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A retoma da atividade comercial habitual de Ótica/Oculista, com a normalidade possível 
no atual contexto de pandemia, requer adaptação e ajustes nas rotinas e procedimen-
tos. Este Guia pretende fornecer orientações devendo ser complementado com referência 
obrigatória para as normas e orientações emitidas pela Direção-Geral de Saúde (DGS), 
contextualizado na evidência científica existente à data e ser implementado com os ajus-
tes exigidos pela dinâmica da situação. Dada a fase de mitigação de transmissão comu-
nitária da COVID-19, a atuação deve basear-se na premissa de que todos os utentes e 
profissionais são possíveis transmissores.

Equipamentos de Proteção Individual

De acordo com as restrições atuais no acesso aos Equipamentos de Proteção Individual (EPI), assim como 

da sua relevância na atual fase de mitigação, a estratégia assenta em três eixos fundamentais:

� Minimização da necessidade de EPI

� Uso adequado de EPI;

� Otimização de acesso a EPI;

� Incentivar o uso da máscara comunitária por parte de todos, quando na permanência em espaços fechados.

Comportamentos e Procedimentos que devem ser considerados: 

� Adotar comportamentos de etiqueta respiratória;

� Evitar tocar na face, nos óculos ou na máscara;

� Higienizar frequentemente as mãos através da lavagem com sabão ou, em caso de impossibilidade, com 

recurso a soluções antissépticas de base alcoólica;

� Evitar o contacto físico e manter o distanciamento físico social.

Material mínimo necessário:

� Sabão;

� Solução Antisséptica de Base Alcoólica (SABA);

� Toalhetes de papel;

� Caixote de lixo e sacos de resíduos do Grupo III – risco biológico.
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Atendimento
Medidas de proteção dos Profissionais de Atendimento Direto ao Público conforme 
Modalidade de Atendimento:

� Atendimento público com separação/barreira física (acrílico) de proteção entre o funcionário e o cliente:

- Não são necessários EPIs (Norma 019/2020 da DGS);

- Manter a distância mínima de 1 metro entre pessoas.

� Atendimento público sem separação/barreira física de proteção entre o funcionário e o cliente (Norma 
004/2020 da DGS):

- Bata: abertura atrás, descartável, impermeável, manga comprida e que vá até abaixo do joelho;

- Máscara cirúrgica ou, e mais indicado, os respiradores (FFP1, FFP2 OU FFP3);

- Luvas descartáveis, de uso único, e não esterilizadas;

- Proteção ocular, óculos ou viseira (de abertura inferior);

- Higienizar frequentemente as mãos através da lavagem com sabão ou, em caso de impossibilidade, 
com recurso a soluções antissépticas de base alcoólica;

� Assegurar formação e treino na colocação, uso e remoção de EPI, privilegiando sempre os meios digitais;

� Afixação em lugar visível e frequentado de procedimentos de desinfeção, etiqueta respiratória e informação 
sobre atuação em casos de suspeita de COVID-19;

� Adotar métodos de reforço e cumprimento das normas;

� Assegurar existência de depósitos de lixo contaminado e procedimentos para sua remoção, em segurança.

� Cumprir as normas de número máximo de pessoa nos espaços: rácio de 0,04 pessoas por metro quadrado;

� Afixar auxiliares visuais e/ou barreiras de limitação e orientação para a ocupação de espaço, por forma a asse-
gurar a distância de 2 metros entre todas as pessoas;

� Implementar circulação unidirecional, tanto quanto possível, ou controlo de fluxo de pessoas evitando cruza-
mento, contacto e presença simultânea no mesmo espaço;

� Definição de escalas sem sobreposição de horário, para redução de contágio e propagação entre o pessoal;

� Incentivo ao teletrabalho e redução de horário;

� Controlo de sintomas do pessoal, dentro dos limites legais;

� Restringir o uso do computador, impressora e restante material a uma pessoa;

� Segregação de pessoal a uma área física e de atividade;

� Implementação de plano de teste ao SARS-CoV-2 com frequência, definição do padrão de pessoas a testar;

� Manter as portas não automáticas abertas para evitar que sejam tocadas, tentando seguir uma política de 
porta aberta e sem recurso ao ar condicionado;

� Desinfetar a zona de atendimento e as superfícies mais tocadas constantemente;

� Assegurar boa ventilação dos espaços;
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� Incentivar o pedido de encomendas pelos meios digitais e a receção de produtos pelo correio;

� Incentivar ao esclarecimento de dúvidas e questões através dos meios digitais;

� Desinfetar armações e óculos antes e depois da sua utilização por cada cliente;

� Utilizar EPIs na montagem, reparação e ajuste de qualquer material ótico e/ou entrega de produtos;

� Toda a roupa usada deve ser considerada contaminada e tratada como tal; 

� Os profissionais que efetuam limpeza do espaço comercial e acessos, devem também usar o EPI adequado.

� Utilizar luvas e máscara na montagem, reparação e ajuste de qualquer material óptico e/ou entrega de produtos.

� Separar totalmente as áreas do espaço comercial e de consultório de Optometria, assim como as equipas e 
pessoal que lhes estão alocados.

� Assegurar que a transmissão de todos os documentos permitidos por lei é realizada pela via digital.

Gestão do Espaço Comercial, Acesso e Pessoal:

� Deve ser elaborado e implementado um Plano de Contingência, onde devem estar contempladas as seguintes 
questões:

- Quais os efeitos que a infeção de trabalhador(es) por SARS-CoV-2 pode causar na empresa?

- O que preparar para fazer face a um possível caso de infeção por SARS-CoV-2 de trabalhador(es)?

-  O que fazer se existir(em) trabalhador(es) suspeito(s) de infeção por SARS-CoV-2 na empresa?

 

O objetivo máximo é o de minimizar exposição. Seja a exposição do utente, optometrista e pessoal de apoio. 

A gestão e marcação de consulta de Optometria possui Guia de Orientação específico.

Gestão do Espaço
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Normas, Orientações e Cartazes 
Obrigatórios

Website Normas DGS DGS Normas - COVID-19

Website das Orientações DGS Orientações - COVID-19

Site COVID-19 da DGS COVID-19 - Página Inicial

Desinfeção e Limpeza de Superfícies Orientação 014/2020

Abordagem a caso suspeito COVID-19 Norma 004/2020 

Procedimentos de prevenção, controlo e vigilância em empresas DGS Norma 006/2020

Prevenção e Controlo de Infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19): Equipamentos de Proteção Individual (EPI) 
DGS Norma 004/2020

Utilização de Equipamentos de Proteção Individual por Pessoas Não Profissionais de Saúde DGS Norma 
019/2020

Cartazes Recomendações para Cliente/visitante

Etiqueta respiratória Fixação Obrigatória para Unidades de Saúde

Casos suspeitos Fixação Obrigatória para Unidades de Saúde

Linha SNS24 (808 24 24 24)
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https://covid19.min-saude.pt/normas/
https://covid19.min-saude.pt/normas/
https://covid19.min-saude.pt/orientacoes/
https://covid19.min-saude.pt/
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/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0042020-de-23032020-pdf.aspx
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/03/Orientac%CC%A7a%CC%83o-006-1.pdf
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0072020-de-29032020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0192020-de-03042020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0192020-de-03042020-pdf.aspx
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/03/CARTAZES-COVID19-V25-02-2020_UNIDADESSAUDE.pdf
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/03/Recomenda%C3%A7%C3%B5es-gerais.pdf
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/03/CARTAZES-COVID19-V25-02-2020_UNIDADESSAUDE.pdf

