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A retoma da atividade clínica de Optometria, com a normalidade possível no atual contexto 
pandémico, requer a adaptação e ajustes nas rotinas e procedimentos clínicos. Este Guia 
pretende fornecer orientações devendo ser complementado com referência obrigatória 
para as normas e orientações emitidas pela Direção-Geral de Saúde (DGS), contextuali-
zado na evidência científica existente à data e ser implementado com os ajustes exigidos 
pela dinâmica da situação. Dada a fase de mitigação de transmissão comunitária da  
COVID-19, a atuação deve basear-se na premissa de que todos os utentes e profissio-
nais 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 re-

curso 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.

Os Optometristas em Atendimento Assistencial e Presencial devem usar EPI de contacto e de gotícula, de 
acordo com a Norma 004/2020 da DGS em vigor:
� Bata: abertura atrás, descartável, impermeável, manga comprida e que vá até abaixo do joelho;
� Máscara, uso ao qual acrescem as medidas adicionais de isolamento de via aérea de acordo com a neces-

sidade, abaixo definida.
� Luvas descartáveis, de uso único, e não esterilizadas;
� Proteção ocular, óculos ou viseira (de abertura inferior);
� Cobre-botas/sapatos, caso não esteja a usar calçado dedicável ou higienizável;
� Higienizar frequentemente as mãos através da lavagem com sabão ou, em caso de impossibilidade, com 

recurso a soluções antissépticas de base alcoólica;
�	Toda a roupa usada deve ser considerada contaminada e tratada como tal; 

Critérios de Seleção e Utilização de EPI Respiratório por Profissionais na prestação de cuidados diretos:
� Máscara cirúrgica: deve ser usada na prestação de cuidados a utentes, desde que não sejam efetuados pro-

cedimentos geradores de aerossóis;
� Respirador FFP1: Alternativa à máscara cirúrgica na prestação de cuidados diretos com doente a distância ≤ 

1 metro, desde que não sejam efetuados procedimentos geradores de aerossóis;
� Respirador FFP2 ou N95: deve ser usado sempre que se efetuem procedimentos geradores de aerossóis.



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

1. Programação da utilização do consultório:
 No caso de partilha de consultório por vários optometristas, calendarizar e programar a sua utilização de forma 

a que apenas seja utilizado por um optometrista em cada bloco temporal, com desinfeção antes e no fim de 
cada bloco e atribuindo tempo para ventilação entre blocos.

2. Triagem com questionário para identificação de possível exposição ao SARS-CoV-2:
 O utente tem sintomas respiratórios, febre, fadiga, dor de garganta, anosmia, diminuição de olfato e/ou pala-

dar, tosse ou agravamento da tosse habitual? Sintomas gastrointestinais?
 O utente teve contacto com um caso positivo para a COVID-19 nos últimos 2 a 14 dias?
 Medição da temperatura corporal de não contacto igual ou superior a 38 graus celsius?
 Em caso afirmativo a qualquer questão o utente deve ser enviado para casa e indicado o contacto da linha 

SNS24. 

3. Procedimento Anterior à Consulta:

3.1. Análise de informação a priori
 - Rever ficha clínica e dados de consultas anteriores, previamente à consulta, procurando minimizar o 

tempo de recolha da história do caso atual;

 – Confirmar disponibilidade dos valores necessários para análise. Por exemplo, qual a prescrição an-
terior ou atual, qual acuidade visual anterior ou acuidade visual com a melhor compensação.

3.2. Inquérito sobre Motivo de Consulta
 - Averiguar sobre o motivo da consulta por forma a melhor decidir sobre o atendimento, adiamento ou 

qual o procedimento a adotar. Preferencialmente deve ser obtido através de formulário digital, previa-
mente colocado ao dispor do utente ou por via telefónica. A linguagem deve ser simples e acessível. 
Como exemplo, segue uma lista de principais motivos de consulta a apresentar ao utente: Rotina; 
Convocado; Seguimento; Nova Prescrição; Renovação de Prescrição; Nova Armação; Visão de Longe 
Desfocada; Visão de Perto Desfocada; Cefaleia; Dor Ocular; Fadiga Ocular; Desconforto Ocular; Olho 
Vermelho; Referenciado pelo Médico de Família; Diplopia; Miodesopsias; Flashes; Distorção de ima-
gem; Nódulo Palpebral; Vermelhão palpebral; Edema palpebral; Olho seco; Espasmo facial; Espasmo 
palpebral; Posição palpebral anormal; Outro.

