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1. CONTROLO DE ALTERAÇÕES 
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01 02/05/2020 Procedimentos de prevenção e controlo da infeção, bem como de deteção e 

vigilância de eventuais casos de Covid-19, em consonância com a Orientação n.º 

006/2020 da DGS e orientações da APLO e ANO. 

02 05/01/2021 Atualização com as novas lojas de Águeda, Torres Vedras e Santarém  

03 16/03/2021 Atualização com as novas lojas de Guimarães e Famalicão 
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2. INTRODUÇÃO 

 

O presente documento dá a divulgar os pontos essenciais do Plano de Contingência da IBEROPTICAS, LDA para a 

Doença por Coronavírus (COVID-19) estabelecido pela IBEROPTICAS, LDA, fornece informação aos colaboradores 

da empresa sobre esta nova doença, sobre as medidas de prevenção e controlo desta infeção, e sobre os 

procedimentos e medidas a adotar perante a identificação de casos suspeitos e/ou confirmados assim como os 

procedimentos a adotar ao nível do atendimento e consulta. O Plano de Contingência da IBEROPTICAS, LDA para 

a Doença por Coronavírus (COVID-19) foi desenvolvido com base nas orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS) 

- Orientação n.º 006/2020 da DGS, nas orientações da APLO e ANO e na melhor evidência científica disponível até 

ao momento. Os colaboradores da IBEROPTICAS, LDA serão informados sobre a doença por coronavírus 

(COVID19) e sobre as formas de evitar a transmissão, através dos meios mais adequados: página interna 

(https://opticenter.pt/covid/), por correio eletrónico, afixação de cartazes nos espaços comuns, etc. De igual 

modo, a informação sobre as recomendações e procedimentos estabelecidos no Plano de Contingência da 

IBEROPTICAS, LDA para a Doença por Coronavírus (COVID-19), nomeadamente as normas de higiene a adotar por 

funcionários e clientes, será divulgada, através dos meios mais adequados. A IBEROPTICAS, LDA está 

comprometida com a proteção da saúde e a segurança dos seus colaboradores, tendo também um papel 

importante a desempenhar na limitação do impacto negativo deste surto na comunidade, face às valências de 

conhecimento que detêm em diversas áreas. 

 

Sempre que a evolução da situação epidemiológica o justificar as recomendações contidas neste plano de 

contingência serão objeto de atualização.  

 

3. A DOENÇA POR CORONAVÍRUS (COVID-19) 

 

Os coronavírus são uma família de vírus conhecidos por causar doença no ser humano e são bastante comuns em 

todo o mundo. A infeção origina sintomas inespecíficos como tosse, febre ou dificuldade respiratória, ou 

apresentar-se como doença mais grave, como pneumonia. O novo coronavírus (SARS-CoV-2), agente causador da 

doença por coronavírus (COVID-19), foi identificado pela primeira vez em dezembro de 2019, na Cidade de Wuhan 

(China). Embora o epicentro da epidemia tenha ocorrido em Wuhan, Província de Hubei (China), onde foram 

relatados os primeiros casos, o risco de infeção não se limita a Wuhan, mas a qualquer região com casos 

confirmados onde se verifique transmissão ativa e sustentada do vírus. Atualmente Portugal está com 25 282 

casos confirmados (à data da elaboração deste Plano de Contingência). O período de incubação do novo 

coronavírus é de 2 a 14 dias. Após exposição a um caso confirmado de COVID-19, podem surgir os seguintes 

sintomas:  

 

- Dificuldade respiratória; 

- Tosse; 

- Febre. 

 

De forma geral, estas infeções podem causar sintomas mais graves em pessoas com sistema imunitário mais 

fragilizado, pessoas mais velhas, e pessoas com doenças crónicas como diabetes, cancro e doenças respiratórias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0062020-de-26022020-pdf.aspx
https://opticenter.pt/covid/
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4. A TRANSMISSÃO DO COVID-19 

 

Pelo que é conhecido de outros coronavírus, a transmissão de COVID-19 acontece quando existe contacto 

próximo (perímetro até 2 metros) com uma pessoa infetada. O risco de transmissão aumenta quanto maior for o 

período de contacto com uma pessoa infetada. As gotículas produzidas quando uma pessoa infetada tosse ou 

espirra (secreções respiratórias que contêm o vírus) são a via de transmissão mais importante. Existem duas 

formas através das quais uma pessoa pode ficar infetada: 

 

- As secreções podem ser diretamente expelidas para a boca ou nariz das pessoas em redor (perímetro até 2 

metros) ou podem ser inaladas para os pulmões;  

 

- Uma pessoa também pode ficar infetada ao tocar em superfícies ou objetos que possam ter sido 

contaminados com secreções respiratórias e depois tocar na sua própria boca, nariz ou olhos.  

O risco de infeção estende-se a qualquer área internacional com casos confirmados onde se verifique 

transmissão ativa e sustentada do vírus. 

 

5. O QUE É UM CASO SUSPEITO 

 

A classificação de um caso como suspeito de doença por coronavírus (COVID-19) deve obedecer a critérios clínicos 

e epidemiológicos. A definição seguinte é baseada na informação atualmente disponível no Centro Europeu de 

Prevenção e Controlo de Doença Transmissíveis (ECDC). 

 

Critérios clínicos 

E 

Critérios epidemiológicos 

Febre  
OU 

 Tosse  
OU  

Dificuldade respiratória 

História de viagem para áreas com transmissão 
comunitária ativa nos 14 dias anteriores ao 

início de sintomas  
OU  

Contacto com caso confirmado ou provável de 
infeção por COVID-19, nos 14 dias antes do 

início dos sintomas  
OU  

Profissional de saúde ou pessoa que tenha 
estado numa instituição de saúde onde são 

tratados doentes com COVID-19 
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6. DEFINIÇÃO DA ÁREA DE ISOLAMENTO 

 

É estabelecida uma área de isolamento na IBEROPTICAS, LDA. A colocação de um colaborador suspeito de infeção 

por COVID-19 numa área de isolamento visa impedir que outros colaboradores possam ser expostos e infetados. 

Esta medida tem como principal objetivo evitar a propagação de uma doença transmissível. 

 

 Na IBEROPTICAS, LDA foram definidas as seguintes áreas de isolamento:  

 

Loja de Aveiro - Sala de refeições situada ao fundo do corredor com acesso ao WC junto a essa sala. 

Loja de Coimbra – Sala de refeições com acesso ao WC pela oficina. 

Loja de Santo Tirso – Área do escritório no piso 2 com acesso ao WC nesse mesmo piso. 

Loja de Leiria - Mezzanine com acesso ao WC nesse mesmo piso. 

Loja de Retail – WC dos deficientes. 

Loja de Viseu – Mezzanine com acesso ao WC nesse mesmo piso. 

Loja de Fafe – Escritório ao lado do consultório com acesso ao WC no piso 1. 

Loja de Braga – Consultório. 

Loja de Águeda – WC. 

Loja de Torres Vedras – Área da copa com acesso ao WC. 

Loja de Santarém – Área da copa no 1º piso com acesso ao WC. 

Loja de Guimarães – Consultório 3 com acesso ao WC via sala de espera. 

Loja de Famalicão - Consultório 3 com acesso ao WC. 

 

 

Esta área deverá estar equipada com: 

 

- telefone ou telemóvel; 

- cadeira ou marquesa (para descanso e conforto do colaborador suspeito de infeção por COVID-19, enquanto 

aguarda a validação de caso e o eventual transporte pelo INEM); 

- kit com água e alguns alimentos não perecíveis; 

- contentor de resíduos (com abertura não manual e saco de plástico); 

- solução antisséptica de base alcoólica; 

- toalhetes de papel; 

- máscara(s) cirúrgica(s); 

- luvas descartáveis; 

- termómetro. 

