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Foram publicados em janeiro de 2019 na revista Con-
tact Lens Spectrum (1) os resultados do inquérito in-
ternacional à adaptação de lentes de contacto. Este 
inquérito é aplicado anualmente desde o ano 2000, 
e consiste em compilar as primeiras dez adaptações 
consecutivas que cada profissional envia para uma 
base de dados centralizada pela Universidade de Man-
chester e que conta atualmente com mais de 383.000 
adaptações. Os dados relativos a 2018 incluíram re-
sultados de 47 países, 33 dos quais reportaram dados 
de 100 ou mais adaptações, incluindo Portugal. Ao 
todo em 2018 foram reportadas 24.131 adaptações. 
Portugal participa neste inquérito desde 2007,(2-12) e a 
Universidade do Minho obtem dados regulares sobre 
o padrão de prescrição e uso desde 2006.(13) Como 
em cada ano, foi feita uma atualização destes parâ-
metros na Jornada Técnico-científica de Contacto-
logia CONTACTUM na Universidade do Minho no dia 

5 de fevereiro de 2019 em que se reuniram mais de 
275 profissionais e estudantes. No relatório anual são 
apresentados os resultados para aqueles países que 
reportem pelo menos 100 adaptações, sendo que a 
análise detalhada às lentes de contacto rígidas per-
meáveis aos gases requer que pelo menos tenham 
sido reportadas 35 adaptações. 
Na figura 1 mostra-se a distribuição geográfica dos 
países analisados nesta comparação. Os critérios para 
a seleção destes países foi ter um seguimento mínimo 
de dez anos consecutivos e uma distribuição diversi-
ficada na Europa e no Mundo. Foram selecionados os 
seguintes: Austrália (AUS); Bulgária (BG); Canadá (CA); 
Espanha (ES); Japão (JP); Holanda (NL); Noruega (NO); 
Portugal (PT); Taiwan (TW); Reino Unido (UK); Estados 
Unidos da América (USA). A tabela 1 mostra os resul-
tados para os 11 países analisados e a média para os 
33 países incluídos no relatório de 2018.

Como acontece anualmente desde 2007, Portugal participou no inquérito global 
de adaptação de lentes de contacto coordenado pela Universidade de Manchester 
e que tem na Universidade do Minho o seu ponto de ligação com o nosso país. Esta 
é uma excelente oportunidade para analisar a evolução na adaptação de lentes de 
contacto a nível global. Este artigo resume alguns dos principais resultados na 
perspetiva dos 12 anos consecutivos: 2007-2018. Para efeitos de comparação 
foram identificados dez países europeus e noutros continentes o que mostra 
importantes assimetrias na prescrição destes dispositivos para a correção visual. 
Confirma-se que em Portugal a prescrição de lentes de contacto acompanha ou 
até excede aquilo que se faz de melhor a nível global quer no que diz respeito aos 
materiais, geometrias e sistemas de uso e manutenção. 

AdAptAção de lentes de 
contActo em 2018 

texto: José M. González-Méijome, Phil B. Morgan e colaboradores(*)
Laboratório de Investigação em Optometria Clínica e Experimental (CEORLab) – Universidade do Minho 

(*) Colaboraram com o envio dos inquéritos em 2018 e deram autorização: António Mateus (Nacional Óptica de Odivelas); 
Gerson Brasil; Inês Lima (Jaime Oculista); João Palricas; Miguel Faria-Ribeiro; Marta Correia (Centro Óptico de Tadim);  
Cláudia Vieira (Óptica Queirós); Patrícia Godinho; Filipe Alcides.

Figura 1. - Foram selecionados mais dez países para além de Portugal para comparar as tendências na adaptação de diferentes tipos de 

lentes de contacto. AUS: Austrália; BG: Bulgária; CA: Canadá; ES: Espanha; JP: Japão; NL: Holanda; NO: Noruega; PT: Portugal; TW: Taiwan; UK: 

Reino Unido; USA: Estados Unidos da América.

Tabela 1. - Distribuição da adaptação de lentes de contacto hidrofílicas em 11 países e média global dos 33 países analisados no relatório 

do ano 2018. 

*tabela produzida a partir de resultados publicados em: Morgan P, Woods CA, Tranoudis I, Efron N, Jones L. et al. International contact lens prescribing in 2017. 

