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RESUMO 

 
 
 

Objetivou-se validar o diagnóstico de enfermagem Risco de olho seco em pacientes 
internados em Unidade de Terapia Intensiva. Trata de um e                   
                                                                        1) 
Construção das definições conceituais e operacionais dos fatores de risco do olho 
seco; 2) Validação clínica do diagnóstico de enfermagem Risco de olho seco. A 
primeira etapa foi operacionalizada por meio de revisão integrativa para construção 
das definições conceituais e operacionais dos fatores de risco para o olho seco e 
subsidiou a etapa de validação clínica. Esta foi operacionalizada por meio de um 
estudo de coorte prospectivo Definiu-se a amostra de 69 pacientes com tempo de 
coleta de 7 meses. Critérios de inclusão: pacientes sem olho seco na admissão, 
idade maior ou igual de 18 anos e tempo de internação maior que 24 horas. Critérios 
de exclusão: diagnóstico prévio de doenças da superfície ocular, cirurgias faciais e 
uso de qualquer tipo de medicamento ocular tópico. A avaliação aconteceu 
diariamente e com tempo de seguimento de até cinco dias. O desfecho de olho seco 
foi estabelecido por critérios clínicos e teste de Schirmer.  Os dados descritivos 
foram analisados por meio de frequências simples, média, mediana, desvio padrão e 
coeficiente de variação. As medidas de associação entre as variáveis de desfecho e 
preditoras foram calculadas pelo teste qui-quadrado e teste exato de Fisher. O nível 
de significância adotado foi de 5%. A medida de associação entre exposição e 
desfecho utilizada foi o Risco Relativo. Esta pesquisa foi submetida e aprovada pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
75,36% dos pacientes tiveram olho seco e 24,64% o diagnóstico de enfermagem 
Risco de olho seco. A etapa 1 do estudo permitiu o refinamento dos fatores de risco 
para os pacientes internados em UTI e construiu as definições constitutivas e 
operacionais para padronização da validação clínica.  Os fatores de risco validados 
na etapa 2 foram: lagoftalmia (p <0,041; RR=3,51); ventilação mecânica invasiva 
(p<0,002; RR=2,18), quemose (<0,06; RR=4,94), ausência ou redução do reflexo 
espontâneo de piscar (p<0,037; RR=0,60); analgésicos opióides (p< 0,001; 
RR=17,50); sedativos (p<0,001; RR=10,83); antibióticos (p< 0,029; RR=7,69); 
vasodilatadores (p< 0,019; RR=0,19). Os resultados possibilitaram a revisão do 
diagnóstico de enfermagem e sugeriu a mudança do termo olho seco para 
ressecamento ocular. Além disso, baseados nas evidências apresentadas dos 
critérios definidos para o desfecho de ressecamento ocular (hiperemia conjuntival: 
RR=18,37; secreção mucosa: RR=12; teste de Schirmer: RR=0,35; todos com p 
<0,001) foi proposto um novo diagnóstico de enfermagem Ressecamento ocular. 
Portanto, acredita-se que este estudo é inovador para o avanço do conhecimento 
sobre a temática e para o aperfeiçoamento e validação do uso da taxonomia da 
NANDA-I por enfermeiros que atuam neste cenário, com vistas a proporcionar 
subsídio para avaliação ocular precisa, acurácia na inferência do diagnóstico em 
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questão, predição de risco como adoção de medidas de prevenção e monitoramento 
de complicações. 
 
Palavras-chave: Enfermagem, Processos de Enfermagem, Diagnóstico de 
Enfermagem, Estudos de Validação, Síndromes do Olho Seco, Unidades de Terapia 
Intensiva. 
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ABSTRACT 

 
 
 
The objective of this study was to validate the nursing diagnosis of dry eye risk in 
patients admitted to the Intensive Care Unit. It is a methodological study developed in 
two stages of validation of nursing diagnoses: 1) Construction of the conceptual and 
operational definitions of dry eye risk factors; 2) Clinical validation of the nursing 
diagnosis Dry eye risk. The first step was operationalized through an integrative 
review to construct the conceptual and operational definitions of risk factors for dry 
eye and subsidized the clinical validation stage. This was performed using a 
prospective cohort study. A sample of 69 patients with a collection time of 7 months 
was defined. Inclusion criteria: patients without dry eye at admission, age greater 
than or equal to 18 years and length of hospital stay longer than 24 hours. Exclusion 
criteria: prior diagnosis of ocular surface diseases, facial surgeries and use of any 
topical ocular medication. The evaluation took place daily and with a follow-up time of 
up to five days. The dry eye outcome was established by clinical criteria and 
Schirmer's test. Descriptive data were analyzed using simple frequencies, mean, 
median, standard deviation and coefficient of variation. The measures of association 
between the outcome variables and predictors were calculated using the chi-square 
test and Fisher's exact test. The level of significance was 5%. The measure of 
association between exposure and outcome used was Relative Risk. This research 
was submitted and approved by the Research Ethics Committee of the Federal 
University of Rio Grande do Norte. 75.36% of the patients had dry eye and 24.64% 
the nursing diagnosis Dry eye risk. Stage 1 of the study allowed the refinement of risk 
factors for ICU patients and constructed the constitutive and operational definitions 
for the standardization of clinical validation. The risk factors validated in stage 2 
were: lagoftalmia (p <0.041; RR = 3.51); (P <0.001, RR = 0.60), absence or reduction 
of the spontaneous flashing reflex (p <0.037, RR = 0.60); Opioid analgesics (p 
<0.001, RR = 17.50); Sedatives (p <0.001, RR = 10.83); Antibiotics (p <0.029, RR = 
7.69); Vasodilators (p <0.019, RR = 0.19). The results allowed the revision of the 
nursing diagnosis and suggested the change of dry eye term for ocular dryness. In 
addition, based on the evidence presented from the criteria defined for the outcome 
with p <0.001 for ocular dryness (conjunctival hyperemia: RR = 18.37; mucus 
secretion: RR = 12; Schirmer test: RR = 0.35) was possible propose a new nursing 
diagnosis Eye dryness. Therefore, it is believed that this study is innovative for the 
advancement of knowledge on the subject and for the improvement and validation of 
the use of NANDA-I taxonomy by nurses working in this scenario, in order to provide 
support for precise ocular evaluation, accuracy In the inference of the diagnosis in 
question, prediction of risk as adoption of measures of prevention and monitoring of 
complications. 
  
Keywords: Nursing, Nursing Process, Nursing Diagnosis, Validation Studies, Dry 
Eye Syndromes, Intensive Care Units. 
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1 INTRODUÇÃO   

 

Esta pesquisa tem como objeto de estudo a validação do diagnóstico de 

enfermagem Risco de olho seco em pacientes internados na Unidade de Terapia 

Intensiva, com base na Sistematização da Assistência de Enfermagem e em seus 

respectivos Sistemas de Classificação.  

Evidências de estudos anteriormente realizados (FERNANDES et al., 2016; 

CÂMARA et al., 2016; FRANÇA et al., 2016; FERNANDES, 2015) justificam este 

interesse por indicarem que o olho seco é uma problemática cada vez mais 

verificada nesta população e passível do cuidado preventivo por parte da 

Enfermagem. 

A relevância científica deste estudo está pautada na contribuição para o 

avanço do conhecimento em saúde e Enfermagem ao apresentar a validação de um 

elemento taxonômico para detecção precoce do risco de olho seco, motivada pela 

necessidade do enfermeiro em conhecer e analisar a predição dos fatores de risco 

para o desenvolvimento deste fenômeno, que pode ser um evento adverso, bem 

como a investigação e aprimoramento de um diagnóstico de enfermagem da 

NANDA Internacional, Inc. (NANDA-I) proposto na versão (2012-2014). Ainda, a 

validação direcionará um modelo de predição dos indicadores de risco com 

possibilidade de subsidiar ações preventivas a partir da inferência diagnóstica mais 

acurada por parte do enfermeiro no ambiente clínico.  

Por se tratar de um risco que constitui um problema potencial, é imperativa a 

elaboração de medidas preventivas pautadas nos riscos apresentados por cada 

paciente, bem como a predição desta vulnerabilidade. Por sua vez, a enfermagem 

possui importante atuação no cuidado direto ao paciente de forma a exercer papel 

essencial na identificação de riscos, seguida por elaboração e avaliação de medidas 

propostas para a prevenção. 

Acrescido a isto, validar um diagnóstico de risco quanto à vulnerabilidade a 

uma resposta humana indesejada agregará valor a ações multidisciplinares 

integradas que objetivarão prevenir eventos adversos, dor, desconforto, sofrimento e 

condições incapacitantes, assim como evitar altos custos ao Sistema Único de 

Saúde (SUS) em todos os seus níveis de complexidade. 

Enfatiza-se ainda que, uma vez submetido ao crivo do processo de validação, 

este diagnóstico de enfermagem poderá ser validado em outras populações e 



23 
 

cenários de saúde e aprimorar progressivamente o desenvolvimento deste 

construto, bem como contribuir para um modelo de predição de risco mais robusto 

para este problema. 

A validação de um diagnóstico de enfermagem é essencial no 

desenvolvimento do conhecimento e consolidação da enfermagem enquanto ciência, 

assim como para mudança de prática clínica (OLIVEIRA et al., 2013).   

Estudos que propõem validar diagnósticos de enfermagem compõem a base 

para o aperfeiçoamento dos elementos taxonômicos já desenvolvidos ou para o 

desenvolvimento de novos. A validação clínica é uma etapa de destaque neste 

processo, pois permite verificar indicadores clínicos e etiológicos/de risco de 

respostas humanas específicas em situações reais (POMPEO; ROSSI; GALVÃO, 

2009). 

Destaca-se que a taxonomia da NANDA-I realça a necessidade continuada de 

aperfeiçoamento da sua proposta com o intuito de examinar progressivamente sua 

fidedignidade clínica, pautada em uma prática baseada em evidências forte o 

suficiente para influenciar e respaldar ações desde a beira do leito até a construção 

e consolidação de políticas públicas de saúde. A NANDA-I não se refere a uma 

classificação prescritiva e, portanto, precisa ser validada, sobretudo, com dados 

clínicos em diferentes contextos e populações (HERDMAN; KAMITSURU, 2015). 

Este estudo vai de encontro a pressupostos fortemente articulados ao Plano 

de Ação Mundial de Saúde Ocular 2014-2019 da Organização Mundial da Saúde 

(OMS), cuja missão é reduzir as incapacidades visuais evitáveis, com destaque para 

a catarata. No entanto, também prioriza a saúde ocular em todos os níveis de 

atenção à saúde e estabelece como primeiro objetivo a realização de estudos que 

gerem dados epidemiológicos sobre qualquer problema relacionado à saúde ocular 

(WHO, 2013). 

Fundamenta-se ainda no Programa Nacional de Segurança do Paciente 

(PNSP), implantado no Brasil pela Portaria nº 529 de 1º de abril de 2013 do 

Ministério da Saúde (MS) por contribuir com a qualificação do cuidado à saúde em 

todos os estabelecimentos do território nacional, a fim de evitar os eventos adversos 

provenientes dessa assistência (BRASIL, 2013). 

Neste programa, os eventos adversos são caracterizados como “eventos ou 

circunstâncias que poderiam ter resultado ou resultaram em um dano, ou seja, 
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comprometimento da estrutura ou função do corpo e/ou qualquer efeito dele oriundo” 

(BRASIL, 2013). 

 Sua contextualização converge de maneira peculiar com os estudos de 

validação de diagnósticos de enfermagem de risco pertencentes ao Domínio 11: 

Segurança e proteção da taxonomia NANDA-I, definido como: “estar livre de perigo, 

lesão física ou dano ao sistema imunológico; conservação contra perdas e proteção 

                     ê               ” (HERDMAN; KAMITSURU, 2015). 

Associa-se, ainda, a importância deste estudo ao potencial de inovação 

tecnológica, sobretudo com relação a processos, na medida em que oferecerá um 

diagnóstico de enfermagem validado, com definições e formas de mensuração 

estruturadas e direcionadas à detecção precoce de condições de risco para a saúde 

ocular do paciente internado na UTI, ao aliar a problemática de risco de olho seco, o 

processo de enfermagem (PE) e uma taxonomia consolidada.  

Relacionado ainda ao desenvolvimento tecnológico em saúde e Enfermagem, 

entende-se a SAE e o PE como tecnologias de Enfermagem pautadas na 

cientificidade, julgamento clínico e diagnóstico do enfermeiro por envolver o 

conhecimento humano (científico e empírico) sistematizado. Além disso, requer a 

presença humana ao almejar a qualidade de vida, e se consolida no ato de cuidar ao 

atentar para as questões éticas e o processo reflexivo. Ainda, para serem aplicados, 

os materiais e equipamentos necessitam de conhecimentos agregados que são 

então considerados tecnologias de enfermagem (MEIER, 2004). 

Assim, este estudo encontra-se em consonância com a linha de pesquisa 

Desenvolvimento tecnológico em saúde e Enfermagem, do Programa de Pós-

Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, cuja 

definição compreende estudos sobre o conhecimento, arte, desenvolvimento, 

adaptação e avaliação de modelos, procedimentos, instrumentos e outras 

tecnologias aplicáveis à prática em saúde e enfermagem. 

 

1.1 Sistemas de Classificação de Linguagem diagnóstica 

 

Em cada área de atuação, linguagens padronizadas são empregadas para 

descrever algo específico de uma disciplina científica em Sistemas de Classificação, 

também chamadas de taxonomias. Uma linguagem própria dos membros de uma 

comunidade científica é essencial para comunicação e legitimação da prática 
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profissional. Na área da saúde, cada profissão possui uma linguagem comum 

empregada para descrever, codificar e comunicar seu conhecimento. Na área 

médica, as doenças estão dispostas na taxonomia da Classificação Estatística 

Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID-10) ou do inglês, 

International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD) 

(OMS, 1996). 

Os enfermeiros, de outra forma, valorizam as respostas humanas e 

problemas de saúde e/ou processos de vida entre indivíduos, famílias, grupos e 

comunidades e usam, por exemplo, a taxonomia de diagnósticos de enfermagem da 

NANDA International, Inc. (NANDA-I). Esse Sistema de Classificação próprio à 

disciplina, na análise do fenômeno na perspectiva da autonomia da enfermagem, 

considera os diagnósticos de enfermagem formulados para uso comum do 

enfermeiro no julgamento a respeito de respostas humanas, desenvolvido por 

métodos sistemáticos e normas internacionais que a torna legítima para o destino 

para o qual se aplica (HERDMAN; KAMITISURU, 2015). 

Objeto essencial da NANDA-I, o diagnóstico de enfermagem refere-se ao 

processo de decisão/julgamento clínico sobre uma resposta humana a condições de 

saúde, vulnerabilidade e processos de vida respostas de indivíduo, grupos, família 

ou coletividade (HERDMAN; KAMITISURU, 2015). 

Sua concepção se fundamenta em recomendações de diversas organizações 

internacionais no que diz respeito a sua estrutura de codificação, linguagem, 

terminologia e padrões informatizados de documentação para avaliação de 

resultados em saúde. A estrutura de codificação de termos de cuidados de saúde 

obedece às recomendações da National Library of Medicine (NLM). (HERDMAN; 

KAMITSURU, 2015). 

Quanto ao uso da linguagem como apoio da prática de enfermagem, a 

taxonomia da NANDA-I atende os critérios estabelecidos pelo Committe for Nursing 

Practice Information Infrastructure of the American Nurses Association (ANA) e a 

reconhece como terminologia clinicamente útil. Seu modelo de terminologia 

estrutura-se com o preconizado pela International Standards Organization (ISO 

18104:2014), que especifica as características das estruturas categóricas dos 

diagnósticos de enfermagem por meio de um sistema multiaxial com o objetivo de 

apoiar a interoperabilidade na troca de informações entre os sistemas de informação 

para os diagnósticos e ações de enfermagem (HERDMAN; KAMITSURU, 2015). 
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Posto isto, há respaldo para embasar o uso de qualquer diagnóstico que a 

compõe pelo enfermeiro, entretanto, sua aplicabilidade deve ser validada para 

diferentes grupos a fim de produzir evidências suficientes e estruturantes para sua 

existência.  

Para esta pesquisa, notadamente, sobressaem-se os diagnósticos de 

enfermagem da NANDA-I alusivos ao domínio Segurança/Proteção, que por sua vez 

refere-se ao indivíduo “estar livre de perigo, lesão física ou dano do sistema 

imunológico, preservação contra perdas e proteção da segurança e da ausência de 

       ” (HERDMAN; KAMITSURU, 2015).  

Este domínio assume notória expressão na população internada em unidade 

hospitalar, uma vez que esta é mais vulnerável a lesões físicas e imunológicas, o 

que torna importante estudos específicos de avaliação do estado de saúde que 

foquem a segurança e proteção. 

No tocante específico à classe 2, Lesão física, descrita como dano ou 

ferimento ao organismo, um grande avanço foi constatado com a inclusão do 

diagnóstico de enfermagem Risco de olho seco na taxonomia NANDA-I, como 

subsídio para a avaliação ocular, até então adstrita.  

Trata de um diagnóstico potencial e possui a seguinte definição: 

“V      b          desconforto ocular ou dano à córnea e à conjuntiva devido à 

quantidade reduzida ou à qualidade das lágrimas para hidratar o olho, que pode 

                ú  ” (HERDMAN; KAMITSURU, 2015, p. 387). Na taxonomia 

NANDA-I, o diagnóstico de interesse Risco de olho seco está classificado no 

Domínio 11. Segurança/Proteção, Classe 2. Lesão física e compila 13 fatores de 

risco. 

Ao considerar a concepção deste diagnóstico como fenômeno de interesse no 

conhecimento em enfermagem, é possível que seu núcleo conceitual seja oriundo 

de ciências mais antigas e consolidadas. Por conseguinte, ao pensar o fenômeno na 

perspectiva da apropriação do termo pela enfermagem, é premente a necessidade 

de retomada da análise do termo para o uso na prática clínica à luz de 

características indicadoras de respostas humanas, foco principal dos conhecimentos 

produzidos na área de diagnósticos de enfermagem. Parte-se sempre de sua 

concepção conceitual e significado para a disciplina de enfermagem como forma de 

compreensão de sua comunicação, de sua linguagem e operacionalização no 

campo real. 
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De acordo com o exposto, há diferentes conotações sobre o desenvolvimento 

do olho seco e consequentemente, os preditores                                

enfermagem Risco de olho seco                  b            ,                   

                  ,                    incita a necessidade de uma investigação 

mais assertiva de seus componentes. 

Ademais, conforme percebe-se no contexto clínico, o enfermeiro se depara 

com um complexo e extenso conjunto de indicadores clínicos que, por vezes ainda 

não constam na NANDA-I, e assumem a tarefa de julgar e selecionar o diagnóstico 

que melhor representa determinada condição real ou de risco. Por isso, ainda 

enfrenta muitas dificuldades em estabelecer a resposta humana mais adequada, em 

especial com relação a fatores de risco e diagnósticos de risco.  

Assim, o ponto de partida é a clarificação do conceito do diagnóstico em 

questão para entendê-lo sobre todos os seus aspectos e contextos, para 

apropriação fundamentada de sua problemática na saúde dos indivíduos. 

Deste modo, submeter o diagnóstico de enfermagem Risco de olho seco da 

NANDA-I à validação é inovador em virtude da necessidade de formulação de um 

modelo de predição de risco para este fenômeno e para refinamento do diagnóstico. 

Postula-se a necessidade de associação de um conjunto de testes diagnósticos e 

sinais e sintomas como fundamento para a inferência deste diagnóstico. No entanto, 

os estudos produzidos na área de enfermagem nesta especialidade ainda são 

incipientes, o que torna urgente sua investigação. 

 

1.2 A problemática do risco de olho seco em pacientes internados na Unidade 

de Terapia Intensiva 

 

No contexto da assistência à saúde ao paciente internado na UTI, os avanços 

científicos foram gradualmente incorporados por meio da informatização e do 

surgimento de aparelhos especializados que contribuíram de modo significativo na 

resolutividade de problemas antes impossíveis de serem solucionados (CURLEY, 

2014.). 

Na década de 1970, pela necessidade de unidades especiais de tratamento, 

teve início no Brasil a implantação das UTIs, atualmente constituídas por um setor 

hospitalar com área física adaptada que dispõe de uma equipe multiprofissional 
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qualificada e especializada para prestar a assistência ininterrupta (SANTANA; 

FERNANDES, 2008; CAMPOS; MELO, 2011; SCHWONKE et al., 2011).  

Neste âmbito, a equipe multidisciplinar assume a responsabilidade de 

articulação e execução dos processos de trabalho para garantir a segurança e a 

excelência na qualidade do serviço prestado. Especificamente para a enfermagem, a 

lei nº 7.498/86, regulamentadora do exercício profissional, em seu artigo 11, atribui 

ao enfermeiro a prestação de cuidados aos pacientes graves e salienta a 

importância da prevenção e do controle de complicações durante a assistência 

prestada (COFEN, 1986). 

Um cuidado inadequado ou omitido pela equipe multiprofissional de saúde 

pode transgredir o princípio de segurança do paciente e gerar prejuízos reais ou 

potenciais e colocar em risco a sua vida. Diante da complexidade da condição 

clínica destes pacientes, a assistência segura e integral deve ser continuamente 

considerada, quer seja ela de menor ou maior complexidade para um cuidado isento 

de riscos (SHOULDERS; FOLLETT; EASON, 2014). 

Diferente de muitos órgãos do corpo, o olho encontra-se mais facilmente 

disponível e acessível à avaliação clínica. Particularmente no cenário da terapia 

intensiva, em virtude da priorização de cuidados complexos para estabilização de 

órgãos vitais, cuidados básicos, como o ocular, são desfavorecidos e predispõem o 

paciente ao risco de lesões oculares graves que são iniciadas por um processo de 

ressecamento e que pode culminar em uma condição fisiopatológica denominada 

olho seco (WERLI-ALVARENGA et al., 2011). 

 O olho seco é o precursor de lesões mais graves que podem ser causadas 

pela exposição ocular, fechamento palpebral ineficaz, além da quantidade e 

qualidade lacrimal inadequadas. Estas são: abrasão corneana, ceratite puntacta 

superficial e ceratite de exposição, úlcera de córnea perfurativa, ceratite microbiana 

e até perda da visão com necessidade de transplante de córnea (KURUVILLA et al., 

2015; MASOUDI-AVALANI et al., 2014; SARITAS et al. 2013; GRIXT et al., 2012; 

JAMMAL et al., 2012; WERLI-ALVARENGA et al., 2011; SINVASANKAR et al., 

2006; DAWSON, 2005; MERCIECA et al., 1999). 

Com relação à problemática do fenômeno olho seco, esta reveste-se de 

particular importância quando resultados de estudos apontam que de 32% a 72,2% 

dos pacientes internados na UTI são acometidos por esta condição indesejada 
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(MASOUDI-AVALANI et al., 2014; ARAÚJO et al., 2016; OH et al., 2009; KOCAÇAL-

GÜLER; ESER; FASHAFSHEH, 2016). 

A consequência da falta de um diagnóstico precoce, sobretudo de 

enfermagem, compromete a segurança visual do paciente e o expõe ao risco de 

lesões graves. Um estudo realizado no Brasil em pacientes internados nas UTIs 

apontou entre 254 pacientes analisados, que 55,1% apresentaram lesões do tipo 

puntacta e 11,8% tipo ulcerativas da córnea, com tempo médio de aparecimento de 

8,9 dias (WERLI-ALVARENGA et al., 2011). 

 Pacientes admitidos nas UTIs estão predispostos a perder seus mecanismos 

naturais de proteção ocular por apresentar condições clínicas graves que requerem 

suporte ventilatório mecânico e sedação como métodos para garantir a manutenção 

de parâmetros vitais e promover o conforto e auxílio terapêutico (GRIXTI et al., 2012; 

ALVES et al., 2014). 

 Deste modo, a sedação pode reduzir os movimentos oculares, ocasionar 

perda parcial ou total do reflexo palpebral e provocar seu inadequado fechamento   e 

predispor o olho à exposição e consequente evaporação e ressecamento (GRIXTI et 

al., 2012.; ALVES et al., 2014).  

Uma vez expostos aos fatores de risco, os pacientes estão susceptíveis a 

desidratação da córnea, abrasão, perfuração e infecção, logo dependem de 

cuidados específicos para manter a integridade da superfície ocular. Assim, o papel 

a ser desempenhado pela enfermagem é influente e determinante na predição dos 

fatores de risco, avaliação clínica dos olhos, adoção de medidas de prevenção, 

fornecimento dos cuidados oculares e monitorização das complicações (WERLI-

ALVARENGA et al., 2011; GRIXTI et al., 2012; ALVES, 2010). 

Nesse sentido, torna-se imperativa a operacionalização organizada do 

trabalho em saúde e enfermagem quanto ao método, profissionais, instrumentos 

necessários e nomenclatura unificada para efetivar a avaliação ocular dos indivíduos 

e mensurar os riscos, para então delinear e executar as medidas de prevenção. 

 Por entender o enfoque do olho seco em UTI como um evento propenso a 

um dano desnecessário, o enfermeiro deve atuar por meio de estratégias de 

promoção e prevenção específicas a esta ameaça. Os pacientes internados em UTI 

apresentam o risco para desenvolver o olho seco e por isso tem-se identificado 

progressivamente uma busca incessante por modelos e tecnologias assistenciais 
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que amenizem os danos oferecidos ao paciente em ambiente hospitalar 

(FERNANDES et al., 2016).  

De tal modo, a atenção à saúde ocular desempenhada pelo enfermeiro 

deverá englobar: avaliação ocular; acurácia na inferência do diagnóstico Risco de 

olho seco; predição de risco com adoção de medidas de prevenção e monitoramento 

de complicações (FERNANDES et al., 2016). 

Portanto, para o gerenciamento deste risco é necessário a adoção de 

procedimentos que possam eliminar ou diminuir a ocorrência de um determinado 

evento adverso, o que inclui, de forma indispensável, uma avaliação sensível e 

específica de quais indivíduos são mais propensos a sofrer tal episódio. 

Frente ao exposto, alguns pontos justificam o desenvolvimento deste estudo: 

 O cumprimento do Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) 

de 2013, quanto à prevenção de eventos adversos provenientes da assistência em 

saúde, principalmente com a implementação de métodos, protocolos e processos de 

avaliação e vigilância; 

 A atenção à recomendação do Plano Mundial de Saúde Ocular para gerar 

dados epidemiológicos para atenção a este problema; 

 A constatação diária de que, nesta assistência à saúde, cuidados básicos 

de enfermagem, como o ocular, são desfavorecidos em detrimento às ações de 

maior complexidade e predispõe o paciente ao risco de lesões oculares graves que 

são iniciadas por um processo de ressecamento denominado olho seco; 

 A premência do enfermeiro levantar os fatores de risco para o 

desenvolvimento de olho seco em pacientes internados na UTI; 

 O                            ,                      NANDA-I, 

necessitam ser validados em pesquisas, sobretudo em estudos de melhor  evidência 

em cenários clínicos reais,                          ; 

 O diagnóstico de enfermagem Risco de olho seco na taxonomia NANDA-I 

fomenta a exigência de conhecer os preditores          para o fenômeno por meio 

de estudos de forte evidência; 

 As diferentes conotações na literatura sobre o conceito e o 

desenvolvimento do olho seco, por conseguinte, as indefinições sobre os 

componentes do DE Risco de olho seco, que podem comprometer o julgamento 

clínico; 
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 A necessidade de construir definições e formas de mensuração validadas 

para este DE. 

Mediante tais justificativas, foram elencadas as seguintes questões de 

pesquisa: 

1) Quais são os fatores de risco para o olho seco e como definí-los e 

mensurá-los? 

2) Os fatores de risco do diagnóstico de enfermagem  Risco de olho seco da 

NANDA-I e os outros potenciais identificados na literatura estão associados ao olho 

seco? 

Baseados nos questionamentos, foi elaborada a seguinte hipótese: 

 

 H1: Os fatores de risco para a ocorrência do olho seco descritos na 

taxonomia da NANDA-I para o diagnóstico de enfermagem Risco de olho 

seco e os novos identificados na literatura são válidos para os pacientes 

internados em Unidade de Terapia Intensiva. 
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2 OBJETIVOS  

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Validar o diagnóstico de enfermagem Risco de olho seco da NANDA-

Internacional, Inc. em pacientes adultos internados em Unidade de Terapia 

Intensiva. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Construir as definições constitutivas e operacionais dos fatores de risco do 

diagnóstico de enfermagem Risco de olho seco da NANDA-I para pacientes 

internados em Unidade de Terapia Intensiva;  

 Verificar a incidência do olho seco e do diagnóstico de enfermagem Risco de 

olho seco em pacientes adultos internados em Unidade de Terapia Intensiva; 

 Verificar a relação entre os fatores de risco de interesse do diagnóstico de 

enfermagem Risco de olho seco da NANDA-I e dos identificados na literatura 

com o olho seco.  
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3 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 

O estudo em questão adotou a pesquisa metodológica, que segundo Polit e 

Beck (2011) trata do desenvolvimento, validação e avaliação de ferramentas e 

métodos que produzem resultados consistentes por meio de procedimentos 

sofisticados de obtenção de dados para a pesquisa e prática.   

Para a condução deste estudo foi utilizado o modelo de validação de 

diagnósticos de enfermagem segundo Lopes, Silva e Araújo (2012). Frente às 

dificuldades relatadas nos estudos de validação em diagnósticos de enfermagem 

que utilizaram referenciais metodológicos desenvolvidos na década de oitenta, este 

modelo propõe alternativas baseadas na teoria de testes diagnósticos, de modo que 

a presença de um diagnóstico seja determinada pela precisão da informação obtida 

para representação do fenômeno em questão e pela adequação do processo de 

raciocínio clínico. 

 Este capítulo será apresentado de acordo com as três etapas e elementos 

constituintes principais do referencial metodológico adotado conforme representado 

na Figura 1: 1. Análise de conceito. 2. Análise de conteúdo por especialistas; 3. 

Análise de acurácia de indicadores clínicos (validação clínica). Acrescido a isto, fará 

parte desta seção apontamentos essenciais para a Garantia e Controle de 

Qualidade dos estudos de coorte segundo o referencial de Whitney, Lind e Wahl 

(1998). 
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Figura 1 - Diagrama representativo do referencial metodológico de Lopes, Silva e 
Araujo (2012).  
 

3.1 REFERENCIAL METODOLÓGICO DE LOPES, SILVA E ARAUJO (2012)  

 

3.1.1 Análise de conceito 

 

A análise de conceito de Lopes, Silva e Araújo (2012) fundamenta-se em 

referenciais largamente utilizados nas pesquisas de validação em enfermagem e 

acrescenta objetividade à execução e alternativas diante das dificuldades 

enfrentadas pelos métodos mais tradicionais. 

A importância da análise de conceito está na representação dos diagnósticos 

de enfermagem como descrição linguística ou mental de fenômenos com vistas à 

comunicação profissional efetiva que proporcione um corpo de conhecimento para 

descrever a prática de enfermagem (WALKER; AVANT, 2011). 

Conceito é uma ideia ou construção mental acerca de características de um 

determinado fenômeno que o faz único em relação a outros (MOREIRA et al., 2014). 

Considerado como ponto de partida nos estudos de validação de diagnósticos de 

enfermagem, a análise de conceito especifica ou clarifica um conceito existente, 

atribui um significado útil e inequívoco para sua utilização na prática clínica 

(WALKER; AVANT, 2011). 
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Um diagnóstico de enfermagem é formulado a partir de um sistema multiaxial e 

o cerne desta estrutura é o eixo 1 que corresponde ao foco diagnóstico, elemento 

principal que descreve a resposta humana (HERDMAN; KAMITSURU, 2015). 

Enfermeiros inferem diagnósticos para respostas humanas ou vulnerabilidade a 

estas, portanto, definir o que constitui a essência do foco diagnóstico implica 

reconhecê-lo como um fenômeno de interesse para a prática da enfermagem. 

O núcleo conceitual do diagnóstico de enfermagem é analisado sob a 

perspectiva de fatores que o antecedem e se relacionam para formar o conceito, 

assim como os consequentes deste. Estes dois componentes, antecedentes e 

consequentes, são analisados para rever a definição dos atributos representativos 

do fenômeno (LOPES; SILVA; ARAUJO, 2012; LOPES; SILVA; ARAUJO, 2013). 

A identificação dos atributos essenciais significa especificar o que representa o 

cerne conceitual dos diagnósticos de enfermagem, ou seja, os fenômenos que 

dizem respeito às respostas humanas identificadas e representadas por seus 

atributos essenciais, que permitem ao enfermeiro o julgamento pela decisão do 

diagnóstico (LOPES; SILVA; ARAUJO, 2013). 

Lopes, Silva e Araujo (2012) afirmam que vários modelos têm sido propostos 

para Análise de Conceito e específico para estudos de validação de diagnósticos e 

resultados de enfermagem, os mais comumente utilizados são os descritos por 

Rodgers e Knalf (2000) e Walker e Avant (2011).  

O modelo proposto por Walker e Avant (2011) fundamenta-se na adaptação da 

análise de conceito de Wilson (2005), com proposta simplificada para os sistemas de 

classificação de linguagem da enfermagem e constituída por oito passos 

demonstrados na Figura 2. 
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Figura 2 - Procedimentos metodológicos do modelo da Análise de Conceito de 

Walker e Avant (2011). 

 

 O primeiro passo, seleção do conceito, significa a escolha principal que 

norteará a direção de toda construção e clarificação do objeto de interesse.  

Corresponde ao ponto de partida que dará estrutura a todos os passos 

subsequentes. Para os diagnósticos de enfermagem, Lopes, Silva e Araújo (2013) 

recomendam que na escolha do conceito deve-se considerar a avaliação minuciosa 

dos outros eixos e no significado que incorporam ao núcleo conceitual, de modo que 

não incorra no erro de uma análise equivocada e subestimada.  

O objetivo da análise deve responder ao questionamento: Com que finalidade 

esta análise é executada? Aqui se considera, inclusive, outras análises realizadas 

anteriormente e o que elas não trouxeram de clarificação do objeto ou as possíveis 

lacunas na execução do estudo, para que o objetivo seja coerente com o avanço do 

conhecimento.  

A identificação dos possíveis usos do termo, diz respeito à análise na forma 

mais abrangente possível para sua identificação em diferentes concepções e 

contextos (WALKER; AVANT, 2011). Neste ponto, Lopes, Silva e Araújo (2012) 

advertem sobre um aspecto importante. A questão é se a análise de conceito deverá 

ser realizada para uma população geral ou para uma população específica. A ampla 

busca lida com um número elevado de dados e permite uma generalização dos 

achados, ao tempo que a análise direcionada a uma população específica permite 

um maior controle dos achados e melhor direcionamento para a finalidade do 

estudo. Ambos possuem suas dificuldades, a primeira lida com um quantitativo 
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incontrolável de dados, ao passo que a segunda, pode limitar a generalização dos 

achados. Outros modelos, como o de Rodgers (2000) pode ser uma solução 

intermediária na vigência desta dificuldade.  

Os atributos permitem ampla visão do conceito e são as características que o 

descrevem. Não são estáticos, modificam-se ao longo do tempo ou em contextos 

diferentes do pesquisado (WALKER; AVANT, 2011). Corresponde a elementos que 

poderão ser incorporados à definição do diagnóstico, de modo que permita ao 

enfermeiro a decisão no julgamento. Ademais, estes possuem uma relação mútua 

com os indicadores clínicos que manifestam particularidades inerentes ao 

diagnóstico (LOPES; SILVA; ARAUJO, 2013). 

Os antecedentes são eventos que precedem o conceito e/ou contribuem para 

a sua ocorrência. Aqueles, portanto, que decorrem de resultados do conceito são os 

consequentes (WALKER; AVANT, 2011).  

Lopes, Silva e Araújo (2013) afirmam que os elementos essenciais para 

compor uma análise de conceito no processo de validação de diagnóstico são: 

definição, fatores etiológicos e indicadores clínicos. A interação dos termos 

propostos por Walker e Avant (2011) com a interpretação dos autores é que os 

antecedentes se referem aos fatores de risco, os consequentes aos indicadores 

clínicos e os atributos à definição dos diagnósticos.  

As dificuldades oriundas da análise desses três elementos são a dubiedade de 

interpretação e o limiar clínico do antecedente se tornar um consequente, ou vice-

versa. Estas considerações se revestem de particular importância, quando a análise 

conceitual parte de fenômenos novos na área de interesse. 