 

Nesta área, existe uma instalação sanitária devidamente equipada, nomeadamente com doseador de sabão e 

toalhetes de papel, para a utilização exclusiva do caso suspeito. Os colaboradores deverão ser informados da 

localização da área de isolamento na sua instituição. 
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7. DESIGNAÇÃO DO PONTO FOCAL 

 

A IBEROPTICAS, LDA designará um Responsável por loja (Ponto Focal) pela gestão de qualquer caso suspeito de 

COVID-19. Os colaboradores serão informados de quem é o Responsável. É a este Ponto Focal que deverá ser 

reportada uma situação de doença enquadrada de um colaborador com sintomas e ligação epidemiológica 

compatíveis com a definição de caso possível de COVID-19. Sempre que for reportada uma situação de um 

colaborador com sintomas, o Ponto Focal deverá assegurar o cumprimento dos procedimentos estabelecidos no 

Plano de Contingência da IBEROPTICAS, LDA para a Doença por Coronavírus (COVID-19). O Ponto Focal será o 

elemento que acompanhará o caso suspeito até à área de isolamento designada, prestará o apoio necessário e 

desencadeará os contactos estabelecidos no Plano de Contingência da IBEROPTICAS, LDA. 

 

Ponto focal Loja de Aveiro……………………………………………………..………………………………………………………Cidália Rebelo 

Ponto focal Loja de Coimbra………………………………………………………………………….………………………………..Mónica Pires 

Ponto focal Loja de Santo Tirso…………………………………………………………………….………….…………………………Sílvia Costa 

Ponto focal Loja de Leiria……………………………………………………………………………..……………………………Adriana Catarino 

Ponto focal Loja do Retail…………………………………………………………………………………..……………………………….David Silva 

Ponto focal Loja de Viseu………………………………………………………….…………………………..………………………..Marta Cabral 

Ponto focal Loja de Fafe………………………………………………………….………………………….……………………….Ângela Ferreira 

Ponto focal Loja de Braga……………………………………………………………………………………….………………………….José Carlos 

Ponto focal Loja de Águeda………………………………………………………………………………………..………..…………..Micaela Luíz 

Ponto focal Loja de Torres Vedras…………………………..……………………………………………………..………..…………..Cátia Braz 

Ponto focal Loja de Santarém…………………………………………………………………………..………..……….………..Dulce Azevedo 

Ponto focal Loja de Guimarães ……………………………………………………………………..………..……….………..Juliana Marques 

Ponto focal Loja de Famalicão …………………………………………………………………………..………..……….………..Cátia Ferreira 

 

8. PROCEDIMENTOS NUM CASO SUSPEITO 

 

(Seguir FLUXOGRAMA DE SITUAÇÃO DE TRABALHADOR COM SINTOMAS COVID-19 NUMA EMPRESA – Anexo I) 

 

Qualquer colaborador com critérios compatíveis com a definição de caso suspeito de doença por COVID-19, ou 

alguém que identifique um colaborador nestas circunstâncias, deverá informar imediatamente o ponto focal 

designado na respetiva loja e dirigir-se para a área de isolamento definida para aquele efeito. 

 

Deverá ser prestada ao colaborador doente toda a assistência necessária, incluindo se existirem dificuldades de 

locomoção. O ponto focal deverá certificar-se que o caso suspeito se desloca para a área de isolamento ou 

acompanhá-lo até à mesma. Sempre que possível deve-se assegurar a distância de segurança (superior a 1 metro) 

do doente. O percurso estabelecido até à área de isolamento deverá evitar o uso de elevadores, de forma a evitar 

contaminação de superfícies. Deverão preferencialmente ser utilizadas escadas, não devendo idealmente ser 

usados os corrimãos como apoio. 

 

O ponto focal que acompanha e presta assistência ao colaborador com sintomas, deve garantir, antes de se iniciar 

esta assistência, que está a usar uma máscara cirúrgica e luvas descartáveis, para além do cumprimento das 

precauções básicas de controlo de infeção quanto à higiene das mãos, após contacto com o caso suspeito. 

 

No interior da área de isolamento, o caso suspeito de COVID-19 deve contactar a Linha SNS 24 (808 24 24 24). 
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O caso suspeito deve usar uma máscara cirúrgica, se a sua condição clínica o permitir. A máscara deverá ser 

colocada pelo próprio e este deverá verificar se a máscara se encontra bem ajustada (ou seja: ajustamento da 

máscara à face, de modo a permitir a oclusão completa do nariz, boca e áreas laterais da face. Em homens com 

barba, poderá ser feita uma adaptação a esta medida - máscara cirúrgica complementada com um lenço de 

papel). Sempre que a máscara estiver húmida, o caso suspeito deverá substituí-la por outra. 

 

 

Após avaliação, a Linha SNS 24 informa o caso suspeito ou ponto focal: 

 

- Se não se tratar de facto de um caso suspeito de COVID-19: define os procedimentos adequados à situação 

clínica do colaborador; 

 

- Se se tratar de facto de um caso suspeito de COVID-19: a Linha SNS 24 contacta a Linha de Apoio ao Médico 

(LAM), da Direção-Geral da Saúde (DGS), para validação da suspeição. 

Desta validação o resultado poderá ser: 

 

- Caso Suspeito Não Validado: fica encerrado para COVID-19. O SNS 24 define os procedimentos 

habituais e adequados à situação clínica do colaborador. O colaborador informa o ponto focal da não 

validação, e este último deverá informar a gerência da empresa. 

 

- Caso Suspeito Validado, a DGS ativa o INEM, o INSA e Autoridade de Saúde Regional, iniciando-se a 

investigação epidemiológica e a gestão de contactos. O ponto focal informa a gerência da empresa 

da existência de um caso suspeito de COVID-19 validado. 

 

9. PROCEDIMENTOS NUM CASO SUSPEITO VALIDADO 

 

Na situação de caso suspeito validado: 

 

- O colaborador doente deverá permanecer na área de isolamento (com máscara cirúrgica, desde que a sua 

condição clínica o permita), até à chegada da equipa do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), ativada 

pela DGS, que assegura o transporte para o hospital de referência, onde serão colhidas as amostras biológicas 

para realização de exames laboratoriais no INSA; 

 

- O acesso dos outros colaboradores à área de isolamento fica interditado (exceto ao ponto focal da loja); 

 

- O caso suspeito validado deverá permanecer na área de isolamento até à chegada da equipa do INEM ativada 

pela DGS, de forma a restringir, ao mínimo indispensável, o contacto deste caso com outro(s)  colaboradores. 

Devem ser evitadas deslocações adicionais do caso suspeito validado nas instalações da loja. 

A DGS informa a Autoridade de Saúde Regional dos resultados laboratoriais, que por sua vez informa a Autoridade 

de Saúde Local. A Autoridade de Saúde Local informa a gerência da empresa dos resultados dos testes 

laboratoriais e: 

 

- Se o caso for infirmado, este fica encerrado para COVID-19, sendo aplicados os procedimentos habituais, 

incluindo limpeza e desinfeção da área de isolamento. 

 

 

- Se o caso for confirmado, a área de isolamento deve ficar interditada até à validação da descontaminação 

(limpeza e desinfeção) pela Autoridade de Saúde Local. Esta interdição só poderá ser levantada pela Autoridade 

de Saúde Local. 
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10. PROCEDIMENTOS NUM CASO CONFIRMADO 

 

Na situação de caso confirmado, a gerência deve: 

 

- Providenciar a limpeza e desinfeção (descontaminação) da área de isolamento; 

- Reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies frequentemente manuseadas e mais 

utilizadas pelo doente confirmado, com maior probabilidade de estarem contaminadas, incluindo materiais e 

equipamentos utilizados pelo caso confirmado; 

- Armazenar os resíduos do caso confirmado em saco de plástico. 