Contact Lens Spectrum. 2019; January: 27-31.

  dAdos 2018 AU BG cA es Jp nl no pt tW UK Us média

ADAPTAÇÕES REPORTADAS 381 430 3186 772 3762 913 564 108 627 1176 192

 Novas adaptações LCH 87% 80% 94% 77% 94% 66% 82% 99% 100% 99% 93% 90%

 Readaptações de LCH 90% 94% 95% 96% 93% 77% 98% 91% 100% 98% 100% 92%

m
at

er
ia

is

Baixo teor de água (<40%) 4% 0% 1% 10% 7% 0% 1% 0% 69% 1% 0% 4%

Médio teor de água (40-60%) 13% 18% 8% 14% 10% 5% 19% 9% 5% 9% 4% 7%

Alto teor de água (>60%) 7% 2% 9% 33% 32% 8% 29% 26% 12% 15% 3% 13%

Silicone hidrogel 76% 80% 81% 43% 50% 86% 51% 65% 15% 76% 92% 76%

d
es

en
ho

Esférico 39% 68% 44% 42% 75% 29% 30% 36% 93% 34% 52% 47%

Tórico 18% 13% 31% 25% 17% 37% 29% 32% 4% 33% 23% 32%

Tinte cosmético 1% 1% 1% 1% 3% 0% 0% 4% 0% 2% 0% 5%

Multifocal/monovisão 38% 15% 22% 28% 5% 33% 39% 23% 3% 31% 23% 15%

Anti-miopia 4% 3% 2% 5% 0% 1% 1% 5% 0% 0% 1% 1%

Outros 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 1% 1%

su
bs

ti
tu

iç
ão

Diária 64% 15% 50% 37% 57% 12% 63% 46% 48% 56% 27% 32%

1-2 semanas 5% 7% 6% 2% 41% 4% 8% 3% 4% 4% 30% 13%

Mensal 29% 74% 43% 56% 1% 78% 26% 51% 47% 40% 41% 51%

3-6 meses 0% 2% 1% 3% 0% 6% 2% 0% 1% 0% 1% 2%

Anual 1% 2% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 2%

Não programada 1% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

 Uso prolongado (UP) 7% 5% 2% 20% 0% 3% 31% 3% 0% 4% 5% 8%

 UP com silicone hidrogel 100% 85% 82% 33% 50% 80% 97% 89% 100% 93% 30% 64%

 Soluções multipropósito 87% 93% 75% 91% 84% 81% 91% 74% 99% 94% 94% 92%

 
Presbíopes multifocal /
monovisão

38%
/30%

61%
/0%

50%
/13%

71%
/1%

26%
/1%

62%
/5%

47%
/24%

93%
/0%

15%
/15%

47%
/19%

38%
/35%

46%
/9%

••
Este inquérito  é  apl icado anualmente desde o  ano 
2000,  e  consiste  em compi lar  as  pr imeiras  dez 
adaptações consecutivas  que cada profiss ional 
envia  para  uma base de dados centra l izada pela 
Universidade de Manchester  ( . . . )
••
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Em Portugal entre 2013 e 2018 a percentagem de lentes de con-
tacto de silicone hidrogel estabilizou entre os 65 e 70 por cento. 
Globalmente quando se consideram os mais de 30 países incluí-
dos em cada edição ainda se assiste a um aumento significativo 
nos últimos três anos, resultado da adopção destes materiais por 
parte de países onde ainda representavam uma quota de adapta-
ção baixa.

Figura 2. - Percentagem de lentes de contacto hidrofílicas descartáveis diárias 

adaptadas em Portugal e noutros dez países entre 2007 e 2018. A linha tracejada  

representa a média global dos mais de 30 países considerados em cada ano.

Figura 3. - Percentagem de lentes de contacto hidrofílicas tóricas adaptadas em 

Portugal e noutros dez países entre 2007 e 2018. A linha tracejada representa a 

média global dos mais de 30 países considerados em cada ano.

Figura 4. - Percentagem de lentes de contacto de silicone hidrogel adaptadas em 

Portugal e noutros dez países entre 2007 e 2018. A linha tracejada representa a 

média global dos mais de 30 países considerados em cada ano.

Figura 5. - Percentagem de lentes de contacto hidrofílicas utilizadas para a com-

pensação da presbiopia adaptadas em Portugal e noutros dez países entre 2007 

e 2018. A linha tracejada representa a média global dos mais de 30 países consi-

derados em cada ano.

Figura 6. - Idade média dos usuários de lentes de contacto em Portugal e noutros 

dez países entre 2007 e 2018. A linha tracejada representa a média global dos 

mais de 30 países considerados em cada ano.