Nem todos os indicadores clínicos são vinculados à definição dos diagnósticos, 

entretanto, no entendimento de que estes correspondem a consequentes espectros 

clínicos que representam o grau de comprometimento de um indivíduo, firma-se a 

noção de diagnóstico como um processo de raciocínio clínico diretamente 

relacionado aos métodos de validação (LOPES; SILVA; ARAÚJO, 2013) 

Por fim, as referências empíricas são referentes ao último passo do modelo 

de Walker e Avant (2011). Na abstração do conceito emerge a necessidade de como 

determinar a existência de um fenômeno no mundo real. Frente a isto, os referentes 

empíricos representam as classes ou categorias de um fenômeno concreto 

observável que determinarão a sua ocorrência e permitirão a construção das 



38 
 

definições operacionais dos elementos de interesse constituintes de um diagnóstico, 

com vistas a viabilizar a sua mensuração.  

A revisão integrativa (RI) da literatura tem sido o método proposto para 

operacionalizar a análise de conceito. Para validação dos sistemas de classificação 

em enfermagem, representa o método mais adequado para atingir a busca pelas 

definições conceituais dos elementos essenciais. Trata-se de um método amplo que 

inclui literatura teórica e empírica de estudos com diferentes abordagens 

metodológicas, quer sejam quantitativas ou qualitativas (POMPEO; ROSSI; 

GALVÃO, 2009). 

A enfermagem assumiu a RI como estratégia útil para responder 

questionamentos oriundos da prática e para refinamento dos conceitos, em especial 

pela sua característica abrangente de explicitar a complexidade de suas finalidades. 

Requer um rigor metodológico que garanta análise precisa, objetiva e completa do 

tema de interesse com o intuito de gerar resultados concisos para ciência e prática 

clínica (SOARES et al., 2014). 

O método de RI proposto por Whittemore e Knalf (2005) tem sido o referencial 

de escolha de muitos estudos que versam sobre Análise de Conceito por incorporar 

literatura teórica e empírica dos mais diversos métodos que capturam o contexto, 

processo e elementos subjetivos do tema. Suas etapas são sequencialmente 

estruturadas e revestidas de rigor metodológico para alcance dos resultados. A 

Figura 3 apresenta suas cinco etapas. 

 

Figura 3 - Etapas da revisão integrativa proposta por Whittemore e Knalf (2005).  

 

É indiscutível a adequação da RI aos objetivos propostos na análise de 

conceito. No entanto, investigar definições conceituais a partir deste método não é 

tarefa simples e totalmente atingível. A principal dificuldade advinda da captura em 

bases de dados está na sua característica limitante de abordagem de fatores 

etiológicos ou indicadores clínicos numa perspectiva conceitual. Nos estudos de alto 

nível de evidência, como os ensaios clínicos, esta dificuldade eleva-se 

sobremaneira, em especial pela diferença marcante de seu objetivo quando 
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comparada ao da RI. Postula-se, portanto, a justificativa da maioria dos resultados 

de uma análise conceitual possuir maior quantitativo de estudos com menor nível de 

evidência, como os observacionais, que retratam com maior ênfase os elementos 

investigativos.  

Devido às limitações para construção das definições conceituais e operacionais 

dos elementos essenciais (atributos, antecedentes e consequentes) a partir de 

artigos científicos disponíveis em bases de dados, Lopes, Silva e Araújo (2013) 

propõem como alternativa a incorporação de literatura mais abrangente, como os 

livros-textos e a busca de opinião de experts, sobretudo quando o diagnóstico de 

interesse referir-se a aspectos fisiológicos. 

 

3.1.2 Análise de conteúdo por especialistas   

 

Diferentemente de outros métodos, Lopes, Silva e Araújo (2012) utilizam para 

esta etapa o termo análise ao invés de validação. Validação é um processo 

complexo e não há como garantir que um grupo de experts ou peritos assegurem o 

verdadeiro conteúdo de um diagnóstico. Consoante a isto, há várias ressalvas e 

críticas para esta etapa na produção de evidências, além das dificuldades de 

obtenção de peritos segundo os critérios estabelecidos e na adequação destes para 

se     b          “expert”. 

Em suma, após a construção das definições constitutivas e operacionais dos 

elementos, assim como a definição do diagnóstico e seu rótulo, o pesquisador 

submete o conteúdo aos especialistas para avaliação quanto à permanência de 

cada item no componente diagnóstico. Para avaliação do grau de adequação, utiliza-

se a escala de Likert que considera adequada com escore 1, 2 ou 3 e inadequada 

com o escore 4 ou 5. Em seguida, aplica-se um teste estatístico binomial para 

confirmar a proporção de especialistas que consideraram cada item como 

apropriado. Para este último, deve-se obter proporção de 85% entre os avaliadores, 

com proporção mínima aceitável de 70%, além disso, o número de avaliadores 

necessário com confiança de 95% deverá ser de 22 sujeitos (LOPES; SILVA; 

ARAUJO, 2012). 

A decisão do que será investigado na validação clínica é um desafio 

comprometedor. A seleção das variáveis relevantes para investigação em cenário 

clínico real pode suprimir itens importantes no processo de validação de um 



40 
 

determinado diagnóstico. Portanto, o ponto crítico desta etapa está na 

caracterização dos enfermeiros selecionados, verdadeiramente classificados como 

peritos.  

Assim, esta etapa aproxima-se mais de uma pré-análise do que uma validação 

propriamente dita, com sua devida importância na clarificação de conteúdo, o que 

justifica o uso do termo análise de conteúdo (LOPES; SILVA; ARAÚJO, 2012). 

Pautados na justificativa de fragilidade de validade pela condição de 

                         “experts”, pelo baixo nível de evidência na opinião destes e 

pela probabilidade de classificação errônea de um item importante para investigação 

como inadequado, o presente estudo abordou as definições constitutivas e 

operacionais dos fatores de risco do diagnóstico de enfermagem Risco de olho seco 

para subsidiar a etapa subsequente de validação clínica, e suprimiu a análise por 

especialistas. 

Por tratar-se de um diagnóstico de enfermagem ainda não validado segundo 

referenciais metodológicos preconizados para estudos de validação em enfermagem 

e pelo conhecimento ainda escasso do fenômeno para área de conhecimento em 

enfermagem que dificulta sobremaneira a captação de peritos, decidiu-se partir para 

obtenção de evidências em cenário clínico real, de modo que nenhum elemento de 

interesse identificado na etapa anterior fosse desconsiderado por um perito para a 

investigação. 

 

3.1.3 Validação clínica 

 

Alternativas às abordagens clássicas de validação clínica tem sido propostas. 

O referencial metodológico de Lopes, Silva e Araújo (2012) trata de uma proposta de 

validação em separado dos componentes diagnósticos de indicadores clínicos e 

fatores etiológicos/risco. O foco principal da descrição do método volta-se à análise 

da adequação dos indicadores clínicos para identificar diagnósticos com foco no 

problema, com base na teoria de testes diagnósticos.  

No entanto, independente dos componentes a serem submetidos para 

validação, esta etapa parte das seguintes características: 1. Definição da questão de 

pesquisa; 2. Definição da população-alvo; 3. Desenho metodológico a ser utilizado; 

4. Procedimentos de mensuração; 5. Padrão de referência adotado; 6. 

Procedimentos estatísticos de análise (LOPES; SILVA; ARAUJO, 2012). 
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Para operacionalizar esta etapa, recomenda-se o uso de três tipos de estudos, 

a depender da adequação do componente diagnóstico a ser validado: naturalista 

(transversal), prospectivo e retrospectivo (longitudinais) (LOPES; SILVA; ARAUJO, 

2012). Estes delineamentos subsidiam o cerne de evidência para estudos de 

validação em enfermagem. Todas as etapas são importantes nos estudos de 

validação, porém, devido à melhor capacidade de resposta aos questionamentos e 

pela obtenção de evidência mais forte, a investigação em cenário clínico real 

encontra seu ápice na predição da existência de um diagnóstico específico. 

Com número ainda pequeno de estudos que utilizam o método de acurácia de 

indicadores clínicos, estudos de validação de fatores de risco tornam-se ainda mais 

raros e permanecem com vários questionamentos a respeito do melhor método de 

validação. Para estes, a dificuldade se encontra em estabelecer causalidade pela 

inexistência de padrão-ouro para mensurar o risco de respostas humanas 

indesejáveis (LOPES; SILVA; ARAUJO, 2012). 

Posto isto, a alternativa é desenvolver a investigação na perspectiva da 

ocorrência do fenômeno e sua relação com a exposição aos fatores de risco de 

interesse, com intuito de estabelecer um modelo de predição de risco. Para tanto, os 

estudos epidemiológicos de causa-efeito, os longitudinais, em particular os estudos 

de coorte, são os mais adequados para análise de vulnerabilidade às respostas 

humanas indesejadas e os que possuem melhor evidência para predição do risco a 

determinado diagnóstico (LOPES; SILVA; ARAUJO, 2012). 

O próximo tópico de destaque do método é a escolha do padrão de referência 

para classificação daqueles que possuem ou não determinada condição. Na 

enfermagem, não há disponível nenhum padrão-ouro para mensurar respostas 

humanas. Ainda que seja detectado um método tecnológico auxiliar de identificação, 

estas respostas são variáveis e individualizadas, o que depende da interpretação e 

julgamento clínico de profissionais (LOPES; SILVA; ARAUJO, 2012). 

Portanto, a alternativa encontrada para esta problemática é o treinamento de 

um grupo de enfermeiros para atuar como diagnosticadores. Neste ponto, a 

construção das definições constitutivas e operacionais denotam o sentido de sua 

elaboração, à medida que esclarecem os elementos a serem avaliados e 

estabelecem meios padronizados de mensuração para inferência diagnóstica. Não 

há recomendação mínima de avaliadores que devem ser submetidos ao processo de 

treinamento, indica-se, portanto, que este seja feito antes da realização do estudo, 
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para minimizar o impacto do viés padrão-ouro imperfeito (LOPES; SILVA; ARAUJO, 

2012). 

Quanto à seleção dos participantes para esta etapa, Lopes, Silva e Araújo 

(2012) não mencionam os critérios de inclusão para seleção do grupo de 

diagnosticadores. O destaque principal é direcionado à realização do treinamento 

com discussão sobre todos os aspectos do tema (sociais, psíquicos e fisiológicos), 

definição minuciosa dos componentes do diagnóstico com suas características 

exclusivas e análise contextual do diagnóstico na população de interesse. Utiliza-se 

uma rodada de sequência de casos reais ou fictícios preparados e revisados pelo 

pesquisador líder do estudo, distribuídos de acordo com o número de participantes 

para a inferência da presença ou ausência do diagnóstico. O desempenho final é 

avaliado por testes de eficiência, taxa de falsos positivos, taxa de falsos negativos e 

tendência, que de acordo com os resultados gerados indicarão a aptidão ou a 

necessidade de novo treinamento. 

Em suma, a abordagem de acurácia de indicadores clínicos envolve o 

treinamento de um grupo de enfermeiros que utilizam as definições conceituais e 

operacionais construídas na etapa de análise de conceito para atuarem como 

diagnosticadores. Estes, uma vez aptos, tornam-se padrão de referência para os 

cálculos específicos de acurácia.  

Em contrapartida, para os estudos de validação clínica de fatores de risco, os 

métodos de caso-controle e coorte possuem aplicabilidade mais adequada (LOPES; 

SILVA; ARAUJO, 2012). 

Consonante com o método de escolha do presente estudo, os estudos de 

coorte partem da exposição aos fatores risco e através de suas repetidas 

mensurações, segundo critérios estabelecidos, avaliam a ocorrência do desfecho. 

Logo, os critérios de elegibilidade tornam-se elementos de destaque, de modo que 

indivíduos que já possuam o desfecho, no caso a resposta humana indesejada, não 

sejam incluídos erroneamente na amostra para acompanhamento.  

Os padrões de referência para estes estudos podem contar com critérios 

diagnósticos considerados padrão-ouro para inferência do fenômeno. No entanto, 

como anteriormente descrito, o padrão-ouro na enfermagem para diagnosticar 

respostas humanas são raros. Assim, como proposta alternativa, associa-se a 

inferência dos diagnosticadores treinados para aumentar a confiabilidade tanto na 

inclusão, como no seguimento e desfecho do estudo.    
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Entre as principais críticas levantadas ao referencial metodológico de validação 

ora apresentado, encontram-se o padrão-ouro imperfeito, viés de incorporação, viés 

de espectro e viés de seleção que podem ser minimizados com testes estatísticos 

específicos (LOPES; SILVA; ARAUJO, 2013). 

 

3.2 GARANTIA E CONTROLE DE QUALIDADE EM ESTUDOS DE COORTE  

 

Os estudos de coorte possuem uma particularidade singular no que diz respeito 

aos desafios enfrentados em todo o processo de execução do estudo. Semelhante 

ao rigor metodológico de outros desenhos, os de coorte pela sua característica 

longitudinal adiciona questões relacionadas à sua relação temporal que envolve uma 

extensa quantidade de dados coletados e processados (LAURENTI et al., 2013). 

Confronta-se com uma variedade de fatores relacionados à concepção do 

estudo e sua operacionalização por meio de instrumentos, equipamentos, pessoal e 

sistemas de entrada e análise, que podem interferir na validade das conclusões 

geradas (LAURENTI et al., 2013). 

Considera-se o controle de qualidade dos dados um dos aspectos mais 

importantes de qualquer estudo, pois a integridade das conclusões dependerá em 

grande parte da qualidade dos dados recolhidos, analisados e interpretados. Para 

tanto, Whitney, Lind e Wahl (1998) destacam dois componentes básicos para o 

controle de qualidade: garantia de qualidade, que consiste em atividades realizadas 

antes da coleta para assegurar fidedignidade dos dados; e controle de qualidade 

cujo objetivo é a avaliação contínua de todo processo para identificação de possíveis 

fontes de erro durante e após a coleta. 

A padronização de procedimentos, estabilidade de equipamentos e 

procedimentos analíticos são componentes integrais do controle de qualidade. 

Apoiados nestas etapas, outras fundamentam a maximização de qualidade e 

integralidade do estudo, que em conjunto podem estabelecer validade nas 

conclusões dos estudos de coorte (WHITNEY; LIND; WAHL, 1998). 

Por fim, a magnitude do controle de qualidade dependerá de um compromisso 

significativo da equipe no cumprimento das recomendações padronizadas e na 

análise durante todo o processo com vistas a soluções de problemas que 

certamente poderão ocorrer. 
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Demonstrados na Figura 4, destacam-se os passos preconizados nas duas 

etapas para assegurar a confiabilidade dos resultados. 

 

 

Figura 4 - Etapas adaptadas de Whitney, Lind e Wahl (1998) para Garantia e 
Controle de Qualidade em estudos de coorte.   
  

Para assegurar a qualidade exigida das informações produzidas, o presente 

estudo adaptou as etapas do Sistema de Garantia e Controle de Qualidade de 

estudos de coorte multicêntricos para centro único (WHITNEY; LIND; WAHL, 1998). 

Assim, durante a descrição do método estas recomendações estarão inseridas nos 

locais pertinentes.  
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4 MÉTODO 

  

Trata de um estudo metodológico de validação de diagnóstico de enfermagem 

segundo o referencial de Lopes, Silva e Araújo (2012) conduzido em duas etapas 

que serão apresentadas neste capítulo da seguinte forma: Etapa 1. Construção das 

definições constitutivas e operacionais dos fatores de risco para o olho seco em 

pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva; Etapa 2. Validação clínica do 

diagnóstico de enfermagem Risco de olho seco em pacientes internados em 

Unidade de Terapia Intensiva. 

  

4.1 ETAPA 1. CONSTRUÇÃO DAS DEFINIÇÕES CONSTITUTIVAS E 

OPERACIONAIS DOS FATORES DE RISCO DO DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM RISCO DE OLHO SECO. 

   

 Esta etapa partiu dos resultados da análise de conceito sobre olho seco de 

Fernandes (2015). As duas primeiras questões norteadoras da análise 

demonstradas na Figura 5 são coerentes para fundamentar a construção das 

definições constitutivas e operacionais dos fatores de risco do Diagnóstico de 

Enfermagem Risco de olho seco. No entanto, a construção das definições 

constitutivas e operacionais foram direcionadas para o resultado de enfermagem 

Gravidade do olho seco. 

Assim, os resultados desta análise passaram por um processo de refinamento 

de identificação de fatores de risco para o olho seco e subsidiou a construção das 

definições constitutivas e operacionais dos fatores de risco do DE Risco de olho 

seco, para então prosseguir para a etapa de validação clínica. 
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Figura 5 - Etapas metodológicas do estudo de Fernandes (2015). Natal, 2016. 
 

4.1.1 Revisão integrativa 

 

Trata de um estudo de revisão integrativa de literatura, parte integrante de um 

estudo metodológico de validação de diagnósticos de enfermagem, referente a 

última etapa do modelo de análise de conceito de Walker e Avant (2011) quanto à 

elaboração dos referentes empíricos, ou seja, a construção das definições 

constitutivas e operacionais de um elemento de interesse do diagnóstico, com vistas 

a viabilizar sua mensuração.   

A definição constitutiva oferece uma variável ou conceito com significado 

conotativo (abstrato, compreensivo, teórico), estabelecido por intermédio da análise 

de conceito, derivação de conceito ou síntese de conceito (BURNS; GROVE, 1995). 

A definição operacional descreve o que será medido e como será feito, aumenta a 

fidedignidade e validade dos dados, facilita a reprodução da pesquisa e proporciona 

ao pesquisador relatar novos achados (GRANT; KINNEY, 1991). 

Para condução desta etapa utilizou-se o método de revisão integrativa de 

Whittemore e Knalf (2005) de acordo com a sequência metodológica recomendada 

descrita anteriormente. 

 Partiu-se da seguinte questão norteadora: Quais são e como são definidos e 

mensurados os fatores de risco para o olho seco? Os critérios de inclusão elencados 

para a seleção dos estudos foram: artigos disponíveis na íntegra; que identificaram 

os fatores de risco para o olho seco em pacientes internados em UTI com idade 

 
 

Revisão integratíva 

Whittemore e Knalf (2005) 
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maior ou igual a 18 anos; nos idiomas inglês, português e espanhol e que 

apresentaram as definições constitutivas e operacionais. 

Ao considerar que uma definição operacional tem potência de atribuir um 

significado comunicável a um conceito através da especificação de como é aplicado, 

pode oferecer ao revisor liberdade na busca e na análise da literatura sobre o tópico 

de interesse. Assim, a estratégia de busca deve ser formulada de forma a alcançar a 

proposta do estudo (SOARES et al., 2014).  

Ainda com relação à estratégia de busca, Lopes, Silva e Araujo (2013) afirmam 

que os artigos científicos originais disponíveis em bases de dados não são 

suficientes para incorporar todos os elementos de um processo de validação ou para 

construir as definições constitutivas e operacionais, sobretudo quando o diagnóstico 

em questão refere-se à aspectos fisiológicos.  

Além disso, pesquisas originais e com nível de evidência maior dificilmente 

abordam fatores etiológicos ou indicadores clínicos em seus aspectos conceituais e 

operacionais. Esta consideração explica resultado de análise de conceito com 

estudos de nível de evidência inferior (LOPES; SILVA; ARAUJO, 2013). 

Pompeo, Rossi e Galvão (2009) apontam que para atingir os objetivos da 

revisão proposta, as estratégias de busca podem ser ampliadas para além de 

pesquisas em bases de dados, como portal de periódicos, consulta à lista de 

referências bibliográficas, teses, dissertações e livros-texto. 

Mediante tais considerações, a estratégia de busca partiu das referências 

utilizadas na análise de conceito de Fernandes (2015) e das referências da própria 

taxonomia da NANDA-I para o diagnóstico de enfermagem Risco de olho seco. 

Acrescido a isto, por tratar de um estudo de construção de definições de fatores de 

risco de uma vulnerabilidade fisiológica, ampliou-se a busca na literatura cinzenta 

em livros-textos. Esta estratégia é recomendada tanto pelo referencial metodológico 

adotado de Lopes, Silva e Araujo (2012), bem como pelo Manual Scoping Reviews 

do Instituto Joanna Briggs (JOANNA BRIGGS INSTITUTE, 2015). 

 Em particular ao uso da literatura cinzenta, as revisões podem ser 

conduzidas de forma independente para alcançar áreas de interesse não 

identificadas em lacunas de evidências, como nas situações de esclarecimento de 

conceitos-chaves (JOANNA BRIGGS INSTITUTE, 2015). 

Na estratégia de busca, utilizaram-se três recursos informacionais: duas 

bibliotecas digitais, Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
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Pessoal de Nível Superior (CAPES) e Scientific Electronic Library Online (SciELO), e 

um buscador acadêmico (Google Acadêmico). Além disso, explorou-se a literatura 

cinzenta em livros textos clássicos de oftalmologia e semiologia e semiotécnica. 

Buscou-se complementar o levantamento com busca reversa dos estudos 

selecionados. 

A estratégia obedeceu aos seguintes passos: 

1. Identificação de todas as referências utilizadas por Fernandes (2015) e pela 

taxonomia da NANDA-I com: autores, título, periódico e ano de publicação 

ano em planilha no Microsoft Excel®. 

2. Busca eletrônica dos artigos científicos com os recursos informacionais 

citados pelo proxy da Universidade Federal do Rio Grande do Norte para 

identificação por meio do nome dos autores, título do artigo, periódico e ano 

de publicação. 

3. Busca reversa das referências identificadas para complementação do 

levantamento. 

4. Exploração da literatura cinzenta com seleção de livros-textos clássicos 

para a temática. 

Das 120 referências bibliográficas oriundas da Análise de conceito e da 

taxonomia da NANDA-I, 11 estavam duplicadas. Deste modo, 109 referências foram 

rastreadas quanto à disponibilidade em texto completo. Optou-se por um primeiro 

rastreamento de elegibilidade deste critério pois preconizou-se que a primeira leitura 

dos objetivos, resultados e conclusões dos artigos fossem realizadas na íntegra e 

não somente pelo título e resumo. Como as definições constitutivas e operacionais 

dificilmente são trazidas no resumo, esta decisão favoreceu a identificação de 

possíveis achados no corpo do texto e evitou a exclusão de artigos potencialmente 

elegíveis.  

Assim, 104 referências foram rastreadas em texto completo e 72 excluídas por 

não atenderem aos critérios de inclusão do estudo, em especial pela insuficiência de 

definições dos fatores de risco e suas mensurações. 

Frente a esta dificuldade, a revisão foi ampliada por meio de busca reversa da 

literatura selecionada e pelo uso da literatura cinzenta subsidiada por livros-textos 

clássicos em oftalmologia e semiologia e semiotécnica.  A amostra foi composta por 

35 referências científicas. 

A Figura 6 representa o fluxograma de obtenção para a amostra final. 
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Figura 6 - Fluxograma representativo da amostra final para construção das 

definições constitutivas e operacionais dos fatores de risco do diagnóstico de 

enfermagem Risco de olho seco da NANDA-I. Natal, 2016. 

 

Para extração dos dados foi elaborado um formulário de coleta de dados com 

as seguintes informações: 1) identificação do estudo; 2) área de publicação; 3) país 

em que o estudo foi realizado; 4) objetivos; 5) características metodológicas; 6) 

resultados; 7) definições constitutivas e operacionais dos fatores de risco e 8) 

conclusões. 

Em seguida, os estudos selecionados foram analisados na íntegra e de forma 

criteriosa para comparar convergências ou divergências nas definições encontradas. 

O enfoque da análise dos dados foi direcionado para o refinamento dos fatores 

de risco já identificados na Análise de Conceito de Fernandes (2015) e o significado 

a respeito de sua representação para a ocorrência do olho seco nos pacientes 

internados na UTI, bem como seus métodos de mensuração. As definições 

encontradas foram organizadas e agrupadas quando apresentavam significados 

semelhantes e dispostas em quadros sinópticos para facilitar o exame periódico dos 

resultados e conclusões evidenciados em cada estudo. 
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4.2 ETAPA 2: VALIDAÇÃO CLÍNICA DO DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM 

RISCO DE OLHO SECO 

 

4.2.1 Tipo de estudo 

 

A etapa de validação clínica foi operacionalizada por meio de um estudo de 

coorte prospectiva.  

Os estudos de coorte geralmente caracterizam-se pela observação de dois 

grupos, inicialmente isentos do desfecho, extraídos de uma mesma população, 

distintos entre si apenas na exposição de um fator de risco de interesse. No entanto, 

há situações em que as coortes podem ser formadas por um ou mais grupos 

(JEKEL; KATZ; ELMORE, 2005). 

Pela sua complexidade e flexibilidade, estes estudos podem ser classificados 

de acordo com diferentes propósitos. Neste, pode-se investigar em apenas um 

grupo específico a influência de um ou mais fatores de risco para um ou mais 

desfechos de interesse (ROUQUAYROL; GURGEL, 2013). 

Estudos de coorte também podem ser realizados em grupos especiais, 

também chamados de grupos restritos, onde a exposição a determinados fatores de 

risco são frequentes. Assim, quando a investigação parte de um grupo especial e 

pela inviabilidade inicial de separar grupos expostos e não-expostos pela exposição 

frequente a pelo menos um fator, forma-se uma coorte única e posteriormente 

separa-se os diferentes níveis das variáveis de interesse (MEDRONHO, 2009). 

Baseado nestes princípios metodologicamente fundamentados, o presente 

estudo refere-se à investigação em um grupo restrito (paciente internados em UTI), 

expostos com frequência aos fatores de risco descritos no diagnóstico de 

enfermagem Risco de olho seco, o que impossibilita a formação inicial de dois 

grupos: expostos e não-expostos. Neste sentido, trata-se de uma coorte única que, 

posteriormente, será classificada nas diferentes variáveis de exposição e não-

exposição aos fatores de risco em investigação. 
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4.2.2 Local do estudo 

 

O estudo foi desenvolvido na Unidade de Terapia Intensiva geral de adultos 

do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) pertencente ao Complexo de Saúde 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), administrado pela 

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH). 

 O HUOL está situado no distrito sanitário leste do município de Natal, capital 

do estado do Rio Grande do Norte (RN) e oferece serviços de clínica médica em 

diversas especialidades. Em clínica cirúrgica atende às especialidades de cirurgia 

cabeça e pescoço, cirurgia torácica, cirurgia cardíaca, cirurgia da obesidade mórbida 

(cirurgia bariática), cirurgia do aparelho digestivo, cirurgia geral, cirurgia oncológica, 

cirurgia plástica, cirurgia vascular, neurocirurgia e renal. Conta com uma equipe 

multiprofissional no tratamento e reabilitação dos pacientes (enfermagem, medicina, 

serviço social, farmácia clínica, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição e psicologia).  

A instituição foi escolhida por ser referência do Sistema Único de Saúde 

(SUS) no atendimento de média e alta complexidade para todo o RN e por tratar de 

um hospital universitário, no qual se fomenta o ensino, pesquisa e extensão. 

A UTI adulto é composta de 19 leitos para internações clínicas e cirúrgicas 

das diversas especialidades. Apresenta marcante característica de internações 

cirúrgicas devido a realização de cirurgias eletivas de pacientes provenientes de 

todo estado que necessitam de unidade para o pós-operatório de alta complexidade.  

 

4.2.3 População e amostra 

 

A população estudada foi composta por todos os pacientes internados na UTI 

geral de adultos do Hospital Universitário Onofre Lopes. 

 A amostragem por conveniência é de especial valor em termos de custo e 

logística pois resulta no arrolamento de indivíduos de fácil acesso ao pesquisador e 

que atendem aos critérios de entrada (HULLEY et al., 2008). Assim, a seleção da 

amostra foi realizada por conveniência, quando os pacientes foram alocados no 

estudo à medida que fossem admitidos na UTI e atendessem aos critérios de 

elegibilidade. 

Os critérios de inclusão foram: pacientes sem o diagnóstico de olho seco na 

admissão, idade igual ou maior que 18 anos e com tempo de internação maior que 
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24 horas. Os critérios de exclusão foram: diagnóstico prévio de doenças da 

superfície ocular (úlcera de córnea, ceratite microbiana, conjuntivite e cirurgias 

oculares a menos de um mês), cirurgias faciais e uso de qualquer tipo de 

medicamento ocular tópico. 

 

4.2.4 Instrumento de coleta de dados 

 

A etapa da construção das definições constitutivas e operacionais subsidiou a 

concepção do instrumento de coleta de dados para operacionalizar a mensuração 

dos fatores de risco da NANDA-I e dos adicionais identificados na literatura, 

primordial em estudos de validação de diagnósticos de enfermagem, para preencher 

a lacuna entre observação e investigação científica.  

O instrumento de coleta de dados ficou composto por cinco etapas 

(APÊNDICE A):  

1. Dados de caracterização sociodemográfica;  

2. Dados clínicos gerais (tipo, motivo de internação, comorbidades e setor de 

procedência);  

3. Avaliação clínica (suporte neurológico; suporte respiratório; suporte 

hemodinâmico; avaliação ocular; avaliação hídrica); 

4. Terapia farmacológica;  

5. Avaliação dos fatores de risco para o DE Risco de olho seco da NANDA-I. 

Os principais itens que compõem o instrumento são: avaliação ocular e 

avaliação dos fatores de risco para o olho seco. Com relação à avaliação ocular, os 

critérios de classificação da exposição do globo ocular utilizados no instrumento 

foram baseados em um ensaio clínico randomizado desenvolvido com pacientes 

internados em UTI com o objetivo de avaliar dois métodos de fechamento palpebral 

para prevenção de ruptura do epitélio da córnea que usou cinco categorias para 

avaliar a gravidade do fechamento palpebral (SINVASANKAR et al., 2006). Os 

critérios de classificação de hiperemia e secreção mucosa foram fundamentados no 

guideline de cuidado ocular desenvolvido por uma enfermeira australiana 

(DAWSON, 2005). 

 Em atenção às recomendações de Whitney, Lind e Wahl (1998) para 

Garantia e Controle de Qualidade do estudo, o manual de coleta de dados foi 

desenvolvido para padronização operacional na obtenção dos dados de cada 
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variável contida no instrumento. Para cada variável foi definida um rótulo de 

identificação e a forma de mensuração.  As mensurações dos fatores de risco para o 

DE Risco de olho seco e os adicionais identificados na literatura foram dispostos 

mediante as definições constitutivas e operacionais desenvolvidas na primeira etapa 

deste estudo. 

 O instrumento e o manual de operações de coleta de dados foram levados 

ao orientador responsável da pesquisa para uma apreciação inicial e, posteriormente 

apresentados ao grupo de trabalho na temática, pertencente ao grupo de pesquisa 

Núcleo de Estudos e Pesquisas em Enfermagem Clínica/NEPEC, para análise crítica 

e discussão dos componentes em reuniões previstas em cronograma para o 

desenvolvimento do protocolo do estudo. A primeira versão do instrumento foi 

aprovada para ser aplicada em um estudo-piloto. 

  Com relação aos equipamentos padronizados para execução do estudo, 

foram selecionados por meio da literatura aqueles recomendados e mais adequados 

para a investigação proposta. O termo-higrômetro adquirido para mensuração da 

umidade e temperatura do ar no ambiente da UTI foi da marca Incoterm®, com 

manual próprio de operação disponível e com trocas de pilha periódicas para 

garantia de seu bom funcionamento.  

 Para obtenção dos parâmetros vitais (temperatura, pressão arterial, 

frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação de oxigênio) foi utilizado o 

monitor multiparamétrico da marca Dixtal® disponível para todos os pacientes na 

unidade de coleta de dados.  

 A avaliação das estruturas oculares foi realizada mediante o uso de uma 

lanterna clínica tipo caneta comum, com troca de pilhas de acordo com a 

necessidade. A mensuração da volumetria lacrimal foi operacionalizada com a 

aplicação do Teste de Schirmer, sob o formato de material estéril lacrado em caixas 

com 25 pares de tiras da marca Ophtalmos®. 

 

4.2.5 Variáveis de caracterização sociodemográficas e clínicas 

 

As variáveis de caracterização referem-se aos dados sociodemográficos e 

clínicos da população estudada, os quais serão apresentados a seguir no Quadro 1. 
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Quadro 1 - Distribuição das variáveis de caracterização sociodemográficas e 

clínicas. Natal, 2016. 

Variáveis de 
caracterização 

sociodemográfica 

 
Escalas / critérios 

Fonte de 
coleta de 

dados 

Idade Em anos Prontuário 

Sexo Masculino/Feminino  Prontuário 

Naturalidade Interior/Capital do RN/Outros Prontuário 

Procedência Interior/Capital do RN/Outros Prontuário 

Grau de 
escolaridade 

Superior completo/ Superior incompleto/ 
ensino médio completo/ Ensino médio 
incompleto/ Ensino fundamental completo/ 
Ensino fundamental incompleto/ 
Analfabeto 

 
Prontuário 

Ocupação Em atividade remunerada/ Sem atividade/ 
Licença saúde/ Em atividade sem 
remuneração/ Aposentado 

Prontuário 

Estado civil Com companheiro/ Sem companheiro Prontuário 

Renda Familiar Em reais Prontuário 

Dependentes da 
renda familiar  

Número de dependentes Prontuário 

Religião Praticante/ Não praticante Prontuário 

 
Variáveis clínicas 

 
Escalas / critérios 

Fonte de 
coleta de 

dados 

Tipo de internação Cirurgia eletiva/ Cirurgia de urgência e 
emergência/ Clínica 

Prontuário 

Motivo da admissão 
na UTI 

Distúrbio pulmonar, infeccioso, 
neurológico, gastrintestinal, hematológico, 
músculo-esquelético, aparelho reprodutor, 
genético, cardíaco, vascular, renal, 
metabólico, mental, neoplasia, PCR e pós-
operatório.   

 
Prontuário 

Comorbidades 
associadas 

Arritmias/ AVE sem sequela/ AVE com 
sequela/ Doenças coronarianas/ 
Hipertensão Arterial Sistêmica/ Diabetes 
Mellitus/ Insuficiência hepática/ 
Insuficiência Cardíaca Congestiva/ 
Demência/ Neoplasia/ Obesidade/ 
Doenças respiratórias/ Gota/ Osteoporose/ 
Catarata/ Doença da Tireóide/ Síndrome 
de Sjögren/ Artrite reumatoide/ 
Insuficiência Renal Crônica e outros. 

 
Prontuário 

Setor de 
procedência 

Centro Cirúrgico/ Clínica cirúrgica/ Clínica 
médica/ Hemodinâmica/ Ambulatório/ 
Outros 

Prontuário 

Suporte Neurológico Escala de Coma de Glasgow/ Escala de 
Ramsay/ Uso e tipo de sedação/ Avaliação 
dos pares de nervos cranianos (reflexo 

Avaliação 
clínica  
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espontâneo de piscar, reflexo córneo-
palpebral; movimentação ocular)/ 
Fenômeno de Bell/ Movimentos oculares 
aleatórios)/  Avaliação pupilar/ Lagoftalmia. 

Suporte 
Respiratório 

Tipo de dispositivo ventilatório/ Ventilação 
mecânica invasiva e não-invasiva/ 
Modalidade ventilatória/ Valor de PEEP/ 
Fração de O2 inspirada/ Posição da 
fixação do tubo endotraqueal. 

Avaliação 
clínica  

Suporte 
hemodinâmico 

Uso de drogas vasoativas/ Tipo de drogas 
vasoativas/ Parâmetros vitais/ Uso de 
cateteres vasculares/ Tipo de cateteres 
vasculares. 

Avaliação 
clínica e 

prontuário 

Avaliação ocular Número total de piscar por minuto/ 
Classificação da exposição do globo 
ocular/ Classificação da hiperemia/ 
Classificação da secreção mucosa/ 
Proptose/ Edema palpebral/ Quemose/ 
Hemorragia subconjuntival. 

 
Avaliação 

clínica 

Terapia 
farmacológica 

Nome do medicamento e classificação 
farmacológica 

Prontuário 

Exames 
laboratoriais 

Hemograma completo/ Sódio/ Potássio/ 
Magnésio/ Cálcio/ Uréia/ Creatinina. 

Prontuário 

Balanço hídrico Total de volume acumulado ou expelido a 
cada 24 horas 

Prontuário 

Umidade e 
temperatura do ar 

Valor em % e graus Celsius Termo-
higrômetro 

 

4.2.6 Variáveis preditoras 

 

As variáveis preditoras foram os fatores de risco descritos na NANDA-I para o 

diagnóstico de enfermagem Risco de olho seco e os adicionais identificados na 

literatura, anteriormente definidas na etapa de construção das definições 

constitutivas e operacionais apresentadas no Quadro 2. 
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Quadro 2 - Variáveis preditoras relacionadas aos fatores de risco do Diagnóstico de 

enfermagem Risco de olho seco descritos na NANDA-I acrescidas das identificadas 

na literatura. Natal, 2016. 