 

11. PROCEDIMENTOS NA VIGILÂNCIA DE CONTACTOS PRÓXIMOS 

 

Considera-se contacto próximo uma pessoa que não apresenta sintomas no momento, mas que teve ou pode ter 

tido contacto com um caso confirmado de COVID-19. O tipo de exposição do contacto próximo, determinará o 

tipo de vigilância.  

 

O contacto próximo com caso confirmado de COVID-19 pode ser de: 

 

- Alto risco de exposição, definido como: 

 

- Colaborador do mesmo posto de trabalho (gabinete, sala, secção, zona até 2 metros) do caso; 

- Colaborador que esteve cara-a-cara com o caso confirmado ou que esteve com este em espaço 

fechado; 

- Colaborador que partilhou com o caso confirmado louça (pratos, copos, talheres), toalhas ou outros 

objetos ou equipamentos que possam estar contaminados com expetoração, sangue, gotículas 

respiratórias). 

 

- Baixo risco de exposição (casual), definido como: 

 

- Colaborador que teve contacto esporádico (momentâneo) com o caso confirmado (ex. em 

movimento/circulação durante o qual houve exposição a gotículas/secreções respiratórias através de 

conversa cara-a-cara superior a 15 minutos, tosse ou espirro); 

- Colaborador que prestou assistência ao caso confirmado, desde que tenha seguido as medidas de 

prevenção (ex. utilização adequada da máscara e luvas; etiqueta respiratória; higiene das mãos). 

 

Além do referido anteriormente, perante um caso confirmado por COVID-19, deverão ser ativados os 

procedimentos de vigilância ativa dos contactos próximos, relativamente ao início de sintomatologia. Para efeitos 

de gestão dos contactos a Autoridade de Saúde Local, em estreita articulação com a gerência, deve: 

 

- Identificar, listar e classificar os contactos próximos (incluindo os casuais); 

- Proceder ao necessário acompanhamento dos contactos (telefonar diariamente, informar, aconselhar e 

referenciar, se necessário). 

- O período de incubação estimado da COVID-19 é de 2 a 14 dias. Como medida de precaução, a vigilância ativa 

dos contatos próximos decorre durante 14 dias desde a data da última exposição a caso confirmado. 
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A vigilância de contactos próximos deve ser a seguinte: 

Alto Risco de Exposição Baixo Risco de Exposição 

 Monitorização ativa pela Autoridade de Saúde Local 
durante 14 dias desde a última exposição. 

 Auto monitorização diária dos sintomas da COVID-
19, incluindo febre, tosse ou dificuldade em respirar. 

 Restringir o contacto social ao indispensável. 

 Evitar viajar. 

 Estar contactável para monitorização ativa durante 
os 14 dias desde a data da última exposição. 

 Auto monitorização diária dos sintomas da 
COVID-19, incluindo febre, tosse ou dificuldade 
em respirar.  

 Acompanhamento da situação pelo médico do 
trabalho. 

 

É importante sublinhar que: 

 

- A auto monitorização diária, feita pelo próprio colaborador, visa a avaliação da febre (medir a temperatura 

corporal duas vezes por dia e registar o valor e a hora de medição) e a verificação de tosse ou dificuldade em 

respirar; 

- Se se verificarem sintomas da COVID-19 e o colaborador estiver no local de trabalho, devem-se iniciar os 

PROCEDIMENTOS NUM CASO SUSPEITO; 

- Se nenhum sintoma surgir nos 14 dias decorrentes da última exposição, a situação fica encerrada para COVID-

19. 

 

12. MEDIDAS DE PREVENÇÃO GERAIS 

 

A IBEROPTICAS, LDA deverá adotar as seguintes medidas: 

 

- Alertar o Trabalhador com sintomas e ligação epidemiológica (compatíveis com a definição de caso suspeito 

de COVID-19), procedendo de forma célere à comunicação interna entre o Trabalhador com sintomas - ou o 

trabalhador que identifique um trabalhador com sintomas na empresa – e o ponto focal e a gerência. 

 

-  Monitorização individual de sintomas por parte dos funcionários, como febre, tosse e dificuldade respiratória 

e agir em conformidade caso haja algum dos sintomas. 

- Procedimentos básicos para higienização das mãos (ex. lavar as mãos com água e sabão durante pelo menos 

20 segundos; se estes não estiverem disponíveis utilize um desinfetante para as mãos que tenha pelo menos 

70% de álcool, cobrindo todas as superfícies das mãos e esfregando-as até ficarem secas; sabão e água devem 

ser usados preferencialmente se as mãos estiverem visivelmente sujas). É disponibilizado a todos os 

funcionários, solução anticética em dispositivo doseador. 

- Uso de luvas descartáveis e de utilização única por cliente ou higienização das mãos antes e depois do 

atendimento a cada cliente. 

- Procedimentos de etiqueta respiratória (ex. evitar tossir ou espirrar para as mãos; tossir ou espirrar para o 

antebraço ou manga, com o antebraço fletido ou usar lenço de papel; higienizar as mãos após o contacto com 

secreções respiratórias); 

- Procedimentos de colocação de máscara cirúrgica (incluindo a higienização das mãos antes de colocar e após 

remover a máscara); 
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- Procedimentos de conduta social (ex. alterar a frequência e/ou a forma de contacto entre os funcionários e 

entre estes e os clientes - evitar o aperto de mão, as reuniões presenciais, os postos de trabalho partilhados). 

-  Aos colaboradores que tenham que se deslocar em transportes públicos deve ser relembrada a 

obrigatoriedade do uso de máscara e nos percursos de e para a loja é aconselhado o uso de luvas. 

-  Os colaboradores devem higienizar as mãos sempre que necessário, especialmente: 

 

  - Ao chegar ao trabalho. 

- Depois de utilizar os sanitários, tossir, espirrar ou assoar o nariz. 

- Depois de manusear produtos alimentares. 

- Depois de usar esfregões, panos ou materiais de limpeza. 

- Depois de fumar. 

- Depois de recolher lixo e outros resíduos. 

- Depois de tocar em alimentos não higienizados ou crus. 

- Sempre que houver interrupção do serviço. 

- Depois de pegar em dinheiro ou receber pagamentos. 

- Ao sair do trabalho. 

 

As regras de etiqueta respiratória divulgadas pela DGS devem estar afixadas em local visível pelos clientes, em 

Português e Inglês. Colaboradores e clientes devem ser incentivados para o respetivo cumprimento. 

