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Introdução

As viroses sempre representaram um sinal de atenção para as comunidades
científica e médica por apresentarem um grande risco a saúde pública. No ano de
2020, um surto de uma infecção humana por um novo coronavírus (2019-nCoV)
chamado SARS-CoV-2 foi reportado na cidade de Wuhan, na China e se espalhou
pelo mundo. Estudos recentes sugerem que o SARS-CoV-2 pode infectar os olhos
através de partículas virais na lágrima, as quais podem se espalhar via canal
lacrimo-nasal, alcançando as vias aéreas altas e baixas, e pelas mãos contaminadas.

Este foi um estudo observacional afim de avaliar o impacto da infecção COVID-19
na população usuária de lentes de contato (LC) e descrever a sintomatologia e a
duração dos achados oculares nos pacientes usuários de LC e infectados por SARS-
CoV-2 atendidos em um centro referenciado.



Material e métodos

Foram avaliados 240 pacientes com sintomatologia de COVID-19 num centro de
referência para COVID-19, no período de 3 meses, sendo convidados a participar da
pesquisa, sem que os comprometessem clinicamente, e seguindo os critérios éticos
de pesquisa. Pacientes que apresentavam necessidades de internação e maior
atenção em relação o seu estado clinico, não participaram da pesquisa.

Foram incluídos na pesquisa os usuários de lentes de contato que apresentavam
alguma manifestação ocular e confirmação da doença viral através de exames
clínicos e laboratoriais.

Durante todo o processo da pesquisa, medidas de cuidados e o uso de
equipamentos de proteção individual foram utilizados, e os participantes mantidos
com devido distanciamento e privacidade.



Resultados
Vinte pacientes usuários de lentes de contato apresentaram hiperemia e congestão
conjuntival típica de conjuntivite e apresentaram o exame de reação da cadeia de
polimerase (PCR) positivo para SARS-CoV-2 através do swab conjuntival.

A conjuntivite do tipo folicular tinha característica leve, bilateral e auto-limitada,
com duração de aproximadamente 7 dias. E não foram observadas anormalidades
nem partículas virais nas lentes de contato, observadas laboratorialmente , destes
pacientes.



Conclusões

Sugerimos estudos largos futuros mas com este, observamos
que a população usuária de lentes deve manter os cuidados
habituais de uso e acompanhamento oftalmológico, não
necessitando interromper o uso das lentes que lhes trás
reabilitação visual na pandemia COVID-19.
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