 
VARIÁVEIS PREDITORAS 

 
ESCALAS / CRITÉRIOS 

Fonte de 
coleta dos 

dados 

Fatores de risco para o olho seco 

Doenças autoimunes Sim/Não Prontuário 

Envelhecimento Sim/Não Prontuário 

Gênero feminino Sim/Não Prontuário 

Fatores ambientais Ar condicionado/  
Vento excessivo/ Baixa umidade 

Termo-
higrômetro 

Tabagismo Sim/Não Prontuário 

Terapia com ventilação 
mecânica invasiva e não-
invasiva 

Sim/Não Avaliação 
clínica 

Máscaras de ventilação 
mecânica não-invasiva mal 
adaptadas 

Sim/Não Avaliação 
clínica 

Nebulização de 
medicamentos com alto 
fluxo 

Sim/Não Prontuário 

Lagoftalmia Sim/Não Avaliação 
clínica 

Redução ou ausência  do 
reflexo espontâneo de 
piscar 

Sim/Não Avaliação 
clínica 

Reflexo sensorial da córnea Sim/Não Avaliação 
clínica 

Fenômeno de Bell Sim/Não Avaliação 
clínica 

Movimentos oculares 
aleatórios 

Sim/Não Avaliação 
clínica 

Quemose Sim/Não Avaliação 
clínica 

Efeitos secundários de 
tratamento 

Anti-hipertensivos/ Inibidores da 
enzima conversora da angiotensina/ 
anti-histamínicos/ Diuréticos/ 
Antidepressivos tricíclicos/ 
Tranquilizantes/ Analgésicos/ 
Sedativos/ Hipnóticos/ Agentes 
bloqueadores neuromusculares/ 
Anestésicos gerais/ Relaxantes 
musculares/ Fenotiazinas/ 
Operações cirúrgicas. 

Prontuário 
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4.2.7 Variável de desfecho 

 

A variável de desfecho para o presente estudo foi o olho seco, entendido 

como ressecamento ocular.  

O olho seco, entendido como condição crônica, possui um amplo espectro de 

alterações da superfície ocular em termos de etiologia e fisiopatologia, o que dificulta 

o manejo para sua identificação. Além disso, nenhum teste diagnóstico único 

mostrou ser capaz de distinguir com segurança os indivíduos com o olho seco, além 

do que também não há consenso universal sobre qual combinação de testes deve 

ser usada, ou seja, em geral o padrão-ouro não existe (SAVINI et al., 2008; DEWS, 

2007; ZEEV; MILLER; LATKANY, 2014).  

Assim, para avaliação desta condição o relatório do DEWS (2007) indica que 

quando um teste diagnóstico de avaliação da secreção lacrimal associado à 

presença de sinais e sintomas são utilizados para avaliação, os resultados obtidos 

poderão indicar um estado de “ressecamento ocular”, entendida como condição 

aguda.  

Deste modo, os critérios estabelecidos para o desfecho foram fundamentados 

no DEWS (2007)  que considera ressecamento ocular a presença de hiperemia e/ou 

presença de secreção mucosa associados a um resultado do Teste de Schirmer I 

menor que 10 mm. Os sintomas não foram colocados como critérios em virtude de 

ampla variação descrita na literatura para pacientes assintomáticos, bem como pela 

impossibilidade de uniformização da amostra pela presença de pacientes sedados e 

entubados, portanto, impossibilitados de verbalizar desconforto. 

O Teste de Schirmer é um teste útil, simples, de fácil aplicação, objetivo e de 

custo acessível que tem sido usado há mais de 100 anos para avaliação da 

volumetria lacrimal. Sua técnica consiste na aplicação de tiras de papel Watermman 

com 35 x 5 mm de diâmetro, no canto médio temporal do fórnix conjuntival inferior, 

sem tocar a córnea, com os olhos fechados, durante 5 minutos. A quantidade de 

lágrimas absorvidas na fita é medida em milímetros. Valores menores que 10 mm 

indicam volume lacrimal insuficiente (DEWS, 2007; SAVINI et al., 2008; LI; DENG; 

ELE, 2012; LEMP et al., 2012). 

Mediante a dificuldade em estabelecer um padrão-ouro perfeito para 

inferência diagnóstica de enfermagem sobre respostas humanas, Lopes, Silva e 

Araújo (2012) recomendam o estabelecimento de um padrão de referência por meio 
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de treinamento de enfermeiros diagnosticadores. Neste sentido, no intuito de 

melhorar a confiabilidade da acurácia diagnóstica do ressecamento ocular e 

estabelecer o padrão de referência para inferência do diagnóstico de enfermagem 

Risco de olho seco, dois enfermeiros participantes do Núcleo de Estudos e 

Pesquisas em Enfermagem Clínica/NEPEC, da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte (UFRN), atuaram como diagnosticadores do estudo. Esta etapa será 

descrita no tópico  seguinte. 

 

4.2.8 Treinamento 

 

 O treinamento preconizado foi realizado para duas equipes: 1. Equipe de 

coleta de dados de acordo com as recomendações de Whitney, Lind e Wahl (1998); 

e 2. Equipe de diagnosticadores para estabelecimento do padrão de referência para 

o desfecho de acordo com as recomendações de Lopes, Silva e Araujo (2012). 

 A captação dos participantes para as duas equipes partiu do grupo de 

pesquisa Núcleo de Estudos e Pesquisas em Enfermagem Clínica/NEPEC da 

UFRN, cadastrado no Diretório de Grupos de Pesquisa no Brasil do CNPq e 

composto por pesquisadores, estudantes de graduação e pós-graduação e técnicos. 

 

Treinamento da equipe de coleta de dados 

 Para compor a equipe de coleta de dados foram convidados 9 participantes, 

dos quais dois eram enfermeiros e sete eram acadêmicos de Enfermagem. Após o 

aceite do convite dos 9 participantes, procedeu-se o  treinamento que ocorreu em 

três fases conforme disposto na Figura 7. 

 

Figura 7 - Fases do treinamento para coleta de dados. Natal, 2016. 
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 A fase 1 ocorreu no primeiro semestre de 2015 (março-junho), com carga 

horária de 40 horas e envolveu intensa discussão da temática com artigos sobre 

alterações oculares em pacientes críticos: incidência, prevalência, avaliação ocular 

direcionada ao enfermeiro, métodos de mensuração quantitativa e qualitativa do 

filme lacrimal em pacientes internados na UTI, fatores de risco, intervenções de 

prevenção com avaliação de evidência científica e grau de recomendação, 

monitoramento de resultados de gravidade e predição de risco. Acrescido, foi 

discutido exaustivamente estudos de validação para taxonomias de enfermagem, 

com foco para questões relacionadas ao diagnóstico de enfermagem Risco de olho 

seco e do resultado de enfermagem Gravidade do olho seco.  

 Esta etapa foi estruturada mediante disponibilização de cronograma de 

discussões e sorteio de apresentação das temáticas. Após apresentação didática do 

participante sorteado, a discussão dos artigos era fundamentada pela iniciativa 

STROBE (Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology) e 

pela estratégia CONSORT (Consolidated Standards of Reporting Trials), quando 

pertinentes (MALTA et al., 2010).  

 A fase 2 foi organizada e estruturada no segundo semestre de 2015 (julho-

agosto) e ocorreu em setembro de 2015 nas dependências do Departamento de 

Enfermagem da UFRN, com carga horária de 8 horas. O curso com exposição 

teórica aconteceu em três momentos, de acordo com a abordagem dos seguintes 

conteúdos: 1. Anatomia e fisiologia da superfície ocular e sistema lacrimal; 2. O olho 

seco. 3. Diagnóstico de enfermagem Risco de olho seco: definição e fatores de risco 

da taxonomia NANDA-I, acrescidos de epidemiologia em pacientes internados na 

UTI, avaliação clínica ocular e métodos de mensuração com ênfase para o teste 

diagnóstico Schirmer I para avaliação da secreção lacrimal, Guidelines  para o 

cuidado ocular em pacientes críticos e discussão de casos clínicos (APENDICE B). 

 A fase 3 foi realizada em laboratório nas dependências do Departamento de 

Enfermagem da UFRN e contou com o treinamento da técnica de mensuração do 

Teste de Schirmer I entre os participantes. Esta proposta objetivou não somente 

treinar a técnica, mas também avaliar o desconforto produzido pelo exame a fim de 

gerar veracidade na informação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), quanto ao desconforto do teste, ainda que seja um fator subjetivo e variável. 

 Após a participação nessas três fases, a equipe foi submetida a avaliação 

teórica e prática. A avaliação prática foi desenvolvida durante o treinamento da 
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técnica com a observação da execução de cada participante. A avaliação teórica foi 

elaborada com questões abertas e fechadas com tempo de duração de 2 horas. No 

momento da entrega da prova, cada participante sorteou um número para identificar 

a avaliação, de modo que assegurasse o anonimato do participante. Após o término, 

as avaliações e o número correspondente a cada participante foram colocados em 

dois envelopes distintos e lacrados, salvaguardado em local seguro. O envelope 

com o número de identificação de cada participante foi aberto somente no dia da 

divulgação do resultado final para comprovar o cegamento das correções. 

Para considerar-se apto a participar da equipe de coleta de dados, o ponto de 

corte de acertos preconizado foi maior que 70%.  Obteve-se aprovação de 100% dos 

participantes e somente neste dia o pesquisador responsável pelo treinamento teve 

conhecimento dos aprovados, juntamente com os participantes. Ressalta-se que 

apesar de aprovação dos nove participantes, três não puderam colaborar 

efetivamente devido a indisponibilidade durante o período proposto para a coleta de 

dados. Deste modo, a equipe de coleta de dados foi composta por 6 participantes. 

 

Treinamento dos diagnosticadores 

Conforme já exposto, Lopes, Silva e Araujo (2012) não mencionam critérios 

de seleção do grupo de enfermeiros diagnosticadores e destacam o treinamento 

como componente de destaque para estabelecer o padrão de referência.  No 

entanto, para o presente estudo foram estabelecidos os seguintes critérios de 

seleção dos diagnosticadores: enfermeiros com publicações científicas sobre 

taxonomias de enfermagem relacionadas com a temática ou sobre o fenômeno olho 

seco comprovadas por meio de avaliação do currículo Lattes.  

Deste modo, três enfermeiros foram identificados segundo os critérios 

estabelecidos e para estes foi entregue uma carta convite (APÊNDICE C) com os 

objetivos da pesquisa e disponibilidade de horários para treinamento e participação 

efetiva no estudo para inferências diagnósticas. Dois enfermeiros concordaram 

participar do estudo mediante assinatura do TCLE (APÊNDICE D)  e um recusou 

mediante indisponibilidade de tempo para a ocasião. 

Após anuência, os enfermeiros foram submetidos às fases 1 e 2 do 

treinamento direcionado à equipe de coleta de dados, acrescido de mais duas fases 

específicas para o treinamento em inferência diagnóstica com aprofundamento da 

temática nos seguintes tópicos: 
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 Fase 3: Contextualização do diagnóstico de enfermagem Risco de olho seco 

na prática clínica da unidade de terapia intensiva; raciocínio clínico e acurácia 

diagnóstica; discussão ampliada de estudos para o fenômeno olho seco e 

ressecamento ocular direcionada para a prática clínica do enfermeiro; discussão 

sobre o diagnóstico de ressecamento ocular a partir dos critérios estabelecidos para 

o desfecho e discussão de casos para inferência diagnóstica. Apresentação do 

instrumento de coleta de dados e das definições constitutivas e operacionais dos 

fatores de risco do diagnóstico em questão. 

 Fase 4: Aplicação de casos clínicos reais para subsidiar a aptidão para 

avaliação da acurácia diagnóstica pelos enfermeiros diagnosticadores. 

Com relação à fase 4, os casos clínicos foram elaborados a partir da 

transcrição dos dados reais contidos no instrumento de coleta dos pacientes que 

participaram do estudo piloto. A orientadora do estudo, doutora em diagnósticos de 

enfermagem, juntamente com a pesquisadora responsável, realizaram a inferência 

do diagnóstico de enfermagem Risco de olho seco e do desfecho ressecamento 

ocular dos casos apresentados, com o intuito de definir um modelo padrão para a 

correção das inferências dos enfermeiros participantes do treinamento.  

Assim, cada diagnosticador recebeu uma planilha identificada com o resumo 

de cada caso para realizar a inferência do diagnóstico de enfermagem Risco de olho 

seco e do desfecho ressecamento ocular.  

As respostas das inferências diagnósticas dos casos clínicos foram digitadas 

em uma planilha construída no programa Microsoft® Excel 2007. Para avaliação da 

capacidade de inferência diagnóstica foi aplicado o coeficiente Kappa que verifica o 

grau de concordância entre os diagnosticadores de modo que o processo de 

avaliação assegure confiabilidade e precisão. Os critérios de classificação do 

coeficiente Kappa são:  valores inferiores a 0,00 (insignificantes); entre 0,00 e 0,20 

(fracos); entre 0,21 e 0,40 (bons); entre 0,41 e 0,60 (moderados); entre 0,61 e 0,80 

(substanciais) e entre 0,81 e 1,00 (quase perfeitos) (LANDIS; KOCH, 1977). Assim, 

os resultados das inferências interavaliadores apontaram concordância quase 

perfeita, considerados aptos para participarem do estudo como diagnosticadores. 
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4.2.9 Estudo piloto 

 

 Concluído o treinamento, um estudo-piloto foi realizado em novembro-

dezembro de 2015 para teste de todos os aspectos inerentes ao fluxograma de 

coleta de dados, assim como pré-teste do instrumento. Esta etapa contou com a 

participação de 30 pacientes internados na UTI do local preconizado para o estudo 

mediante anuência concedida por assinatura do TCLE (APÊNDICE B). 

  Dificuldades operacionais foram levantadas no que diz respeito ao local e 

hora de conversa com familiares para esclarecimento do estudo, sequência de 

mensuração das variáveis clínicas para evitar os possíveis vieses, dificuldades 

operacionais com equipamentos, acessibilidade junto à equipe intensivista para 

recomendações de um protocolo de cuidado ocular em cumprimento aos preceitos 

éticos caso o paciente viesse a ter o desfecho, dificuldades logísticas para 

recrutamento dos pacientes antes das 24 horas, alta rotatividade de pacientes.  

Os problemas foram discutidos no grupo de trabalho e solucionados mediante 

adequações no protocolo de coleta de dados. Outro ponto desenvolvido nesta fase 

foi a preconização dos sistemas de comunicação em tempo real a partir de 

aplicativos disponíveis gratuitamente em dispositivos móveis, para que os membros 

da equipe tivessem acesso imediato na vigência de dúvidas sobre o protocolo de 

coleta de dados.  

Conforme anteriormente descrito, os casos clínicos advindos deste estudo 

preliminar também subsidiaram a avaliação da acurácia diagnóstica para 

estabelecer o padrão de referência com diagnosticadores considerados aptos para 

inferência. 

 

4.2.10 Procedimento de coleta de dados 

 

Período de coleta de dados: janeiro a julho de 2016 e foi a partir deste período que 

se estabeleceu a amostra do estudo.  

 

Tempo de acompanhamento: até 5 dias, com avaliações diárias, consecutivas, nos 

três turnos e independente do dia da semana. O tempo de acompanhamento 

justifica-se por resultados encontrados em estudos que apontam que o 

ressecamento ocular pode ocorrer a partir de 48 horas de internação na UTI e 
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alcançar lesões mais graves, como a úlcera de córnea num tempo médio de 8,9 dias 

(ARAÚJO et al., 2016; KOCAÇAL-GÜLLER; ESER; FASHAFSHEH et al., 2016; 

ALANSARI, HIJAZI; MAGHRABI, 2015; MASOUDI-ALAVANI et al., 2014; WERLI-

ALWARENGA et al., 2011). 

 

Forma de obtenção dos dados: fonte primária (diretamente com os pacientes 

mediante avaliação clínica) e secundária (mediante consulta dos registros contidos 

no prontuário). 

 

Revisão dos critérios de elegibilidade 

 Antes da explicação sobre os objetivos da pesquisa ao familiar/responsável 

pelo paciente realizou-se uma consulta prévia em prontuário para avaliar os 

critérios de elegibilidade a fim de evitar abordagens desnecessárias.  

 Durante aproximação junto ao familiar/responsável pelo paciente para 

assinatura do TCLE, uma consulta direta sobre os critérios de elegibilidade 

possivelmente omitidos em prontuário, em especial sobre doenças da 

superfície ocular foram revistos. 

 Após obtenção do TCLE executou-se a primeira avaliação para garantir que o 

critério de elegibilidade, ausência de ressecamento ocular, fosse cumprido. 

 

Mensurações 

A primeira mensuração era realizada obrigatoriamente antes das 24 horas de 

admissão na UTI e sua finalidade era definir se os participantes já possuíam o 

desfecho de ressecamento ocular ao serem admitidos na unidade. Os dados desta 

avaliação eram submetidos à análise dos diagnosticadores por um sistema de 

comunicação em tempo real para garantir fidedignidade e forma não tendenciosa de 

inclusão de pacientes no estudo com o desfecho. Na ausência do desfecho na 

admissão, os sujeitos eram incluídos no estudo e as demais mensurações 

aconteciam após 24 horas, preferencialmente no mesmo horário, até o tempo de 

seguimento preconizado de 5 dias. Na presença do desfecho na admissão, ou seja, 

na primeira mensuração, os pacientes eram excluídos do estudo. 

A justificativa das mensurações subsequentes acontecerem no mesmo 

horário que a anterior se fundamentou no apontamento de estudos que afirmam que 

os resultados do teste de Schirmer podem variar de acordo com a hora do dia 
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(SAVINI et al., 2008). Assim, esta padronização minimizou o viés da influência desta 

variável nos resultados do teste diagnóstico utilizado no estudo para mensuração da 

secreção lacrimal. 

 

Operacionalização da coleta de dados  

Ao chegar na unidade, verificava-se a lista dos pacientes internados para 

realização de uma análise prévia em prontuário para os critérios de elegibilidade. Em 

seguida, os familiares ou responsáveis pelo paciente eram abordados na ante-sala 

da UTI em local reservado para explicação dos objetivos da pesquisa e após 

visitarem seus familiares. As visitas aconteciam em dois turnos: matutino (das 11 às 

12:30 horas) vespertino ( das 16 às 17:30 horas). 

 No momento da abordagem, os critérios de elegibilidade eram novamente 

verificados junto aos responsáveis, mediante possibilidade de omissão desta 

informação em prontuário. Após consentimento para participação mediante 

assinatura do TCLE (APÊNDICE B), iniciava-se a coleta de dados propriamente dita 

de acordo com a sequência das variáveis contidas no instrumento de coleta de 

dados:  

1. Avaliação neurológica 

2. Avaliação ventilatória 

3. Avaliação hemodinâmica 

4. Avaliação ocular 

5. Teste de Schirmer 

Ressalta-se que apenas a avaliação do reflexo córneo-palpebral era realizada 

após o Teste de Schirmer para evitar estimulação reflexa excessiva da secreção 

lacrimal e minimizar o viés de alteração do resultado pela influência desta variável. A 

coleta de dados em prontuário era realizada antes ou após a avaliação clínica. 

 

Métodos de acompanhamento  

Os pacientes foram acompanhados quanto à presença do desfecho por um 

tempo limite de até 5 dias. Os participantes eram arrolados em dois grupos: com 

desfecho e sem desfecho de ressecamento ocular. O grupo de desfecho foi 

classificado como unilateral (diagnóstico de ressecamento ocular em apenas um 

olho) e bilateral (diagnóstico de ressecamento ocular nos dois olhos). 
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Caso o ressecamento ocular ocorresse em um dos olhos antes do 5º dia, o 

acompanhamento do olho com desfecho era finalizado e registrado o dia em que o 

mesmo ocorreu. No entanto, o paciente continuava a ser acompanhado se naquela 

ocasião o outro olho não apresentasse o desfecho, de modo que o olho sadio 

continuasse a ser avaliado até atingir o 5º dia, até receber alta antes do 5º dia ou até 

desenvolver o desfecho (antes ou no 5º dia). Portanto, a depender dos resultados, 

este paciente era arrolado no grupo de desfecho unilateral ou bilateral. 

Os pacientes com tempo de acompanhamento menor do que 5 dias e sem 

ocorrência do desfecho finalizavam o seguimento em virtude de alta da UTI. Deste 

modo eram arrolados no grupo sem desfecho. A Figura 8 demonstra o método de 

acompanhamento dos participantes. 

 

 

Figura 8 - Diagrama do método de acompanhamento dos participantes e 

compoisção dos grupos estudados. Natal, 2016. 

 

Perdas: óbito durante acompanhamento; recusa do paciente ou responsável na 

continuidade das avaliações 

 Conforme já citado, esta pesquisa foi conduzida por duas equipes; uma de 

coleta de dados e outra de diagnosticadores. Ambas foram treinadas para suas 

finalidades. É válido mencionar que mesmo com uma equipe de coleta de dados 

treinada e apta, a obtenção dos dados aconteceu sempre sob supervisão presencial 

da pesquisadora. A equipe teve sua fundamental importância na otimização logística 
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da coleta para busca de dados em prontuário e auxílio na execução dos 

procedimentos.  

Os diagnosticadores receberam presencialmente todos os instrumentos com 

os dados referentes a cada paciente, juntamente com as definições constitutivas dos 

fatores de risco para o olho seco elaboradas na etapa 1 e com uma planilha para 

registro de seu julgamento. A inferência diagnóstica foi realizada de forma individual 

e os resultados recebidos em planilhas separadas e identificadas como 

diagnosticador A e diagnosticador B. 

Ao final, foi aplicado o coeficiente Kappa e novamente verificado 

concordância quase perfeita. As divergências entre a opinião dos diagnosticadores 

foram tratadas por meio de consenso com a orientadora da pesquisa que atuou 

como terceira avaliadora. Após decisão por consenso, os pacientes eram arrolados 

para o grupo de desfecho (olho seco) ou para o grupo de risco de olho seco. 

A Figura 9  apresenta o fluxograma para obtenção da amostra final. 

 

Figura 9 - Diagrama de fluxo de obtenção da amostra final do estudo. Natal, 2016. 
 

4.2.11 Organização e análise dos dados 

 

O banco de dados foi construído em formato xlsx e para construção de 

tabelas utilizou-se o programa Microsoft Excel® 2010, enquanto que para aplicação 
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do teste qui-quadrado empregou-se o software estatístico: SPSS (versão 20.0) 

Statistic Package for Social Sciences 

O Coeficiente Kappa avaliou o grau de concordância (confiabilidade e 

precisão) entre as inferências dos diagnosticadores na amostra do estudo-piloto 

destinado ao treinamento, bem como para inferência da amostra final do diagnóstico 

de enfermagem Risco de olho seco e do desfecho olho seco. Considerou-se neste 

estudo os valores de concordância interavaliadores quase perfeitos (entre 0,81 e 

1,00). 

Para análise estatística descritiva dos dados de caracterização dos sujeitos 

do estudo foram utilizadas distribuições de frequências simples, medidas de centro 

de distribuição (média e mediana) e medidas de variabilidade (desvio padrão e 

coeficiente de variação). 

A incidência representa a porcentagem de pacientes que desenvolveram o 

ressecamento durante um dado período de estudo. As medidas de associação entre 

as variáveis de desfecho (dependentes) e preditoras (independentes) foram 

calculadas pelo teste Qui-quadrado e pelo teste exato de Fisher. Em todos os testes 

foi adotado um nível de significância de 5% (p<0,05).  

A medida de associação entre exposição e desfecho utilizada foi o Risco 

Relativo (RR), que expressa o quanto a exposição eleva o risco de aparecimento da 

doença. 

 

4.2.12 Controle de Qualidade 

 

O controle de qualidade aconteceu conforme preconizado por Whitney, Lind e 

Wahl (1998) durante todo o período de coleta de dados. O procedimento de coleta 

dos colaboradores treinados e aptos era feito sempre com monitoramento quanto 

aos critérios do protocolo de dados e com supervisão do pesquisador responsável. 

Esta ação possibilitou a revisão contínua do desempenho técnico dos participantes e 

a garantia de qualidade dos dados gerados. Os problemas previsíveis e não 

previsíveis puderam ser tratados no momento da ocorrência, o que evitava perda no 

seguimento. 

Ainda em relação a esta fase, os equipamentos preconizados eram 

constantemente avaliados quanto ao bom funcionamento. Aqueles disponíveis no 

local de coleta de dados, como o Monitor Multiparamétrico Dixtal® para obtenção dos 
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parâmetros vitais, eram verificados no momento da obtenção dos dados quanto ao 

posicionamento correto dos dispositivos de mensuração (adequação dos cabos de 

monitorização cardíaca, oximetria, temperatura e pressão não-invasiva e invasiva) e 

corrigidos mediante necessidade. 

Com relação aos dados faltantes de variáveis que poderiam ser obtidas em 

prontuário, foi estabelecido um método de resgate no intuito de deixar o instrumento 

com o máximo de informações completas possível. Os dados faltantes estavam 

relacionados principalmente à inexistência de fichas do serviço social com os dados 

de caracterização sociodemográfica no prontuário e resultados de exames não 

disponibilizados na forma impressa. Para estes foi possível um resgate junto aos 

familiares ou com a assistente social em sistema eletrônico. Para os resultados de 

exames foi permitido o acesso eletrônico pelo enfermeiro responsável do setor para 

obtenção dos mesmos. 

 Os resultados parciais informais foram discutidos periodicamente no grupo de 

trabalho, de modo que a revisão dos aspectos preconizados para o controle de 

qualidade fossem assegurados. 

 

4.2.13 Aspectos éticos 

 

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da UFRN 

com o parecer de número 918.510 e CAAE 36079814.6.0000.5537 (ANEXO A) em 

conformidade com as determinações da Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional 

de Saúde (CNS), que define os princípios éticos e legais que regem a pesquisa 

científica envolvendo seres humanos. Em observação                 ,     

                                                                           z     

   b                  z              z   (             b      ê          -

       ê    ) ( RASIL, 2012). 

O benefício direto assegurado aos participantes da pesquisa foi a detecção 

precoce do ressecamento ocular com encaminhamento à equipe intensivista para 

direcionamento de tratamento adequado. Além disso, foi apresentado aos 

enfermeiros da unidade um estudo de revisão integrativa desenvolvido pelo grupo de 

pesquisa NEPEC/UFRN sobre as evidências de intervenções para prevenção do 

risco de olho seco em pacientes críticos (FRANÇA et al., 2016).  
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Desta forma, garantiu-se que tanto aqueles que apresentaram o diagnóstico de 

risco do olho seco, como àqueles com o desfecho fossem assegurados para o 

direcionamento clínico adequado, tanto para a prevenção deste risco como para o 

tratamento.  Com isto, o principal benefício foi o impedimento de lesões mais graves, 

como a ceratite puntacta e a úlcera de córnea que comprometem severamente a 

visão e que ocorrem pela falta de diagnóstico precoce. 

Nesta perspectiva, a identificação precoce do diagnóstico de enfermagem 

Risco de olho seco em pacientes críticos, visa minimizar o risco de desenvolvimento 

do olho seco para que outras lesões mais graves não sejam instaladas. 

 

4.12.14 Financiamento do estudo 

 

Ressalta-se que este fez          P       U         “V            D           

de Enfermagem Risco de Olho Seco                      ”,                 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq com 

processo de número 444290/2014-1. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Este capítulo está dividido em quatro seções e apresentado de acordo com as 

etapas conduzidas ao longo do estudo. As duas primeiras seções apresentam o 

resultado e discussão das  definições constitutivas e operacionais dos fatores de 

risco. A terceira e a quarta seção apresentam o resultado e discussão da validação 

clínica.  

 

5.1 RESULTADO DA CONSTRUÇÃO DAS DEFINIÇÕES CONSTITUTIVAS E 

OPERACIONAIS DOS FATORES DE RISCO DO DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM RISCO DE OLHO SECO 

 

Esta primeira etapa do estudo correspondeu à estrutura teórica e constou 

com o desenvolvimento das definições constitutivas e operacionais dos elementos 

que compõem o DE Risco de olho seco direcionados aos pacientes internados em 

UTI. 

Partiu-se dos resultados da análise de conceito sobre olho seco de um estudo 

anterior (FERNANDES, 2015). Os fatores de risco foram refinados para o contexto 

específico do estudo e suas respectivas definições foram construídas por meio da 

revisão integrativa.  

 

5.1.1 Resultados da Revisão Integrativa 

 

A amostra final da Revisão Integrativa foi composta de 32 artigos e 3 livros-

textos clássicos.  

O interesse pela temática em pacientes internados na UTI tem crescido 

progressivamente, com maior concentração de publicações a partir de 2010. No 

entanto, a publicação em periódicos de enfermagem permanece escasso com 

predominância para área de medicina. 

Em relação desenho de pesquisa, a maioria deles foram estudos de coorte 

(31,25%), seguidos de revisão (28,1%). Este achado pode ser justificado pelo 

próprio desenho dos estudos de coorte no estabelecimento da relação entre os 

fatores de risco e o olho seco. De igual forma, a expressividade quantitativa dos 

estudos de revisão deu-se pela sua característica em descrever e discutir o 
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desenvolvimento ou o estado da arte de um determinado assunto, sob ponto de vista 

teórico ou contextual (ROTHER, 2007). 

Quanto ao país de publicação, verificou-se grande heterogeneidade nas 

distribuições, 5 (15,6%) na Turquia, 3 (9,37%) na China, 4 (9,37%) na Inglaterra, 3 

(9,37%) na Índia, 2 (6,25%) na Arábia Saudita, 2 (6,25%) no Japão e os demais 

(França, Nigéria, Israel, Brasil, Estados Unidos, Alemanha, Jordânia, Holanda, 

Palestina) com 1 (3,12%) publicação cada. Ressalta-se que 4 estudos apresentaram 

a informação do país de origem.  

Existem 13 fatores de risco listados na taxonomia da NANDA-I para o 

diagnóstico de enfermagem Risco de olho seco, entretanto, nem todos foram 

variáveis de interesse por não se aplicarem à população do presente estudo, a 

saber: usuários de lentes de contato; fatores ambientais relacionados a exposição à 

luz solar e poluição do ar; opções do estilo de vida relacionado ao uso da cafeína e 

leitura prolongada; mudança hormonal e deficiência de vitamina A.  

A decisão de exclusão do fator de risco dano à superfície ocular foi 

fundamentada na Análise de conceito sobre olho seco (FERNANDES, 2015). Os 

resultados apontam que o processo inflamatório do olho seco ocasiona dano à 

conjuntiva e epitélio da córnea, com consequentes agravos à superfície ocular. 

Nesta perspectiva, este dano é entendido como um consequente e não como 

antecedente. 

 O Quadro 3 apresenta os fatores de risco de risco da NANDA-I elencados 

para os pacientes internados em UTI que foram mantidos para análise por 

apresentarem correspondência na literatura, os adicionais que foram identificados 

através do refinamento dos resultados e a reformulação dos títulos dos fatores de 

risco. 
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Quadro 3 – Fatores de risco selecionados da NANDA-I para o diagnóstico Risco de 

olho seco em pacientes internados em UTI com correspondência na literatura, 

adicionais, excluídos e reformulados. Natal, 2016. 

Fatores de risco 
mantidos da 
NANDA-I com 
correspondência 
na literatura 

1. Envelhecimento 
2. Doenças autoimunes 
3. Fatores ambientais (ar condicionado, vento excessivo e 

baixa umidade) 
4. Gênero feminino 
5. Opções do estilo de vida (Tabagista) 
6. Ventilação mecânica 
7. Lesões neurológicas com perda reflexa sensorial ou 

motora (lagoftalmia e falta do reflexo espontâneo de 
piscar 

8. Regime de tratamento: inibidores da enzima conversora 
da angiotensina; anti-histamínicos; diuréticos; 
antidepressivos tricíclicos; tranquilizantes; analgésicos; 
sedativos; agentes bloqueadores neuromusculares 

9. Operações cirúrgicas 

Fatores de risco 
adicionais 
identificados na 
literatura 

1. Máscaras de VMNI* mal adaptadas 
2. PEEP** elevada 
3. Dispositivos de oxigenoterapia: macronebulizador, 

máscara de venturi, cateter nasal 
4. Nebulização de medicamentos com alto fluxo 
5. Fixação apertada do tubo endotraqueal 
6. Redução do reflexo sensorial da córnea 
7. Ausência do fenômeno de Bell 
8. Ausência dos movimentos oculares aleatórios 
9. Quemose 
10. Medicamentos: anestésicos; hipnóticos; antipsicóticos 

Fator de risco da 
NANDA-I 
excluído sem 
correspondência 
na literatura 

1. História de alergias 

Fatores de risco 
da NANDA-I 
reformulados 
em suas 
titulações 

1. Gênero feminino = Sexo feminino       
2. Lesões neurológicas com perda sensorial reflexa 

motora = Alteração neurológica com perda sensorial 
reflexa motora 

3. Regime de tratamento = Agentes farmacológicos 
4. Tranquilizantes = Ansiolíticos 
5. Agentes bloqueadores neuromusculares = 

Bloqueadores neuromusculares 
6. Operações cirúrgicas = Tratamentos Cirúrgicos 

*VMNI: Ventilação mecânica não invasiva 
** PEEP: Pressão expiratória final positiva  

 

 Após o refinamento da literatura para identificação dos fatores de risco 

específicos para os pacientes internados em UTI encontrou-se correspondência de 9 
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fatores de risco com os listados na NANDA-I para o diagnóstico de enfermagem 

Risco de olho seco. Acrescido a isto, identificou-se 12 novos fatores que ainda não 

foram apontados pela taxonomia. Com relação à exclusão, o elemento história de 

alergias foi excluído por não haver correspondência na literatura.  

Seis fatores de risco foram submetidos à reformulação de sua nomenclatura 

para melhor adequação da linguagem. O “gênero feminino” foi reformulado para 

sexo feminino por entendê-lo como categoria do ponto de vista biológico. O título de 

“lesões neurológicas com perda reflexa sensorial ou motora” foi reformulado para 

alterações neurológicas perda reflexa sensorial ou motora pelo entendimento de que 

este componente não está necessariamente ligado apenas a lesões primárias 

neurológicas. O “regime de tratamento” foi reformulado para agentes farmacológicos 

para abarcar somente fatores relacionados ao uso de medicações, por conseguinte, 

o fator de risco operações cirúrgicas foi reformulado para uma nova categoria 

denominada de tratamentos cirúrgicos. Para adequação com a terminologia 

proposta na classificação farmacológica os termos tranquilizantes e agentes 

bloqueadores neuromusculares foram alterados para ansiolíticos e bloqueadores 

neuromusculares, respectivamente. 

Em razão da identificação do total de 19 fatores de risco foi realizada uma 

análise crítica para o agrupamento dos componentes comuns pertencentes a uma 

mesma categoria no intuito de aperfeiçoar a organização para a construção das 

definições e facilitar o processo de raciocínio clínico diagnóstico. Este agrupamento 

resultou na elaboração de 6 categorias, cada qual com o seu fator de risco 

correspondente e que estão demonstradas no Quadro 4.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



74 
 

Quadro 4 – Agrupamento em categorias dos fatores de risco para o olho seco. 

Histórico de saúde 

 Envelhecimento 

 Sexo feminino 

 Doenças autoimunes 

 Estilo de vida (Tabagista) 

Exposição ambiental 

 Fatores ambientais: Ar condicionado; Vento excessivo; Baixa umidade 

Alteração nos mecanismos de proteção ocular 

Alteração neurológica com perda reflexa sensorial ou motora: 

 Lagoftalmia  

 Redução ou ausência de reflexo espontâneo de piscar 

 Redução do reflexo sensorial da córnea 

 Ausência do Fenômeno de Bell 

 Ausência de movimentos oculares aleatórios 

Assistência ventilatória 

 Terapia com ventilação mecânica com PEEP** elevada 

 Uso de dispositivos de oxigenoterapia: macronebulizador, máscara de 
Venturi, cateter nasal 

 Máscaras de VMNI* mal adaptadas 

 Nebulização de medicamentos com alto fluxo 

 Quemose 

Agentes farmacológicos 

 Inibidores da enzima conversora da angiotensina; anti-histamínicos; 
diuréticos; antidepressivos tricíclicos; ansiolíticos; sedativos; bloqueadores 
neuromusculares; anestésicos; hipnóticos; antipsicóticos. 