 

13. ACESSO E CIRCULAÇÃO NA LOJA 

 

Devem ser adotadas medidas de acesso às lojas e de circulação dentro das mesmas, que assegurem a segurança 

dos funcionários e dos clientes. A IBEROPTICAS, LDA deverá adotar as seguintes medidas: 

 

- Manter, se possível, a porta aberta para minimizar o contacto com a mesma e as respetivas maçanetas, e 

promover o arejamento natural dos espaços, se possível, ou estabelecer medidas eficazes de higienização das 

mesmas; 

 

- Gerir os acessos de modo a evitar a concentração de pessoas à entrada da loja ou situações de espera no interior, 

garantindo sempre o distanciamento físico de pelo menos 2 metros; 

 

- Interditar formas de cumprimento que envolvam o contacto físico; 

 

- Afixar as regras de etiqueta respiratória em local visível pelos clientes, em Português e Inglês, divulgadas pela 

Direção-Geral da Saúde, assim como as normas de higiene elaboradas pela empresa e incentivar os funcionários 

e os clientes para o respetivo cumprimento; 

 

- Dar indicação às transportadoras, nas operações de abastecimento às lojas, para aguardar por autorização e 

respeitar as indicações que forem definidas para descarregar o material. O(s) funcionário(s) designado(s) para a 

receção, recolha e encaminhamento de material deve(m) assegurar os cuidados de desinfeção dos objetos e 

higiene das mãos; 

 

- Eliminar, sempre que possível, quaisquer procedimentos de interação física, como a recolha de assinatura de 

receção da mercadoria, adotando formas alternativas de comunicação (e-mails de confirmação, fotografias de 

entrega ou outros). Nos casos em que tal não seja praticável, deverão ser assegurados meios para possibilitar a 

higienização das mãos no local; 
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14. DISTANCIAMENTO 

 

Em todas as áreas de trabalho devem ser cumpridas as regras de distanciamento físico. A IBEROPTICAS, LDA 

deverá adotar as seguintes medidas: 

 

- Cumprir as orientações regulamentares ou das Autoridades Públicas quanto à ocupação máxima do 

estabelecimento, nomeadamente acesso limitado a 1 cliente por 25 m2; 

 

- Assegurar uma distância mínima de dois metros entre pessoas e uma permanência das mesmas apenas pelo 

tempo necessário à aquisição dos produtos ou à prestação do serviço, recorrendo, se necessário, à inativação 

parcial de pontos de atendimento ou de prestação de serviços; 

 

- Organizar a entrada dos clientes, colocando, sempre que possível, marcas no chão que indiquem distâncias 

mínimas entre os clientes nas filas para atendimento e pagamento ou no acesso ao estabelecimento; 

 

- Reconfigurar, sempre que possível, a disposição de equipamento mobiliário, designadamente estantes e vitrinas, 

no interior dos estabelecimentos, por forma a facilitar, na circulação, o cumprimento das distâncias mínimas de 

segurança; 

 

- Remover elementos físicos de potencial contacto com os clientes que não sejam indispensáveis à atividade em 

causa; 

 

- Segregar, quando aplicável, os circuitos das pessoas, utilizando portas separadas para a entrada e saída, para 

evitar o cruzamento entre as pessoas. Se tal não for possível, propõe-se definir percursos de entrada e de saída, 

de modo a minimizar o cruzamento de circuitos; 

 

- Manter a distância de segurança em zonas de pausa; refeitórios, sanitários, etc. quando aplicável; 

 

- Privilegiar as formas de contacto com clientes, fornecedores e parceiros à distância (pedidos de material a 

fornecedores, orçamentos e marcações online para clientes). 

 

15. MEDIDAS E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs) 

 

A utilização de equipamentos de proteção individual deve seguir as Orientação 019/2020 da DGS “Utilização de 

Equipamentos de Proteção Individual por Pessoas Não Profissionais de Saúde”, ou outra que a vier a substituir. 

 

Devem ser adotadas medidas adequadas à proteção individual contra riscos de contaminação dos funcionários e 

dos clientes. A IBEROPTICAS, LDA deverá adotar as seguintes medidas: 

 

- Existência de separação/barreira de acrílico de proteção entre funcionário e cliente nos balções e mesas de  

 atendimento; 

 

- Uso diário de bata nova ou lavada por todos os funcionários; 

 

- Utilizar máscaras e óculos de proteção ou viseira por todos os funcionários: 

 

- Desinfetar as mãos antes de colocar a máscara e depois de a retirar; 

- A máscara deve ser substituída por uma nova logo que fique húmida; 

- A remoção da máscara deve ser feita a partir da parte de trás, segurando nos elásticos ou nos atilhos; 

https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0192020-de-03042020-pdf.aspx
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- Informar os clientes sobre a obrigatoriedade do uso de máscara de proteção e impedir a entrada de quem não 

for portador de máscara; 

 

- Disponibilizar obrigatoriamente soluções de base alcoólica / álcool-gel, para funcionários e clientes, em todas as 

entradas e saídas dos estabelecimentos, assim como, no seu interior, em diversas localizações de acordo com a 

organização de cada espaço, em particular em instalações sanitárias, num rácio mínimo de um dispensador por 

100 metros quadrados de área; 

 

- Disponibilizar toalhetes de papel para secagem das mãos, nas instalações sanitárias e noutros locais, de acesso 

aos funcionários e/ou clientes, onde seja possível a higienização das mãos; 

 

- Afixar nas instalações sanitárias o folheto da Direção-Geral da Saúde sobre a lavagem correta das mãos. 

 

 

16. VENTILAÇÃO 

 

- Sempre que possível, não utilizar o ar condicionado e assegurar uma ventilação adequada em todos os espaços, 

garantindo o arejamento natural dos locais de trabalho; 

 

- Em espaços fechados, as portas ou janelas devem estar abertas para manter o ambiente limpo, seco e bem 

ventilado, ou caso tal não seja possível, deve assegurar-se o funcionamento eficaz do sistema de ventilação, assim 

como a sua limpeza e manutenção, sendo recomendado: 

 

- Manter os locais ventilados (pelo menos, 6 renovações de ar por hora); 

 

- Em caso de utilização de um sistema de ventilação de ar forçado, assegurar-se de que o ar é retirado 

diretamente do exterior, não devendo ser ativada a função de recirculação do ar; 

 

- Limpar e desinfetar periodicamente os sistemas de ventilação e ar condicionado; 

 

- Manter a função de desumidificação, do sistema de ventilação e ar condicionado desligada; 

 

- Reforçar a desinfeção do reservatório de água condensada e da água de arrefecimento das turbinas do 

ventilador; 

 

 

16.1 Medidas práticas para a operação dos sistemas de ventilação/renovação de ar dos edifícios 

 

- Ventilação segura dos espaços com ar externo - aumentar a entrada do ar exterior; 

 

- Alternar a ventilação para a velocidade nominal, pelo menos 2 horas antes do horário de uso do edifício e 

alternar para a velocidade mais baixa 2 horas após o horário de uso do edifício; 

 

- À noite e fins-de-semana, não desligar a ventilação, mas manter os sistemas a funcionar à velocidade mais baixa; 

 

- Garantir a ventilação regular das janelas (mesmo em edifícios com ventilação mecânica); 

 

- Manter a ventilação da casa de banho 24 horas por dia, 7 dias por semana ligada; 
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- Evitar janelas abertas nas casas de banho, para garantir a correta direção da ventilação; 

 

- Instruir os ocupantes do prédio a puxar a água nas sanitas, com a tampa fechada; 

 

- Mudar as unidades de tratamento de ar com recirculação para 100% de ar externo; 

 

- Inspecionar o equipamento de recuperação de calor para garantir que os vazamentos estejam sob controlo; 

 

- Desligar ou operar as bobinas do ventilador, para que os ventiladores estejam continuamente ligados; 

 

- Não alterar os pontos de ajuste de aquecimento, resfriamento e possíveis humidificações; 

 

- Não planear a limpeza do ducto durante esse período; 

 

- Substituir o ar externo central e extrair os filtros de ar normalmente, de acordo com o cronograma de 

manutenção; 

 

- Os trabalhos regulares de substituição e manutenção de filtros devem ser realizados com medidas de proteção 

comuns, incluindo proteção respiratória. 

