

pesquisas sobre superfície ocular e lentes de contato e treina estudantes de 

doutorado e bolsistas. Ele escreve e dá palestras extensivamente sobre lentes de 

contato e condições da superfície ocular, como o olho seco e a doença das 

glândulas melbomianas. Atualmente, o Dr. Nichols é editor da Contact Lens 

Spectrum  e Contact Lens Today cujas publicações alcançam  mais de 50.000 



profissionais de saúde ocular em todo o mundo. Ele também preside o Simpósio 

Especial de Lentes Especiais, que é a maior reunião específica de lentes de contato 

da América do Norte. O Dr. Nichols também atua como editor associado de lentes 

oculares e de contato e faz parte do conselho editorial da The Ocular Surface. O Dr. 

Nichols é  diplomado duplamente nas seções da Academia Americana de 

Optometria (AAO) da Saúde Pública e  Lentes de contato e tecnologia de refração. 

Seus prêmios incluem três bolsas Ezell e o Borish Award da American Academy of 

Optometry e Distinguished Scholar e membro das Academias Nacionais de Prática. 
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