Tratamento cirúrgico 

*VMNI: Ventilação mecânica não invasiva 
** PEEP: Pressão expiratória final positiva  

 

5.1.2 Proposta das definições conceituais e operacionais 

 

Antes da elaboração da proposta final, uma seleção das definições mais 

relevantes dos fatores de risco para o diagnóstico de enfermagem Risco de olho 

seco e dos adicionais identificados na literatura foi realizada e compilada em um 

quadro sinóptico de acordo com as categorias adotadas (APÊNDICE C). 
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Destaca-se que a construção das definições conceituais dos fatores de 

risco foi elaborada de modo que houvesse compreensão do seu significado 

mediante relação posta com o fenômeno do olho seco pertinente ao cenário 

clínico da terapia intensiva.  

 É válido mencionar que os artigos os artigos resultantes da revisão 

integrativa foram importantes para o refinamento dos fatores de risco para os 

pacientes internados em UTI, no entanto, foram insuficientes para fundamentar 

a construção das definições conceituais e operacionais de alguns fatores de 

risco. Para estes foram utilizados a literatura complementar anteriormente 

especificada.   

Por fim, no Quadro 5 está apresentado a estrutura proposta das 

definições conceituais e referências empíricas dos fatores de risco do 

diagnóstico de enfermagem Risco de olho seco nos pacientes internados em 

UTI. 
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Quadro 5 – Estrutura proposta das definições constitutivas e operacionais dos fatores de risco do diagnóstico de enfermagem 

Risco de olho seco em pacientes internados em UTI. Natal, 2016. 

Definições constitutivas e operacionais dos fatores de risco do diagnóstico de enfermagem Risco de olho seco 

HISTÓRICO DE SAÚDE 

Envelhecimento Definição constitutiva: Estado que compreende a perda de andrógenos e resulta na redução da produção 
pela glândula lacrimal principal e no aumento da taxa de evaporação decorrente da alteração da camada 
lipídica produzida pelas glândulas meibomianas. 
 
Definição operacional: Interrogar o paciente ou verificar no prontuário idade igual ou superior a 60 anos. 
 

Sexo feminino Definição constitutiva: Mulheres produzem andrógenos em menor quantidade que homens o que 
compromete a função das glândulas lacrimais, em especial das glândulas meibomianas.   
 
Definição operacional: Identificar por meio dos registros em prontuário. 
 

Tabagismo Definição constitutiva: Doença resultante da dependência de nicotina que altera a camada lipídica do 
filme lacrimal e resulta em efeitos indesejados de evaporação lacrimal. Expõe a superfície ocular aos 
efeitos tóxicos irritativos da fumaça.   
 
Definição operacional: Interrogar ao paciente ou verificar no prontuário histórico de tabagismo.    
 

Doenças 
autoimunes 

Definição constitutiva: Condição autoimune com produção de autoanticorpos que atinge as glândulas 
lacrimais e resulta em anormalidades no filme lacrimal. 
 
Definição operacional:  Identificar por meio dos registros em prontuário histórico sobre lupus eritematoso 
sistêmico, doenças do tecido conjuntivo, síndrome de Stevens-Johnson, síndrome de Sjögren, artrite 
reumatóide, diabetes melito tipo I. 
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Definições constitutivas e operacionais dos fatores de risco do diagnóstico de enfermagem Risco de olho seco 

EXPOSIÇÃO AMBIENTAL 

Fatores ambientais 
Ar condicionado 
Vento excessivo 
Baixa umidade 

Definição constitutiva: Condições do meio externo que expõe a superfície ocular ao risco de 
ressecamento. O ar condicionado diminui a umidade do ar e o torna mais seco. A exposição facial direta a 
fluxos de ar excessivo aumenta a evaporação lacrimal e quando associados a produção lacrimal reduzida 
aumentam a inflamação da superfície ocular.  
 
Definição operacional: Utilizar um termo-higrômetro para verificar a umidade do ambiente: 

 entre 20 e 30% (estado de atenção) 

 entre 12 e 20% (estado de alerta) 

 abaixo de 12% (estado de emergência) 
Verificar o escape excessivo de fluxos de ar na face do paciente quando em uso de dispositivos de 
oxigenoterapia (macronebulizador, máscara de Venturi, cateter nasal e máscaras de ventilação mecânica 
não-invasiva mal adaptadas).  
 

ALTERAÇÃO NOS MECANISMOS DE PROTEÇÃO OCULAR 

Lagoftalmia Definição constitutiva: Inadequado fechamento da pálpebra superior resultante da supressão da função 
do músculo orbicular por mecanismos fisiológicos durante o sono ou secundário a tratamento 
medicamentoso. 
 
Definição operacional: Com o auxílio de uma lanterna na direção dos cílios verificar: 

1. Córnea completamente exposta; 
2. 1/2 da córnea exposta (íris e pupila visíveis); 
3. 1/3 inferior da córnea exposta (íris visível); 
4. Conjuntiva exposta (apenas esclera visível); 
5. Fechamento palpebral completo (pálpebras superiores encostando completamente nas pálpebras 

inferiores). 
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Definições constitutivas e operacionais dos fatores de risco do diagnóstico de enfermagem Risco de olho seco 

Redução ou 
ausência do 
reflexo de piscar 

Definição constitutiva: Limitação do movimento espontâneo síncrono de abertura e fechamento palpebral 
bilateral, por descida e subida da pálpebra superior, que compromete o bombeamento de drenagem 
lacrimal, remoção de microorganismos e distribuição lacrimal uniforme.  
 
Definição operacional: Verificar a frequência do reflexo espontâneo de piscar em um minuto: < 5 
vezes/minuto (reduzido); = 5 vezes/min (limítrofe); > 5 vezes por min (normal). 
 

Ausência de 
movimentos 
oculares aleatórios 

Definição constitutiva: Ausência de movimentos lentos, não intencionais, conjugados ou desconjugados, 
para a direita e para a esquerda ou verticais, frequentemente observados no sono normal que funciona 
como mecanismo de proteção para manutenção da umidade e integridade da superfície ocular. Pacientes 
sedados e anestesiados podem apresentar olhar fixo. 
 
Definição operacional: Elevar delicadamente as pálpebras com o dedo indicador e observar a presença 
de movimentos oculares aleatórios. 
 

Redução ou 
ausência do 
reflexo sensorial 
da córnea 

Definição constitutiva: Limitação da capacidade sensorial e motora de proteção à córnea contra ameaças 
físicas.   
 
Definição operacional: Elevar a pálpebra com o dedo indicador e encostar delicadamente uma gaze na 
superfície da córnea. Observar a presença e agilidade do reflexo de piscar e possível lacrimejamento 
reflexo ao estímulo. 
 

Ausência do 
Fenômeno de Bell 

Definição constitutiva: Ausência de rotação para cima do globo ocular durante o sono como mecanismo 
de proteção à córnea quando as pálpebras não se fecham adequadamente. Pacientes sedados e 
anestesiados podem apresentar olhar fixo. 
 
Definição operacional: Elevar delicadamente as pálpebras com o dedo indicador e observar a presença 
de rotação para cima do globo ocular.  
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Definições constitutivas e operacionais dos fatores de risco do diagnóstico de enfermagem Risco de olho seco 

Quemose Definição constitutiva: Formação de edema no espaço conjuntival ocasionada por desequilíbrio de 
fluidos, permeabilidade vascular aumentada e comprometimento do retorno venoso às estruturas oculares. 
 
Definição operacional: Tracionar e mobilizar as pálpebras inferiores e observar formação de edema 
conjuntival de aspecto gelatinoso (característico de desequilíbrio de fluidos) ou de coloração vermelho 
brilhante (característico de estase vascular). 
 

ASSISTÊNCIA VENTILATÓRIA 

Ventilação 
mecânica  

Definição constitutiva: Suporte ventilatório mecânico invasivo ou não-invasivo com pressão expiratória 
final positiva (PEEP) elevada aumenta a pressão-intratorácica e produz efeitos que potencializam a estase 
venosa, edema conjuntival e diminuem a perfusão ocular. 
 
Definição operacional: Verificar à beira do leito o uso de ventilação mecânica invasiva viabilizada por tubo 
endotraqueal ou cânula de traquestomia; ou ventilação mecânica não-invasiva viabilizada por máscara de 
interface entre o paciente e o respirador, com valores de PEEP acima de 5 cm de H2O. 
 

Uso de 
dispositivos de 
oxigenoterapia não 
invasivos 
(macronebulizador, 
máscara de Venturi, 
cateter nasal) 

Definição constitutiva: Materiais de suporte ventilatório não-invasivo adaptados na região facial expõe a 
superfície ocular ao fluxo de oxigênio a uma concentração superior a 21% e aumenta a chance de 
ressecamento ocular e sintomas de desconforto. 

Definição operacional: Verificar à beira do leito o uso de macronebulizador, máscara de Venturi ou cateter 
nasal e observar se há escape excessivo do fluxo de oxigênio para a superfície ocular por posicionamento 
inadequado do dispositivo. 

Máscaras de 
ventilação 
mecânica não-
invasiva mal 
adaptadas 

Definição constitutiva: Máscara com ajuste excessivo reduz o fluxo sanguíneo para a coróide e resulta 
em fornecimento inadequado de oxigênio para a córnea. Máscara com ajuste insuficiente para vedação 
facial favorece o escape de alto fluxo de ar e oxigênio para a superfície ocular e resulta em evaporação 
lacrimal e irritação da superfície ocular. 
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Definição operacional: Verificar se o tamanho da máscara utilizada é compatível com o biotipo do 
paciente. Verificar frequentemente se os ajustes estão apertados ou frouxos.  
 

Definições constitutivas e operacionais dos fatores de risco do diagnóstico de enfermagem Risco de olho seco 

USO DE AGENTES FARMACOLÓGICOS 

Sedativos, 
ansiolíticos, 
bloqueadores 
neuromusculares, 
antidepressivos 
tricíclicos, 
hipnóticos, 
antipsicóticos. 

Definição constitutiva: Medicamentos que atuam nos receptores colinérgicos que reduzem e bloqueiam a  
ação da acetilcolina com diminuição da contração tônica do músculo orbicular e resultam em fechamento 
palpebral incompleto, exposição da córnea e ressecamento. 
 
Definição operacional: Avaliar a prescrição médica e verificar se os medicamentos estão prescritos e se 
foram administrados por meio de checagem manual. 

Inibidores da 
enzima conversora 
da angiotensina; 
anti-histamínicos, 
diuréticos; 
anestésicos 

Definição constitutiva: Medicamentos que alteram a formação de filme lacrimal e diminuem a produção 
da camada aquosa lacrimal, com potencial dano à superfície ocular por ressecamento. 
 
Definição operacional: Avaliar a prescrição médica e verificar se os medicamentos estão prescritos e se 
foram administrados por meio de checagem manual. 

TRATAMENTO CIRÚRGICO 

Tratamento 
cirúrgico 

Definição constitutiva: Intervenções cirúrgicas com combinação de anestésicos gerais, bloqueadores 
neuromusculares, analgésicos opióides e benzodiazepínicos diminuem a produção lacrimal e favorecem o 
fechamento palpebral incompleto com evaporação do filme lacrimal. 
    
Definição operacional: Investigar procedimentos cirúrgicos recentes   
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Em atenção ao diagnóstico de enfermagem Risco de olho seco da NANDA-I, 

as evidências das definições dos fatores de risco foram compiladas na sua 

associação com duas alterações identificadas na definição do DE: quantidade 

lacrimal reduzida, estado de redução da produção lacrimal, e qualidade reduzida, 

referida como aumento da evaporação lacrimal. 

Portanto, o processo de raciocínio utilizado para obter o produto final 

conceitual baseou-se na interpretação clínica de cada fator de risco com o 

desenvolvimento do olho seco e na interação entre os fatores que em conjunto 

potencializam este risco.  

A Figura 10 apresenta a relação da redução da produção lacrimal e do estado 

evaporativo com as categorias elaboradas para compor os fatores de risco em 

comum.  

 

 
Figura 10 – Classificação das categorias dos fatores de risco de acordo com a 

redução da produção lacrimal ou estado evaporativo lacrimal. Natal, 2016. 

  

 As definições conceituais possibilitaram a identificação do mecanismo 

fisiopatológico envolvido no risco do desenvolvimento do olho seco nos pacientes 

internados em UTI.  

As categorias direcionadas exclusivamente segundo a classificação de 

redução da produção lacrimal foram: agentes farmacológicos (Inibidores da enzima 

conversora da angiotensina; anti-histamínicos, diuréticos; anestésicos) e depleção 

excessiva de volume.  
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As categorias contidas de forma exclusiva na classificação de estado 

evaporativo lacrimal foram: agentes farmacológicos (sedativos; ansiolíticos; 

bloqueadores neuromusculares; antidepressivos tricíclicos; hipnóticos; 

antipsicóticos), exposição ambiental (ar condicionado, vento excessivo e baixa 

umidade), assistência ventilatória (terapia com ventilação mecânica; uso de 

dispositivos de oxigenoterapia; quemose) e alteração nos mecanismos de proteção 

ocular (lagoftalmia; redução ou ausência de reflexo espontâneo de piscar; redução 

do reflexo sensorial da córnea; ausência do fenômeno de Bell; ausência de 

movimentos oculares aleatórios).  

As categorias de histórico de saúde (envelhecimento, sexo feminino, doenças 

autoimunes, tabagismo) e tratamento cirúrgico foram comuns às duas classificações. 

Partiu-se do pressuposto de que a análise do risco posta desta maneira 

facilitou o julgamento clínico do risco deste evento mediante a avaliação de cada um 

dos fatores e de suas interações. Deste modo, a síntese do conhecimento produzido 

por meio dos dados coletados de acordo com as definições conceituais e 

mensurados segundo as definições operacionais estabelecidas, clarificaram o 

entendimento para o processo de raciocínio clínico para a inferência diagnóstica.  

Com o desenvolvimento desta habilidade aperfeiçoa-se o padrão de 

referência diagnóstica estabelecido na condução de pesquisas de validação em 

enfermagem, bem como evita-se a generalização do julgamento das inferências 

diagnósticas na prática clínica, sobretudo dos diagnósticos de risco. 
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5.2 DISCUSSÃO DAS DEFINIÇÕES CONSTITUTIVAS E OPERACIONAIS DOS 

FATORES DE RISCO DO DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM RISCO DE OLHO 

SECO. 

 

Mudanças têm ocorrido ao longo do tempo sobre os resultados esperados no 

atendimento em saúde. De uma forma cada vez mais enfática, discussões são 

levantadas para importância da atuação da equipe multiprofissional, cada qual com 

seu escopo específico de atuação para resultados que modifiquem uma situação 

indesejada de saúde ou interrompam processos que conduzam à vulnerabilidade 

(HERDMAN; KAMITSURU, 2015).  

A construção e o avanço do conhecimento progridem para espaços cada vez 

mais multidisciplinares e fenômenos de interesse comum a diversas disciplinas são 

frequentemente observados na atenção à saúde. 

Contudo, apesar dessa perspectiva interativa em problemas relacionados à 

saúde, o uso de uma linguagem própria de uma disciplina requer a precisão de 

conceitos específicos para o escopo. No âmbito da enfermagem estes necessitam 

de definição concisa, apresentação de elementos que os caracterizam, condições 

em que ocorrem, consequências e como devem ser mensurados. O vazio de um 

corpo de conhecimento e a falta de efetividade de um sistema de classificação parte 

de conceitos não clarificados (CARVALHO; CRUZ; HERDMAN, 2013). 

Os fenômenos de interesse surgem e crescem de acordo com as necessidades 

de indivíduos, grupos, família e comunidade, e necessitam de amadurecimento por 

meio de estrutura lógica e consistente que expresse o cerne conceitual para o 

entendimento na matriz disciplinar. Nesta perspectiva, pesquisadores de 

enfermagem têm direcionado seus esforços para reformulação e refinação de 

conceitos que definem seu conhecimento.   

Contudo, a especificação de conceitos de interesse de enfermagem perpassa 

por diversos desafios, dentre os quais o de maior destaque é o ponto de partida do 

conhecimento; se provenientes de outras áreas com tradição histórica mais antiga e 

consolidada ou se autêntico e originário dela mesma.  

Independente do porto de partida, a definição de conceitos é um 

desenvolvimento essencial para atribuir significado a um fenômeno para expansão 

do conhecimento de enfermagem (GRANT; KINNEY, 1991). 



84 
 

A análise de conceito aumenta o entendimento teórico dos elementos que 

compõem um diagnóstico ou resultado de enfermagem. Contudo, são necessárias 

definições operacionais que descrevam o que e como os conhecimentos teóricos, 

até então abstratos, devem ser mensurados, de modo que a lacuna entre 

investigação científica e observação sejam preenchidas, e a teoria e prática 

aproximadas (BOERY; GUIMARÃES; BARROS, 2005; BURNS; GRUVE, 1995; 

GRANT; KINNEY, 1991).  

Baseados nessas fundamentações teóricas, a primeira etapa do presente 

estudo partiu de uma análise de conceito sobre olho seco desenvolvido em um 

estudo anterior. Seus resultados formaram um arcabouço conceitual inicial para 

compreensão do fenômeno em seus aspectos mais abrangentes (FERNANDES; 

2015). As definições e uso do conceito, a determinação dos atributos, antecedentes 

e consequentes do olho seco possibilitaram o ponto de partida para a produção do 

conhecimento que envolve as taxonomias de enfermagem, sobretudo da NANDA-I, 

NIC e NOC. 

Assim, alicerçados nesses conceitos iniciais, o processo de refinamento 

direcionado aos fatores de risco em pacientes internados em UTI possibilitou 

estabelecer as definições conceituais e referentes empíricos de cada um destes 

elementos, até então não contemplados no estudo de Fernandes (2015), posto que 

o mesmo objetivou a construção para os indicadores do resultado de enfermagem 

Gravidade do olho seco da taxonomia da NOC. 

A importância dessa construção diz respeito aos processos envolvidos para o 

raciocínio clínico a partir de dados obtidos na avaliação. Para o presente estudo, os 

resultados advindos das definições conceituais e operacionais dos fatores de risco 

permitiram a mobilização de processos cognitivos para análise do risco deste 

problema em pacientes internados na UTI. 

 Lopes, Silva e Araújo (2012) apontam que no processo de validação de 

diagnóstico, a análise de conceito deverá ser pautada na relação direta entre seus 

elementos. Assim, as definições conceituais e os referentes empíricos dos fatores de 

risco para o diagnóstico de enfermagem Risco de Olho seco foram elaboradas 

mediante a relação destes com o desenvolvimento do olho seco.  Portanto, esta 

proposta subsidiou a etapa subsequente, a validação clínica, e permitiu que o 

processo de raciocínio clínico para inferência dos diagnosticadores se movesse a 
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partir de fatores de risco bem definidos e com formas de mensuração padronizadas 

e bem delineadas. 

Os limites operacionais da execução dos passos metodológicos da pesquisa 

foram ultrapassados, de modo que a revisão permitiu a análise do risco deste evento 

a partir das relações interativas postas com os fatores de risco elencados para nova 

proposta de composição do diagnóstico a ser validado clinicamente.  

Analisar o risco de desenvolvimento de um determinado evento não é uma 

tarefa simples. Mais do que identificar problemas reais com seus atributos, 

antecedentes e consequentes bem delineados, a análise do risco para o 

desenvolvimento de algum evento exige do enfermeiro um julgamento clínico 

acurado e contextualizado para um grupo específico e que deve ser baseado em 

modelos de predição de risco.  

Analisar situações pertencentes ao domínio Segurança e Proteção da NANDA-I 

exige do enfermeiro a habilidade de reunir informações que, além de estarem 

presentes, tenham de fato importância na predição do risco de um diagnóstico 

específico. 

  Portanto, é imprescindível que a síntese das evidências tenha a habilidade de 

reunir as informações relevantes provenientes das diversas fontes num todo 

coerente e com características que se comunicam e interagem (JONHSON et al., 

2012). É nessa perspectiva que as definições conceituais dos fatores de risco do 

presente estudo foram articuladas. 

Aplicados ao contexto de indivíduos internados em UTI foram selecionados 8 

fatores de risco a partir da taxonomia da NANDA-I acrescidos de 11 adicionais 

identificados por meio do refinamento dos resultados da análise de conceito de olho 

seco. Assim, a estrutura proposta para a validação do DE Risco de olho seco 

constou de 19 fatores de risco que foram agrupados em 9 categorias específicas a 

partir da relação comum entre os mesmos para o risco de desenvolvimento deste 

evento. 

A síntese das evidências dos fatores de risco foi compilada a partir do 

raciocínio clínico da própria definição diagnóstica das duas principais alterações 

envolvidas no processo: quantidade reduzida de lágrimas (referente à deficiência 

aquosa) e qualidade reduzida de lágrimas (referente ao estado evaporativo).  

Assim, as categorias e seus fatores de risco constituintes relacionados à 

deficiência aquosa foram: tratamento medicamentoso e depleção excessiva de 
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volume; e do estado evaporativo foram: exposição ambiental, tratamento 

medicamentoso, tratamento cirúrgico, alteração dos mecanismos de proteção ocular 

e assistência ventilatória. Os fatores de risco comuns as duas condições foram: 

histórico de saúde, tratamento medicamentoso e tratamento cirúrgico. 

Os fatores de risco pertencentes a categoria “histórico de saúde”, 

evidenciaram uma relação que correspondem tanto à deficiência aquosa como ao 

estado evaporativo. No envelhecimento, mudanças fisiológicas ocorrem como 

resultado do funcionamento celular reduzido. Por depender do apoio de hormônios 

circulantes, a função secretória da glândula lacrimal e meibomiana podem reduzir o 

volume lacrimal e aumentar a sua evaporação. Como consequência ocorre o 

aumento da osmolaridade e perda da estabilidade lacrimal produzindo sintomas de 

desconforto ocular, muito comum nesta fase (MOSS; KLEIN; KLEIN, 2000; 

FONSECA; ROCHA; ARRUDA, 2010). 

Quanto ao sexo feminino acredita-se que os andrógenos fornecem suporte 

trófico da glândula lacrimal e meibomiana, o que afeta a morfologia, a bioquímica, a 

fisiologia, imunologia e a secreção desses tecidos. As mulheres produzem 

androgênios em menor quantidade que os homens e quando associados ao 

envelhecimento ou condições de falência ovariana prematura, a produção hormonal 

diminui e compromete as glândulas lacrimais, em especial as glândulas 

meibomianas responsáveis pela camada lipídica, importante para evitar a taxa de 

evaporação da camada aquosa (FONSECA; ARRUDA; ROCHA, 2010; BRON et al., 

2014; ALVES, 2010). 

Pertencentes ainda à categoria de histórico de saúde relacionado tanto à 

deficiência aquosa como estado evaporativo, as doenças autoimunes ainda não 

evidenciam de forma específica os mecanismos fisiopatológicos envolvidos na 

ocorrência do olho seco. Acredita-se em uma infiltração linfocítica nas glândulas 

lacrimais determinada pela produção de autoanticorpos que agridem as glândulas 

lacrimais e causam danos ao tecido ocular (FONSECA; ARRUDA,; ROCHA, 2010; 

KANSKI, 2012). 

O                                “exposição ambiental”                   

relação com o estado evaporativo. Exposição ao ar condicionado, baixa umidade e 

vento excessivo expõem à superfície ocular aos danos inflamatórios produzidos pela 

evaporação aumentada. O filme lacrimal e seus constituintes são capazes de 

reparar e prevenir os danos ambientais, porém, na vigência de exposição 
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aumentada os efeitos inflamatórios são instalados. Quando associados a uma 

produção lacrimal insuficiente, aumento da fenda palpebral e intervalo longo de 

piscar, os efeitos deletérios aumentam (STERN et al., 2004; YAO et al., 2011; 

MCGINNIGLE; SHEHZAD; EPERJESI, 2012; BRON et al., 2014). 

A UTI é um ambiente que pela própria preconização de sua estrutura física 

deve dispor de climatização com ar condicionado para dentre outras finalidades, a 

conservação dos diversos equipamentos, materiais e medicamentos que são 

acondicionados nesta unidade especializada. Portanto, todos os pacientes estão 

expostos ao risco de umidade do ar diminuída quando comparado ao ar atmosférico, 

assim como ao vento excessivo se os aparelhos estão dispostos com saída de ar 

direta aos pacientes. Há recomendações de que estes não sejam direcionados 

diretamente e frontalmente à disposição dos leitos de modo que amenize este fator 

de exposição para efeitos indesejados.  

Na compreensão dos fatores de risco referentes ao uso de dispositivos de 

assistência ventilatória para oxigenoterapia não invasivos (macronebulizador, 

máscara de Venturi, cateter nasal, máscara de ventilação mecânica não invasiva 

mal adaptadas e nebulização de medicamentos com alto fluxo) e pertencentes à 

             “assistência ventilatória”        ê                                

categoria exposição ambiental de vento excessivo.  

As definições conceituais desses dois fatores de risco apresentam a mesma 

justificativa de risco à superfície ocular, o que torna pertinente caracterizá-los como 

dispositivos que por meio da exposição facial ao fluxo de oxigênio, o vento excessivo 

pode aumentar o estado evaporativo e favorecer o ressecamento ocular.  

Evidências apontam que os dispositivos de suporte ventilatório não invasivos 

adaptados na região facial expõem a córnea ao fluxo de oxigênio em uma 

concentração superior a 21%  e aumentam 1,96 vezes a chance de desenvolver 

alterações oculares por ressecamento quando comparados aos que não os utilizam 

(HORG et al., 2014). 

 A             “assistência ventilatória”, “agentes farmacológicos”, 

“alterações no mecanismo de proteção ocular” apresentaram em seus aspectos 

conceituais uma relação potencializadora do risco de desenvolvimento do olho seco. 

Pertencente à assistência ventilatória, a ventilação mecânica foi adicionada ao 

termo PEEP elevada mediante destaque no risco para o olho seco destes fatores em 

conjunto. A PEEP é o principal modificador para a instalação do olho seco. Este 
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mecanismo pode aumentar a pressão intra-ocular e comprometer sua perfusão, 

além de ocasionar edema facial e conjuntival pelo aumento da pressão intra-torácica 

e diminuição do retorno venoso (AL-RIBH et al., 2012; SO et al., 2008; ALANSARI; 

HIJAZI; MAGHRABI, 2015; HORNG et al. 2014, DAWSON, 2005).  

Tratamento comum em pacientes internados na UTI, o uso da ventilação 

mecânica como suporte respiratório necessita frequentemente de sedativos para 

melhor adequação ventilatória e em algumas situações de bloqueadores 

neuromusculares. Estas associações diminuem os mecanismos naturais de proteção 

ocular e aumentam o risco de danos à superfície ocular.    

Por sua vez, o reflexo de piscar, o reflexo sensorial da córnea, o fenômeno de 

Bell e os movimentos oculares aleatórios possuem características que fornecem à 

superfície ocular mecanismos para proteção e funcionamento adequado do filme 

lacrimal. Alterações desses mecanismos de proteção ocular podem advir do uso de 

medicamentos coadjuvantes para o tratamento intensivo.   

Em especial para esta assistência, o uso frequente de sedativos e 

bloqueadores neuromusculares podem abolir ou reduzir o reflexo de piscar, o reflexo 

sensorial da córnea, a função protetora palpebral, o fenômeno de Bell e os 

movimentos oculares aleatórios e resultar em instabilidade do filme lacrimal por 

deficiência na produção lacrimal ou aumento do estado evaporativo. A exemplo 

disto, uma taxa de piscar menor que 5 vezes/minuto aumenta 45,46 vezes o risco de 

problemas na córnea provenientes do ressecamento ocular (YANOF; DUKER, 2011; 

MERCIECA et al., 1999; GRIXTI et al. 2012; HORNG et al. 2014; AL- RIBH et al. 

2012). 

A partir dos resultados dos estudos selecionados para esta primeira etapa, a 

quemo  ,                                 “  h             ”,                   

um fator de risco específico para os pacientes internados em UTI, em especial no 

uso da ventilação mecânica invasiva que diminui o retorno venoso e favorece a 

apreensão de líquidos no tecido conjuntival.  

Diversos fatores quando associados agravam o comprometimento das 

estruturas oculares. Menciona-se também que o agravo deste comprometimento 

pode advir da associação com a sobrecarga de volume. Como resultado, pode 

ocorrer infiltração importante na membrana conjuntival com formação de edema e 

gerar um novo problema, o impedimento do fechamento palpebral (ALANSARI; 

HIJAZI; MAGHRABI, 2015; OH et al., 2009; GRIXTI et al., 2012; JAMMAL et al., 
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2012, EZRA et al., 2009; KOCAÇAL; EŞER; FASHAFSHEH, 2016; MERCIECA et 

al., 1999; AL-RIBH et al. 2012; HORNG et al. 2014). 

A partir dessa mesma justificativa, a fixação apertada do tubo endotraqueal, 

fator de risco da categoria assistência ventilatória, pode comprometer o retorno 

venoso facial e ocasionar a congestão venosa, aumento da pressão venosa jugular 

e resultar em vazamento de líquidos aos tecidos perioculares, em especial à 

conjuntiva e deste modo impedir o fechamento palpebral completo (NEMBER, 2006). 

Nota-se, portanto, que um conjunto de fatores de risco aparecem 

concomitantemente no paciente internado em UTI e podem intensificar o risco do 

olho seco. 

 Por sua vez, a lagoftalmia, pertencente a categoria proposta de alterações dos 

mecanismos de proteção ocular, apresentou destaque para o desenvolvimento do 

olho seco na maioria dos estudos avaliados. O fechamento palpebral envolve um 

processo ativo de contração do músculo orbicular e concomitante inibição do 

músculo levantador da pálpebra superior. De uso comum na UTI, a sedação e os 

bloqueadores neuromusculares inibem este mecanismo e impedem o fechamento 

palpebral completo. Associados aos demais mecanismos de proteção possivelmente 

alterados, aumentam o risco para ressecamento e danos epiteliais à córnea, 

especialmente pela exposição ocular frequente e aumento do estado evaporativo 

(KOCAÇAL; EŞER; FASHAFSHEH, 2016; VAN DER WEKKEN et al., 201; 

ROSENBERG; LEWIS, 2008; MERCIECA et al., 1999; AL- RIBH et al. 2012; 

SARITAS et al., 2013). 

Os pacientes internados na UTI são admitidos em condições clínicas e/ou 

cirúrgicas. Avaliadas pela definição do DE Risco de olho seco, os tratamentos 

cirúrgicos abrangem a deficiência da produção aquosa e o aumento do estado 

evaporativo. Evidências apontam que o uso de anestésicos gerais diminui a 

produção lacrimal basal pelas glândulas lacrimais secretórias, assim como relaxam 

os músculos orbiculares responsáveis pelo fechamento palpebral, o que agrava a 

produção aquosa e o estado evaporativo do filme lacrimal. O aumento da 

osmolaridade lacrimal resultante deste processo atua como agente tóxico com 

potencial dano epitelial à córnea e à conjuntiva (GRIXTI et al., 2012). 

No que concerne a construção das definições operacionais, os achados foram 

baseados de forma predominante no material complementar de livros textos 

clássicos. Para cada fator de risco foi estabelecido o procedimento de mensuração e 
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obtenção dos dados e desta forma atenderam ao requisito importante para os 

estudos de desenvolvimento e validação de diagnósticos.  

Os resultados impulsionaram a padronização para mensuração dos diversos 

fatores de risco compilados na nova proposta de composição do DE Risco de olho 

seco, de modo que subsidiasse tanto a coleta de dados da validação clínica, como o 

raciocínio clínico para inferência da ausência ou presença do DE Risco de olho seco 

por parte dos diagnosticadores.  

Por fim, cabe mencionar que o alcance das definições propostas nesta etapa 

partiu de estudos com níveis de evidências inferiores, fato constatado na realidade 

de muitos resultados de estudos desta natureza (LINCK, 2015; MOREIRA et al., 

2014; GUEDES, 2011; MELO, 2012).  

Estudos sobre elementos que compõem um diagnóstico, em especial sobre a 

associação dos fatores de risco para um determinado evento, são tratados em 

estudos observacionais e não por ensaios clínicos (LOPES; SILVA; ARAUJO, 2013). 

Além disso, os artigos disponíveis em bases de dados são insuficientes para um 

arcabouço teórico aprofundado para análise de conceito, sobretudo para a 

construção das definições conceituais e operacionais. Os estudos de menor 

evidência e a incorporação da literatura cinzenta têm sido as alternativas 

recomendadas e frequentemente usadas para o alcance dos objetivos propostos em 

estudos de validação em enfermagem. 

Com os resultados obtidos nesta primeira etapa, percebeu-se que se a seleção 

dos estudos para compor a amostra da revisão integrativa fosse fundamentada 

apenas em níveis de evidências mais altos, dificilmente os objetivos seriam 

alcançados. A partida de uma análise de conceito realizada anteriormente sobre 

olho seco, da busca de referências pela estratégia reversa e pela ampliação para os 

livros textos clássicos, acredita-se que os resultados obtidos fundamentaram de 

forma significativa a etapa subsequente de validação clínica, que será apresentada a 

seguir.     
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5.3  RESULTADOS DA VALIDAÇÃO CLÍNICA DO DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM RISCO DE OLHO SECO 

 

Para consolidação desta etapa, 69 pacientes internados na UTI foram 

acompanhados.   

Com relação ao sexo, (38) 55,07% dos pacientes eram mulheres e (31) 

44,93% eram homens.  A idade variou de 19 a 80 anos e de acordo com a média de 

57,13 anos (DP:15,46), (35) 50,72% possuíam até 58 anos e (34) 49,28% acima de 

58 anos. No que se refere ao estado civil, (43) 64,18% dos pacientes viviam com 

companheiro (casados ou em união estável) e (24) 35,82% eram solteiros.  

Grande parte dos pacientes (49) 73,13% nasceu no interior do estado do Rio 

Grande do Norte (RN), contrapondo-se a (11) 16,42% nascidos na capital do RN. 

Com relação ao local de residência, (37) 55,22% eram procedentes do interior e (30) 

44,78% da capital.  

No que concerne ao grau de escolaridade, os destaques foram: (21) 35% não 

alfabetizados, (15) 25% com ensino fundamental incompleto e 12 (20%) com ensino 

médico completo. Em termos de ocupação, (26) 40,00% eram aposentados, 

seguidos de (22) 33,84% com atividade remunerada e (11) 16,92% exerciam a 

função do lar. 

Quanto à religião, (60) 86,96% declararam-se praticantes de alguma religião e 

apenas (9) 13,04% informaram que não possuíam hábitos religiosos. A renda 

familiar apresentou ampla variação de R$ 77,00 a R$ 10.000,00 reais, com média de 

R$1.843,92 reais (DP=1.746,05). Quanto ao número de dependentes da renda 

familiar, a média encontrada foi de 3,48 (DP=1,95), com variação de 1 a 9 pessoas. 

Em virtude da impossibilidade de obtenção de alguns dados 

sociodemográficos, tanto no prontuário devido ao preenchimento incompleto ou 

ausente da ficha de serviço social, assim como diante da dificuldade de conseguir 

informação diretamente com os familiares (não comparecimento à visita ou 

desconhecimento dos dados de interesse), alguns constaram como ausentes.   

 A Tabela 3 apresenta os dados clínicos gerais dos participantes do estudo 

que dizem respeito ao setor de procedência, tipo e motivo de internação na UTI. 
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Com relação ao setor de procedência dos pacientes admitidos na UTI,  (30) 

43,48% foram provenientes do CC, seguidos de clínica médica 21 (30,43%), outros 

hospitais 8 (11,59%) e 7 (10,14%) hemodinâmica. O tipo de internação para 

admissão na UTI mais frequente foi a clínica 36 (52,17%), enquanto que cirurgia 

eletiva e cirurgia urgência/emergência apresentaram o respectivo resultado (18) 

26,09% e (15) 21,74%. No entanto, ao considerar as cirurgias de um modo geral, a 

distribuição das admissões do tipo clínica e cirúrgica ficaram quase equiparadas 

com 52,17% e 47,83%, respectivamente. 

No que corresponde ao principal motivo de internação e permanência na UTI, 

os mais frequentes foram pós-operatório (57,97%), seguido de distúrbio pulmonar 

(36,23%), choque (33,33%), distúrbio renal (30,43%), distúrbio infeccioso (28,99%), 

distúrbio cardíaco (21,74%), distúrbio metabólico (15,94%), distúrbio neurológico 

(13,04%).  