 

 

17. HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DOS ESPAÇOS, EQUIPAMENTOS E SUPERFICIES 

 

A IBEROPTICAS, LDA deverá adotar as seguintes medidas: 

 

- Deve ser feita a limpeza e desinfeção frequente dos espaços, equipamentos, objetos, utensílios e superfícies, 

designadamente instalações sanitárias, mobiliário, pavimentos, portas e maçanetas, cadeiras, expositores, 

mostradores, máquinas dispensadoras, em conformidade com a Orientação 014/2020 da DGS para limpeza e 

desinfeção de superfícies em estabelecimentos de atendimento ao público ou similares; 

 

- O chão deve ser lavado com água quente e detergente comum pelo menos 2 vezes por dia e, em seguida, 

desinfetado com uma solução de lixívia diluída em água. Deixa-se atuar durante cerca de 10 minutos e, de seguida, 

enxagua-se com água quente; 

 

- A limpeza deve ser realizada sempre no sentido de cima para baixo e das áreas mais limpas para as mais sujas:  

 

 - Paredes e teto (se aplicável); superfícies acima do chão (bancadas, mesas, cadeiras, corrimãos, outros); 

 equipamentos existentes nas áreas; instalações sanitárias; chão – é o último a limpar; 

 

- Deve ser feita limpeza e desinfeção dos terminais de pagamento automático (TPA) e de outros equipamentos, 

objetos e utensílios em contacto direto com o cliente ou utilizados para o seu atendimento, depois de cada 

utilização ou interação; 

 

- As superfícies de toque frequente devem ser limpas no mínimo 6 vezes ao dia; 

 

- Os puxadores de portas devem ser limpos com mais frequência – cerca de 1 vez por hora; 

 

- Devem ser utilizados detergentes de base desinfetante que cumpram os requisitos recomendados pela DGS na 

sua Orientação n.º 014/2020.  

https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0142020-de-21032020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0142020-de-21032020-pdf.aspx
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17.1 CONCEITOS DE HIGIENIZAÇÃO E PRODUTOS DE LIMPEZA 

 

- Devem existir materiais de limpeza distintos (de uso exclusivo) de acordo com o nível de risco das áreas a limpar. 

 

- Os panos de limpeza devem ser, preferencialmente, de uso único e descartáveis (usar e deitar fora), 

diferenciados por um código de cores, para cada uma das áreas, de acordo com o nível de risco, por exemplo: 

 

- Bancadas, mesas, cadeiras, cadeirões de restaurantes e de gabinetes, entre outros: azul; 

 

- Mesas de refeição e áreas de preparação de alimentos: verde; 

 

- Casas de banho: pano só para limpar o lavatório: amarelo; 

 

- Pano para as sanitas (exterior): vermelho; 

 

- A parte interior da sanita não precisa de pano. Deve ser esfregada com o próprio piaçaba e com detergente 

de base desinfetante;  

 

- O balde e esfregona para o chão são habitualmente reutilizáveis, pelo que se deve garantir uma limpeza e 

desinfeção destes equipamentos no final de cada utilização. O balde e esfregona devem ser diferentes, para 

as áreas atrás referidas. Por exemplo:  

 

- O balde e esfregona usados nas casas de banho não devem ser usados nas áreas de alimentação, ou em 

outros espaços públicos; 

 

- Os detergentes a usar são os comuns ou de uso doméstico: hipoclorito de sódio com a concentração original 

de 0,05 c/c, pronta a usar. Se tiver de efetuar diluições, seguir as indicações do anexo á Orientação para 

limpeza e desinfeção de superfícies em estabelecimentos de atendimento ao público ou similares, da DGS-

014/2020, e o álcool a 70% podem ser ainda utilizados produtos de desinfeção rápida sob a forma de toalhetes 

humedecidos no desinfetante e fornecidos em dispensador próprio (facilitando tirar 1 a 1 sem os contaminar); 

 

- Para limpar – usar água e detergentes; 

 

- Para desinfetar – utilizar desinfetantes e antissépticos; 

 

- Conforme o que se pretenda e a zona e os materiais em causa, escolher o produto adequado: 

 

- Detergentes: 

 

 - Creme de mãos – lavagem higiénica – pura + água 

- Detergente líquido para o chão – lavagem de pavimentos – 50 ml por 5 l de água  

   - Desinfetantes: 

- Solução de hipoclorito de sódio na concentração de 0,05 v/v pronta a usar (sem necessidade 

de diluir). Se tiver de diluir uma solução de hipoclorito de sódio, seguir as indicações do anexo 

á Orientação para limpeza e desinfeção de superfícies em estabelecimentos de atendimento 

ao publico ou similares , da DGS- 014/2020 – superfícies não metálicas – puro 
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- Trocloseno 2.5 – superfícies vidradas – 1 pastilha + 10 l de água 

 

- clorohexidrina e cetrimida – diferentes materiais – diluição conforme o material 

 

- álcool a 70% - superfícies metálicas – puro 

 

- desinfetante de mãos com base alcoólica – desinfeção das mãos 

 

- Deve ser adotado um sistema de registo da limpeza com identificação das pessoas responsáveis e da frequência 

com que é realizada. – Registo de limpeza no Anexo VII 

 

- Existência de depósito para lixo contaminado em saco plástico que será fechado e recolhido diariamente com a 

máxima segurança. 

 

- Desinfetar todas as partes tocadas e equipamentos de medida após cada consulta. 

 

- Limpar e desinfetar o chão do consultório após cada consulta. 

 

- Desinfetar armações e óculos antes e depois da sua utilização por cada cliente. 

 

17.2 OFICINAS TÉCNICAS  

 

- Recomenda-se o uso de luvas, devidamente desinfetadas, ou lavagem das mãos antes e depois de manusear 

óculos para reparação; 

 

- Desinfetar todo o óculo e lentes antes e depois de manusear o artigo; 

 

- Desinfetar todos os equipamentos, ferramentas e bancada de apoio antes e após a utilização; 

 

- Entregar os óculos ao cliente na respetiva caixa de acrílico/box de trabalho; 

 

- Se tiver de adaptar os óculos ao cliente, seguir todos os procedimentos de segurança já referidos. 

 

17.3 ÁREA DE ATENDIMENTO A CLIENTES 

 

- À entrada da loja deverá haver um local próprio para o cliente desinfetar as mãos; 

- Poderão colocar o material a receber e a entregar numa bandeja que será substituída por uma limpa e 

desinfetada após cada utilização; 

- Desinfetar as mãos e todo o material usado após cada atendimento; 

- Desinfetar os óculos que o cliente experimentou antes de os voltar a guardar/colocar no expositor: 

- Os óculos devem ser limpos regularmente com água e sabão e secos com o pano de microfibra de uso 

específico e exclusivo para o efeito, sendo no entanto possível o uso de toalhetes de papel descartáveis de 

uso único.  
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17.4 CONSULTÓRIOS 

 

- O gabinete deve ser totalmente higienizado no início do dia, antes da primeira consulta, e o chão limpo no 

mínimo duas vezes ao dia, com hipoclorito de sódio, arejando depois o espaço; 

- Todas as superfícies e instrumentos ópticos e optométricos de toque devem ser higienizados no final de cada 

consulta; 

- Usando solução de hipoclorito de sódio na concentração de 0,05 v/v, pronta a usar (sem ter de diluir). Se adquirir 

solução de hipoclorito de sódio para diluição, seguir as indicações da tabela no anexo da Orientação da DGS- 

014/2020; 

- Fazer uma primeira passagem com detergente e depois usar a lixívia, deixar atuar durante 10 minutos, enxaguar 

e deixar secar ou álcool a 70% nas superfícies metálicas ou sensíveis à hipoclorito de sódio ou nas superfícies 

onde ocorra proximidade com os olhos e pele, deixando-o depois secar naturalmente; 

- Como tanto o álcool como a hipoclorito de sódio podem causar danos/alterações nas superfícies, após a limpeza 

dos aparelhos e testes, aconselha-se uma rápida inspeção aos mesmos para verificar se não há restos de 

produtos, fissuras ou qualquer dano similar de superfície que possa entrar em contacto direto com os tecidos ou 

mucosas do paciente. 

