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BCLA Guidance; Regresso à Prática na COVID-19 
 
 
A BCLA oferece uma lista de pontos a considerar para todos os profissionais da visão, suas 
práticas e equipas, à medida que voltamos a ver os pacientes durante a pandemia da COVID-
19. Estas sugestões fornecerão orientação e ajudarão a proteger tanto os colaboradores 
como os pacientes.  
Estas recomendações foram concebidas para oferecer aconselhamento e são provas 
baseadas tanto na literatura como na orientação de associações profissionais. 
Este documento deve ser utilizado em conjunto com a orientação local do país/região de 
regulamentação e/ou do organismo profissional. 
 
Proteção de colaboradores, dos pacientes e da prática 
 

• Minimize o número de funcionários na prática; algumas tarefas podem ser realizadas 
em casa 

• Assegure que todos os colaboradores verificam se têm sinais e sintomas da COVID-
19 antes de cada dia de trabalho; quaisquer sinais e sintomas, o colaborador não deve 
dirigir-se ao local de trabalho. 

• Forneça equipamento de proteção individual (EPI) de acordo com as orientações do 
governo local, e forme a equipa sobre a sua utilização (tais como máscaras faciais, 
luvas descartáveis, óculos de proteção e máscaras de proteção facial). 

• Treine novamente os colaboradores sobre técnicas de lavagem das mãos  

• Forneça gel antisséptico de mãos com álcool* para utilização após lavagem das mãos. 

• Limpe frequentemente puxadores de portas, cadeiras, porta papéis, canetas, etc. Os 
terminais de pagamento devem ser limpos após cada utilização e os clientes devem 
ser encorajados a utilizar métodos de pagamento sem contacto. 

• Zona de espera: cadeiras com pelo menos 2 metros de distância para garantir o 
distanciamento social. 

• Retire revistas, brinquedos, máquinas de café e dispensadores de água da zona de 
espera. 

• Remova todos os acessórios desnecessários tais como rebuçados, canetas, 
ornamentos, expositores florais, etc. 

• Se possível, abrir janelas e considerar não utilizar ar condicionado 

• Tenha um stock de máscaras para o caso dos pacientes que cheguem sem marcação 
(ou considere a possibilidade de oferecer uma nova máscara a todos os que entram 
no seu consultório) 
 

Gestão de Práticas e Marcações  
 

• O número de consultas terá de ser reduzido para permitir a limpeza do equipamento 
entre pacientes, para minimizar a relação entre os colaboradores e o paciente na 
prática em qualquer momento e para manter os requisitos de distanciamento social 

• Pergunte sobre a saúde do paciente ao fazer a marcação 

• Explique aos pacientes no momento da marcação da consulta, que a rotina pode ser 
diferente da anterior. 

o Serão contactados antes da marcação para se assegurar de que não 
apresentam sinais ou sintomas 

o A marcação terá de ser reagendada após o período de quarentena exigido, 
caso apresentem sintomas antes de comparecerem 

o Serão obrigados a usar sempre uma máscara 
o Vir apenas o próprio, sempre que possível, e possivelmente esperar fora até 

ser chamado, para assegurar o distanciamento social 
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• Forneça gel antisséptico de mãos com álcool em vários pontos, incluindo junto aos 
lavatórios. 

• Para reduzir o tempo de contacto no consultório, pondere a realização do histórico e 
sintomas e outros detalhes relevantes por telefone ou por videochamada antes da 
consulta 

• Utilize qualquer tecnologia de chamada telefónica/vídeo, se a regulamentação local do 
país o permitir, para o fornecimento contínuo de lentes de contacto 

 
Rotina 

• Lave as mãos depois de ver um paciente, depois de limpar o equipamento e antes do 

próximo paciente. Após a lavagem das mãos, aplicar álcool em gel* de cada vez. 

• Limpe todos os equipamentos e superfícies após o contacto com qualquer/todos os 

pacientes 

• Sempre que possível, faça o histórico e sintomas e outros detalhes antes da consulta 

através de uma chamada telefónica ou de vídeo, para minimizar o tempo de consulta. 

Se não for possível, o Profissional da visão e o Paciente precisam de exercer um 

distanciamento social de 2 metros para estas conversas. 

• Use máscara facial de acordo com as orientações do governo local e garanta que o 

paciente também usa uma máscara 

• Evite conversas enquanto está perto do paciente 

• Se possível, utilize uma proteção respiratória na lâmpada de fenda.  

• Esteja atento às gotículas respiratórias no equipamento e tenha cuidado extra na 

limpeza. 

• Utilize material descartável, como lentes de contacto de ensaio, corantes essenciais, 

cotonetes/algodão, etc. 

• Para qualquer produto de manutenção de lentes de contacto utilizado, opte por um 

frasco pequeno e dê-o ao paciente ou elimine-o após o uso 

• Qualquer estojo de lente de contacto utilizados, entregue-o ao paciente ou descarte 

• Elimine de forma segura todos os artigos descartáveis 

• No final da consulta, reforce a lavagem das mãos, o uso e o tempo de substituição das 

lentes de contacto e o cumprimento dos cuidados de manutenção com as mesmas 

*conteúdo de álcool mínimo de 60% 

 
Fontes e leitura adicional 
 
The COVID-19 pandemic: Important considerations for contact lens practitioners” by Lyndon Jones, Karen Walsh, Mark Wilcox, Philip Morgan &Jason J. Nichols – 
CLAE Journal https://www.contactlensjournal.com/article/S1367-0484(20)30055-2/fulltext 
Could telehealth help eye care practitioners adapt contact lens services during the COVID-19 pandemic?” Manbir Nagra, Marta Vianya-Estopa & 
James S. Wolffsohn - CLAE Journal https://www.contactlensjournal.com/article/S1367-0484(20)30075-8/fulltext 
Contact lens practice in the time of COVID-19” by Fabrizio Zeri & Shehzad Naroo - CLAE Journal https://www.contactlensjournal.com/article/S1367-
0484(20)30050-3/fulltext 

 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html#How-to-Protect-Yourself 

https://euromcontact.org/2020/05/08/recommended-considerations/ 
https://www.aaopt.org/my-covid-hub 
https://www.aoa.org/optometry-practice-reactivation-preparedness-guide 
https://www.college-optometrists.org/the-college/media-hub/news-listing/coronavirus-covid-19-guidance-for-
optometrists.html 
https://www.aao.org/headline/alert-important-coronavirus-context 
https://core.uwaterloo.ca/covid-19/ 
https://iacle.org/covid-19-resources/ 
https://www.sfo-online.fr/actualites/les-fiches-de-recommandations-de-la-sfo-face-lepidemie-covid-19 
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