Um outro aspeto em destaque nos últimos anos tem sido a evo-
lução da adaptação de lentes de contacto para a compensação da 
presbiopia. Neste domínio, Portugal tem assistido a um aumento 
significativo, desde menos de 10 por cento até 2010 para mais 
de 20 por cento em 2018 embora ainda muito distante da No-
ruega ou Austrália que se aproximam dos 40 por cento das lentes 
hidrofílicas adaptadas (figura 5). Apesar de a adaptação de lentes 
de contacto a presbita ainda ser metade do que se prescreve na 
Noruega ou Austrália, na última linha da tabela 1 pode observar-se 
que em Portugal praticamente a totalidade das lentes adaptadas a 
esses pacientes são lentes multifocais ou bifocais, enquanto que 
a monovisão ainda representa uma fração importante das adap-
tações a estes pacientes em países como Austrália, Noruega ou 
Estados Unidos. 

Esta realidade também é bem patente quando se analisa o perfil de 
idade dos usuários, que nesses mesmos países se aproxima dos 40 
anos, enquanto em Portugal a idade dos utilizadores tem regista-
do um modesto aumento de 30 para 32 anos entre 2007 e 2018 
(figura 6). Esta estabilização pode não ser da responsabilidade ex-
clusiva de o aumento de uso de lentes de contacto na população 
presbita (tipicamente acima dos 40-45 anos) não ser tão eleva-
da como noutros países. Para manter a idade média dos usuários 

Este tipo de estudos tem limitações importantes, uma vez que as 
adaptações analisadas são um número reduzido e que não se pode 
considerar representativo da globalidade das lentes adaptadas no 
país. No entanto, uma vez que esta metodologia é replicada anual-
mente de igual modo, a série de dados obtidos ao longo do tempo 
(12 anos consecutivos no caso dos países em estudo), permitem 
observar as tendências cronológicas e delas tirar as conclusões 
apresentadas.
Contudo, Portugal tem vindo a reduzir o número de adaptações 
reportadas. Por isso apela-se a todos os profissionais que adap-
tam lentes de contacto para que submetam as suas dez próximas 
adaptações consecutivas para poder aumentar a representativida-
de dos dados recolhidos e que estes representem mais fielmente 
a realidade clínica da prescrição de lentes de contacto no nosso 
país. para colaborar podem visitar as páginas lookvisionportugal.
pt e http://ceorlab.wixsite.com/ceorlab/services onde podem 
aceder ao formulário a preencher.  

Em resumo, a adaptação de lentes de contacto em Portugal como 
no resto do mundo está dominada pelas lentes hidrofílicas, das 
quais mais de 60 por cento são de material silicone hidrogel e per-
to de 50 por cento são lentes descartáveis diárias. As lentes tóricas 
representam perto de 40 por cento das adaptações realizadas, a 
compensação da presbiopia ainda não dá resposta à expectável 
procura decorrente do aumento de usuários de lentes de contacto 
acima dos 45 anos. Por último, começa a notar-se um aumento 
expressivo das lentes de contacto adaptadas com propósitos de 
retenção da progressão da miopia que já representam em Portugal 
um 5 por cento das lentes adaptadas em 2018.
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Em 2018 observou-se a consolidação das tendências observa-
das nos últimos anos. No que diz respeito a Portugal, destaca-se o 
aumento da penetração da adaptação de lentes de contacto des-
cartáveis diárias (figura 2) que já representam quase 50 por cento 
do total de lentes de contacto hidrofílicas adaptadas, enquanto 
que em 2014 representavam metade deste valor (menos de 25 
por cento). Um outro aspeto a destacar é a adaptação de lentes 
de contacto tóricas, que em Portugal tem representado na última 
década mais de 40 por cento, sendo por isso um caso de referên-
cia internacional habitual. Nos últimos dois anos tem-se observado 
uma diminuição na adaptação deste tipo de lentes (figura 3) que 
será preciso continuar a acompanhar uma vez que se espera que 
na população que usa lentes de contacto hidrofílicas seja essa a 
prevalência de astigmatismo igual ou superior a 0,75D e que deve-
ria ser corrigido com lente tórica. Globalmente tem-se observado 
um aumento neste tipo de adaptações desde 2015, aproximando-
-se dos 40 por cento para a totalidade dos países em análise.

em níveis mais baixos em Portugal comparado com outros países 
como Reino Unido, Holanda, Noruega, Canadá ou Estados Unidos 
poderá também contribuir um maior número de usuários jovens, e 
o aumento das adaptações com propósito de controlo da progres-
são da miopia em crianças e adolescentes (tabela 1). 