 

17.5 GESTÃO DE RESÍDUOS  

 

- Deve ser observado o protocolo recomendado para tratamento dos resíduos, em particular no que diz respeito 

aos equipamentos de proteção individual, de acordo com o Despacho n.º 3547-A/2020, de 22 de março. 

 

18. ATENDIMENTO PRIORITÁRIO  

 

Para além das regras de atendimento prioritário definidas legalmente (Decreto-Lei n.º 58/2016, de 29 de agosto) 

e das disposições em vigor, deve ser privilegiado o atendimento prioritário das seguintes categorias de pessoas: 

 

- Pessoas idosas acima de 70 anos; 

 

- Imunodeprimidos e portadores de doença crónica que, de acordo com as orientações das autoridades de 

saúde, devam ser considerados de risco; 

 

- Pessoas com compromisso do sistema imunitário (a fazer tratamentos de quimioterapia, tratamentos para 

doenças autoimunes), infeção VIH/sida ou doentes transplantados; 

 

- Profissionais de saúde, elementos das forças e serviços de segurança, de proteção e socorro, pessoal das 

forças armadas e de prestação de serviços de apoio social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0142020-de-21032020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0142020-de-21032020-pdf.aspx
https://dre.pt/home/-/dre/130546178/details/maximized
https://dre.pt/home/-/dre/75216373/details/maximized?p_auth=OZ8cvHjz
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19. HORÁRIOS E ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

- Os horários de abertura ao público devem respeitar as medidas, mais ou menos restritivas, que vierem a ser 

adotadas ou recomendadas, privilegiando-se uma adaptação dos horários que permita, no geral, menores fluxos 

de circulação e de atendimento ao público; 

 

- Os horários de trabalho devem, sempre que possível, ser diferenciados no sentido de organizar a rotação dos 

colaboradores, de modo a reduzir o número de trabalhadores em simultâneo no estabelecimento. 

 

20. LIVRO DE RECLAMAÇÕES  

 

No que respeita à disponibilização do livro de reclamações físico quando solicitado pelo cliente, são 

recomendados os seguintes procedimentos: 

 

- O funcionário da loja deve informar o cliente de que a reclamação pode ser submetida através da plataforma 

online www.livroreclamacoes.pt ou em alternativa e preferencialmente o provedor do cliente Opticenter. 

https://opticenter.pt/provedor-do-cliente/;  

 

- Apesar de, na presente conjuntura, se encontrar suspensa a obrigatoriedade de apresentação do livro de 

reclamações no formato físico, quando permitida a sua disponibilização, caso o cliente prefira apresentar a sua 

reclamação neste formato, o funcionário da loja deve informá-lo de que, antes de efetuar a reclamação, deve 

desinfetar as mãos ou colocar luvas para o efeito e assegurar-se de que a higienização é efetuada antes e após a 

colocação das mesmas; após o preenchimento da folha de reclamação, o funcionário da loja deve entregar o 

duplicado ao cliente, o qual deve desinfetar as mãos novamente. 

 

21. MEDIDAS DE PREVENÇÃO RELATIVOS A PAGAMENTOS 

 

O momento do pagamento é de particular relevância, tendo em conta a possível proximidade entre clientes e 

entre cliente e colaborador. Desta forma, A IBEROPTICAS, LDA deverá adotar as seguintes medidas: 

 

- No local onde se formam filas de pagamentos deve ser efetuada a demarcação dos distanciamentos mínimos 

no chão; 

 

- Deve ser evitada a utilização de meios físicos de pagamento, inclusive de dinheiro vivo; 

 

- Devem ser privilegiados os meios de pagamento eletrónico que impliquem apenas a utilização do telemóvel do 

próprio cliente, como MB Way, cartões contactless ou transferência bancária; 

 

- As máquinas eletrónicas de pagamento devem ser higienizadas após cada uso, bem como as mãos dos 

funcionários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.livroreclamacoes.pt/
https://opticenter.pt/provedor-do-cliente/
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22. MEDIDAS, PROCEDIMENTOS E PROTOCOLOS ESPECÍFICOS APLICADOS À ÓPTICA 

 

22.1 ATENDIMENTO EM LOJA 

 

 Os funcionários devem efetuar uma avaliação de sintomas ou exposição ao SARS-CoV-2 aos clientes através 

de um questionário: 

 

- Tem febre, fadiga, dor de garganta, perda ou diminuição de olfato e/ou paladar, tosse ou agravamento de 

tosse habitual? 

 

 - Sintomas gastrointestinais? 

 

 - Teve contacto com um caso positivo para a COVID-19 nos últimos 2 a 14 dias? 

  

Em caso afirmativo a qualquer questão o utente deve ser enviado para casa e indicado o contacto da linha 

SNS24. 

 

- Todos os clientes devem utilizar máscara. Se não tiverem máscara, devemos fornecer uma e devem levar a 

máscara para casa; 

 

- Todos os clientes devem desinfetar as mãos no momento de entrada da loja através da utilização do 

dispensador de desinfetante antiviral; 

 

- No caso de ser expectável a formação de fila de espera no exterior da loja, os clientes devem ser alertados 

para as regras de distanciamento social a cumprir, devendo manter uma distância de 2 metros entre si; 

 

- Os clientes devem permanecer na loja apenas o tempo estritamente necessário à aquisição dos produtos; 

 

-  Deve ser proibido o consumo de produtos ou alimentos no interior da loja. 

 

22.2 ATENDIMENTO EM CONSULTA 

 

 22.2.1 Avaliação de sintomas 

 Os Optometristas devem efetuar uma avaliação de sintomas ou exposição ao SARS-CoV-2 aos clientes através 

 de um questionário: 

  

  - Tem febre, fadiga, dor de garganta, perda ou diminuição de olfato e/ou paladar, tosse ou  

   agravamento de tosse habitual? 

  - Sintomas gastrointestinais? 

 

  - Teve contacto com um caso positivo para a COVID-19 nos últimos 2 a 14 dias? 

  Em caso afirmativo a qualquer questão o utente deve ser enviado para casa e indicado o contacto da 

   linha SNS24. 
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22.2.2 Procedimento anterior à consulta (Análise de informação) 

 

  - Rever a ficha clínica e dados de consultas anteriores, previamente à consulta, procurando minimizar o tempo 

  de recolha da história do caso atual; 

  - Averiguar o motivo da consulta por forma a melhor decidir sobre o atendimento, adiamento ou qual o  

  procedimento a adotar; 

  - Pedir ao utente para entrar sem acompanhantes, se possível. No caso de utentes crianças ou com 

  necessidades especiais, pedir para que seja acompanhado apenas por um adulto; 

  - Todos os utentes devem usar máscara a todo o momento e deve ser solicitada a lavagem e/ou desinfeção 

  das mãos antes e depois da consulta; 

  - Os procedimentos de ensino de colocação e remoção de lentes de contacto devem ser realizados pelo 

  utente, após desinfeção das mãos; 

  - As superfícies de apoio aos procedimentos devem ser desinfetadas antes e depois de cada consulta. 

 

22.2.3 Procedimentos em consulta, com redução do tempo de atendimento e minimização de 

investigações de diagnóstico 

 

 - O exame clínico deve ser limitado e focado, dirigido ao essencial; 

 - Reduzir o tempo de permanência no consultório. Por exemplo, gravar consulta com autorização do utente, 

 elaborar ficha a posteriori, emissão da prescrição pelos meios eletrónicos e à posteriori; 

 - Individualizar, limitar e evitar o uso de todos os meios materiais, tais como papel, canetas, etc.; 

 - Reduzir o diálogo com o utente ao mínimo, informando-o para esta situação no início da consulta; 

 - Evitar meios complementares de diagnóstico e terapêutica (MCDT) que promovam a formação de aerossol. 