Ressalta-se que esta variável foi analisada de acordo com as respostas 

acumuladas durante o acompanhamento. Devido a isso, apesar do principal motivo 

de internação para admissão na UTI corresponder ao tipo clínico, muitos pacientes 

eram submetidos a procedimentos cirúrgicos durante sua estadia na unidade, o que 

justifica seu maior percentual. 

Quanto aos três motivos mais frequentes de internação e permanência na 

UTI, o principal tipo de pós-operatório foi a cirurgia cardíaca (37,50%), seguido de 

cirúrgica neurológica (17,50%) e cirurgia abdominal (17,50%). Quanto aos distúrbios 

pulmonares (80%) referem-se à insuficiência respiratória aguda, (15%) edema 

agudo pulmonar e (5%) tromboembolismo pulmonar.  Entre os tipos de choque, o 

séptico (82,61%) é o principal, seguido pelos cardiogênico (13,04%) e hipovolêmico 

(4,35%).   

As principais comorbidades associadas foram hipertensão arterial sistêmica 

(57,97%), doenças cardiovasculares (39,13%), diabetes mellitus (27,54%), 

insuficiência renal crônica (20,29%), neoplasias (18,84%) e doenças respiratórias 

(11,59%). As doenças cardiovasculares estavam representadas pelas doenças 

coronarianas (13,04%), Insuficiência Cardíaca Congestiva (11,59%), arritmias 

(10,14%) e por último pelas doenças valvares (4,35%). 

A Tabela 1 apresenta os dados clínicos correspondentes ao suporte 

neurológico relacionado ao uso e tipo de sedativos e avaliação do nível de 

consciência dos pacientes. 
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Tabela 1 - Distribuição das variáveis clínicas relacionadas ao suporte neurológico nos pacientes 

internados na Unidade de Terapia Intensiva. Natal, RN. 2016 (n=69). 

Suporte neurológico 

Utilização de sedativos n % 

       Sim 50 72,46 

       Não 19 27,54 

Tipo de sedativos*   

       Midazolan + fentanil 27 54,0 

       Narcose ou efeito residual de sedação   26 52,0 

       Fentanil 13 26,0 

       Midazolan 02 4,0 

       Propofol 01 2,0 

Escala de Coma de Glasgow   

       Escore 15-13 (Leve) 32 62,75 

       Escore 12-9   (Moderado) 10 19,61 

       Escore 8-3     (Grave) 09 17,65 

Total 51 100,00 

Escala de 

Ramsay 

Mínimo Máximo 25% Mediana 75% Média DP** CV*** 

Escores 2,00 6,00 3,00 5,00 6,00 4,46 1,44 32,27 

*Múltipla Resposta  *DP: Desvio Padrão **CV: Coeficiente de Variação 

 

O uso de sedativos foi indicado em (50) 72,46% pacientes. Quanto ao tipo 

utilizado, a associação do midazolam com o fentanil apresentou maior 

expressividade com (27) 54%, seguido do uso isolado de fentanil 13 (26%). No que 

se refere à avaliação do nível de consciência, a classificação da Escala de Coma de 

Glasgow demonstrou os respectivos resultados: leve (62,75%), moderada (19,61%) 

e grave (17,65%).  

Nos pacientes em uso de sedação contínua em bomba de infusão ou com 

efeito residual de sedação ou narcose, o nível de consciência foi avaliado pela 

Escala de Ramsay. O valor médio desta encontrado nos pacientes foi de 4,46 (DP: 

1,44); portanto, obteve-se (45,10%) dos pacientes com escore até 4 pontos e 

(54,90%) acima de 4 pontos.  

Cabe mencionar que em 26 (52%) das avaliações, os pacientes não estavam 

em uso contínuo de sedativos, entretanto, apresentavam narcose pela realização de 

procedimentos cirúrgicos, interrupção da sedação contínua para cumprimento do 

protocolo de despertar diário na UTI ou para direcionamento de outras condutas 

médicas. 

A Tabela 2 dispõe sobre as variáveis clínicas relacionadas à assistência 

respiratória dos pacientes internados na UTI, que inclui dispositivo ventilatório, uso 

de ventilação mecânica, parâmetros ventilatórios e local de fixação do tubo 

endotraqueal.  
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Tabela 2 - Caracterização das variáveis clínicas relacionadas ao suporte ventilatório dos pacientes 

internados na Unidade de Terapia Intensiva. Natal, RN. 2016 (n=69). 

Caracterização do suporte ventilatório 

Variáveis clínicas n    % 

Tipo de dispositivo ventilatório * 

 

Tubo endotraqueal 54 78,26 

Sem dispositivo/Ar ambiente 17 24,64 

Máscara de Venturi 16 23,19 

Cateter nasal 6 8,70 

Máscara facial para VMNI 3 4,35 

Traqueostomia 2 2,90 

Ventilação Mecânica Invasiva  
Sim 56 81,16 

Não 13 18,84 

Modalidade ventilatória * 

 

PCV 45 80,36 

PSV 26 46,43 

SIMV 2 1,79 

VCV 1 1,79 

Local de fixação do tubo 

endotraqueal 

Acima do pavilhão auricular 52 96,29 

Abaixo do pavilhão auricular 2 3,71 

Ventilação Mecânica Não Invasiva  
Sim 3 4,35 

Não 66 95,65 

Total 69 100,00 

Variáveis Mínimo Máximo 25% Mediana 75% Média DP** CV*** 

PEEP (cmH20) 5,00 29,00 7,00 8,00 9,00 8,30 4,34 52,32 

FiO2 (%) 18,67 75,00 26,60 31,67 35,60 33,47 11,05 33,03 

*Múltipla resposta  **DP: Desvio Padrão  ***CV: Coeficiente de Variação 
Legenda: PCV (Ventilação Assisto-Controlada por Pressão); PSV (Pressão de Suporte Ventilatório); 
VCV (Ventilação Assisto-Controlada por Volume); SIMV (Ventilação Mandatória Intermitente 
Sincronizada); PEEP: Pressão Expiratória Final Positiva; FiO2: Fração inspirada de oxigênio. 
 

 O tubo endotraqueal foi o principal tipo de dispositivo de suporte ventilatório 

(78,26%), seguido de Máscara de Venturi (23,19%), cateter nasal (8,70%), máscara 

facial para ventilação mecânica não invasiva (4,35%) e traqueostomia (2,90%). A 

ausência de dispositivo correspondeu à ventilação espontânea em ar ambiente e 

obteve percentual de 24,64%. 

 Quanto ao uso de ventilação mecânica invasiva, 56 (81,16%) pacientes 

utilizaram este suporte ventilatório com predomínio da modalidade PCV/Ventilação 

Assisto-Controlada por Pressão (80,36%), seguida de PSV/Pressão de Suporte 

Ventilatório (46,43%). A ventilação mecânica não invasiva (VMNI) foi utilizada em 

apenas 3 (4,35%) pacientes. Quanto ao uso da PEEP comumente associada nestes 

suportes ventilatórios, o valor médio obtido foi de 8,30 cmH2O (DP:4,34) e da fração 

inspirada de oxigênio foi de 33,47% (DP:11,05). 

 A Tabela 3 demonstra as variáveis clínicas de caracterização do suporte 

hemodinâmico. 
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Tabela 3 - Caracterização das variáveis clínicas relacionadas ao suporte hemodinâmico dos 

pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva. Natal, RN. 2016 (n=69). 

Caracterização do suporte hemodinâmico 
Variáveis clínicas n      % 

Uso de DVA endovenosa Sim 53 76,81 
Não 16 23,19 

Tipo de DVA endovenosa* 

 

Noradrenalina 41 77,36 

Dobutamina 14 26,42 

Nitroglicerina 13 24,53 

Nitroprussiato de sódio 10 18,87 

Vasopressina 04 7,55 

Tipo de cateter utilizado* 

 

Cateter venoso central 57 82,61 

Acesso venoso periférico 37 53,62 

Cateter PAM 31 44,93 

Cateter de HD 22 31,88 

Classificação da  

Pressão Arterial (PA) 

Hipotenso 23 33,33 

Normotenso 44 63,77 

Hipertenso 02 2,90 

Classificação da 

Frequência Cardíaca (FC)  

Normocárdico 44 63,77 

Taquicárdico 22 31,88 

Bradicárdico 03 4,35 

Classificação da 

Frequência Respiratória  (FR)  

Diminuída 01 1,45 

Normal 53 76,81 

Aumentada 15 21,74 

Classificação da Saturação de Oxigênio 

(SaO2)** 

Normal 64 94,12 

Limítrofe 04 5,88 

Avaliação hemodinâmica  
Variáveis Mínimo Máximo 25% Mediana    75% Média DP CV 

PAS (mmHg) 66,50 366,75 110,00 124,00 137,50 126,64 34,74 27,43 

PAD (mmHg) 44,50 100,00 58,00 65,83 72,83 66,03 11,31 17,13 

FC (bpm) 53,50 131,00 76,50 90,33 102,50 90,34 18,05 19,98 

FR (irpm) 11,00 28,00 16,00 18,00 19,83 18,18 2,84 15,63 

T (º Celsius) 34,00 38,25 35,40 35,90 36,50 35,97 0,85 2,35 

SaO2
 
(%) 92,00 278,60 96,38 97,37 98,23 99,84 22,06 22,09 

*Múltipla resposta   **Dados ausentes 
Legenda: DP (Desvio Padrão); CV: Coeficiente de Variação DVA (Droga Vasoativa); PAM (Pressão 
Arterial Média); HD (Hemodiálise); PAS (Pressão Arterial Sistólica); PAD (Pressão Arterial Diastólica), 
T (Temperatura). 

 

Do total de pacientes, 53 (76,81%) utilizaram drogas vasoativas endovenosas, 

a principal foi a noradrenalina (77,36%), seguida da dobutamina (26,42%), 

nitroglicerina (24,53%), nitroprussiato de sódio (18,87%) e vasopressina (7,55%). 

Todos os pacientes utilizaram algum tipo de cateter vascular, sendo os mais 

frequentes: cateter venoso central (82,61%), acesso periférico (53,62%), cateter de 

pressão arterial média (44,93%) e cateter de hemodiálise (31,88%). 

No que concerne à avaliação dos sinais vitais no momento das mensurações, 

predominou a estabilidade hemodinâmica. As médias obtidas para cada parâmetro 

foram: pressão arterial sistólica (126,64 mmHg); pressão arterial diastólica (66,03 
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mmHg); frequência cardíaca (90,34 bpm); frequência respiratória (18,18 irpm); 

temperatura (35,97 º Celsius) e saturação de oxigênio (99,84%). 

Relacionada à classificação hemodinâmica e respiratória dos pacientes no 

contexto da UTI, (63,77%) estavam normotensos, (63,77%) normocárdicos 

(63,77%), eupneicos (76,81%) e (94,12%) com saturação de oxigênio dentro dos 

parâmetros de normalidade. 

A Tabela 4 apresenta as variáveis clínicas de avaliação dos mecanismos de 

proteção ocular relacionados aos reflexos sensório-motores. 

 

Tabela 4 - Caracterização das variáveis clínicas de reflexos sensório motores relacionados aos 

mecanismos de proteção ocular dos pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva. Natal, 

RN. 2016 (n=69). 

Mecanismos de proteção ocular  
Reflexos sensório-motores  n % 

Reflexo espontâneo de piscar 
Sim 50 72,46 

Não 19 27,54 

Nº de piscar/min 

< 5 vezes/min 19 27,54 

= 5 vezes/min 02 2,90 

> 5 vezes/min 48 69,53 

Reflexo córneo palpebral 
Sim 68 98,55 

Não 01 1,45 

Pares de nervos cranianos III (oculomotor) 
Sim 33 47,83 

Não 36 52,17 

Pares de nervos cranianos IV (troclear) 
Sim 53 76,81 

Não 16 23,19 

Pares de nervos cranianos VI (abducente) 
Sim 53 76,81 

Não 16 23,19 

Movimentos oculares aleatórios/ 

Fenômeno de Bell 

Sim 15 45,45 

Não 18 54,55 

 

Sobre a avaliação dos reflexos sensório-motores que estão relacionados com 

os mecanismos de proteção ocular, 50 (72,46%) dos pacientes apresentaram reflexo 

espontâneo de piscar e 68 (98,55%) reflexo córneo palpebral presente. Quanto ao 

número de piscadas por minuto, (48) 69,53% piscaram mais de 5 vezes/minuto, 

considerado como reflexo espontâneo de piscar normal; 19 (27,54%) piscaram 

menos que 5 vezes/minuto, considerado como redução do reflexo de piscar; e 2 

(2,9%) piscaram 5 vezes/min, considerado como reflexo de piscar limítrofe. 

 Na avaliação dos pares cranianos correspondentes à movimentação ocular, 

os testes dos nervos IV (troclear) e VI (abducente) estiveram presentes em (53) 

76,81% pacientes. As respostas ao teste do nervo craniano III (oculomotor) foram 

aproximadas, porém houve predomínio de ausência de resposta em (36) 52,17% 

dos pacientes. Salienta-se que em algumas situações, a ausência de resposta para 
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a avaliação do nervo craniano III esteve relacionado aos pacientes não-colaborativos 

para atender o comando de movimentação ocular de adução. No entanto, para 

avaliação dos outros nervos cranianos a falta de colaboração não foi impeditiva para 

observação dos movimentos correspondentes. 

 Quanto à análise dos movimentos oculares aleatórios e do Fenômeno de Bell, 

foram realizadas somente nos pacientes sedados. Assim, conforme verificado, 18 

(54,55%) dos pacientes tinham essas respostas ausentes no momento da avaliação. 

Na avaliação pupilar 68 (98,55%) pacientes apresentaram reflexo fotomotor 

presente, dos quais 61 (88,41%) eram isocóricas e  8 (8,70%) anisocóricas.  

A Tabela 5 representa os dados clínicos de avaliação dos componentes 

oculares relacionados às pálpebras e à conjuntiva. 

 

Tabela 5 - Caracterização dos dados clínicos correspondentes à avaliação ocular das pálpebras e 

conjuntiva dos pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva. Natal, RN. 2016 (n=69). 

Quemose n   % 

Quemose conjuntival geral Sim 40 57,97 
Não 29 42,03 

Quemose conjuntival OD Sim 36 52,17 
Quemose conjuntival OE Sim 38 55,07 

Edema Palpebral n   % 

Edema palpebral geral Sim 30 43,48 
Não 39 56,52 

Edema palpebral OD Sim 28 40,58 
Edema palpebral OE Sim 28 40,58 

Hemorragia conjuntival n    % 

Hemorragia conjuntival geral Sim 06 8,70 
Não 63 91,30 

Hemorragia conjuntival OD Sim 05 7,25 
Hemorragia conjuntival OE Sim 03 4,35 

Proptose n % 

Proptose geral Sim 02 2,90 
Não 67 97,10 

Proptose OD Sim 02 2,90 
Proptose OE Sim 02 2,90 

Lagoftalmia  n   % 

Lagoftalmia geral Sim 31 44,93 
Não 38 55,07 

Lagoftalmia OD Sim 27 40,58 
Lagoftalmia OE Sim 24 36,23 

Classificação da exposição  

 

n % 

Classificação da exposição 

da superfície ocular OD 

1/2 da córnea exposta 03 4,35 
1/3 da córnea exposta 19 27,54 

Conjuntiva exposta 05 7,25 
Fechamento palpebral 42 60,86 

Classificação da exposição da 

superfície ocular OE 

1/2 da córnea exposta 01 1,45 

1/3 da córnea exposta 18 26,08 
Conjuntiva exposta 05 7,25 

Fechamento palpebral 45 65,22 
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Dentre as alterações oculares, a quemose foi a principal com 57,97%, 

seguida de lagoftalmia (43,93%), edema palpebral (43,48%), hemorragia conjuntival 

(8,70%) e proptose (2,9%). 

Alusiva à lateralidade ocular correspondente, a análise geral evidenciou maior 

incidência dessas alterações oculares no olho direito, contudo, com resultados 

aproximados no lado esquerdo. A quemose no olho esquerdo obteve maior 

frquência (55,07%) do que no direito (52,17%); a lagoftalmia no olho direito 

apresentou maior frequência (40,58%) do que no esquerdo (36,23%); a hemorragia 

conjuntival no olho direito (7,25%) foi maior que no esquerdo (4,35%); e o edema 

palpebral e a proptose foram semelhantes nos dois olhos, com resultados de 

(40,58%) e (2,9%), respectivamente. 

Concernente à classificação da exposição da superfície ocular, o terço inferior 

da córnea foi a posição de abertura palpebral mais encontrada em ambos os olhos, 

com (27,54%) no direito e (26,08%) no esquerdo.  

A Tabela 6 apresenta os dados clínicos obtidos na avaliação ocular 

relacionados à ocorrência do olho seco. 
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Tabela 6 - Caracterização dos sinais clínicos relacionados à ocorrência do desfecho olho seco nos 

pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva. Natal, RN. 2016 (n=69). 

Hiperemia ocular n % 

Hiperemia ocular Presente  57 82,61 
Ausente 12 17,39 

Hiperemia (OD) Presente  54 78,26 

Classificação da hiperemia 

(OD) 

1.Hiperemia superficial 25 46,30 
2.Vasos sanguíneos dilatados em região 

conjuntival e perilimbar 

12 22,22 
3.Vasos sanguíneos numerosos e dilatados 

em conjuntival e início da córnea 

12 22,22 
4.Vasos sanguíneos numerosos e dilatados 

dispersos por toda a superfície 

05 9,26 
Hiperemia (OE) Presente 53 76,81 

Classificação da hiperemia 

(OE) 

1.Hiperemia superficial 21 39,62 
2.Vasos sanguíneos dilatados em região 

conjuntival e perilimbar 

16 30,20 
3.Vasos sanguíneos numerosos e dilatados 

em conjuntival e início da córnea 

8 15,09 
4.Vasos sanguíneos numerosos e dilatados 

dispersos por toda a superfície 

8 15,09 

Secreção ocular n % 

Secreção ocular geral Presente 34 49,28 
Ausente 35 50,72 

Secreção ocular (OD)  Presente 29 42,03 
Classificação da secreção 

ocular (OD) 

Filamentos mucóides 16 55,17 
Placas mucosas 13 44,83 

Secreção ocular (OE) Presente 28 40,58 

Classificação da 

secreção ocular (OE) 

Filamentos mucóides 11 39,29 
Placas mucosas 15 53,57 
Secreção muco-purulenta 01 3,57 
Secreção purulenta 01 3,57 

Teste de Schirmer n % 

Schirmer geral Normal 31 44,93 
Insuficiente 38 55,07 

Schirmer (OD) 
Normal 37 53,62 

Insuficiente 32 46,38 

Schirmer (OE) 
Normal 38 55,07 

Insuficiente 31 44,93 

Total 69 100,00 
Variáveis Mínimo Máximo 25% Mediana 75% Média DP CV 

Schirmer OD 1,00 35,00 5,40 10,67 15,50 11,22 7,47 66,56 
Schirmer OE 1,50 32,50 5,00 10,50 15,00 10,92 6,92 63,34 
*DP: Desvio Padrão             **CV: Coeficiente de Variação 
Legenda: OD: Olho Direito; OE: Olho Esquerdo. 
 
 

Do total de pacientes, 57 (82,61%) apresentaram hiperemia ocular 

distribuídos uniformemente. 

Em atenção à análise do lado direito, houve predomínio da classificação de 

hiperemia superficial (46,30%), seguida de mesmo percentual para vasos 

sanguíneos dilatados em região conjuntival e perilimbar e vasos sanguíneos 

numerosos e dilatados em conjuntival e início da córnea (22,22%), e vasos 

sanguíneos numerosos e dilatados dispersos por toda a superfície (9,26%). 

No lado esquerdo, a classificação da hiperemia superficial também foi a mais 

encontrada (39,62%), seguida de vasos sanguíneos dilatados em região conjuntival 

e perilimbar (30,20%) e com as duas últimas classificações com mesmo percentual 

de (15,09%).     
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Em relação à presença de secreção mucosa ocular, 24 (49,28%) pacientes 

apresentaram este sinal clínico. De modo semelhante à hiperemia na comparação 

com os lados acometidos, o direito apresentou incidência discretamente maior que o 

esquerdo, com (42,03%) e (40,58%) respectivamente. 

A secreção mucosa do olho direito obteve duas classificações, as 

concernentes aos filamentos mucóides (55,17%) e às placas mucosas (44,83%), 

enquanto que no olho esquerdo todas estiveram presentes com (39,29%) de 

filamentos mucoides; (53,57%) de placas mucosas (53,57%) e mesmo percentual 

para secreção muco-purulenta e purulenta (3,57%). 

De forma geral, 55,07% pacientes apresentaram produção lacrimal reduzida 

evidenciada por resultados de Schimer menor que 10 mm (insuficiente) e 44,93% 

produção lacrimal normal. Na análise do seguimento por olho, tanto o lado direito 

como o lado esquerdo apresentaram valores de normalidade, 53,62% e 55,07%, 

respectivamente. A média obtida do valor do Schirmer foi 11,22 mmHg (DP=7,47) 

para o olho direito e 10,92 mmHg (DP=6,92) para o olho esquerdo.  

Na Tabela 7 estão dispostos os grupos medicamentosos utilizados nos 

pacientes internados na UTI.  
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Tabela 7 - Distribuição dos grupos medicamentosos utilizados nos pacientes internados na Unidade 

de Terapia Intensiva. Natal, RN. 2016 (n=69). 

Grupos medicamentosos N % 

Inibidor/protetor secreção gástrica 64 92,75 

Antibióticos 63 91,30 

Anticoagulantes 57 82,61 

Opióides 57 82,61 

Eletrólitos 51 73,91 

Antiinflamatórios 47 68,12 

Vasoconstrictores 45 65,22 

Corticóides 43 62,32 

Analgésicos 42 60,87 

Ansiolíticos 39 56,52 

Broncodilatadores 36 52,17 

Insulina/Hipoglicemiantes 34 49,28 

Diuréticos 33 47,83 

Vasodilatadores 33 47,83 

Anti-eméticos 32 46,38 

Vitaminas 22 31,88 

Hipolipimiantes 17 24,64 

Antiarrítmicos 16 23,19 

Betabloqueadores 16 23,19 

Inotrópico de ação direta 15 21,74 

Hipnóticos 14 20,29 

Inibidores dos canais de cálcio 14 20,29 

Bloqueadores musculares 13 18,84 

Anti-epiléticos 11 15,94 

Inibidores da ECA 10 14,49 

Anti-hipertensivo ação central 08 11,59 

Anestésico 08 11,59 

Inibidores de receptores angiotensina 06 8,70 

Antipsicóticos 05 7,25 

Anestésico hipnótico 05 7,25 

Antifiséticos 04 5,80 

Laxantes 04 5,80 

Digitálicos 03 4,35 

Antidepressivos 02 2,90 

Hormônios 

 

02 2,90 

Moduladores do sistema imune 02 2,90 

Anti-reumáticos 01 1,45 

   

5.2.1 Fatores de risco da NANDA-I e inferência dos diagnosticadores 

 

 A Tabela 8 contém os fatores de risco do diagnóstico de enfermagem Risco 

de olho seco da NANDA-I e dos identificados na literatura que compuseram o 

quadro de variáveis para validação no presente estudo. 
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Tabela 8 -  Distribuição dos fatores de risco do diagnóstico de enfermagem Risco de olho seco da 

NANDA-I e dos adicionais identificados na literatura nos pacientes internados na Unidade de Terapia 

Intensiva. Natal, RN. 2016 (n=69). 

Fatores de risco da NANDA-I  

Variáveis preditoras N   % 

Envelhecimento Presente 33 47,83 

Sexo feminino Presente 38 55,07 

Tabagismo Presente 20 28,99 

Doenças autoimunes Presente 05 7,25 

Fatores ambientais Presente 69 100,0 

Lagoftalmia Presente 31 44,93 

Redução ou ausência do reflexo 

espontâneo de piscar 

Presente 53 76,81 

Redução ou ausência do reflexo sensorial da córnea Presente 01 1,45 

Movimentos oculares 

aleatórios e/ou Fenômeno de Bell 

Presente 15 45,55 

Quemose Presente 40 57,97 

Ventilação mecânica  Presente 56 81,16 

Uso de agentes farmacológicos Presente 69 100,0 

Tratamento cirúrgico Presente 33 47,83 

Total 69 100,00 

Variáveis Mínimo Máximo 25% Mediana 75% Média DP CV 

Umidade  51,00 74,00 59,33 61,83 65,00 62,10 4,36 7,0

2 Temperatura 22,20 25,17 23,12 23,67 24,40 23,73 0,72 3,0

3  *DP: Desvio Padrão             **CV: Coeficiente de Variação 

Entre os fatores de risco para o diagnóstico de enfermagem Risco de olho 

seco destacaram-se os seguintes: exposição a fatores ambientais (100%), uso de 

agentes farmacológicos (100%), ventilação mecânica (81,16%), redução ou 

ausência do reflexo espontâneo de piscar (76,81%), quemose (57,97%), sexo 

feminino (55,07%) e ausência de movimentos oculares aleatórios e/ou Fenômeno 

de Bell (54,55%). O envelhecimento, a lagoftalmia e o tratamento cirúrgico 

resultaram em percentuais aproximados, porém com maior índice de ausência de 

exposição. Nos demais prevaleceu a ausência de exposição. 

Considerou-se nos fatores ambientais, a exposição a pelo menos um fator de 

risco (ar condicionado, vento excessivo e baixa umidade), portanto, devido ao fato 

da obrigatoriedade do ar condicionado na climatização do ambiente da UTI, todos 

estiverem expostos a este fator ambiental. No quesito baixa umidade, a média 

encontrada de 62,10% (DP: 4,36) traduz uma umidade do ar normal e quanto à 

temperatura, a média de 23,73º Celsius aproximou-se da temperatura ambiente.  

A Tabela 9 apresenta a distribuição da ocorrência do olho seco e do 

diagnóstico de enfermagem de Risco de olho seco após os resultados das 

inferências dos diagnosticadores. 
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Tabela 9 - Distribuição da inferência de olho seco e do diagnóstico de enfermagem Risco de olho 

seco nos pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva. Natal, RN. 2016 (n=69). 

Variáveis  N % 
Diagnóstico de Enfermagem Risco de olho seco Presente 17 24,64 

Olho seco  Presente 52 75,36 

     Olho seco unilateral Presente 16 23,19 

     Olho seco bilateral Presente 36 52,17 

Total 69 100,00 
Tempo (em dias) para o aparecimento do olho seco   

Variáveis Mínimo Máximo 25% Mediana 75% Média DP CV 
Olho seco (OD) 0,00 5,00 0,50 1,00 2,00 1,45 1,32 90,74 
Olho seco (OE) 0,00 5,00 0,50 1,00 2,00 1,48 1,36 91,74 

*DP: Desvio Padrão             **CV: Coeficiente de Variação 
Legenda: OD: Olho Direito; OE: Olho Esquerdo 
 

De acordo com os dados expostos na Tabela 9, 24,64% pacientes 

apresentaram o diagnóstico de enfermagem Risco de olho seco. Ressalta-se que de 

acordo com as análises e inferências dos diagnosticadores, todos os pacientes que 

não tiveram o desfecho de olho seco foram diagnosticados com risco e assim 

pertenceram a o grupo do DE Risco de olho seco. 

No que concerne à ocorrência do desfecho, 75,36% pacientes apresentaram 

olho seco distribuídos em (52,17%) para olho seco bilateral e (23,19%) para olho 

seco unilateral, com 8 (50%) ocorrências para cada olho neste último grupo. Não 

houve diferença no tempo de aparecimento do olho seco entre os olhos. 

 

5.2.2 Associações das principais variáveis com a ocorrência de olho seco nos 

pacientes internados na UTI 

 
 A partir deste tópico serão apresentadas as associações das principais 

variáveis com a ocorrência do olho seco. 

 A Tabela 10 apresenta a associação das variáveis sociodemográficas com a 

ocorrência do olho seco. 
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Tabela 10 - Associação das variáveis de caracterização sociodemográfica com a ocorrência do olho 

seco nos pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva. Natal, RN. 2016 (n=69). 

Variáveis 
Olho seco 

Total 
    Valor-

p 
    RR Sim  

(n=52) 
 
 
 

Não  
(n =17) N     % N   %  

Sexo 
Masculino 26 83,87  5 16,13 31  

0,138 
(1)

 
2,40  

[0,74;7,78] Feminino 26 68,42  12 31,58 38  
Faixa  
etária 

≤ 58 anos 26 74,29  09 25,71 35  
0,833 

(1)
 

0,89 
 [0,30;2,66] > 58 anos 26 76,47  08 23,53 34  

Estado 
 civil* 

União 
estável 

33 76,74  10 23,26 43  
0,594 

(1)
 

1,36  
[0,44;4,20] Solteiro 17 70,83  7 29,17 24  

Local que 
reside* 

Interior 28 75,68  9 24,32 37  
0,827 

(1)
 

1,13  
[0,37;3,41] Capital 22 73,33  8 26,67 30  

*Dados ausentes (1) Qui-quadrado  
Legenda: RR: Risco Relativo. 

 

Conforme demonstrado na Tabela 11, para um nível de significância de 5% 

não houve diferença estatística entre a incidência de olho seco com o sexo, faixa 

etária, estado civil e local de residência. 

 
 
Tabela 11 - Associação dos principais motivos de internação e comorbidades com a ocorrência do 

olho seco nos pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva. Natal, RN. 2016 (n=69). 

Motivos de 
internação 

Olho seco 
Total Valor - p 

 
RR  

 
Sim (n=52) 

 
Não (n =17) 

 
N % N % 

   
Pós-
operatório 

Sim 29 72,50 11 27,50 40 
0,517 

(1)
 

0,69 
[0,22 ; 2,14] Não 23 79,31 6 20,69 29 

Distúrbio  
pulmonar 

Sim 21 84,00 4 16,00 25 
0,209 

(1)
 

2,20 
[0,63 ; 7,68] Não 31 70,45 13 29,55 40 

Choque 
Sim 18 78,26 5 21,74 29 

0,693 
(1)

 
1,27 

[0,39 ; 4,17] Não 34 73,91 12 26,09 25 
Distúrbio  
renal 

Sim 18 85,71 3 14,29 40 
0,187 

(1)
 

2,47 
[0,63 ; 9,74] Não 34 70,83 14 29,17 29 

Distúrbio  
infeccioso 

Sim 17 85,0 3 15,00 40 
0,358 

(2)
 

2,27 
[0,57 ; 8,96] Não 35 71,43 14 28,57 29 

Distúrbio  
cardíaco 

Sim 12 80,0 3 20,00 25 
0,746 

(2)
 

1,40 
[0,34 ; 5,70] Não 40 74,07 14 25,93 54 

Comorbidades 
Olho seco 

Total Valor - p 
 

RR  
 

Sim (n=52) Não (n =17) 

 
N % N % 

   
HAS 

Sim 28 70,00 12 30,00  40 
0,225 

(1)
 

0,49 
[0,15;1,58] Não 24 82,76 5 17,24  29 

Diabetes  
Mellitus 

Sim 15 78,95 4 21,05  19 
0,763 

(2)
 

1,32 
[0,37;4,70] Não 37 74,00 13 26,00  50 

IRC 
Sim 9 64,29 5 35,71  14 

0,309 
(2)

 
0,50 

[0,14;1,78] Não 43 78,18 12 21,82  55 

Neoplasia 
Sim 12 92,31 1 7,69  13 

0,162 
(2)

 
4,80 

[0,58;40,02] Não 40 71,43 16 28,57  56 

(1) Qui-quadrado (2) Exato de Fisher 
Legenda: HAS (Hipertensão Arterial Sistêmica); IRC (Insuficiência Renal Crônica) 
 

De acordo com a apresentação da tabela 11, tanto a ausência como a 

presença das causas de internação estiveram relacionadas a um maior percentual 
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de associação com o desfecho. Portanto, nestas análises não houve diferença 

estatística entres os grupos de expostos e não expostos. 

 De semelhante modo, é notório que a presença de comorbidades evidencia 

uma maior ocorrência do olho seco. Entretanto, para aquelas destacadas na Tabela 

15, tanto a presença como a ausência demonstraram maior percentual de 

associação com o olho seco.  Quanto ao número de casos com o desfecho (n=52), a 

hipertensão arterial sistêmica foi a comorbidade mais freqüente (n=28). De igual 

modo, os resultados não demonstraram diferença estatística entre a incidência do 

olho seco e as comorbidades. 

A Tabela 12 demonstra as principais variáveis de suporte hemodinâmico (uso 

de drogas vasoativas, sinais vitais e uso de cateteres vasculares) e a associação 

com a ocorrência de olho seco. 

 

Tabela 12 - Associação das principais avaliações do suporte hemodinâmico com a ocorrência do olho 

seco nos pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva. Natal, RN. 2016 (n=69). 

Dados hemodinânicos 
Olho seco 

Total 
Valor 
 - p 

 

 
RR 

 
Sim (n=52) Não (n =17) 

 
N % N % 

Uso de  
DVA 

Sim 41 77,36 12 22,64 53 
0,518 

(2)
 

1,55 
[0,45;5,35] Não 11 68,75 5 31,25 16 

Pressão 
arterial 

Hipertenso 02 100,0 0 0,00 02 
0,711 

(1)
 --- 

Hipotenso 17 73,91 6 26,09 23 
Normotenso 33 75,00 11 25,00 44 

  

FC 
< 60 03 100,0 0 0,00 03 

0,360 
(1)

 --- 60 - 100 31 70,45 13 29,55 44 
> 100 18 81,82 4 18,18 22 

FR 
< 12 01 100,0 0 0,00 01 

0,418 
(1)

 --- 12 - 20 38 71,70 15 28,30 53 
> 20 13 86,67 2 13,33 04 

SaO2%* 
90 - 95% 4 100,0 0 0,00 04 

0,566 
(2)

 
1,33 

[1,16;1,54] > 95% 48 75,00 16 25,00 64 
Cateter  
PAM 

Sim 25 80,65 6 19,35 31 
0,358 

(1)
 

1,70 
[0,55;5,27] Não 27 71,05 11 28,95 38 

Cateter de 
HD 

Sim 17 77,27 5 22,73 22 
0,801 

(1)
 

1,17 
[0,35;3,84] Não 35 74,47 12 25,53 47 

Cateter 
Central 

Sim 45 78,95 12 21,05 57 
0,152 

(2)
 

2,68 
[0,72;9,95] Não 7 58,33 5 41,67 12 

Acesso 
periférico 

Sim 26 70,27 11 29,73 37 
0,291 

(1)
 

0,54 
[0,17;1,69] Não 26 81,25 6 18,75 32 

*Dados ausentes (1) Qui-quadrado (2) Exato de Fisher 
Legenda: DVA (Droga Vasoativa); FC (Frequência Cardíaca); FR (Frequência Respiratória); SaO2 

(Saturação de Oxigênio); HD (Hemodiálise). 

 
Dos 52 pacientes com olho seco, 73,91%  utilizaram drogas vasoativas e 

apresentaram olho seco em detrimento a 22,64% que estiveram expostos a este 

fator de risco mas que não tiveram o desfecho. 
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Em relação aos parâmetros vitais, apesar do uso de drogas vasoativas 

predominar nos pacientes normotensos, normocárdicos, eupneicos e com saturação 

de oxigênio dentro dos valores de normalidade, os resultados obtidos apontaram 

que independente da estabilidade hemodinâmica, os pacientes apresentaram mais 

ocorrência de olho seco.  

No que concerne ao uso de cateteres vasculares, dos (52) pacientes com o 

desfecho, a maior parte (45) portava o cateter venoso central. Na análise por 

exposição, verificou-se que a presença deste cateter esteve presente em 78,95% 

dos pacientes com olho seco. 

Em uma análise geral verificou-se que o uso, independente do tipo de cateter, 

apresentou maior frequência com o olho seco, assim como a ausência desses. 

Logo, em acordo com o nível de significância de 5%, não houve diferença estatística 

da ocorrência do olho seco entre os que utilizavam e os diferentes tipos de 

cateteres.  

 

Tabela 13 - Associação da classificação dos exames laboratoriais com a ocorrência do olho seco nos 

pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva. Natal, RN. 2016 (n=69). 