Inquérito sobre a adaptação de lentes de contacto (LC) 2019
Por favor, partilhe o inquérito com outros profissionais a quem possa interessar 

Por favor, responda às perguntas, e posteriormente anote os resultados das primeiras 10 adaptações de LC  
 

Em que data recebeu este inquérito? Habilitações Há quantos anos ...? Em que tipo de empresa exerce a atividade? (marque a correcta) 
 __: Optometrista 

__: Oftalmologista         
__: Outro (______________)  

Se formou:____   
Adapta LC:____ 

Consultório/óptica Independente 
(1 – 9 centros)  

Grupo  
(10 –  49 centros) 

Grupo  
(> 50 centros) 

 

 Marque apenas uma Marque apenas uma Marque várias se for preciso Marque apenas uma  Marque uma Marque apenas uma 

Informação Geral1 Lentes rígidas e RPG Lentes moles2 Desenho da Lente3 Substituição 
Vezes 

que usa 
as 

lentes 
cada 

semana
4 

Modalidade5 Sistema Manutenção 

Data Nº Idade Sexo 
Nova 

adaptaç
ão 

Readap
-tação Escleral PMMA 

RPG 
Dk 
<40 

RPG  
Dk 

40-90 

RPG 
Dk 
>90 

Hidrogel 
<40% 

Hidrogel 
40-60% 

Hidrogel 
>60% 

Silicone 
hidrogel Esférica Tórica Multifoc

al 
Monovis

ão 
Cosméti
ca/Cor 

Std. 
OrtoK 

Controlo 
miopia Outra Diário 

1-2 
semana

s 

1 
mês 

3-6 
meses 

12 
meses 

Não 
progra-
mado 

Uso 
diário 

Uso 
prolong

ado 

Multiuso
/única 

Peró- 
xido Outro Nenhu

m 

 1                                   

 2                                   

 3                                   

 4                                   

 5                                   

 6                                   

 7                                   

 8                                   

 9                                   

 10                                   
Notas explicativas 
 

1. Novas adaptações e readaptações. Uma “nova adaptação” é aquela em que o paciente nunca utilizou LC antes, ou que não o tenha feito durante vários anos. Uma “readaptação” é aquela em que o 
paciente vai à consulta para ser adaptado com um tipo diferente de LC ou regime de uso. Isto pode dever-se outros entre motivos, a que as suas necessidades visuais se tenham alterado (por ex: esférico 
para tórico, hidrogel para RPG, hidrogel para Si-Hi…ou vice-versa) ou que tenha algum problema com as suas lentes actuais (hipoxia, secura ocular,…) ou simplesmente pretende experimentar outro tipo de 
LC. Em adaptações diferentes em ambos olhos dum mesmo paciente, considerar apenas o olho direito. 

2. Lentes moles. Estão divididas em “lentes de hidrogel” e “hidrogel de silicone”. As lentes de hidrogel por sua vez estão divididas segundo o teor de água.  
3. Desenho. Se uma mesma LC poder ser enquadrada em vários desenhos (por ex: cosmética de cor com correcção esférica) deve apenas indicar-se qual o propósito principal que motiva a adaptação 

(selecionar apenas um desenho). Std. Orto-k: refere-se a ortoqueratologia para correção refrativa; Controlo miopia: inclui ortoqueratologia para controlo da miopia ou LC especiais usadas para diminuir a 
progressão da miopia.  

4. Dias de uso por semana. No caso do “uso diário”, indicar os dias por semana; no caso de “uso prolongado”, indicar o número de noites por semana que o paciente dorme com as lentes. Valor máximo=7. 
5. Modalidade. Os pacientes que ocasionalmente dormem com as LC, também devem ser considerados como “uso prolongado”. 

 
Envie o inquérito preenchido ou uma fotografia do mesmo até 30 de julho de 2019 (mesmo que não tenha preenchido todos os casos) para:  
 

José M. González-Méijome – Universidade do Minho Escola de Ciências – 4710-057 Braga. Fax: 253604061 / e-mail: jgmeijome@fisica.uminho.pt 

pode consultar a versão Word ou pdF bem como os relatórios de 
anos anteriores em:  
http://ceorlab.wixsite.com/ceorlab/services. 

••
Contudo,  Portugal  tem vindo a 
reduzir  o  número de adaptações 
reportadas .  Por  isso apela-se a  todos 
os  profiss ionais  que adaptam lentes 
de contacto para  que submetam 
as  suas  10 próximas adaptações 
consecutivas  para  poder  aumentar 
a  representat iv idade dos dados 
recolhidos
••


