
 

 

 

 

 

 

Posicionamento da Associação Internacional dos Educadores de lentes 

de contato sobre a pandemia do COVID-19 e  o uso de lentes de contato  

O surto global da doença de Coronavírus COVID-19 levantou questões sobre a 

segurança do uso de lentes de contato durante a pandemia, as precauções que os 

pacientes devem tomar ao manusear e usar lentes de contato e o que constituiria a 

melhor prática clínica dos profissionais de saúde ocular. 

Os educadores de lentes de contato precisam estar preparados para responder a essas 

perguntas e fornecer informações confiáveis. Embora ainda estejam surgindo 

relatórios na literatura sobre COVID-19 e lentes de contato, existem precauções 

sensatas que pacientes e profissionais de saúde ocular podem adotar no momento. 

Com quase 950 membros em 79 países, o a Associação Internacional dos Educadores 

de lentes de contato desempenha um papel importante na promoção do uso seguro 

de lentes de contato em todo o mundo. Aqui resumimos os principais pontos e 

medidas a serem considerados com base nas evidências atuais. 

Pontos chave 

• Atualmente, não há evidências que sugiram um risco aumentado de contração do 

COVID-19 pelo uso das lentes de contato em comparação com o uso de óculos. 

• Não há evidências de que os usuários de lentes de contato assintomáticas devam 

interromper o uso de lentes de contato devido ao risco aumentado de desenvolver 

COVID-19. 

• Os profissionais de lentes de contato devem lembrar os pacientes sobre os principais 

comportamentos de cuidados com as lentes, que minimizarão a probabilidade de 

infecção ou eventos inflamatórios. 

• Os profissionais devem considerar como podem continuar melhor administrando 

seus pacientes com lentes de contato se o acesso aos cuidados nas clínicas tiver sido 

reduzido. 

 

 

 



Medidas para usuários de lentes de contato 

 

• Todos os usuários: lave bem as mãos com água e sabão por pelo menos 20 segundos 

e depois seque com uma toalha de papel, especialmente antes de cada inserção e 

remoção das lentes. Evite o contato direto da água com suas lentes de contato. 

• Todos os usuários: evite tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. 

• Todos os usuários: descarte suas lentes de acordo com o cronograma recomendado 

(por exemplo, todos os dias, a cada duas semanas ou todo mês). 

• Todos os usuários: interrompa o uso se não estiver bem, principalmente com 

sintomas de resfriado ou gripe. 

• Usuários de lentes de contato reutilizáveis: limpe e desinfete suas lentes todos os 

dias com os produtos de cuidados recomendados pelo seu profissional de lentes de 

contato. 

• Usuários de lentes de contato reutilizáveis: limpe sua caixa de armazenamento 

diariamente e substitua regularmente. 

 

Medidas para médicos 

 

• Siga os conselhos do seu órgão regulador nacional ou organização profissional. 

• Reagendar compromissos não urgentes. 

• Reagendar novos compromissos de adaptação de lentes de contato. 

• Reduzir o contato físico com os pacientes. 

• Use equipamento de proteção individual aprovado, conforme apropriado. 

• Desinfete o equipamento das lentes de contato e os conjuntos de teste. 

• Enfatize a importância da higiene das mãos e do uso correto das lentes de contato. 

• Monitore toda a equipe quanto a sinais do vírus. 

• Mantenha o distanciamento social sempre que possível. 

• Considere novas estratégias de gerenciamento e caminhos de referência onde a 

prestação de cuidados clínicos é reduzida. 

• Minimize ativamente o impacto no serviço de saúde mais amplo. 

• Permaneça alerta para novas descobertas à medida que elas surgirem. 
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