Exames laboratoriais 
Geral 

Total Valor - p 
 

RR 
  

Sim (n=52) Não (n =17) 

 
    N % N % 

Plaquetas* 
Normal 33 75,00 11 25,00 44 

0,923 
(1)

 
1,06  

[0,33;3,36] Anormal 17 73,91 6 26,09 23 

Sódio* 
Normal 27 69,23 12 30,77 39 

0,203 
(1)

 
0,47  

[0,14;1,52] Anormal 24 82,76 5 17,24 29 

Potássio* 
Normal 39 72,22 15 27,78 54 

0,490 
(2)

 
0,43 

 [0,09;2,17] Anormal 12 85,71 02 14,29 14 

Magnésio* 
Normal 33 76,74 10 23,26 43 

0,594 
(1)

 
1,36  

[0,44;4,20] Anormal 17 70,83 7 29,17 24 

Uréia* 
Normal 10 55,56 8 44,44 18 

0,053 
(2)

 
0,27 

 [0,08;1,00] Anormal 41 82,00 9 18,00 50 

Creatinina* 
Normal 23 76,67 7 23,33 30 

0,778 
(1)

 
1,17 

 [0,39;3,57] Anormal 28 73,68 10 26,32 38 

Leucócitos* 
Normal 13 59,09 9 40,91 22 

0,036 
(1)

 
0,30  

[0,10;0,95] Anormal 38 82,61 8 17,39 46 

*Dados ausentes (1) Qui-quadrado (2) Exato de Fisher 
Legenda: RR: Risco Relativo.  

 

O filme lacrimal contém os mais variados componentes, portanto, a 

investigação dos exames laboratoriais foi motivada para análise da associação de 

possíveis anormalidades com a ocorrência do olho seco. Deste modo, conforme 

apresentado na Tabela 13 evidenciou-se associação estatisticamente significante 

entre a incidência de olho seco com os resultados laboratoriais referentes aos 

leucócitos. A análise demonstrou que pacientes com leucócitos normais cosntitui-se 
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como fator de proteção contra o olho seco, com diminuição do risco de ocorrência do 

olho seco em 70% (p<0,036; RR 0,30; IC:0,10-0,95). 

A Tabela 14 a seguir dispõe sobre as principais variáveis clínicas de suporte 

neurológico e de mecanismos de proteção ocular. As demais variáveis serão 

apresentadas compiladas no grupo dos fatores de risco da NANDA-I e dos 

adicionais identificados na literatura que foram elencados para validação nesta 

etapa. 

 

Tabela 14 - Associação das principais variáveis clínicas de suporte neurológico e de mecanismos de 

proteção ocular nos pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva. Natal, RN. 2016 (n=69). 

Variáveis 

Olho seco 
 Total Valor - p 

 
RR 

  
Sim (n=52) Não (n =17) 

N % N % 

Uso de 
sedativos 

Sim 44 88,00 6 12,00  50 
0,000 

(2)
 

10,83  
[2,89;35,12] Não 08 42,11 11 57,89  19 

Escala de 
Ramsay 

≤ 4 18 78,26 5 21,74  23 
0,079 

(2)
 

0,13  
[0,01 ;1,24] > 4 

 
27 96,43 1 3,57  28 

Escala de 
Coma de 
Glasgow 

 15-13 19 59,38 13 40,63  32 
0,245 

(1)
 --- 12-9 7 70,00 3 30,00  10 

9-3 8 88,89 1 11,11  09 

NCIII 
Sim 19 57,58 14 42,42  33 

0,012 
(1)

 
0,29  

[0,11;0,77] Não 33 91,67 3 8,33  36 

NCIV 
Sim 37 69,81 16 30,19  53 

0,037 
(1)

 
0,28  

[0,08;0,97] Não 15 93,75 1 6,25  16 

NCVI 
Sim 0 69,81 0 30,19  53 

0,008 
(1)

 
0,18  

[0,04;0,69] Não 0 93,75 0 6,25  16 
Edema  
palpebral 

Sim 26 86,67 4 13,33  30 
0,056 

(1)
 

3,25  
[0,93 ;11,29] Não 26 66,67 13 33,33  39 

Hemorragia  
conjuntival 

Sim 5 83,33 1 16,67  6 
1,000 

(2)
 

1,70  
[0,18;15,68] Não 47 74,60 16 25,40  6 

Proptose 
Sim 2 100,0

0 
0  0,00  2 

1,000 
(2)

 
1,34  

[1,16;1,54] Não 50 74,63 17 25,37  67 

(1) Qui-quadrado (2) Exato de Fisher 
Legenda: RR: Risco Relativo; NCIII: Pares de Nervos Cranianos III; NIV: Pares de Nervos Cranianos 
IV; NCVI: Pares de Nervos Cranianos VI 

 

Conforme análise apresentada, o uso de sedativos e ausência de resposta na 

avaliação dos nervos cranianos III, IV e VI mostrou associação estatisticamente 

significante e apresentaram associação com a ocorrência de olho seco. 

De acordo com as análises, pacientes que utilizaram sedativos tiveram 10,83 

vezes mais risco para ocorrência olho seco em relação aos que não usaram 

(p=0,000; RR:2,89; IC: 2,89-35,12). De outro modo, a presença de respostas 

motoras oculares obtidas na avaliação dos nervos cranianos III, IV e VI reduziu o 

risco de olho seco em 71%, 63% e 88%, respectivamente (p<0,012; RR:0,29; 

p<0,037; RR: 0,28; p< 0,08; RR: 0,18), todos com intervalo de confiança de 95%. 
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As alterações oculares referentes ao edema palpebral, hemorragia conjuntival 

e proptose não apresentaram diferença estatística nos grupos expostos e não-

expostos com o olho seco. De semelhante modo, o nível de consciência avaliado 

pela Escala de Coma de Glasgow ou Escala de Ramsay, também não apresentou 

diferença estatística com o desfecho. 

  

5.2.3 Associação dos fatores de risco do diagnóstico de enfermagem Risco de 

olho seco da NANDA-I com a ocorrência do olho seco 

 

 A seguir apresenta-se na Tabela 15 a distribuição dos fatores de risco da 

NANDA-I e dos adicionais identificados na etapa 1 que compuseram os elementos 

propostos para validação clínica. 

 

Tabela 15 - Associação dos fatores de risco do diagnóstico de enfermagem Risco de olho seco da 

NANDA-I e dos adicionais identificados na literatura com a ocorrência do olho seco nos pacientes 

internados na Unidade de Terapia Intensiva. Natal, RN. 2016 (n=69). 

Variáveis 
Olho seco 

 
Total Valor-p RR 

Sim (n=52) Não (n =17) 
    N %      N % 

 
 

Envelhecimento 
Sim 26 78,79 7 21,21 

 
 33  

0,527 
(1)

 
1,43  

[0,47 ; 4,33] Não 26 72,22 10 27,78 
 

 36  
Sexo 
feminino 

Sim 26 68,42 12 31,58 
 

 38  
0,138 

(1)
 

0,42  
[0,13 ; 1,35] Não 26 83,87 5 16,13 

 
 31  

Tabagismo 
Sim 15 75,00 5 25,00 

 
 20  

1,000 
(2)

 
0,97  

[0,29 ; 3,24] Não 37 75,51 12 24,49 
 

 49  
Doenças 
autoimunes 

Sim 3 60,00 2 40,00 
 

 5  
0,590 

(2)
 

0,46  
[0,07 ; 3,01] Não 49 76,56 15 23,44 

 
 64  

 Reflexos sensório 
motores* 

Sim 45 83,33 9 16,67 
 

 54  
0,007 

(2)
 

5,71  
[1,65 ; 19,77] Não 07 46,67 8 53,33 

 
 15  

Lagoftalmia 
Sim 27 87,10 4 12,90   31  

0,041 
(1)

 
3,51  

[1,01 ; 1,73] Não 25 65,79 13 34,21   38  
Reflexo espontâneo 
de piscar 

Sim 38 71,70 15 28,30   53  
0,037 

(1)
 

0,60  
[0,40 ; 0,91] Não 14 87,50 2 12,50   16  

MOA / Fenômeno  
de Bell 

Sim 13 86,67 2 13,33   15  
0,199 

(2)
 

0,87  
[0,71 ; 1,06] Não 18 100,0 0 0,00   18  

Quemose  
  

Sim 35 87,50 5 12,50   40  
0,006 

(1)
 

4,94  
[1,50 ; 16,30] Não 17 58,62 2 41,38   29  

Terapia com 
VMI 

Sim 47 83,93 9 16,07 
 

  56  
0,002 

(2)
 

2,18 
 [1,09 ; 4,38] Não 5 38,46 8 61,54 

 
 13  

Terapia com  
VMNI 

Sim 3 100,00 0 0,00   3  
0,570 

(2)
 

1,35 
 [1,17 ; 1,55] Não 49 74,24 17 25,76   66  

Tratamento  
cirúrgico 

Sim 29 72,50 11 27,50   40  
0,517 

(1)
 

0,91 
 [0,70 ; 1,19] Não 23 79,31 6 20,69   29  

(1) Qui-quadrado; (2) Exato de Fisher 
Legenda: MOA (Movimentos oculares aleatórios); VMI (Ventilação Mecânica Invasiva); VMNI 
(Ventilação Mecânica Não Invasiva) 
*Associação da lagoftalmia com o reflexo espontâneo de piscar. 
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Os fatores de risco que apresentaram associação estatisticamente 

significante com a presença do olho seco foram: lagoftalmia, redução ou ausência 

do reflexo espontâneo de piscar, quemose e terapia com ventilação mecânica 

invasiva. 

Os pacientes expostos à lagoftalmia, exposição da superfície ocular, 

apresentaram 3,51 vezes mais risco de desenvolver o olho seco do que 

apresentaram essa alteração (p <0,041; RR=3,51; IC:1,01-1,73). 

Quanto ao fator de risco reflexo espontâneo de piscar pertencente ao grupo 

de alterações neurológicas com perda reflexa sensorial ou motora, verificou-se que o 

reflexo espontâneo de piscar com frequência maior que 5 vezes por minuto diminuiu 

40% o risco de ocorrência do olho seco (p< 0,037; RR=0,60; IC:0,40-0,91). Portanto, 

as análises também permitiram interpretar que os pacientes que não apresentaram 

ou tiveram a redução deste reflexo, considerado como um fator de proteção, fizeram 

parte do grupo de risco para o desenvolvimento do olho seco. 

Os fatores de risco redução ou ausência do reflexo espontâneo de piscar e a 

lagoftalmia estão dispostos na NANDA-I como pertencentes ao grupo de alterações 

neurológicas com perda reflexa sensorial ou motora. A presença simultânea desses 

dois fatores foi analisada e os dados obtidos indicaram que estes, quando 

associados, aumentam em 5,71 vezes o risco de desenvolver o olho seco (p< 0,007; 

RR= 5,71; IC: 1,65-19,77). 

A quemose foi um novo fator de risco identificado na etapa 1 do presente 

estudo e submetido à validação. Os resultados apontaram que esta alteração esteve 

relacionada a um maior percentual de incidência de olho seco. As análises de 

associação demonstraram que a presença deste fator aumentou 4,94 vezes o risco 

de ocorrência do olho seco, quando comparados aos não expostos (p< 0,06; 

RR=4,64; IC: 1,5-16,30). 

A terapia com ventilação mecânica já constava na lista de fatores de risco 

para o diagnóstico de enfermagem Risco de olho seco e os resultados obtidos, a 

partir das inferências analíticas, demonstraram que o uso deste suporte invasivo 

aumenta em 2,18 vezes o risco da ocorrência do olho seco (p< 0,02; RR=2,18; IC: 

1,09-4,28). No entanto, o fator de risco de ventilação mecânica não invasiva, 

também pertencente ao mesmo agrupamento, não demonstrou associação 

estatisticamente significante entre os grupos com a ocorrência do olho seco. 
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Nos demais fatores, a incidência de olho seco não apresentou diferença 

estatística. Em relação as variáveis agrupadas na etapa 1 pertencentes ao histórico 

de saúde, os que apresentaram envelhecimento, doenças autoimunes, histórico de 

tabagismo e sexo feminino não fez diferença no aparecimento do olho seco.  

Os fatores de risco movimentos oculares aleatórios e Fenômeno de Bell 

identificados na literatura e submetidos à validação clínica também não 

apresentaram diferença estatística no grupo de expostos e não expostos com a 

ocorrência do olho seco. No entanto, todos os casos com desfecho (18) que não 

apresentaram esta resposta desenvolveram o olho seco. Assim, a ausência de 

movimentos oculares aleatórios e/ou Fenômeno de Bell, em geral observados em 

pacientes sedados ou durante o sono, pode sugerir alteração nos mecanismos de 

proteção ocular. No entanto, estas variáveis   necessitam de investigações futuras. 

Neste estudo não foi possível estabelecer a associação de tratamentos 

cirúrgicos com o desenvolvimento do olho seco. A incidência no grupo que realizou 

cirurgia não apresentou diferença no grupo que não realizou; ambos estiveram 

relacionados a uma maior frequência de olho seco com (72,5%) e (79,31%), 

respectivamente, porém sem diferença estatisticamente significantes entre eles. 

 Os agentes farmacológicos fazem parte da composição dos fatores de risco 

elencados na NANDA-I, entretanto, foram compilados numa tabela separada para 

melhor apresentação, conforme disposto na Tabela 16. 
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Tabela 16 - Associação dos grupos medicamentosos do diagnóstico de enfermagem Risco de olho 

seco da NANDA-I e dos adicionais identificados na literatura com a ocorrência do olho seco nos 

pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva. Natal, RN. 2016 (n=69). 

Variáveis 
Olho seco 

Total Valor - p RR  Sim (n=52) Não (n =17) 
N % N % 

Analgésicos 
Sim 30 71,43 12 28,57  42 

0,344 
(1)

 
0,57 

 [0,17 ; 1,85] Não 22 81,48 5 18,52  27 

Antibióticos 
Sim 50 79,37 13 20,63  63 

0,029 
(2)

 
7,69  

[1,27 ; 46,71] Não 2 33,33    
2 

4 66,67  6 

Anticoagulantes 
Sim 41 71,93 16 28,07  57 

0,269
(1)

 
0,23  

[0,03 ; 1,95] Não 11 91,67 1 8,33  12 

Anti-eméticos 
Sim 23 71,88 9 28,13  32 

0,532 
(1)

 
0,70  

[0,23 ; 2,11] Não 29 78,38 8 21,62  37 

Antiinflamatórios 
Sim 34 72,34 13 27,66  47 

0,395 
(2)

 
0,58 

 [0,16 ; 2,04] Não 18 81,82 4 18,18  22 

Ansiolíticos 
Sim 32 82,05 7 17,95  39 

0,142 
(1)

 
2,29 

 [0,75 ; 6,98] Não 20 66,67 10 33,33  30 

Broncodilatadores 
Sim 28 77,78 8 22,22  36 

0,627 
(1)

 
1,31  

[0,44 ; 3,93] Não 24 72,73 9 27,27  33 

Corticóides 
Sim 33 76,74 10 23,26  43 

0,732 
(1)

 
1,22 

 [0,40 ; 3,72] Não 19 73,08 7 26,92  26 

Diuréticos 
Sim 24 72,73 9 27,27  33 

0,627 
(1)

 
0,76 

 [0,25 ; 2,28] Não 28 77,78 8 22,22  36 

Eletrólitos 
Sim 40 78,43 11 21,57  51 

0,351 
(2)

 
1,82 

 [0,55 ; 5,95] Não 12 66,67 6 33,33  18 
Insulina/ 
Hipoglicemiantes 

Sim 27 79,41 7 20,59  34 
0,442 

(1)
 

1,54 
 [0,51 ; 4,67] Não 25 71,43 10 28,57  35 

Inibidor/Protetor 
secreção gástrica 

Sim 49 76,56 15 23,44  64 
0,590 

(2)
 

2,18 
 [0,33 ; 14,28] Não 3 60,00   

3 
2 40,00  5 

Vasoconstrictores 
Sim 36 80,00 9 20,00  45 

0,221 
(1)

 
2,00  

[0,65 ; 6,13] Não 16 66,67 8 33,33  24 

Vasodilatador 
Sim 20 60,61 13 39,39  33 

0,006 
(1)

 
0,19 

 [0,05 ; 0,67] Não 32 88,89 4 11,11  36 

Vitaminas 
Sim 17 77,27 5 22,73  22 

0,801 
(1)

 
1,17  

[0,35; 3,84] Não 35 74,47 12 25,53  47 

Opióides 
Sim 47 82,46 10 17,54  57 

0,001 
(1)

 
17,50 

[2,11;145,13] Não 5 41,67   
5 

7 58,33   12 

(1) Qui-quadrado (2) Exato de Fisher 
Legenda: RR: Risco Relativo. 

 
Quanto aos principais medicamentos que foram utilizados nos pacientes, os 

antibióticos, vasodilatadores e opióides apresentaram associação estatisticamente 

significante com a incidência de olho seco. As análises verificaram que os pacientes 

que usaram antibióticos e opióides tiveram um risco 7,69 e 17,5 vezes maior para o 

aparecimento do olho seco, respectivamente (p<0,029; RR=7,69; IC:1,27-46,71) e 

(p<0,001; RR=17,5; IC:2,11-145,13). 

Os resultados apontaram que o uso de vasodilatadores correspondeu a um 

fator de proteção  e diminuiu em 81% o risco de olho seco quando comparados aos 

pacientes que não os utilizaram (p<0,06; RR=0,19, IC:0,05-0,67). 

Cabe mencionar que o uso de sedativos, apresentados anteriormente na 

Tabela 18 com as variáveis clínicas de avaliação neurológica, apresentou risco 
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10,83 vezes maior para o desenvolvimento do olho seco, em detrimento aos que não 

os utilizaram (p<0,000; RR=10,83; IC-2,89-35,12). 

Por fim, apresenta-se na Tabela 17 a associação dos sinais clínicos oculares 

de hiperemia, secreção mucosa e teste de Schirmer com a ocorrência do olho seco. 

 

Tabela 17 - Associação dos sinais clínicos oculares de hiperemia, secreção mucosa e resultados do 

teste de Schirmer com a ocorrência do olho seco. Natal, RN. 2016 (n=69). 

Sinais clínicos  
oculares 

Olho seco 
Total Valor - p RR  

Sim (n=52) Não (n =17) 

 
N % N % 

   
Hiperemia 

Sim 49 85,96 08 14,04    57 
0,000 

(2)
 

18,37  
[4,08;82,79] Não 3 25,00 09 75,00  12 

Secreção  
mucosa 

Sim 32 94,12 02 5,88  34 
0,000 

(1)
 

12,00  
[2,48;58,12] Não 20 57,14 15 42,86  35 

Teste de 
Schirmer 

Normal 23 74,19 8 25,81  31 
0,000 

(1)
 

0,35  
[0,19 ; 0,65] Insuficiente 29 76,32 9 23,68  38 

(1) Qui-quadrado (2) Exato de Fisher 
Legenda: RR: Risco Relativo 

 

A partir da análise de cada indicador clínico constatou-se que todos 

apresentaram associação estatisticamente significante para o desfecho. O risco de 

olho seco em pacientes com hiperemia ocular e secreção mucosa excedeu 18,37 e 

12 vezes, respectivamente, dos pacientes sem estes sinais (p<0,000;RR=18,37; IC: 

4,08-82,79) e (p<0,000, RR=12; IC:2,48-58,12). Portanto, pode-se interpretar que a 

presença desses sinais está fortemente associada à ocorrência do olho seco.  

Por conseguinte, pacientes com resultados do teste de Schirmer insuficiente 

(menor que 10 mm) também apresentaram maior percentual de incidência de olho 

seco. Na análise do risco relativo, verificou-se que resultados normais do teste de 

Schirmer (maior ou igual a 10 mm) diminuiu em 71% o risco de desenvolvimento do 

olho seco, em comparação aos pacientes com insuficiência lacrimal (p<0,000; 

RR=0,35; IC: 0,19-0,65). 

Percebe-se que dos 52 casos encontrados no estudo para o olho seco, 23 

foram classificados com teste de Schirmer normal, ou seja, produção lacrimal 

evidenciada na fita-teste acima de 10 mm. As médias encontradas para o teste de 

Schirmer indicaram aproximação no ponto de corte estabelecido como redução da 

produção lacrimal (Schimer < 10 mm).  

Observou-se em algumas situações que um resultado de Schirmer 

sobremodo elevado (35 mm) precedia uma avaliação com resultado de insuficiência 

grave (valores menores que 5 mm). Portanto, essa variação pode ter posicionado 
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indivíduos que foram inferidos para o desfecho, mas pelos cálculos estatísticos do 

seguimento apresentaram-se próximos ao ponto de corte para a normalidade.    

Contudo, os resultados encontrados para os indicadores clínicos foram de 

grande relevância, tanto para confirmação da associação de cada um deles com a 

ocorrência do olho seco, atribuído neste estudo como diminuição da produção e/ou 

aumento da evaporação lacrimal, como para subsidiar a proposta de um novo 

diagnóstico de enfermagem com foco no problema, já que pacientes com hiperemia, 

secreção mucosa ocular e teste de Schirmer insuficiente foram indicativos e 

fortemente relacionados ao olho seco.  

 

5.4 DISCUSSÃO DA VALIDAÇÃO CLÍNICA DO DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM 

RISCO DE OLHO SECO 

 

Os diagnósticos de enfermagem de risco são compostos por um compilado de 

fatores que quando presentes podem elevar a vulnerabilidade de uma resposta 

humana indesejada a uma resposta real. Estabelecer, portanto, o grau de 

comprometimento que cada fator tem em potencializar esta resposta é de 

fundamental importância para o julgamento clínico do entendimento de risco. 

A condução da validação clínica de diagnósticos de risco deve primar por 

estudos com nível de evidência maior que resultem em estimativas da relação da 

exposição com determinado evento. Assim, nessa perspectiva a condução desta 

etapa foi fundamentada. 

Nos cenários reais que as hipóteses elaboradas são confirmadas ou refutadas 

mediante as evidências levantadas, logo, buscou-se validar os fatores de risco da 

NANDA-I para o diagnóstico em questão e dos novos que foram propostos após a 

construção da etapa 1 nos pacientes internados no cenário da UTI.  

Elemento importante para o processo de raciocínio clínico e 

operacionalização das avaliações, a construção das definições conceituais e 

operacionais da primeira fase permitiu que tanto a mensuração dos fatores, como a 

própria inferência pelos diagnosticadores acontecesse de forma mais precisa, em 

especial por pertencer a uma temática ainda pouco explorada na área de 

enfermagem. 

Na última década, o avanço do conhecimento tornou as complicações 

oculares um fato bem mais conhecido em pacientes internados nas Unidades de 
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Terapia Intensiva. Neste contexto, os distúrbios oculares são diversos e grandes 

esforços têm sido concentrados para a investigação das complicações graves como 

as ceratopatias de exposição, úlceras de córnea, conjuntivite infecciosa que podem 

resultar até mesmo na perda da visão (KURUVILLA et al., 2015; DEMIREL et al., 

2014; JAMMAL et al., 2012; WERLI-ALWARENGA et al., 2011).  

No entanto, estudos sobre as alterações precoces que antecedem estes 

eventos em pacientes internados em UTI ainda são recentes e necessitam ser 

priorizados para que as complicações mais sérias não aconteçam.  

Um ensaio clínico randomizado realizado em uma UTI para comparar a 

efetividade de dois métodos de cuidados oculares atentou para esta problemática e 

considerou como limitação do estudo o fato de não avaliar previamente a presença 

do olho seco antes da admissão, entendendo-o como um precursor importante da 

ceratopatia de exposição, foco principal da investigação (EZRA et al., 2009). 

Por sua vez, o olho seco tem sido identificado como uma doença multifatorial, 

complexa e de progressão crônica (BRON et al., 2014). O diagnóstico diferencial 

exige anamnese cuidadosa, análise detalhada e uma série de testes diagnósticos 

que em conjunto estabelecem a gravidade da doença (MESSMER, 2015).  

A incidência dos problemas oculares relacionados ao olho seco é retratada de 

diferentes formas nos pacientes internados na UTI. Os poucos estudos realizados 

reportam-se ora como ocorrência do olho seco, ora como ressecamento ocular (OH 

et al., 2009; MASOUDI-ALAVANI et al., 2014; KOCAÇAL-GÜLER; EŞER; 

EĞRILMEZ, 2011).  

Compreende-se que diante da dificuldade em estabelecer o diagnóstico neste 

cenário pela multiplicidade de fatores de risco associados, a condição de 

ressecamento ocular seja mais apropriada. Outra consideração importante é a 

limitação para execução de alguns testes diagnósticos essenciais devido às 

condições clínicas dos pacientes deste contexto. 

 Diante dessas considerações previamente conhecidas antes de proceder a 

etapa de validação clínica, o desfecho foi estabelecido mediante critérios apontados 

no DEWS (2007), em que a presença de pelo menos um sinal clínico e um teste 

diagnóstico de volumetria indicam um estado de ressecamento ocular, quer seja por 

produção insuficiente ou evaporação excessiva lacrimal, que eleva a probabilidade 

de dano à córnea e à conjuntiva pela condição de desidratação do epitélio. Assim, 

coerente com a própria definição da NANDA-I para o diagnóstico posto em 
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interesse, a ocorrência do olho seco neste estudo é entendida como um estado de 

ressecamento ocular que retrata uma condição aguda a um referido contexto de 

exposição. Portanto, apesar do uso do termo olho seco para o tratamento dos 

resultados, este deve ser entendido como uma condição de ressecamento ocular, 

que retrata mais adequadamente a condição aguda deste evento.  

A UTI consiste em um ambiente complexo e dinâmico que proporciona 

cuidados de alta e média complexidade para suporte de órgãos vitais e cuidados 

básicos que conjuntamente garantem a segurança e proteção dos pacientes.  

A equipe multidisciplinar concentra suas condutas em problemas que 

necessitam de tratamento imediato. A falta de atenção aos cuidados básicos pode 

levar a complicações sérias que comprometem a recuperação dos indivíduos. A 

exemplo disto, a baixa prioridade a cuidados básicos de higiene tem sido umas das 

principais causas geradoras de complicações, em especial das infecções e prolonga 

o tempo de internação na UTI. 

Apesar da magnitude das potenciais complicações, dentre os cuidados 

básicos, o ocular tem sido o menos priorizado. Um estudo realizado com enfermeiros 

da Turquia apontou que apesar da implementação de alguns cuidados para evitar 

complicações oculares nos pacientes críticos, as medidas preventivas refletem 

lacunas que necessitam de formação adequada nesta área (KOCAÇAL-GÜLER; 

EŞER; FASHAFSHEH, 2016). 

Recentes estudos têm repensado sobre o processo fisiopatológico do olho 

seco e as definições tem causado cada vez mais conflitos conceituais dada a sua 

complexidade e variação em diferentes grupos populacionais (BRON et al., 2014; 

SULLIVAN et al., 2010).  

Para a população de pacientes internados em UTI, os estudos sobre olho 

seco ainda são escassos. A incidência encontrada neste estudo foi de 75,36%. 

Outros evidenciam ocorrência de 32,0% a 72,2% nos pacientes internados em UTI 

(MASOUDI-ALAVANI et al., 2014; SARITAS et al., 2013; OH et al., 2009; ARAÚJO 

et al., 2016).  

O resultado que mais se aproximou com a incidência encontrada, reportou o 

olho seco como ressecamento ocular, considerado como a alteração oftálmica mais 

frequente no contexto intensivo (OH et al., 2009). Outro estudo realizado na Turquia 

com enfermeiros mostrou que o olho seco foi a segunda causa mais citada de 

complicações oculares no contexto intensivo, entretanto, aprofundamentos de como 
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era feito este diagnóstico não foi relatado (KOCAÇAL-GÜLER; EŞER; 

FASHAFSHEH, 2016). 

 O tempo médio de aparecimento do olho seco de 1,45 dias representa grande 

preocupação, uma vez que ao ser admitido na UTI o paciente já apresenta o risco de 

desenvolver o problema. Estes dados evidenciam coerência e precisão da inferência 

dos diagnosticadores, visto que todos que não apresentaram o desfecho de olho 

seco foram diagnosticados com o DE Risco de olho seco.  

 O aparecimento precoce também foi encontrado em estudo semelhante de 

coorte que identificou um tempo médio de aparecimento do olho seco de 3,5 dias 

(ARAÚJO et al., 2016). Estes resultados apontam que o tempo estabelecido de 

acompanhamento de 5 dias não subestimou a ocorrência deste evento e permitiu 

um intervalo confiável para o estabelecimento das relações de causa e efeito.  

 A média de idade dos participantes foi de 57,13 anos e assemelhou-se ao 

encontrado em outras pesquisas relacionadas a alterações oculares, com variação 

de 43,4 a 59,8 anos (ARAÚJO et al., 2016; MASOUDI-ALAVANI et al., 2014; WERLI-

ALVARENGA et al., 2011).  

O avanço da tecnologia permitiu uma longevidade maior na população em 

geral e mudou o perfil de pacientes internados nas Unidades de Terapia Intensiva. 

Idades cada vez mais avançadas tem sido predominante neste cenário e condutas 

direcionadas não somente ao tratamento do motivo de admissão, mas a um conjunto 

de medidas que previnam complicações relacionadas à vulnerabilidade destes 

indivíduos devem ser implementadas.  

O envelhecimento é um fator de risco elencado na NANDA-I para o 

diagnóstico de interesse. Estudos afirmam forte associação da idade avançada com 

o desenvolvimento do olho seco devido à diminuição de andrógenos responsáveis 

pela regulação das glândulas lacrimais, o que interfere na produção e principalmente 

no controle da evaporação do filme lacrimal (STERN et al., 2004; ZEEV; MILLER; 

LATKANY, 2014; KASTELAN et al., 2013; MALET et al., 2014; JACKSON, 2009). No 

entanto, a associação entre a ocorrência do olho seco e envelhecimento não foi 

verificada no presente estudo. 

Em relação ao sexo, a maioria de participantes do sexo feminino (55,07%) 

difere de achados de outras pesquisas quando os homens foram maioria (ARAÚJO 

et al., 2016; KURUVILLA et al., 2015; SARITAS et al., 2013; WERLI-ALVARENGA et 

al., 2011; KOCAÇAL-GÜLER; ESER; EGRILMEZ, 201). Outros estudos realizados 
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em UTI com amostras significativas para análise do perfil de gravidade, também 

evidenciaram que o sexo masculino prevaleceu sobre o feminino (OLIVEIRA et al., 

2010; FREITAS, 2010). 

O sexo feminino listado na NANDA-I como fator de risco para o olho seco foi 

uma variável de interesse para validação do DE, no entanto, esta relação não foi 

verificada nesta pesquisa. Estudos que constataram a associação do sexo feminino 

com o olho seco foram realizados em outros contextos, como os ambulatoriais e os 

de base populacional (MALET et al., 2014; STERN; SCHAUMBURG; 

PFLERGFELDER, 2013).  

Apenas um estudo de coorte que avaliou a incidência de olho seco em UTI 

apresentou que esta associação também não obteve significância estatística 

(MASOUDI-ALAVANI et al., 2014). Os demais estudos demonstraram apenas os 

dados descritivos e não mostraram se alguma análise de associação foi realizada, o 

que seria importante para confrontar com os dados de pesquisas conduzidas neste 

cenário. 

O tipo de internação predominante foi a clínica (52,17%), no entanto, quase 

equiparada com a cirúrgica. Apesar de a amostra apontar para um perfil clínico, um 

fator peculiar da UTI do estudo é que a necessidade de leitos para recebimento de 

demandas de cirurgias eletivas a caracteriza como uma unidade de alta rotatividade, 

em especial pelo recebimento de alta antes de 24 horas de admissão. As principais 

cirurgias com esta conduta eram as microcirurgias neurológicas, as angioplastias 

coronarianas e as cirurgias renais. Tal fato pode ter subestimado as internações 

cirúrgicas e colocado as clínicas em posicionamento superior. 

No entanto, na análise das condições clínicas mais citadas durante a 

internação em UTI, o pós-operatório foi o mais frequente com 40%. Este achado 

pode ser justificado, em algumas situações, tanto por alta precoce de pacientes 

cirúrgicos que estavam na UTI, como por complicações ou necessidade de 

procedimentos cirúrgicos durante sua estadia. 

Posto na NANDA-I de uma forma geral como regime de tratamento, o 

procedimento cirúrgico foi um fator de risco de interesse para a validação, no 

entanto, a associação do risco de olho seco com pacientes cirúrgicos não foi 

significante.  

 Os estudos específicos realizados na UTI não evidenciaram associação entre 

pacientes cirúrgicos com o olho seco. No entanto, a literatura aponta que esta 
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correlação está associada ao efeito dos anestésicos sobre a produção do filme 

lacrimal e sobre a musculatura palpebral, que resulta em exposição da superfície 

ocular e consequente evaporação lacrimal já reduzida, com risco aumentado de 

danos ao epitélio da córnea (GRIXTI et al., 2012). 

 Um estudo retrospectivo realizado com pacientes na sala de operação e na 

unidade de recuperação pós-anestésica verificou associação com a anestesia geral, 

posição prona e trendelenburg com abrasões na córnea (p<0,001) (SEGAL et al., 

2014).  

Portanto, mesmo sem estabelecer esta relação no presente estudo, futuras 

investigações devem ser consideradas na perspectiva de reconhecimento do olho 

seco como precursor de alterações mais graves. Para os pacientes que serão 

submetidos a procedimentos cirúrgicos e realizarão o pós-operatório na UTI, um 

conjunto de medidas preventivas que perpassem por todo o período perioperatório é 

de suma importância. 

 Dentre as comorbidades, a hipertensão arterial sistêmica e Diabetes Mellitus 

foram as mais destacadas, porém não houve significância estatística para estas e as 

demais analisadas. O histórico de doenças cardíacas, doenças gastrintestinais, 

doenças respiratórias e doenças vasculares apresentaram associação com o olho 

seco em pacientes críticos em outros estudos (ARAÚJO et al., 2016; MASOUDI-

ALAVANI et al., 2014; WERLI-ALVARENGA et al., 2011).  

 A doença autoimune listada na NANDA-I para o DE Risco de olho seco foi 

posta como variável de interesse para validação, contudo, apenas dois pacientes 

apresentaram doenças desta classificação, o que inviabilizou uma correlação de 

associação para o olho seco.  

 O tabagismo foi outro fator de risco de interesse listado na NANDA-I para 

avaliação, portanto, não demonstrou associação significante para a ocorrência do 

olho seco. Nenhum estudo reportado no contexto da UTI apresentou a análise deste 

fator, no entanto, é de conhecimento que os efeitos tóxicos gradativos produzidos 

pela fumaça do cigarro geram processos inflamatórios ao epitélio da conjuntiva e da 

córnea (ALVES et al., 2014). Como os pacientes internados na UTI tem a 

interrupção deste hábito, é possível que os efeitos inflamatórios produzidos sejam 

amenizados. No entanto, torna-se difícil isolar este fator na vigência de uma 

condição crônica instalada que antecede a internação na UTI. 
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 Em relação aos fatores ambientais descritos na NANDA-I, os três fatores 

selecionados para avaliação neste estudo foram: o ar condicionado, a umidade do ar 

e o vento excessivo. A média encontrada para temperatura foi de 23,73º e para 

umidade foi 62,1%. Pelas definições operacionais estipuladas para classificação dos 

resultados dessas variáveis, observou-se que os valores obtidos estavam dentro dos 

parâmetros de normalidade estabelecidos.   

Nos estudos conduzidos nesta mesma perspectiva apenas um mencionou a 

verificação desses parâmetros no ambiente da UTI por meio de um termo-higrômetro 

e encontrou umidade entre 28 a 58%. Mediante as definições operacionais 

estabelecidas para este fator de risco, esta UTI estaria classificada como ambiente 

de baixa umidade. No entanto, nenhuma correlação foi apresentada nos resultados 

(KOCAÇAL-GÜLER; EŞER; EĞRILMEZ, 2011). Estudos realizados em outros 

ambientes têm demonstrado associação desta exposição com o olho seco (ALVES 

et al., 2014; MALET et al, 2014; STERN; SCHAUMBURG; PFLERGFELDER, 2013).  

O vento excessivo foi definido como escape de ar de dispositivos ventilatórios 

para a região facial, em especial relacionado ao uso inadequado da interface da 

ventilação mecânica não invasiva. Como apenas três pacientes da amostra 

utilizaram este dispositivo, não foi possível estabelecer uma associação entre as 

variáveis. 

Aos fatores de risco agrupados como assistência ventilatória, este estudo 

verificou que o uso da ventilação mecânica invasiva aumenta 2,18 vezes o risco de 

desenvolver o olho seco (p<0,02; RR=2,18). Resultado semelhante foi encontrado 

no estudo de Araujo et al. (2016) em que o uso da VMI aumentou em 3,16 vezes o 

risco da ocorrência do olho seco. 

