
 

CORE – Centre for Ocular Research e Education 

Construindo 30 anos de pesquisa ocular 

 

A CORE aconselha os usuários de lentes de contato 

sobre o uso seguro em meio a preocupações com o 

COVID-19, reforça a higiene adequada das mãos 

 

Estudo recente destaca a importância de boas práticas para 

evitar infecções 

WATERLOO, Ontário, 11 de março de 2020 - Como frascos de sabão voam das 

prateleiras e o desinfetante para as mãos é escasso desde a disseminação global do 

novo coronavírus COVID-19, as pessoas estão prestando mais atenção às práticas de 

lavagem das mãos. Embora não haja sugestão de associação entre COVID-19 e uso 

seguro de lentes de contato, para milhões de usuários de lentes em todo o mundo, o 

aumento do foco na lavagem das mãos é uma mensagem de boas-vindas. 

 



 

 

Uma revisão recente da literatura do Professor Emérito Desmond Fonn e do Centro de 

Pesquisa e Educação Ocular (CORE) relata que a higiene adequada das mãos é 

especialmente importante para pessoas que usam lentes de contato. O estudo 

revisado por pares, publicado na Contact Lens and Anterior Eye, chama a atenção para 

como os hábitos de lavagem das mãos podem afetar o desenvolvimento de ceratite 

microbiana relacionada à lente de contato, que pode ser grave e ameaçadora da visão, 

além de eventos inflamatórios da córnea. 

"De repente, todo mundo está pesquisando técnicas de lavagem das mãos no Google 

com a disseminação do COVID-19", disse Lyndon Jones, PhD, DSc, FCOptom, FAAO, 

FBCLA, co-autor e diretor do CORE. “Claramente, esse é um conselho sensato para 

ajudar a reduzir o risco de transferência do vírus; no entanto, fora da crise atual, o foco 

em boas técnicas de lavagem das mãos também deve ser obrigatório para os usuários 

de lentes de contato. Com a quantidade de informações disponíveis sobre esse tópico 

no momento, é oportuno lembrar aos usuários de lentes quanto o simples ato de lavar 

as mãos minuciosamente pode reduzir o risco de ocorrência de complicações 

relacionadas às lentes. ” 

 



 

 

O documento mostra que, de acordo com sua capacidade de reduzir a propagação da 

doença, a lavagem cuidadosa das mãos com água e sabão seguida de secagem com 

toalhas de papel não usadas deve reduzir significativamente a transferência de 

contaminação microbiana das mãos para as lentes de contato ou para os olhos. Mãos 

limpas e uso de lentes de descarte diário resultam no menor risco de complicações 

relacionadas às lentes de contato. Para usuários de lentes reutilizáveis, há diretrizes 

adicionais sobre limpeza de lentes e estojos que podem ser baixadas para uso do 

paciente no recurso educacional Atualização de lentes de contato da CORE. 

 

 

 

Ver para crer 

Em 2018, a CORE publicou uma série de fotos que demonstram o rápido crescimento 

de bactérias associadas ao manuseio incorreto de lentes de contato. Os pesquisadores 

do CORE expuseram lentes de contato novas e limpas tanto em mãos limpas como  

não lavadas.  As mãos não lavadas foram pressionadas no ágar (Figura 2a) e também 

usadas para manusear uma nova lente de contato (Figura 2b). Os cientistas repetiram 

o procedimento depois de seguir as práticas recomendadas de lavagem das mãos, 

tocando diretamente no ágar, além de colocar e remover uma lente de contato 

(Figuras 2c e 2d). Os resultados demonstram claramente o impacto do manuseio nas 

lentes de contato. Amostras que foram tocadas com mãos não lavadas mostraram um 

número significativamente maior de bactérias visíveis. Em comparação, as lentes de 

contato tocadas com as mãos limpas tinham apenas uma carga bacteriana mínima. 



 

 

 

As lentes de contato são uma forma segura e altamente eficaz de correção da visão 

usada por milhões de pessoas em todo o mundo, mas ignorar o bom cuidado das 

lentes de contato pode ter um efeito devastador na saúde e na visão dos olhos", diz 

Miriam Heynen, MSc, pesquisadora sênior do CORE, que conduziu o experimento com 

a assistente de pesquisa de laboratório Vivian Chan, BSc. “É essencial cuidar de suas 

lentes de contato com as mãos limpas e secas, um ponto que é claramente ilustrado 

nas imagens compartilhadas aqui.” 

As fotos do estudo de manipulação estão disponíveis para uso por profissionais de 

oftalmologia e usuários de lentes de contato em 

https://core.uwaterloo.ca/news/seeing-isbelieving-eye-popping-photos-show-why-

good-contact-lens -hygiene-isessential / 

O Dr. Jones concluiu dizendo: “Entendemos a relevância das boas práticas de lavagem 

das mãos para todos no clima atual do COVID-19. Além do foco atual, também é 

prudente lembrar aos usuários de lentes de contato sua necessidade contínua de 

realizar uma boa higiene das mãos antes de tocar suas lentes e olhos. ” 

 

Sobre o Centro de Pesquisa e Educação Ocular (CORE)  

O Centro de Pesquisa e Educação Ocular (CORE) foi criado em 1988 na Escola de 

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

seguintes, a organização evoluiu  para três pessoas em um centro próspero de 

pesquisa básica e aplicada, colaborando com patrocinadores, agências e academia em 

biociências avançadas, pesquisa clínica e educação. Sua independência intransigente e 

os resultados da mais alta qualidade estão no centro de muitos dos avanços mais 



importantes na saúde ocular. Hoje, sua equipe de aproximadamente 50 pessoas 

atende a uma variedade de setores oftalmológicos, incluindo dispositivos médicos, 

produtos farmacêuticos oculares, tecnologia digital e outros, com foco no segmento 

anterior. Para mais informações, visite core.uwaterloo.ca. 

CONTATO COM A MÍDIA Aimee J. Lewis McDougall Communications para CORE 

aimee@mcdougallpr.com ou +1.585.414.9838 