 A tonometria de sopro só deve ser realizada em caso de absoluta necessidade; 

 - Desinfeção cuidada do equipamento e material, incluindo armação de prova, foróptero, entre outros e todas 

 as superfícies, antes e depois de cada consulta; 

 - Higienizar frequentemente as mãos através da lavagem com sabão ou com recurso a soluções antissépticas 

 de base alcoólica, sempre que estiverem visivelmente sujas, após contacto direto com utentes, com fluidos 

 corporais e com o equipamento optométrico; 

 Informação resumida no cartaz que deve estar afixado em consultório - Anexo IX 

 

22.2.4 Número de pessoas no gabinete 

 

- No interior do consultório é permitida apenas a entrada do paciente, exceto nos seguintes casos: 

 

 - O paciente seja menor de idade e não demonstre autonomia para estar sozinho na consulta; 

- O paciente apresente algum problema físico, psíquico ou cognitivo e se verifique a necessidade da 

presença de uma pessoa auxiliar; 
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- Se verifique a necessidade de pessoa auxiliar devido a restrições de comunicação entre paciente e 

optometrista (presença de um tradutor gestual, no caso de um paciente surdo/mudo). 

 

22.2.5 Periodicidade das consultas 

 

- Para que se proceda a uma correta limpeza e desinfeção e arejamento do consultório, é imperativo que seja 

 salvaguardado um período de, pelo menos, 45 minutos entre a saída de um paciente e a entrada do seguinte. 

 

22.2.6 Consulta não presencial 

 

- Sempre que possível, é aconselhada a realização de consulta não presencial, salvaguardando ao 

optometrista o direito de uma consulta presencial sempre que se verifique necessário para um correto 

diagnóstico e salvaguarda da saúde ocular do paciente. 

 

22.2.7 Uso de aparelhos óticos e optométricos 

 

- É recomendado sempre que possível o uso, ou preferência, por aparelhos de exame e diagnóstico em que 

não se verifique uma proximidade com o paciente: 

 

Biomicroscopia - uso de lâmpada de fenda com recurso a vídeo; 

 

Queratometria - uso de queratómetro automático, ou topógrafo; 

 

Oftalmoscopia - realização apenas de oftalmoscopia indireta, oftalmoscopia indireta na lâmpada de fenda 

com recurso a lente de fundoscopia, ou através do recurso a métodos de visualização do fundo ocular por 

captação fotográfica, vídeo ou digital; 

 

Tonometria - sendo os estudos, até ao momento, inconclusivos no que se refere à transmissibilidade do vírus 

pela lágrima, é, todavia, desaconselhado o uso de tonómetro de sopro, podendo este ser substituído por 

tonómetro de rebote, com sondas descartáveis. 

 

22.2.8 Medições extra-oculares 

 

- Medição da distância naso-pupilar, vértex, pantoscópico e altura de montagem recorrendo a equipamentos 

automatizados de medições, evitando o uso de pupilómetro e outros aparelhos que requerem grande 

proximidade. 

 

22.2.9 Refração subjetiva 

 

- Realização de exame subjetivo com recurso ao foróptero, evitando o uso do óculo de prova, devido ao facto 

de apresentar elevado número de parte móveis, peças, rebordos, etc, que tornam a limpeza e desinfeção 

mais difíceis; 

 

- No caso de ser impossível o uso do foróptero, restringir ao máximo o número de lentes a usar no óculo de 

prova, recorrendo, por exemplo, à régua de esquiascopia. 
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22.2.10 Uso de testes optométricos 

 

- É de evitar o recurso a testes optométricos, onde se verifique a intervenção do paciente no seu 

manuseamento, cabendo ao optometrista o seu manuseamento ou o uso de um suporte; 

 

- É de evitar o recurso a suportes e ortóteses que sejam colocados na cara do paciente para a realização de 

testes optométricos, de baixa visão ou terapia visual, sendo sempre que possível substituídos por suportes 

que sejam manuseados pelo optometrista; 

 

- Todos os testes, ou dispositivos optométricos que estiveram em contacto ou na proximidade do paciente 

devem ser submetidos às normas de limpeza e desinfeção já referidas anteriormente. 

 

22.2.11 Uso de óculos - como protetores de contágio do vírus 

 

- Ainda que alguns especialistas sejam de opinião que o uso de óculos é uma barreira efetiva à entrada do 

vírus no organismo, não existem provas científicas validadas que possam assegurar tal facto. 

 

22.2.12 Uso de óculos - como potenciadores de contágio do vírus 

 

- Estando provado que o vírus da SARS-COV-2 se mantém ativo nos plásticos duros, como é o caso das lentes 

e aros, por períodos que podem ir de horas até dias, há que ter em conta que: 

 

- O seu manuseamento pode ser um fator de contaminação; 

 

- O uso alternante de óculos, no caso de usuários de óculos exclusivamente para perto, pode 

potenciar o toque das mãos na cara e ser um fator de contaminação. 

 

22.2.13 Limpeza e desinfeção dos óculos 

 

- Os óculos devem ser limpos regularmente com água e sabão e secos com o pano de microfibra de uso 

específico e exclusivo para o efeito, sendo no entanto possível o uso de toalhetes de papel descartáveis de 

uso único. 

 

22.2.14 Uso de lentes de contacto - como potenciador de contágio do vírus 

 

- Até à data não existem evidências científicas de existir risco acrescido de infeção por COVID-19 para os 

usuários de lentes de contacto. 

 

22.2.15 Tipo de porte recomendado 

 

- Ainda que não existam evidências de risco acrescido de infeções, é pertinente o aconselhamento do uso de 

lentes de contacto descartáveis de substituição diária. 
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22.2.16 Cuidados de manutenção 

 

  22.2.16.1   Substituição das Lentes de Contacto 

  - A substituição das lentes de contacto deve respeitar as normas do fabricante, não devendo o seu 

   período de uso ser superior ao previsto. 

 

  22.2.16.2   Produtos de manutenção 

- Torna-se recomendável o uso de peróxido de hidrogénio concomitantemente, ou em alternância, 

com o produto de manutenção usual do paciente. 

 

  22.2.16.3   Suspensão de Lentes de Contacto 

- Na ausência de bases científicas que proporcionem uma orientação no modo de uso de lentes de 

contacto e estudos apontem para uma frequência de conjuntivite inferior a 3% em portadores de 

COVID-19, é imperativa a suspensão de uso de lentes de contacto na presença de qualquer sintoma 

da doença. 

 

  22.2.16.4   Procedimento de limpeza 

- Estudos apontam para uma maior eficácia na eliminação de vírus pelo ato de esfregar as lentes de 

contacto com produto de limpeza 

 

 22.2.17   Higienização e proteção 

 

  22.2.17.1   Responsabilidade dos profissionais 

 - Conhecer e avaliar os riscos para os pacientes e para si próprio, de transmissão cruzada da infeção; 

 - Conhecer as medidas básicas de prevenção e controlo das infeções associadas aos cuidados de saúde 

 (IACS) a aplicar, em especial as respeitantes ao COVID-19; 

 - Cumprir as normas e recomendações plasmadas neste manual; 

 

  22.2.17.2   Obrigações dos profissionais  

  - É obrigatório antes e depois de cada consulta a higienização das mãos, bem como ao entrar e ao sair 

  do trabalho, antes e após qualquer procedimento, após retirar as luvas, antes e após utilizar as 

  instalações sanitárias, assoar o nariz, antes e depois das refeições e ainda todas as outras condições 

  em que se considere necessário fazê-lo; 

 

  - A lavagem das mãos com sabão por um período nunca inferior a 20 segundos (período padrão 

  recomendado pela DGS); 

 

  - Não sendo possível de imediato, recorrer à passagem com álcool 70% ou álcool gel (usando-o na sua 

  forma líquida, espalhando-o uniformemente sobre as mãos e deixando secar naturalmente; 
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  - É necessária a higienização das mãos sempre que, durante a consulta, haja contacto com a pele, 

  fluídos, ou mucosas do paciente; 

 

   - É de extrema importância a manutenção da higiene pessoal dos profissionais, a qual inclui  

  nomeadamente: 

 

- Banho após o trabalho; 

- Manutenção das unhas: curtas, limpas e sem verniz ou unhas de gel; 

- Não usar anéis; 

- Cabelo curto ou atado; 

- Barba e bigode aparados e limpos; 

- Proteção de feridas; 

- Lavagem frequente das mãos; 

- As luvas só devem ser usadas durante procedimentos de limpeza e outras técnicas específicas com 

o paciente e retiradas com a técnica correta, a fim de evitar contaminações. Deve evitar tocar com 

luvas contaminadas em locais de uso comum (maçanetas de portas, botões de elevador, interruptores 

de luz, etc.) 