O uso da ventilação mecânica (VM) é demonstrado em vários estudos como 

um fator de risco importante, tanto para o olho seco, como para alterações oculares 

mais graves como as úlceras de córnea (IMANAKA et al., 1997; EZRA et al., 2005; 

DESALU et al., 2008; ROSEMBERG; LEWIS; EISEN; 2008; SHAN; MIN, 2010; 

SARITAS et al., 2013; ARAÚJO et al., 2016). A associação mais expressiva 

encontrada é que o uso da VM apresenta 117,11 vezes mais risco de desenvolver 

úlcera de córnea (WERLI-ALWARENGA et al., 2011).  

No contexto intensivo, o uso do suporte ventilatório invasivo necessita de 

prótese ventilatória inserida no trato respiratório inferior. Como coadjuvante desta 

assistência, outros fatores são associados para garantir a efetividade do tratamento 
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e o conforto do paciente. Os parâmetros ventilatórios são frequentemente ajustados 

e modificam a hemodinâmica pela pressão positiva gerada nos vasos centrais. O 

uso de sedativos é essencial para garantir a adequação ventilatória entre paciente e 

a máquina e o conforto do paciente. Em alguns casos graves de insuficiência 

respiratória, há necessidade inclusive de bloqueadores neuromusculares (OLIVEIRA 

et al., 2010; AL-RIBH et al., 2012;  SO et al., 2008; ALANSARI; HIJAZI; MAGHRABI, 

2015; LENART; GARRITY, 2000).  

Todos estes coadjuvantes da assistência ventilatória diminuem os 

mecanismos naturais de proteção ocular e aumentam o risco de danos relacionados 

ao ressecamento da conjuntiva e córnea. Além disso, a pressão positiva acima de 5 

cmH20 compromete o retorno venoso facial e favorece o aparecimento de quemose, 

que a depender de sua gravidade compromete o fechamento palpebral adequado, 

que inclusive também pode estar comprometido com o uso de sedativos e 

bloqueadores neuromusculares (HORNG et al., 2014; GRIXTI et al., 2012; 

DAWSON, 2005). 

Portanto, uma cascata de associação está presente quando a ventilação 

mecânica invasiva é utilizada. No julgamento clínico do enfermeiro a respeito do 

risco de desenvolvimento de olho seco em pacientes internados na UTI, mesmo 

quando somente este fator estiver presente, pode-se inferir que existe um alto risco 

para os desdobramentos de um ressecamento ocular instalado. Assim, medidas 

preventivas podem fazer uma grande diferença na preservação da saúde ocular 

desses pacientes. 

Outro fator de risco identificado na literatura e proposto na validação foi a 

ventilação mecânica não-invasiva, no entanto, somente três pacientes estavam 

em uso deste suporte, o que impossibilitou uma associação desta exposição com o 

desenvolvimento do olho seco. Os estudos que explanam esta possível associação 

reportam-se aos efeitos do uso da pressão positiva elevada e acrescenta a 

adaptação do tipo de interface facial que é utilizado entre o paciente e o aparelho. A 

colocação inadequada da máscara pode ocasionar respostas oculares não 

desejadas como a quemose, pelo excesso de ajuste e inflamação da superfície 

ocular  pelo vento excessivo gerado com escape frequente do fluxo de ar (GRIXTI et 

al., 2012; NEMBER, 2002). 

A partir da compreensão da multiplicidade de fatores envolvidos no 

tratamento intensivo por meio da discussão anterior dos resultados da etapa 1, 
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serão apresentados os fatores de risco que apresentaram relação estatisticamente 

significante com o desenvolvimento de olho seco. 

Referentes ao agrupamento proposto dos fatores de risco da NANDA-I de 

alterações dos mecanismos de proteção ocular, os seguintes apresentaram relação 

com o desenvolvimento do olho seco com associação significativa (p<0,05): 

lagoftalmia, reflexo espontâneo de piscar e quemose. 

Pacientes com lagoftalmia apresentaram risco de desenvolver o olho seco 

3,51 vezes maior do que os que tinham fechamento palpebral completo (p<0,041; 

RR=3,51). A classificação mais frequente em ambos os olhos foi a exposição do 1/3 

inferior da córnea.  

Um estudo realizado na UTI para verificar a incidência de ceratopatia de 

exposição mostrou que quanto maior o grau de exposição, o comprometimento da 

córnea torna-se mais intenso (KURUVILLA et al., 2015). Assim, uma vez exposta, a 

córnea fica vulnerável aos efeitos deletérios de evaporação lacrimal e com a 

instabilidade do filme lacrimal torna-se susceptível aos danos no epitélio. 

Diversos estudos posicionaram a lagoftalmia como o principal fator de risco 

para distúrbios oculares em pacientes internados em UTI. A ceratopatia de 

exposição foi a alteração ocular mais encontrada como consequência do 

fechamento palpebral incompleto (MACHUGH et al., 2008; SARITAS et al., 2013; 

ARAÚJO et al., 2016; OH et al., 2008; KURUVILLA et al., 2015; WERLI-

ALVARENGA et al., 2011; KOCAÇAL-GÜLER; ESER; EGRILMEZ, 2011; JAMMAL 

et al., 2012). 

Pacientes com reflexo espontâneo de piscar com número de piscadas 

maior que 5 vezes por minuto apresentaram risco 40% menor do que aqueles com 

reflexo ausente ou reduzido, estipulado como menor que cinco piscadas por minutos 

(p<0,037; RR=0,60).  

O ato de piscar desempenha função fundamental na dinâmica das lágrimas 

pois espalha, mistura e distribui as lágrimas, assim como renova o filme lacrimal 

(BRON et al., 2014). Esta fisiologia é confirmada quando resultados evidenciam que 

o ato piscar mais de cinco vezes por minuto diminuiu em 75% o risco de desenvolver 

olho seco (ARAÚJO et al., 2016). 

Outro fator de risco que foi adicionado para o compilado de fatores de risco de 

interesse da NANDA-I e agrupado como um componente de alterações de 

mecanismos de proteção ocular foi a quemose. Pacientes que apresentaram esta 
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alteração demonstraram um risco 4,94 vezes maior para o olho seco em 

comparação aos que não a tinham (p<0,06; RR=4,94). 

A quemose é um problema comum em pacientes internados na UTI. Mercieca 

et al. (1997) detectaram uma frquência de 80% deste fator. Grande parte dos que 

tiveram lagoftalmia também apresentaram algum grau de quemose, com frequência 

de notória expressividade (92%). Adicionalmente, verificou-se maior incidência de 

quemose em pacientes com tubo endotraqueal do que a cânula de traqueostomia. 

Esta condição foi parcialmente atribuída à fixação apertada para manter o tubo 

endotraqueal no lugar, no entanto, não foi totalmente conclusiva.  

Sabe-se que outros fatores estão envolvidos na formação do edema 

conjuntival, portanto, uma avaliação precisa deve ser realizada no sentido de 

verificar não só a presença, como também o grau de interferência no fechamento 

palpebral. 

Um outro fator de risco adicionado mediante identificação na literatura para 

ser testado nesta etapa foi o movimento ocular aleatório e o fenômeno de Bell, 

ambos agrupados na categoria de alterações dos mecanismos de proteção ocular. 

Para estes fatores não foram encontradas associações significativas com a 

ocorrência do olho seco, no entanto, a avaliação dos três pares cranianos (III, IV, VI) 

relacionados aos reflexos de movimentação ocular apresentaram associação 

estatística significante. 

A presença de resposta de movimentação ocular correspondente nas 

avaliações de cada um dos pares de nervos cranianos (III, IV, VI) mostrou diminuir 

em 71%, 72% e 82% o risco de desenvolvimento do olho seco, respectivamente. 

Pacientes sedados ou inconscientes são avaliados quanto a presença ou 

ausência de movimentos oculares aleatórios e do Fenômeno de Bell, comumente 

observados durante o sono, para tornar o filme lacrimal homogêneo sobre a 

superfície ocular (SHAN; MIN, 2010). 

 A avaliação dos pares de nervos cranianos exclusivamente motores são 

importantes para detectar, além de alterações neurológicas, a possibilidade de 

falhas de mecanismos de proteção ocular relacionados ao funcionamento dos 

músculos oculomotores, palpebrais e de contração pupilar. A ausência destas 

respostas pode influenciar na manutenção da integridade da superfície ocular e 

devem ser avaliadas na perspectiva de fatores de risco para o desenvolvimento do 

olho seco. 
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Os agentes farmacológicos estavam agrupados na NANDA-I dentro da 

categoria regime de tratamento, entretanto, foi proposto uma categoria individual 

para que estes fossem identificados de forma discriminada, assim como novos 

fossem incluídos a partir de evidências geradas com estudos já realizados e em 

futuros. 

Neste estudo, quatro grupos farmacológicos com associação significativa para 

o olho seco foram identificados: sedativos, opióides, antibióticos e vasodilatadores. 

Pacientes em uso de sedativos e analgésicos opióides apresentaram risco 

10,83 e 17,5 vezes maior, respectivamente, do que aqueles que não os utilizaram 

(p<0,000). 

Diversos estudos demonstraram a associação significativa da sedação com 

vários tipos de distúrbios oculares. Com enfoque para estudos que versam sobre 

olho seco, o uso de hipnóticos, sedativos e ansiolíticos apresentou 1,58 vezes mais 

risco de ocorrência de olho seco, quando comparados aos que não utilizam 

(ARAÚJO et al., 2016). 

O uso de antibióticos foi outro agente farmacológico que elevou o risco em 

7,69 vezes para a ocorrência do olho seco (p<0,029). Outros dois estudos 

desenvolvidos na UTI também encontraram relação do uso deste fármaco com olho 

seco e as úlceras de córnea (ARAÚJO et al., 2016; WERLI-ALVARENGA, 2011; 

SARITAS et al., 2013). Não foi encontrado na literatura nenhuma explicação 

plausível para esta associação, porém, dados obtidos com o resultado de leucócitos 

podem sugerir alguns direcionamentos.  

O exame laboratorial referente aos leucócitos mostrou que o risco de 

ocorrência de olho seco diminuiu 70% nos pacientes com parâmetros normais 

(p<0,036; RR=0,30). Assim, sugere-se que nos pacientes com leucocitose há 

necessidade de uso de antibioticoterapia em vigência de um possível quadro 

infeccioso instalado, o que aumentaria o risco de desenvolvimento do olho seco. 

Sabe-se que a perda dos mecanismos de proteção ocular predispõe a 

infecções oportunistas e alguns achados evidenciaram que a desidratação da 

superfície ocular aumentou o risco de ceratites infecciosas por microorganismos 

hospitalares, como Pseudomonas e Acinetobacter. Acredita-se que esta 

contaminação seja oriunda de procedimentos como a aspiração endotraqueal que 

pode levar a inoculação de microorganismos do trato respiratório à superfície ocular 

(EZRA et al., 2009; SINVASANKAR et al., 2006; NEMBER, 2006; DUA, 1998). 
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O uso dos vasodilatadores mostrou um efeito protetor ao desenvolvimento do 

olho seco com risco 81% menor em relação aos que não utilizaram (p<0,006). Esta 

associação pode ser explicada pela ação vasodilatadora do sistema parassimpático 

mediante a liberação de acetilcolina que estimula tanto a salivação como a secreção 

lacrimal. 

Ao contrário, medicamentos que inibem a atividade parassimpática têm forte 

correlação com efeitos de ressecamento ocular e boca seca pela atividade 

parassimpática. Um estudo apontou que a adição de cada nova classe de fármacos 

dessa categoria aumenta em 1,8 vezes a chance desses efeitos para um fármaco, 

2,9 vezes para três fármacos e 7,0 vezes para cinco fármacos e confirmou o efeito 

de adição de drogas sistêmicas com o olho seco (FRAUNFELDER; SCIUBBA; 

MATHERS, 2012) 

A importância dos resultados gerados denota que a proposta construída na 

etapa 1 de identificar os agentes farmacológicos na lista de fatores de risco da 

NANDA-I é de fundamental importância para o julgamento clínico do enfermeiro e da 

inferência diagnóstica. Conhecer os medicamentos mais associados com o 

desenvolvimento de um determinado problema pode direcionar melhor o processo 

de raciocínio diagnóstico de risco. 

Quanto aos sinais clínicos estabelecidos pelo DEWS (2007) para o 

ressecamento ocular e adotados neste estudo, os resultados apresentaram 

associações que confirmam fortemente que os critérios utilizados para inferência do 

olho seco, entendido como ressecamento ocular, são úteis para o julgamento do 

enfermeiro na prática clínica.  

A hiperemia ocular e a secreção mucosa foram indicadores que, quando 

presentes, têm relação com a ocorrência do olho seco 18,37 e 12,0 vezes maior do 

que os que não possuem estes sinais (p<0.000). Por sua vez, os pacientes com 

resultados normais no teste de Schirmer (> 10 mm) evidenciaram um risco 65% 

menor para o ressecamento ocular. 

 Portanto, a associação de sinais de hiperemia e secreção mucosa com um 

teste de produção lacrimal insuficiente, como o teste de Schirmer, produziram nível 

de evidência científica que justifica o uso desses parâmetros para a inferência de 

ressecamento ocular, bem como inferência do diagnóstico de enfermagem Risco de 

olho seco quando um destes estão presentes de forma isolada, quer seja apenas a 

hiperemia ou secreção mucosa, ou volumetria lacrimal insuficiente. 
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 Algumas ponderações importantes foram observadas, ainda que não fossem 

objetivo específico para este estudo e merecem ser consideradas.  

 Durante a análise dos dados obtidos no seguimento dos pacientes, 

observações relevantes foram detectadas. Em diversas situações, a exposição à 

lagoftalmia produzia na mensuração seguinte o aparecimento de sinais clínicos, 

predominantemente da hiperemia, em sua maioria superficial. Em seguida, os 

valores do Schirmer aumentavam próximo a faixa de 35 mm, o que sugeria um 

lacrimejamento reflexo frente à uma situação agressora. Com o passar do 

seguimento e na permanência dos sinais, os valores do Schirmer reduziam 

drasticamente para níveis abaixo de 5 mm, que em conjunto indicavam o diagnóstico 

de olho seco. 

 O contrário também foi observado. Na vigência do aparecimento de sinais, a 

elevação dos valores volumétricos lacrimais sugeriu uma proteção da superfície 

ocular dos possíveis fatores agressoras. Em muitas ocasiões, as avaliações 

posteriores mostravam que, os sinais anteriormente presentes e geralmente 

classificados em menor gravidade, não estavam mais instalados. 

 Em outros casos, percebeu-se que os valores do Schirmer apresentaram uma 

constância abaixo do ponto de corte estabelecido na literatura (< 10 mm), porém não 

houve alterações oculares que produzissem sinais clínicos para sustentação da 

inferência do desfecho. 

 Logo, o que chamou mais atenção na análise individualizada dos casos 

quando há um possível fator agressor instalado que produz, em muitas ocasiões, 

sinais clínicos de menor gravidade (hiperemia superficial e filamentos mucoides) há 

um aumento gradativo dos valores do teste de Schirmer até níveis elevados (35 mm) 

na tentativa de compensação desta condição. Este mecanismo de produção reflexa 

lacrimal com propriedades anti-inflamatórias, bactericidas, umidificantes resultariam, 

possivelmente, na proteção da superfície ocular. A permanência dos fatores sem 

medidas preventivas resultaria na falha dos mecanismos compensatórios, 

ressecamento ocular instalado e risco para complicações mais sérias. 

 Esta explicação fundamenta a importância e a grande relevância do 

diagnóstico precoce do risco para o ressecamento ocular e a implementação de 

medidas preventivas contra este problema, que quando presente, ocasiona 

desdobramentos oculares mais graves.  
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 Estes dados importantíssimos também reforçam de maneira consistente e 

coerente com os resultados gerais obtidos com o processo de raciocínio de 

julgamento clínico dos diagnosticadores. Apesar de padrão-ouro inexistente, o grau 

de concordância pelo coeficiente Kappa obteve concordância quase perfeita entre os 

mesmos.  

O treinamento para o estabelecimento do padrão de referência para o 

diagnóstico de enfermagem aliado à perspectiva da análise do fenômeno do 

diagnóstico, possibilitou uma nova concepção e uma alternativa frente às 

dificuldades de escolhas dos métodos de validação para os diagnósticos de risco. 
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6 PRODUTO TECNOLÓGICO  

 

A proposta desta seção parte da recomendação da própria taxonomia da 

NANDA-I para desenvolvimento e aperfeiçoamento de diagnósticos aplicáveis na 

prática clínica (HERDMAN; KAMITSURU, 2015). 

Embora os objetivos da primeira etapa estivessem voltados à construção das 

definições conceituais e operacionais dos fatores de risco para subsidiar a etapa de 

validação clínica, os resultados obtidos permitiram a análise e a revisão do 

diagnóstico de enfermagem Risco de olho seco proposto pela NANDA-I. 

As ponderações iniciais da análise de conceito sobre olho seco de Fernandes 

(2015) foram fundamentais para clarificar o significado do objeto e a colocá-lo em 

um arcabouço teórico estrutural inicial para compreendê-lo em todos os usos do 

termo.  

Como parte integrante e processual, o desenvolvimento desses conceitos, 

continuado e refinado no presente estudo, possibilitou ampliar a construção do 

conhecimento e posicionar este fenômeno para a enfermagem, sobretudo ao grupo 

de interesse, que são os pacientes internados em UTI. 

Depois de concluídas as duas etapas propostas no estudo, surgiu a 

necessidade de revisar o diagnóstico de enfermagem Risco de Olho seco disposto 

na NANDA-I e articular o constructo teórico produzido com os resultados alcançados 

na validação clínica para propor, enfim, sua nova composição conforme será 

apresentado a seguir. 

 

6.1 TÍTULO DIAGNÓSTICO 

  

A primeira ponderação trata da                            “  h      ”      

representação válida para a unidade de conhecimento de enfermagem. 

A  x        “  h      ” é      z                              Risco de olho 

seco da taxonomia da NANDA-I (2015-2017), embasada a partir do sistema 

multiaxial de construção de conceitos diagnósticos. Portanto, o DE Risco de olho 

seco estrutura-se a partir do Eixo 1 (foco diagnóstico: olho seco), Eixo 4 (localização: 

olho) e Eixo 7 (situação do diagnóstico: risco) (HERDMAN; KAMITSURU, 2015).  

A partir das considerações da análise de conceito e diante do aprofundamento 

do fenômeno sobre os atributos que definem o olho seco, surgiu a necessidade de 
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                            “  h      ”                                    como 

vulnerabilidade a uma resposta humana indesejável e não como doença. Então, foi 

realizada uma análise da terminologia a partir de áreas mais antigas que tratam 

desse fenômeno. 

Nos resultados identificados na revisão integrativa da etapa 1 deste estudo, 

observou-se que esta temática tem sido desenvolvida ao longo dos anos na área de 

medicina, evidência comprovada pela predominância de publicações voltadas para 

esta área e demonstradas anteriormente (KURUVILLA et al., 2015; SARITAS et al., 

2013; DEMIREL et al., 2014; ALANSARI; HIJAZI; MAGHRABI, 2015; OH et al., 2009; 

MACHUGH et al. 2008; MERCIECA et al.,1999; EZRA et al., 2009). 

 O               “  h      ”,   ntro da área médica tem sido objeto de vastas 

discussões. Um dos pontos críticos levantados para discussão entre os 17 

especialistas na temática do Painel Delphi                 “  h      ”         

totalmente descritivo e que necessitava de uma maior abrangência em vigência dos 

avanços científicos em termos de fisiopatologia e apresentação clínica (LEMP et al., 

2006). 

De forma unânime, os peritos recomendaram a mudança do termo para 

Síndrome Disfuncional das Lágrimas, pois este refletiria uma abrangência maior do 

conceito e de sua implicação clínica. A partir de então, este termo foi incorporado em 

todo o relatório publicado ao invés de olho seco (LEMP et al., 2006). 

No entanto, apesar da concordância de que o novo termo era mais abrangente, 

especialistas do relatório DEWS – Dry Eye WorkShop (2007) resolveram manter a 

terminologia “  h      ”                       h b                  b         

científicas ao longo dos anos (LEMP et al., 2008; DEWS, 2007). 

Concebido enquanto doença, o olho seco apresenta sinonímias de termos que 

são utilizados em diversos resultados científicos, que por sua vez dificulta 

aabordagem dentro da própria área médica. Neste quesito, o relatório DEWS (2007) 

considerou olho seco sinônimo de Síndrome do olho seco, do inglês Dry eye 

syndrome, e Ceratoconjuntivite seca, do inglês keratoconjunctiviti sicca. 

Diante dessas sinonímias, cabe mencionar qual termo a área médica utiliza 

para comunicação de sua linguagem no seu sistema de classificação específico.  

Portanto, a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 

Relacionados à Saúde, CID-10, codifica Síndrome do olho seco no Capítulo VII - 

Doenças do olho e anexos, no agrupamento H00-H06 referente ao Transtorno das 
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pálpebras, do aparelho lacrimal e da órbita e na categoria H04 Transtorno do 

aparelho lacrimal, conforme mostra a Figura 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - Esquema classificatório da Síndrome do Olho Seco segundo a CID-10.  
 

O termo similar de Ceratoconjuntivite seca está classificado na categoria H19 

- Transtornos da esclerótica e córnea correlacionando-a com a doença de Sjögren 

em M35.0 (OMS, 1996).  

Apesar da proposta classificatória apoiar-se em ampla utilização 

multiprofissional, sua estrutura originada nos princípios da nosografia, arcabouço 

conceitual que compreende a natureza da doença e estabelece uma nomenclatura 

de rótulo diagnóstico, e nosologia, classificação segundo suas características 

comuns, a CID-10 apresenta maior abrangência de codificações e aplicabilidade aos 

profissionais médicos, escopo que abarca ações específicas direcionadas ao 

tratamento de doenças (LAURENTI et al., 2013; OMS, 1996). 

Portanto, fica claro que tanto na CID-10 como nos resultados de estudos 

científicos, o olho seco é expresso pela concepção de doença (LEMP et al., 2008; 

LEMP et al., 2012; BRON et al., 2014; LIN; YIU, 2014; YEH et al., 2015; DEWS, 

2007).   

De modo contrário, os sistemas de linguagem padronizada da disciplina de 

enfermagem possuem perspectiva diferente para abordagem de seus diagnósticos. 

Os conceitos, teorias e modelos que representam o conhecimento em enfermagem 

são direcionados para as respostas humanas envolvidas em amplo espectro que 

ultrapassam o limite de concepção isolada de saúde-doença.  

Portanto, a resposta humana não se refere a uma doença; é uma situação 

real ou potencial para todos os aspectos que abarcam problemas de saúde e/ou 

processos de vida, não somente de um indivíduo, mas de famílias, grupos e 

comunidades (HERDMAN; KAMITSURU, 2015).  

Capítulo VII 

Doenças do olho e anexos (H00-H59) 

Agrupamento (H00-H06)  
Transtorno das pálpebras, do aparelho lacrimal e da órbita 

Categoria (H04) Transtornos do aparelho lacrimal 
(H04.1) Outros transtornos da glândula lacrimal 
             Síndrome do olho seco 
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Neste raciocínio, ao considerar que o sistema de classificação de 

diagnósticos de enfermagem da NANDA-I compreende um arcabouço conceitual 

que estabelece uma nomenclatura para as respostas humanas e as classifica 

segundo suas características comuns, os termos utilizados em seus títulos 

diagnósticos devem ser conduzidos a partir de uma perspectiva de enfermagem 

(CARVALHO; CRUZ; HERDMAN, 2015). 

Mediante tais afirmativas, os seguintes apontamentos iniciais foram realizados 

              á                          “  h      ”  

 O núcleo conceitual do diagnóstico de enfermagem Risco de olho seco 

originou-se a partir de terminologias de outras disciplinas; 

 O termo necessita de representação válida para o conhecimento em 

enfermagem que descreva fenômenos de sua prática; 

 É premente a necessidade de retomar o termo para o uso na prática 

clínica à luz de características que elucidem respostas humanas e não 

doenças. 

Estudos da temática voltados aos pacientes internados em UTI apropriam-se 

         “                   ”           á     ,                    de conclusão 

diagnóstica de olho seco neste cenário (KURUVILA et al., 2015; MASOUDI 

ALAVANI      ., 2014; KOCAÇAL GÜLER; EŞER; FASHAFSHEH, 2016; KOCAÇAL 

GÜLER; EŞER; EGRILMEZ, 2011; OH et al., 2009).  

Associado a isto, o termo conceitual sugerido seria mais adequado para tratar o 

fenômeno na área de conhecimento na enfermagem, à medida que este seria 

direcionado para uma resposta humana e não uma condição patológica. 

Para reforçar esta afirmação, o sistema de classificação de intervenções de 

enfermagem da NIC (Nursing Interventions Classification) traz em seu título de 

intervenção de enfermagem a p                “R            O     ” 

(BULECHEK et al., 2013). 

Portanto, duas ponderações foram consideradas para a proposta de mudança 

         “  h      ”                            “                   ”. A          

pelo julgamento de que o uso deste novo termo é mais adequado a definição 

proposta pela própria taxonomia da NANDA-I para descrever a vulnerabilidade a 

uma resposta humana indesejável, e a segunda para o alinhamento da terminologia 

com a taxonomia da NIC. 
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As colocações que seguem sobre definição de olho seco na literatura analisada 

em comparação com a que está disposta atualmente na taxonomia NANDA-I para o 

DE Risco de olho seco, proporcionaram a análise crítica e a fundamentação teórica 

a respeito dessa nova proposta de terminologia e darão seguimento ao raciocínio 

desta construção. 

 

6.2 A DEFINIÇÃO DO DIAGNÓSTICO 

 

Antes das colocações sobre a definição da NANDA-I e suas possíveis 

reformulações, é válido inicialmente dispor sobre as definições de olho seco 

discutidas na análise de conceito. A partir de seus resultados, 66 definições foram 

revisitadas para efeitos analíticos e comparativos com a definição proposta para o 

diagnóstico da NANDA-I. 

A definição mais aceita e utilizada nesta última década apresenta o olho seco 

como doença multifatorial das lágrimas e da superfície ocular que resulta em 

desconforto, distúrbios visuais e instabilidade do filme lacrimal, com dano potencial à 

superfície ocular. É acompanhado de aumento da osmolaridade do filme lacrimal e 

inflamação da superfície ocular (DEWS, 2007). 

A compreensão dos fatores que contribuem para sua ocorrência foi ampliada 

para além da deficiência aquosa lacrimal e evaporação excessiva e posicionou o 

processo de inflamação originado pela hiperosmolaridade lacrimal como fator 

principal que contribui para a doença e danos aos tecidos associados (DEWS, 

2007). 

Definições variadas foram encontradas, entretanto, mesmo as mais recentes 

continuam alicerçadas nas fundamentações da definição disposta no DEWS (2007), 

com pouca contribuição para agregar valor a um novo conceito.  

Alguns autores suprimem a hiperosmolaridade do filme lacrimal na definição, 

e mantém o enquadramento do problema somente como produção lacrimal 

inadequada ou evaporação excessiva do filme lacrimal (FERNANDES, 2015; YEH et 

al., 2015; REGE et al., 2013). 

Apesar dos avanços científicos, as controvérsias de definição evidenciam que 

o olho seco permanece como verdadeiro desafio aos especialistas da área. A 

expressão da doença em sua fase inicial é amplamente variável em virtude do alívio 

transitório dos mecanismos compensatórios aos efeitos causadores do processo e 
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dificulta o diagnóstico precoce (BRON; YOKOI; GAFFNEY; TIFFANY, 2009). Por 

este motivo, reflexões recentes têm repensado o olho seco como uma condição 

crônica, de etiologia complexa e multifatorial (BRON et al., 2014).  

Os confrontos em termos de incertezas aumentam com as divergências entre 

os métodos diagnósticos para sua identificação, o que diminui a possibilidade de um 

padrão-ouro (DEWS, 2007; SAVINI et al., 2008; ZEEV; MILLER; LATKANY, 2014).  

Por fim, diante da definição imprecisa da condição do olho seco e da 

dificuldade em diagnosticar indivíduos que apresentam e não apresentam esta 

doença, acreditou-se que tratá-lo em um continuum de gravidade fosse mais 

apropriado, e caracterizá-lo como situação crônica mais coerente.  

Neste ponto é que se iniciam as considerações para a definição do 

diagnóstico de enfermagem Risco de Olho seco. Conforme explanado no item 

anterior, o título diagnóstico deve refletir um fenômeno de enfermagem e o interesse 

deve voltar-se a uma resposta humana e não a uma condição de doença, como 

frequentemente é reportado. Apesar do recente interesse multidisciplinar, o 

diagnóstico de olho seco necessita de um pacote de procedimentos de testes que 

até o momento, em maior parte deles, são executados por profissionais médicos, 

inclusive especializados. 

No entanto, a saúde ocular é um assunto de interesse multidisciplinar. As 

respostas de vulnerabilidade devem ser identificadas, nomeadas e desenvolvidas 

para o avanço do conhecimento na área, ainda tão novo para a disciplina de 

enfermagem. Na prática clínica, as alterações oculares são frequentes, contudo 

colocadas em ordem de prioridade inferior e necessitam ser reposicionadas em 

posto igualitário com os demais fenômenos que podem interferir na segurança e 

proteção dos indivíduos.  

Para tanto, a enfermagem necessita reconhecê-lo como um problema de seu 

interesse e assumir a responsabilidade de condutas autônomas que protegerão os 

indivíduos de eventos evitáveis.  

Após estas considerações, a definição do diagnóstico foi analisada de acordo 

com as partes que o constitui e as fundamentações para mudança ou permanência 

discorridas de forma processual e sequencial a partir de elementos conceituais 

contidos em sua estrutura. 

O diagnóstico de enfermagem Risco de Olho seco está definido na NANDA-I 

em sua última versão (2015-2017) como “vulnerabilidade a desconforto ocular ou 
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dano à córnea e à conjuntiva devido à quantidade reduzida ou à qualidade das 

 á            h            h ,                          ú  ” (HERDMAN; 

KAMITSURU, 2015). 

De acordo com a NANDA-I, vulnerabilidade refere-se ao risco para 

desenvolver no futuro uma resposta humana indesejável a condições de 

saúde/processo de vida. Trata de um diagnóstico que considera uma situação de 

saúde ocular vulnerável frente a uma exposição a fatores de risco (HERDMAN; 

KAMITSURU, 2015).  

O início da avaliação parte da primeira colocação apresentada na definição do 

             “desconforto ocular ou dano à córnea e à conjuntiva”. 

Desconforto ocular, expresso pelo relato de sintomas, e dano à córnea e à 

conjuntiva, evidenciado por sinais clínicos e testes diagnósticos, estão dispostos na 

definição com uma ideia de alternância, como se as duas situações acontecessem 

separadamente. O desconforto ocular ou dano à córnea e à conjuntiva segrega a 

compreensão de que as duas condições podem coexistir. 

Apesar das recentes descobertas de que indivíduos com presença de sinais 

clínicos nem sempre apresentam sintomatologia, evidências apontam para uma 

série contínua de sinais e sintomas clínicos, que se alternam ou também coexistem 

(LIN; YIU, 2014; SULLIVAN et al., 2010).  

Portanto, a mudança proposta para esta colocação na definição é acrescentar 

desconforto ocular e/ou dano à córnea e à conjuntiva. 

A                              é   b    “devido à quantidade reduzida ou 

à qualidade das lágrimas”. 

Para o entendimento da argumentação deste tópico é importante resgatar 

aspectos conceituais sobre a Unidade Funcional Lacrimal e os processos que se 

instalam com sua disfunção.   

A Unidade Funcional Lacrimal consiste num sistema integrado composto por 

glândulas lacrimais, superfície ocular (córnea, conjuntiva e glândulas meibomianas), 

pálpebras e nervos sensoriais e motores correspondentes. Qualquer disfunção de 

um componente desta unidade conduz a alterações na composição e estabilidade 

do filme lacrimal, com consequências adversas para a superfície ocular, com 

potencial dano à córnea e à conjuntiva (MESSMER, 2015; FONSECA; ARRUDA; 

ROCHA, 2010; BHAVSAR; BHAVSAR; JAIN, 2011; DEWS, 2007).  
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 O processo inicial dessa disfunção diz respeito à redução da produção 

lacrimal, em especial da produção aquosa, e/ou aumento de sua evaporação pela 

perda excessiva de água mesmo com secreção lacrimal normal a partir da superfície 

ocular exposta ou por disfunção da glândula meibomiana, responsável pela 

secreção da camada lipídica (DEWS, 2007; ALVES, 2010; LEMP et al., 2012; BRON 

et al., 2014; LIN; YIU, 2014).  

Apesar da distinção entre as duas disfunções, apenas cerca de 10% dos 

pacientes apresentam a disfunção isolada de deficiência aquosa. Distúrbios mistos 

com redução de secreção e excesso de evaporação representam mais de 80% dos 

casos (MESSMER, 2015; LEMP et al. 2012).  

 Portanto, reconhecida a coexistência das duas condições, a quantidade 

referida na definição do diagnóstico de enfermagem está relacionada à diminuição 

do volume lacrimal, decorrente tanto da deficiência de produção pelas glândulas 

lacrimais, como também pelo aumento da evaporação a partir da exposição da 

superfície ocular ou alteração das glândulas meibomianas. Em suma, independente 

do mecanismo inicial, isolado ou associado, ambas condições se reportam ao 

volume reduzido por disfunção de algum componente, isolado ou associado, da 

unidade funcional lacrimal. 

 Logo,                      “          ”                 DE é              

embasada cientificamente, contudo, para clarificar o entendimento sugere-se a 

seguinte mudança: “devido à diminuição de produção e/ou aumento de 

evaporação”. 

 Por conseguinte, a qualidade referida na definição do diagnóstico de 

enfermagem apresenta-se de maneira equivocada como alternativa à quantidade. 

Pela compreensão anteriormente disposta, a qualidade alterada é o resultado do 

processo inicial ocorrido no volume lacrimal, quer por diminuição de produção e/ou 

aumento de evaporação.  

 Portanto, sugere-   “devido à diminuição de produção e/ou aumento de 

evaporação que pode alterar a qualidade das lágrimas”. 

 Uma vez instalado o mecanismo inicial, há alteração da composição e 

consequente instabilidade do filme lacrimal. Mediante a persistência dos 

mecanismos agressores, a hiperosmolaridade lacrimal, com aumento de sódio e 

outros eletrólitos, torna-se a principal responsável pela alteração da qualidade das 

lágrimas e da permanência do ciclo vicioso e crônico inflamatório com dano à córnea 
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e à conjuntiva (BRON et al. 2014; LIN; YIU, 2014; DEWS, 2007; ALVES, 2010; 

BHAVSAR; JAIN, 2011). 

 Neste ponto que se inicia a argumentação para proposta de ressecamento 

ocular, ao invés de olho seco. As diversas controvérsias sobre olho seco distanciam 

o título diagnóstico da própria definição diagnóstica da NANDA-I.  

 Autores sugerem que a própria definição de olho seco necessita ser 

revisitada. Embora a mais aceita atualmente seja a mesma utilizada há quase uma 

década, resultados de pesquisas apontam que nem todos os pacientes se encaixam 

em todas as partes de sua descrição. Portanto, estudiosos afirmam que é 

necessário voltar e analisar novamente a possibilidade de classificação em 

subgrupos, posto que não somente a doença mas também sua definição tornou-se 

complexa (GALOR et al., 2015). 

 O que interessa para o campo de conhecimento de enfermagem é como o 

indivíduo responde a determinado fator agressor que pode comprometer sua saúde 

ocular. O foco não é a doença, o foco são as respostas produzidas indesejáveis ou 

vulneráveis quando expostos a situações de risco. Se o compromisso é na 

manutenção e proteção da saúde ocular, fases precoces necessitam ser 

identificadas antes que agravos aconteçam.  

Assim, a partir do raciocínio construído, o ressecamento ocular pode ser 

entendido como condição aguda em resposta à diminuição da produção e/ou 

evaporação lacrimal, que altera a qualidade das lágrimas. Portanto, dada sua 

característica aguda, mecanismos compensatórios são ativados, como a 

hipersecreção reflexa, em reposta ao fator agressor. Neste estágio, há risco 

potencial de dano à córnea e à conjuntiva, porém, é provável que ainda este não 

tenha ocorrido. 

Na vigência da permanência dos fatores agressores, os mecanismos se 

agravam. A diminuição da produção e/ou evaporação lacrimal persistente alteram a 

composição lacrimal, que por sua vez, causa hiperosmolaridade, fator central do 

processo inflamatório crônico. Neste estágio a probabilidade de dano à córnea e à 

conjuntiva certamente ocorrerão. 