3.3. Decisão de Atendimento
 - Assumir positividade para COVID-19 em todos os utentes e profissionais e atuar em conformidade;

 - 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.

3.4. Monitorização e registo de atividade e sintomatologia
 - Tanto quanto possível, implementar o aconselhamento não presencial e triagem, com ou sem recur-

so a videoconferência;

 - Após check-in, os utentes devem aguardar em espaços abertos contactáveis (por telemóvel, por ex.) 
Em caso de espaço de espera fechado, este deve ser organizado de forma a aumentar a distância entre 
utentes e orientação, de forma a reduzir a exposição; 

 - Fixar instruções na área de espera sobre etiqueta respiratória, instruções de higiene, segurança, ma-
nutenção da distância mínima de 2 metros e obrigação de uso permanente de máscara;

 - Reduzir ao máximo a permanência dos utentes nas instalações e seus acessos;

 - Implementar circulação unidirecional, tanto quanto possível, ou controlo de fluxo de pessoas evitando 
cruzamento, contacto e presença simultânea no mesmo espaço. Por exemplo, circuitos diferentes para 
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entrada e saída, evitar viagens em espaços limitados como os elevadores, ventilar os espaços antes e 
depois do atendimento. Se possível e seguro, fazê-lo também durante a permanência das pessoas nos 
espaços;

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

 - 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 desin-
fetadas antes e depois. Considerar a alternativa de ensinos à distância, através de meios de videocon-
ferência.

4. 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 a 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;

- 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 de 
todas as superfícies, antes e depois de cada consulta. Seguir as instruções dos fabricantes de como realizar 
a desinfeção;

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

- Substituição de MCDT de proximidade e/ou maior exposição, por outros com o mesmo objetivo, mas com 
menor proximidade, menor tempo de exposição, menor contacto e não geradores de aerossol;

- Considerar a substituição de biomicroscopia pela gravação e visualização de imagens ou vídeo através da 
auto-gravação por vídeoconferência ou fotografia com telemóvel;

- Minimizar tempo no biomicroscópio e indicar ao utente que não fale durante a avaliação;

- Colocação de placas de proteção como barreira às partículas da respiração.  Ter presente que estas placas 
não evitam a contaminação do equipamento e das superfícies. Assegurar que são fáceis e simples de desin-
fetar.

5. Procedimentos Após a Consulta:
- Emissão da prescrição, relatórios ou pedidos de MCDT por via digital, após finalizar a consulta;

- Disponibilizar contactos digitais e encorajar contacto por essa via, em caso de dúvida ou necessidade;

- Incentivar à receção de produtos terapêuticos no domicílio, pelo correio;

- Prescrever MCDT adicionais quando absolutamente crítico para a decisão clínica, ponderando o risco de 
exposição aumentada para o utente;

- Considerar alterações à terapêutica quando houver alternativa que implique menor afluência presencial 
nos próximos meses;

- Programar um período de tempo entre consultas para ventilar o consultório.

Gestão Clínica das Consultas
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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 Indivi-
dual (EPI) DGS Norma 004/2020

Cartazes Recomendações para Cliente/visitante

Etiqueta respiratória Afixação Obrigatória para Unidades de Saúde

Casos suspeitos Afixação Obrigatória para Unidades de Saúde

Linha SNS24 (808 24 24 24)

Preparedness among Ophthalmologists: During and Beyond the COVID-19 Pandemic

Ophthalmology practice during the COVID-19 pandemic

Hand hygiene and instrument sanitization in ophthalmology clinics

COVID-19: Limiting the Risks for Eye Care Professionals

Important coronavirus updates for ophthalmologists - American Academy of Ophthalmology

Sustainable practice of ophthalmology during COVID-19: challenges and solutions

Facing COVID-19 in Ophthalmology Department

Precaution and Prevention of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Infection in the Eye

Protective shields for ophthalmic equipment to minimise droplet transmission of COVID-19

Indian Journal of Ophthalmology consensus statement on preferred practices during the 
COVID-19 pandemic

COVID-19: FASE DE MITIGAÇÃO Abordagem do Doente com Suspeita ou Infeção por SARS-
-CoV-2 Norma 004/2020

“
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