 

  22.2.17.3   Uso de consumíveis 

  - É obrigatório o uso de consumíveis descartáveis, de uso único por paciente, nos diferentes testes 

  optométricos, nomeadamente: 

 

- Uso de Fluoresceína na sua forma de tiras de papel descartáveis de uso único; 

- Uso de testes de Shirmmer na sua forma de tiras de papel descartáveis de uso único; 

- Uso de lágrimas artificiais, lubrificantes e soro fisiológico, na sua forma de unidose; 

- Uso de sondas e similares descartáveis, como o caso das sondas de alguns modelos de tonómetros 

de contacto (tono pen, tonómetro de rebote I-Care,etc.). 

 

  22.2.17.4   Uso de lentes de contacto de ensaio 

 - É obrigatório o uso de lentes de contacto de ensaio descartáveis, de uso único por paciente, 

 verificando-se a exceção sempre que, pela natureza da adaptação, tal seja manifestamente 

 impossível, como por exemplo: 

 

 - Presença de alergias; 

 - Situação clínica ou incompatibilidades dos tecidos oculares; 

 - Valores refrativos do paciente; 

 - Se verifique uma melhoria na qualidade visual com outro material e/ou geometria, etc.  

 

 No caso de se recorrer a uma adaptação não descartável, existe a obrigatoriedade de se proceder à 

 esterilização das lentes de ensaio após a sua utilização e antes do seu acondicionamento. 
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  22.2.17.5   Equipamentos de Proteção para o Optometrista 

 

  - É obrigatório o uso de máscara, luvas e viseira ou proteção ocular específica;  

 

  - Na execução de exames em que seja requerida a proximidade ocular do aparelho (lâmpada de fenda, 

  queratómetro, etc) deve usar-se proteção ocular específica e voltar depois a utilizar a viseira; 

 

  - A máscara deve ser substituída sempre que se apresente húmida ou de 4 em 4 horas; 

 

  - A viseira deverá ser desinfetada com álcool 70%, ou, caso o material não o permita, usar um  

  detergente desinfetante; 

 

  - Deve ser efetuada uma correta higienização das mãos após cada consulta. Em caso de utilização de 

  luvas estas devem ser substituídas; 

  

  - É recomendado o uso de bata descartável ou, não sendo possível, o uso de um avental de plástico 

  impermeável sobre a farda; 

 

  - Recorrer ao uso de uma bata lavada todos os dias; 

 

  - As batas devem ser apenas usadas no consultório ou, em último caso, restritas ao espaço contíguo 

  da ótica/loja. É proibida a sua utilização nos espaços públicos; 

 

  - A bata deve ser lavada a alta temperatura e o seu transporte (após utilização) ser feito de forma 

  hermética. 

 

 

  22.2.17.6   Equipamentos de Proteção para o Paciente 

  - É obrigatório o uso de máscara no interior do consultório pelo cliente/paciente. 
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  22.2.17.7   Instrumentos óticos e optométricos 

  - É obrigatório o uso de proteções acrílicas de tamanhos maiores do que os pré-definidas pelo  

  fabricante para os aparelhos em que se verifica uma maior proximidade com o paciente (lâmpada de 

  fenda, queratómetro e  similares), como se visualiza na seguinte imagem: 
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ANEXO I - FLUXOGRAMA DE SITUAÇÃO DE TRABALHADOR COM 

SINTOMAS DE COVID-19 NUMA EMPRESA 
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ANEXO II - MEDIDAS DE PREVENÇÃO DA TRANSMISSÃO DO COVID-19 

 

 A melhor maneira de prevenir a infeção é evitar a exposição ao vírus. Existem princípios gerais que qualquer pessoa 

pode seguir para prevenir a transmissão de vírus respiratórios: 

 

 Lavar as mãos com frequência – com sabão e água, ou esfregar as mãos com gel alcoólico se não for possível lavar 

as mãos. Se as mãos estiverem visivelmente sujas, devem ser usados preferencialmente sabão e água. 

 

 

 
 

 Cobrir a boca e o nariz com um lenço de papel descartável sempre que for necessário assoar, tossir ou espirrar. O 

lenço de papel deverá ser descartado num caixote de lixo e, em seguida, deverão ser lavadas as mãos. Na ausência 

de lenços de papel descartável, poder-se-á tossir ou espirrar para a prega do cotovelo. Nunca se deve tossir nem 

espirrar para o ar ou para as mãos.  
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 As pessoas que sintam tosse, febre ou dificuldade respiratória devem contactar telefonicamente a pessoa 

responsável para avaliar a situação e aconselhar quais as medidas a tomar.  

 

 Os colaboradores e eventuais visitantes devem lavar as mãos:  

 Antes de sair de casa  

 Ao chegar ao local de trabalho  

 Após usar a casa de banho  

 Após as pausas  

 Antes das refeições, incluindo lanches  

 Antes de sair do local de trabalho  

 

 Utilizar um gel alcoólico que contenha pelo menos 60% de álcool se não for possível lavar as mãos com água e sabão. 

  

 Evitar tocar nos olhos, nariz e boca sem ter lavado as mãos.  

 

 Evitar contacto próximo com pessoas com tosse, febre ou dificuldade respiratória.  

 

 Limpar e desinfetar frequentemente objetos e superfícies de utilização comum. 

  

 Em caso de sintomas ou dúvidas contactar a Linha SNS24: 808 24 24 24.  

 

 Não se deslocar diretamente para nenhum estabelecimento de saúde. 

  

 Consultar regularmente informação afixada e em http://www.dgs.pt 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dgs.pt/
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ANEXO III - FLUXOGRAMA DE SITUAÇÃO DE TRABALHADOR COM 

EXPOSIÇÃO A COVID-19 NUMA EMPRESA 
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ANEXO IV – FOLHETO INFORMATIVO: RECOMENDAÇÕES GERAIS 
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Anexo V – FOLHETO INFORMATIVO: TÉCNICA DE HIGIENE DAS MÃOS 

COM ÁGUA E SABÃO 
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Anexo VI – FOLHETO INFORMATIVO: TÉCNICA DE HIGIENE DAS MÃOS 

COM GEL ALCOÓLICO  
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Anexo VII – REGISTO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE ESPAÇOS  
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Anexo VIII – NORMAS DE HIGIENE OPTICENTER APLICADAS NAS LOJAS 
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Anexo IX – NORMAS DE HIGIENE OPTICENTER APLICADAS NAS LOJAS 
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Anexo X – REGISTO DE AUTO MONITORIZAÇÃO DE SINTOMAS 

COMPATÍVEIS COM COVID-19 

 

 