A Figura 14 apresenta a fase inicial e tardia dos desdobramentos da 

diminuição da produção e/ou evaporação lacrimal. 
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Figura 12 - Fase inicial e tardia das consequências da diminuição e/ou aumento da 
evaporação lacrimal.  

 

A resposta humana indesejável sugerida mais adequada para representação 

do fenômeno de interesse de enfermagem é o ressecamento ocular. O próprio 

relatório DEWS (2007) afirma que a resposta apresentada com um teste diagnóstico 

que evidencie redução da secreção lacrimal associado à presença de sinais clínicos 

                               “                   ”,                         

aguda. 

O ressecamento ocular pode ser entendido como um estágio tão precoce de 

disfunção lacrimal que nem mesmo a inflamação está permanentemente instalada. 

No entanto, a persistência dos mecanismos estressores e da hiperosmolaridade sem 

tratamento adequado desencadeará um ciclo vicioso inflamatório que certamente 

posicionará este agravo como condição patológica, complexa e crônica.  

Assim, importam para o conhecimento em enfermagem respostas, que 

possam ser mensuradas e avaliadas pelo enfermeiro de modo mais precoce 

possível. Por isso, considera-se a nova proposta de ressecamento ocular adequada, 

em especial pela atenção a uma resposta, e não uma doença, que trarão resultados 

positivos em saúde, alcançados com intervenções assertivas de prevenção.  

O                                   é “para hidratar o olho”. 

Para manter a superfície ocular íntegra, o filme lacrimal tem propriedades 

bem mais amplas que somente a hidratação ocular. Além desta finalidade, sua 
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complexa composição tem a capacidade de responsabilizar-se pela nutrição,  

lubrificação, renovação de células epiteliais, proteção contra microorganismos e 

tóxicos, remoção de microrganismos patogênicos, detritos epiteliais, corpos 

estranhos e manutenção de meio óptico estável para proporcionar uma boa 

acuidade visual (MESSMER, 2015; FONSECA; ARRUDA; ROCHA, 2010; ALVES, 

2010). 

 Portanto, a vulnerabilidade ao desconforto ocular e/ou dano à córnea e à 

conjuntiva parte da diminuição de produção e/ou aumento de evaporação que 

podem alterar a qualidade das lágrimas e comprometer a manutenção da 

integridade da superfície ocular. 

 Concluídas as ponderações sobre a definição, propõe-se para o diagnóstico 

de enfermagem Risco de Ressecamento ocular a seguinte definição: 

“Vulnerabilidade a desconforto ocular ou dano à córnea e à conjuntiva devido 

à diminuição de produção e/ou aumento de evaporação lacrimal, que pode 

alterar a qualidade das lágrimas para manter a integridade da superfície ocular 

e comprometer a saúde”. 

 Na Figura 13 apresenta-se a definição atual do diagnóstico de enfermagem 

Risco de olho seco disposta na NANDA-I (2015-2017) e a nova proposta para o DE 

Risco de ressecamento ocular após o refinamento da análise de conceito e os 

resultados obtidos do presente estudo. 

 

 

Figura 13 - Definição atual do diagnóstico de enfermagem Risco de olho seco e a 
nova proposta para o diagnóstico Risco de ressecamento ocular. 
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6.3 FATORES DE RISCO 

 

De acordo com a NANDA-I, 13 fatores de risco estão listados no diagnóstico 

de enfermagem Risco de Olho seco. Para a etapa de validação clínica foram 

selecionados oito fatores de risco da NANDA-I com correspondência na literatura, 

aplicáveis ao grupo de pacientes internados em UTI, a saber: doença autoimune, 

envelhecimento, fatores ambientais (ar condicionado, vento excessivo, baixa 

umidade), gênero feminino, lesões neurológicas com perda reflexa sensorial ou 

motora, opção de estilo de vida (tabagismo), regime de tratamento que inclui 

agentes farmacológicos e cirurgias, e ventilação mecânica. 

O fator de risco história de alergias foi excluído por falta de correspondência na 

literatura tanto relacionado ao grupo de interesse, como por outros indivíduos. Os 

demais foram excluídos por não se aplicarem aos pacientes internados em UTI (uso 

de lentes de contato) e pela impossibilidade de mensuração no local da pesquisa 

(deficiência de vitamina A e mudança hormonal). 

Após o processo de validação clínica, os fatores de risco da NANDA-I e os 

adicionais que tiveram associação com a ocorrência do ressecamento ocular foram: 

 Lagoftalmia (p<0,041; RR=3,51); 

 Ventilação mecânica invasiva (p<0,02; RR=2,18); 

 Redução ou ausência do reflexo espontâneo de piscar (p<0,037; RR=0,60); 

 Quemose (p<0,06; RR=4,94); 

 Agentes farmacológicos: sedativos (p<0,001; RR=10,83); analgésicos 

opióides (p<0,001; RR=17,50), vasodilatadores (p<0,006; RR=0,19). 

No processo de análise estatística dos dados, dois novos fatores também 

apresentaram associação significativa com a ocorrência de olho seco: 

 Ausência de resposta dos nervos cranianos III, IV e VI (p<0,037; RR=0,28; 

p<0,008; RR=0,18; p<0,056; RR=3,25). 

 Alteração dos leucócitos (p<0,036; RR=0,30) 

Os demais fatores de risco que não foram validados neste estudo, mas que 

estão listados na NANDA-I foram identificados na análise de conceito de Fernandes 

(2015) para a população geral. Assim, os seguintes fatores de risco também tiveram 

correspondência na literatura: 

 Lentes de contato 
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Usuários de lentes de contato apresentam desconforto ocular, 

frequentemente descrito como ressecamento. Acredita-se em uma relação entre o 

uso de lentes de contato e aumento da osmolaridade lacrimal, já que alguns estudos 

evidenciaram esta alteração durante o uso e imediatamente após a remoção. No 

entanto, os mecanismos fisiopatológicos ainda não estão bem esclarecidos. A 

resposta inflamatória ao contato prolongado da lente à superfície ocular, ao material 

da lente e aos conservantes utilizados nas soluções de limpeza e armazenamento 

têm sido as hipóteses levantadas para esta disfunção (KANTOR, 2010; YAVUZ; 

PEHLIVAN; ÜNLU, 2012; ZEEV; MILLER; LATKANY, 2014; KASTELAN et al., 2013; 

STERN; SCHAUMBURG; PFLUGFELDER, 2013; TRAN; GRAHAM; LIN, 2013; 

BREWITT; SISTANI, 2001; MCGINNIGLE; NAROO; EPERJESI, 2012; SKALICKY et 

al., 2013; WOLKOFF, 2010; BRON et al., 2009). 

 Vitamina A  

A deficiência de vitamina A causa xeroftalmia pela perda de células 

caliciformes produtoras de muco (KANTOR, 2010; KASTELAN et al., 2013) 

 Mudança hormonal 

A função normal da glândula lacrimal e da glândula meibomiana depende do 

apoio de hormônios circulantes, em especial dos androgênios que regulam grande 

parte da secreção lacrimal. Na glândula lacrimal, níveis elevados estão associados 

com o aumento da secreção. Por sua vez, as glândulas meibomianas controlam o 

desenvolvimento e produção de lipídios. Portanto, mudanças hormonais podem 

interferir no mecanismo de regulação das glândulas e causar disfunções (YEH et al., 

2015; ZEEV; MILLER; LATKANY, 2014; STERN; SCHAUMBURG; PFLUGFELDER, 

2013; MALET et al., 2014; MILLER, 2013; JACKSON, 2009; BRON et al., 2009;  

LEMP, 2008). 

Os demais fatores frequentemente identificados na população em geral, mas 

que ainda não constam na lista de fatores de risco da NANDA-I foram:   

 Uso prolongado de dispositivos tecnológicos visuais  

O uso prolongado de monitores ou microscópio para a execução de tarefas 

visuais está associado a dinâmica lacrimal anormal em consequência da redução do 

reflexo de piscar, devido à concentração aumentada, o que elevaa evaporação da 

lágrima. Além disso, a posição do olhar para o dispositivo contribui para o aumento 

da fenda palpebral (ZEEV; MILLER; LATKANY, 2014; KANTOR, 2010; STERN; 
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SCHAUMBURG; PFLUGFELDER, 2013; MALET et al., 2014; BREWITT; SISTANI, 

2001; ALVES et al., 2014; SKALICKY et al., 2013). 

 Cirurgias oculares 

As cirurgias oculares tais como transplante de córnea, catarata e cirurgia 

refrativa estão posicionados nos fatores predisponentes de disfunção do filme 

lacrimal. A diminuição da sensibilidade da córnea é causada pela manipulação e 

possibilidade de lesão dos nervos durante a intervenção. As cirurgias refrativas, do 

inglês Laser-assisted in situ keratomileusis (LASIK), tem maior destaque em nível de 

evidência. Os estudos evidenciam produção lacrimal diminuída e qualidade alterada 

após o LASIK com cerca de 95% dos pacientes com sintoma ressecamento ocular 

(HAN; HYON; HWANG, 2013; ZEEV; MILLER; LATKANY, 2014; KASTELAN et al., 

2013; BRON et al., 2009; LEMP, 2008). 

 Colírio anti-glaucoma e com conservantes 

O glaucoma é uma doença crônica que frequentemente requer tratamento 

permanente com colírio hipotensivo tópico. Em parte, a disfunção da superfície 

ocular ocorre devido aos conservantes utilizados nestes medicamentos, que 

demonstram diminuir a estabilidade do filme lacrimal devido a um efeito adstrigente 

sobre a camada lipídica e redução na densidade das células caliciformes (COSTA; 

SILVA; AMBRÓSIO JÚNIOR, 2015; MILLER, 2013; CAMP et al., 2015). 

Q                        “                        ”             NANDA-I, 

compreendeu-se que diante da discussão e argumentação levantada sobre a 

resposta de ressecamento ocular e à própria doença do olho seco, este é um 

consequente po                          ú         . A        b           “       

                     ”,                                 ,                    

própria definição do diagnóstico, o que o torna incoerente enquanto fator de risco e 

pertinente excluí-lo desta posição.   

Em suma, segundo a literatura, os demais fatores de risco da NANDA-I não 

validados no presente estudo e os demais identificados na literatura merecem ser 

considerados para validação em diferentes grupos populacionais e são estes: 

deficiência de vitamina A, mudança hormonal, histórico de cirurgias oculares, uso 

prolongado de dispositivos tecnológicos visuais, uso de lentes de contato, 

medicamentos tópicos com conservantes específicos. 
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6.4 NOVA PROPOSTA PARA O DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM RISCO DE 

OLHO SECO 

 

 A estrutura hierárquica da classificação do diagnóstico de enfermagem Risco 

de olho seco está organizado na taxonomia da NANDA-I no domínio 11, 

denominado Segurança/Proteção, classe 2, denominada Lesão física. 

O domínio 11 refere-se ao indivíduo “                     ,                      

do sistema imunológico; conservação contra perdas e proteção da segurança e da 

   ê               ” (HERDMAN; KAMITSURU, 2015,  .365).  

.  Este domínio divide-se em 6 classes: Classe 1. Infeção; Classe 2. Lesão 

Física; Classe 3. Violência; Classe 4. Riscos Ambientais; Classe 5. Processos 

Defensivos; Classe 6. Termorregulação. A classe 2, que diz respeito ao diagnóstico, 

é descrita como “     ou ferimento no      ” (HERDMAN; KAMITSURU, 2015, 

p.365). 

 A classificação no domínio 11 e na classe 2 são pertinentes para classificação 

do diagnóstico de enfermagem Risco de ressecamento ocular.   

Este domínio assume notória expressividade na população internada em 

ambiente hospitalar pela vulnerabilidade a perdas, lesões físicas e imunológicas que 

podem comprometer a segurança e proteção destes indivíduos. Dos 45 diagnósticos 

pertencentes ao domínio 11, 26 fazem parte da classe 2, dos quais 20 são 

diagnósticos de risco, grande parte aplicáveis em indivíduos hospitalizados pelo 

risco de lesão física e dano ao corpo, em especial decorrente de eventos adversos. 

Por fim, a partir da construção teórica da primeira etapa e dos resultados 

obtidos na validação clínica, propõe-se uma nova estrutura referente ao diagnóstico 

de enfermagem Risco de olho seco, conforme demonstrado no Quadro 6.  

 

Quadro 6 – Nova estrutura proposta para o diagnóstico de enfermagem Risco de 

olho seco. Natal, 2016. 

Domínio 11. Segurança/Proteção                              Classe 2. Lesão Física 

00219. Risco de ressecamento ocular 

Definição 

“V      b                                                                      

diminuição da produção e/ou aumento de evaporação lacrimal, que pode alterar a 

qualidade das lágrimas para manter a integridade da superfície ocular e 
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                ú  ”. 

Fatores de risco 

Histórico de saúde 

 Deficiência de vitamina A 

 Envelhecimento 

 Sexo feminino 

 Tabagismo 

 Doença autoimune 

 Mudança hormonal 

 Cirurgias oculares prévias 

Exposição ambiental 

 Ar condicionado, vento excessivo, exposição à luz solar, poluição do ar, 

baixa umidade 

 Uso prolongado de dispositivos tecnológicos visuais 

 Uso de lentes de contato 

Alteração nos mecanismos de proteção ocular 

 Ausência de resposta reflexa dos pares de nervos cranianos III, IV e VI 

(p < 0,012; 0,037; 0,008) 

 Lagoftalmia (p <0,041) 

 Redução ou ausência do reflexo espontâneo de piscar (p < 0,037) 

 Ausência de movimentos oculares aleatórios 

 Redução ou ausência do reflexo sensorial da córnea 

 Ausência do Fenômeno de Bell 

 Quemose (p< 0,06) 

Assistência ventilatória 

 Ventilação mecânica invasiva (p < 0,002) 

 Uso de dispositivos de oxigenoterapia (macronebulizador, máscara de 

Venturi, cateter nasal)  

 Máscaras de ventilação mecânica não-invasiva mal adaptadas 

Agentes farmacológicos sistêmicos (antibióticos p < 0,029; vasodilatadores p < 

0,06; opióides p < 0,001; sedativos p < 0,001) 

Agentes farmacológicos tópicos  

Tratamento cirúrgico 
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Por fim, além dos fatores de risco validados neste estudo, os demais 

necessitam de pesquisas, sobretudo com a realização da validação clínica que 

envolva diferentes populações em diferentes contextos. A condução desta etapa 

com delineamentos de maior evidência para avaliação da relação de causa-efeito, 

com destaque aos estudos de coorte, sustentarão a permanência, inclusão ou 

exclusão dos elementos estruturantes e possibilitarão o aperfeiçoamento do 

diagnóstico para uso legítimo na prática clínica. 
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7 NOVA PROPOSTA DIAGNÓSTICA DE RESSECAMENTO OCULAR 

 

A taxonomia da NANDA-I recomenda que quando uma resposta humana é 

identificada como um diagnóstico de enfermagem, este dever ser desenvolvido para 

que a nova proposta seja submetida para apreciação de revisores do Diagnosis 

Development Committee (DDC, Comitê de Desenvolvimento de Diagnósticos) 

(HERDMAN; KAMITSURU, 2015). 

Os critérios estabelecidos para submissão enfatizam que as propostas devem 

refletir o estado da ciência em relação à enfermagem baseada em evidências, 

sobretudo na condução de validação com apoio clínico que testam os componentes 

diagnósticos com melhor nível de evidência (HERDMAN; KAMITSURU, 2015). 

A construção de um diagnóstico de enfermagem é realizada por meio da 

combinação de valores dos eixos 1 (foco diagnóstico), 2 (sujeito do diagnóstico) e 

(julgamento), quando necessário e acréscimo de valores dos demais eixos 

(HERDMAN; KAMITSURU, 2015). 

Portanto, diante da magnitude gerada com a construção téorica e os 

resultados produzidos com maior nível de evidência para estudos de causa e efeito, 

oportunizou-se a identificação de um diagnóstico com foco no problema. 

Os resultados da análise de conceito de Fernandes (2015), da construção das 

definições conceituais e operacionais dos fatores de risco e evidências geradas na 

validação clínica do diagnóstico na perspectiva do risco e do fenômeno possibilitou a 

identificação de um diagnóstico com foco no problema, o ressecamento ocular. 

Os principais resultados que motivaram mencionar esta nova proposta foram 

as evidências dos indicadores utilizados para estabelecer os critérios de 

ressecamento ocular. Sabe-se que para uma nova proposta diagnóstica 

recomendações são preconizadas pela taxonomia da NANDA-I, no entanto, 

pretendeu-se nesta seção iniciar um processo de construção e desenvolvê-lo em 

estudos futuros. 

Assim, embasado num sistema multiaxial, o modelo do novo diagnóstico 

combina o eixo 1 (ressecamento ocular), eixo 2 (indivíduo), eixo 4 (olhos) e eixo 7 

(com foco no problema) e de forma preliminar está proposto no Quadro 7. 
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Quadro 7 - Nova proposta diagnóstica de Ressecamento ocular. Natal, 2016. 

Domínio 11. Segurança e Proteção                                     Classe 2. Lesão Física 

Ressecamento ocular 

Definição 

Desconforto ocular ou dano à córnea e à conjuntiva devido à diminuição da 

produção e/ou aumento de evaporação lacrimal, que pode alterar a qualidade das 

lágrimas para manter a integridade da superfície ocular e comprometer a saúde 

 

 

Características definidoras 

 Hiperemia ocular (p<0001) 

 Secreção mucosa (p<0001) 

 Volume lacrimal diminuído 

(p<0001) 

 Ardência ocular 

 Sensação de corpo estranho 

 Sensibilidade à luz 

 Visão turva 

 Lacrimejamento excessivo 

 

Fatores relacionados 

 Deficiência de vitamina A 

 Envelhecimento 

 Sexo feminino 

 Doença autoimune 

 Mudança hormonal 

 Cirurgias oculares prévias  

 Exposição ambiental 

 Uso prolongado de dispositivos 

tecnológicos visuais 

 Uso de lentes de contato 

 Tratamento cirúrgico 

 Ventilação mecânica invasiva 

(p<0,002) 

 

 

 

 Quemose (p<0,006) 

 Ausência de resposta reflexa dos 

nervos cranianos III, IV e VI 

(p<0,012; 0,037; 0,008) 

 Lagoftalmia (p<0,041) 

 Redução ou ausência do reflexo 

espontâneo de piscar (p<0,037) 

 Redução ou ausência do reflexo 

córneo palpebral 

 Agentes farmacológicos sistêmicos 

(sedativos p<0,001, opióides 

p<0,001; antibióticos p< 0,019; 

vasodilatadores p < 0,006) 

  Agentes tópicos (colírios) 
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9 CONCLUSÕES 

 

Os objetivos do estudo foram respondidos pela execução das duas etapas: 

construção das definições conceituais e operacionais dos fatores de risco e 

validação clínica do diagnóstico de enfermagem Risco de olho seco.  

 Os resultados oriundos destas etapas também possibilitaram a realização de 

mais duas adicionais de revisão do diagnóstico Risco de olho seco e nova proposta 

diagnóstica. 

 Portanto, a condução inicial da etapa 1 referente à construção das definições 

conceituais e operacionais dos fatores de risco da NANDA-I possibilitou: 

 Clarificar o entendimento do fenômeno para a área de conhecimento de 

enfermagem e refinar para os pacientes internados na UTI; 

 Identificar novos fatores de risco importantes para avaliação dos pacientes 

internados na UTI até então não contemplados na taxonomia da NANDA-I, a 

saber: redução ou ausência do reflexo córneo palpebral; ausência de 

movimentos oculares aleatórios e fenômeno de Bell; ventilação mecânica não 

invasiva; máscaras de ventilação mecânica não invasiva mal adaptadas; 

quemose e agentes farmacológicos; 

 Construir as definições conceituais e operacionais de cada fator de risco da 

NANDA-I e dos novos identificados na literatura; 

 Sugerir mudanças no uso dos seguintes termos: gênero feminino para sexo 

feminino; lesões neurológicas para alterações neurológicas com perda reflexa 

sensorial ou motora e desmembrar regime de tratamento para uso de agentes 

farmacológicos e tratamento cirúrgico; 

 Excluir o fator de risco dano à superfície ocular pela compreensão de que este 

elemento é conflituoso com a própria definição do diagnóstico na NANDA-I e 

pelas evidências geradas na Análise de conceito referenciada no estudo de 

que esta condição é um consequente, e não um antecedente;  

 Propor uma categorização dos fatores de risco e agrupá-los a partir de 

elementos em comum: histórico de saúde; exposição ambiental; assistência 

ventilatória; alteração dos mecanismos de proteção ocular; uso de agentes 

farmacológicos; tratamento cirúrgico; 

 Subsidiar de forma importantíssima a operacionalização da coleta de dados 

dos fatores de risco, minimizando as variações na obtenção dos achados; 
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 Estabelecer um padrão para a inferência dos diagnosticadores de modo que 

houvesse entendimento dos conceitos envolvidos em cada fator de risco e os 

parâmetros operacionais para sua mensuração. 

 Elencar os fatores de risco de interesse para os pacientes internados na UTI 

para serem testados na etapa de validação clínica: histórico de saúde 

(envelhecimento, tabagismo, sexo feminino, doenças autoimunes); exposição 

ambiental (ar condicionado, baixa umidade, vento excessivo); assistência 

ventilatória (ventilação mecânica invasiva e não invasiva, máscaras de 

ventilação mecânica não invasivas mal adaptadas; dispositivos auxiliares de 

oxigenoterapia); alterações nos mecanismos de proteção ocular (alterações 

neurológicas com perda reflexa sensorial ou motora: redução ou ausência de 

reflexo espontâneo de piscar; redução do reflexo sensorial da córnea; ausência 

do fenômeno de Bell e movimentos oculares aleatórios; lagoftalmia; quemose); 

agentes farmacológicos e tratamento cirúrgico. 

Para condução da segunda etapa, muitos questionamentos foram levantados.O 

primeiro foi validar o diagnóstico de enfermagem na perspectiva dos resultados da 

inferência dos diagnosticadores, e a segunda foi validá-lo na perspectiva da 

ocorrência do problema.  

Em conformidade ao recomendado pelo referencial metodológico, a validação 

clínica foi realizada na perspectiva da ocorrência do fenômeno e, diante da 

inexistência de padrão-ouro das respostas humanas, sobretudo de vulnerabilidades, 

adotou-se como padrão de referência dois diagnosticadores treinados para a 

inferência do diagnóstico de risco e para confirmação do desfecho do fenômeno olho 

seco. 

Os diagnosticadores tidos no estudo como padrão de referência para o 

processo diagnóstico de inferência do risco de olho seco, também exerceram o 

papel de juízes na confirmação correta do seguimento a partir dos critérios de 

inclusão estabelecidos. 

Para o segundo apontamento, acreditou-se que por tratar de um estudo de 

associação dos fatores de risco ora elencados com a ocorrência do olho seco, e 

assim estabelecer o risco pelos resultados gerados, conduziu-se a coorte nesta 

perspectiva. 

Esta etapa foi valiosa para testar a hipótese levantada. Os cenários clínicos 

reais têm sua destacada importância nos estudos de validação de diagnósticos de 
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enfermagem e devem ser conduzidos com a melhor qualidade metodológica 

possível e com o melhor nível de evidência para os objetivos delineados. Logo, 

buscou-se cumprir as recomendações propostas para a garantia e o controle de 

qualidade nos estudos de coorte, afim de minimizar os possíveis vieses decorrentes 

dos procedimentos deste delineamento. 

Assim, os seguintes resultados foram obtidos por meio da validação clínica: 

 O olho seco esteve presente em 75,36% e o diagnóstico de enfermagem 

Risco de olho seco em 24,64% nos pacientes inernados em UTI.  

 O fator de risco máscaras de ventilação mecânica não invasiva mal 

adaptadas não foi possível de ser validado em virtude de utilização em 

apenas três pacientes da amostra. 

 Os fatores de risco da NANDA-I validados foram: ventilação mecânica 

invasiva; lagoftalmia; redução ou ausência do reflexo de piscar, uso de 

sedativos, uso de vasodilatadores. 

 Os novos fatores identificados na literatura e incluídos nesta etapa validados 

foram: quemose e analgésicos opióides. 

 As variáveis que apresentaram associação estatística significante foram: 

avaliação dos pares de nervos cranianos III, IV e VI, exame laboratorial de 

leucócitos e uso de antibióticos. 

 Os critérios estabelecidos para o olho seco, entendido como ressecamento 

ocular, de pelo menos um sinal (hiperemia ocular, secreção mucosa ocular) 

associado ao teste de Schirmer de redução de produção lacrimal com 

resultado inferior a 10 mm, evidenciaram forte relação com a ocorrência do 

olho seco e confirmou que estes podem ser utilizados para aferir o estado de 

ressecamento ocular nos pacientes internados em UTI. 

Acredita-se que os resultados obtidos na etapa 1 e 2 responderam aos 

objetivos propostos nesta pesquisa. Os achados do estudo permitiram um alcance 

além do que inicialmente estabelecido e possibilitou a revisão do diagnóstico 

validado e uma nova proposta diagnóstica de enfermagem de Ressecamento ocular. 

A análise aprofundada do conceito de olho seco e as implicações do seu uso 

na prática clínica propuseram uma mudança de terminologia para o ressecamento 

ocular, mais adequado para posicioná-lo como resposta humana indesejável de 

melhor compreensão para os fenômenos que envolvem a enfermagem. Por sua vez, 
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a nova proposta diagnóstica também merece aprofundamento conceitual e validação 

clínica em outros contextos, que não só a terapia intensiva. 

As limitações deste estudo são as comumente retratadas no âmbito dos 

estudos de validação. Foi detectado que o alcance das definições conceituais e 

operacionais de acordo os referenciais metodológicos que preconizam a condução 

de revisão integrativa por busca em base de dados, torna-se um desafio, sobretudo 

quando os elementos de construção são fatores fisiológicos. Os estudos de menor 

evidência são os que possibilitam a concretização dos objetivos de uma construção 

de definições e os livros-textos clássicos são os grandes complementos para o 

produto final.  

Portanto, para a presente construção a estratégia de busca optada, apesar de 

não usual, contemplou os objetivos propostos. Alguns estudos têm relatado as 

mesmas dificuldades, inclusive de um cumprimento metodológico por nível de 

evidência que não são obtidos, dado os objetivos de cada estudo. 

A limitação de maior destaque na validação clínica foi o grande número de 

pacientes com ressecamento ocular na admissão, o que resultou em uma amostra 

pequena. Apesar da maioria dos estudos sobre alterações oculares apresentar um 

número semelhante ao do alcançado, amostras menores também têm sido 

encontradas. De outro modo, o número de 69 pacientes refletiu um critério 

extremamente rigoroso para inclusão dos participantes, a fim de garantir que 

nenhum deles tivesse incluso com o desfecho instalado. 

Quanto às dificuldades operacionais, estas foram as mais diversas em 

relação à concretização da operacionalização de coleta de dados para os estudos 

de coorte. A dificuldade de abordagem dos familiares antes das 24 horas de 

admissão, o compromisso firmado com os acompanhamentos, a supervisão da 

equipe de coleta de dados, a discussão de casos específicos com o grupo de 

trabalho, a dificuldade na obtenção de alguns dados de fonte indireta, entre outros, 

foram apontamentos frequentemente levantados como desafiadores para que a 

finalização da coleta de dados atingisse os objetivos propostos. 

 Por fim, temática de relevância notória e inquestionável buscou-se o 

aprofundamento no fenômeno e de suas implicações para a qualidade de vida do 

indivíduo sob o tratamento intensivo. 

 As descobertas geradas posicionaram este fenômeno como prioridade 

urgente de futuras investigações, sobretudo para o conhecimento produzido em 
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enfermagem, para o direcionamento do diagnóstico precoce, implementação de 

medidas preventivas e monitoramento das respostas positivas em saúde.  

Portanto, o produto final da tese foi a validação dos fatores de risco ventilação 

mecânica invasiva; lagoftalmia; redução ou ausência do reflexo de piscar; agentes 

farmacológicos (sedativos, vasodilatadores) do diagnóstico Risco de olho seco da 

NANDA-I, dos fatores de risco adicionais quemose, analgésicos opióides, 

atntibióticos e dos novos encontrados ausência de resposta dos pares de nervos 

cranianos III, IV e VI. Além deste, obteve como produto tecnológico uma proposta de 

mudança de terminologia para ressecamento ocular, considerada mais adequada 

para posicionar o fenômeno como resposta humana e uma nova proposta de 

diagnóstico com foco no problema, o ressecamento ocular.  

Assim, acredita-se que a condução desta pesquisa contribuiu, em todos os seus 

aspectos, para o avanço do conhecimento em enfermagem e aprimoramento da 

taxonomia da NANDA-I. Por fim, firma o compromisso de mover os resultados 

positivos para mudança de práticas nos cenários clínicos onde estão os principais 

motivadores da pesquisa, que são os indivíduos, grupos, famílias e comunidades.   
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APÊNDICE A - Instrumento de Coleta de Dados da Pesquisa  

Nº Identificação: ________ 

 

Data de internamento: ____ / ____ / ______        Data da coleta: ____ / ____ / ______   Hora da coleta: ______ 

 

DADOS DE CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA  

2. Idade  

3. Sexo 3.1 (  ) Masculino 3.2(  ) Feminino 

4. Estado civil 4.1 (  ) Com companheiro 4.2(  ) Sem companheiro 

5. Local de nascimento (cidade/estado) 5.1 Interior (  ) 5.2 Capital RN (  ) 5.3 Outros (  ) 

6. Local que reside (cidade/estado) 6.1 Interior (  ) 6.2 Capital RN (  ) 6.3 Outros (  ) 

7. Escolaridade: 8. Ocupação: 

9. Renda Familiar: 10. Nº de dependentes da renda familiar: 

11. Religião 11.1 (  ) Praticante  11.2 (  ) Não-praticante 

DADOS CLÍNICOS GERAIS 

12 Dias de internação: 

13 Tipo de internação na UTI 

13.1 (  ) Cirurgia eletiva 13.2 (  ) Cirurgia de urgência/emergência 13.3 (  ) Clínica 

14 Motivo de internação na UTI 

14.1 (  ) Distúrbio pulmonar 14.7  (  ) Distúrbio músculo-esquelético 14.13 (  )  Distúrbio neurológico 

14.2 (  ) Distúrbio infeccioso 14.8  (  ) Distúrbio do aparelho reprodutor 14.14 (  )  Distúrbio metabólico 

14.3 (  ) Distúrbio neurológico 14.9   (  ) Distúrbio genético 14.15 (  )  Neoplasia 

14.4 (  ) Choque: 14.10 (  ) Distúrbio cardíaco 14.16 (  )  Distúrbio mental 

14.5 (  ) Distúrbio gastrintestinal 14.11 (  ) Distúrbio vascular 14.17 (  )  Pós-operatório 

14.6 (  ) Distúrbio hematológico 14.12 (  ) Distúrbio renal 14.18 (  ) PCR 

Comorbidades associadas 

15. (  ) Arritmias 23. (  ) ICC 31. (  ) Gota 

16. (  ) AVE sem sequela 24. (  ) IRC 32. (  ) Osteoporose 

17. (  ) AVE com sequela 25. (  ) Neoplasia 33. (  ) Catarata 

18. (  ) Doenças coronarianas 26. (  ) Obesidade 34. (   ) Síndrome de Sjögren 

19. (  ) Diabetes Melitus 27. (  ) Doenças respiratórias 30. (  ) Doença da tireóide 

20. (  ) Demência 28. (  ) Doenças cérebro vasculares 31. (  ) Gota 

21. (  ) HAS 29. (  ) Artrite reumatóide 32. (  ) Osteoporose 

22. (  ) Insuficiência hepática 30. (  ) Doença da tireóide   

35 Setor de procedência 

35.1 (  ) Centro-cirúrgico 35.2 (  ) Clínica cirúrgica 35.3 (  ) Clínica médica 

35.4 (  ) Hemodinâmica 35.5 (  ) Ambulatório 35.6 (  ) Outro: 

 DADOS CLÍNICOS (SUPORTE NEUROLÓGICO) 

36 Uso de sedativos? (  ) Sim  (  ) Não / Se não, passe para C.3 

37 Tipo de Sedativo: 37.1(  ) Propofol  37.2(  ) Midazolam  37.3(  ) Fentanil  37.4(  ) Midazolan+Fentanil  37.5(  ) Outros  

37.6(  ) NA 

38 Escala de Ramsay Escores: 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) 

39 Escala de Glasgow Escores: 15-13(  ) Leve; 12-9 (  ) Moderado; 8-3 (  ) Grave 

Avaliação dos pares cranianos 

Reflexo espontâneo de piscar: Reflexo córneo-palpebral (NC V):  

40. OD (  ) Sim  (  ) Não 41. OE (  ) Sim  (  ) Não 42. OD (  ) Sim  (  ) Não 43. OE (  ) Sim  (  ) Não 

Movimentação ocular (NC III- direção do nariz; IV- para cima; VI- lateral): 

44. NC III: OD (  ) Sim  (  ) Não  45. NC III:OE (  ) Sim  (  ) Não  

46. NC IV: OD(  ) Sim  (  ) Não  47. NC IV: OE (  ) Sim  (  ) Não 

48. NC VI: OD(  ) Sim  (  ) Não  49. NC VI: OE (  ) Sim  (  ) Não 

Avaliação pupilar (NC III) 

50. Isocoria: (  ) Isocórica(  ) Anisocórica: Reflexo: 51. OD (  ) Sim  (  ) Não / 52. OE (  ) Sim  (  ) Não 

Lagoftalmia: 53. Olho direito (  ) Sim  (  ) Não/ 54. Olho esquerdo (  ) Sim  (  ) Não 

DADOS CLÍNICOS (SUPORTE VENTILATÓRIO) 

55. Dispositivo ventilatório 

55.1 (  ) Tubo endotraqueal 55.3 (  ) Macronebulizador/O2 a ___litros 55.5 (  ) Cateter nasal/O2 a ___litros 
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55.2 (  ) Máscara de Venturi a____ % 55.4 (  ) Traqueostomia 55.6 (  ) Ar ambiente 

56. Ventilação mecânica invasiva? (  ) Sim   (  ) Não 

57. Modo ventilatório 

57.1 (  ) PCV 57.2 (  ) VCV 57.3 (  ) CPAP 57.4 (  ) SIMV 57.5 (  ) PSV 57.6 (  ) BIPAP 57.7 (  ) NA 

58. Ventilação mecânica não-invasiva? (  ) Sim   (  ) Não 

59. Valor de PEEP:       cmH2O 60. FiO2:           % 

61. Fixação do tubo endotraqueal: 61.1 (  ) Acima do pavilhão auricular  61.2 (   ) Abaixo do pavilhão auricular 

DADOS CLÍNICOS (SUPORTE HEMODINÂMICO) 

62. Uso de drogas vasoativas endovenosa? (  )Sim   (  )Não  

63. (  )Noradrenalina     64. (  )Nitroglicerina      65. (  )Dobutrex     66 (  )  Tridil       67. (  )  Vasopressina       

Parâmetros hemodinâmicos: 68. PAS:_________;69. PAD:_________; 70. FC:___________; 

                                                  71. FR:__________; 72. T:____________; 73. SaO2:_________% 

74. Uso de cateteres (  ) Sim  (  )Não 

75. (  ) Cat. PAM 76. (  ) Cat. HD 77. (  ) Cat. central 78. (  ) Cat. Swan-Ganz 79. (  ) AVP 

DADOS CLÍNICOS ( AVALIAÇÃO OCULAR)  

80. Número total de  piscar/min: 

81.  Avaliação do reflexo de piscar/min: 81.1 (   ) < 5 vezes/min 81.2 (   ) 5 vezes/min 81.3 (   ) > 5 vezes/min 

82. Avaliação da exposição do globo ocular (OD) 83. Avaliação da exposição do globo ocular (OE) 

82.1 (   ) Córnea completamente exposta 83.1 (   ) Córnea completamente exposta 

82.2 (   ) 1/2 da córnea exposta (íris + pupila) 83.2 (   ) 1/2 da córnea exposta (íris + pupila) 

82.3 (   ) 1/3 inferior da córnea exposta (íris) 83.3 (   ) 1/3 inferior da córnea exposta (íris) 

82.4 (   ) Conjuntiva exposta (apenas esclera visível) 83.4 (   ) Conjuntiva exposta (apenas esclera visível) 

82.5 (   ) Fechamento palpebral completo 83.5 (   ) Fechamento palpebral completo 

84. 

85. 

Hiperemia ocular? OD (   ) Sim   (   )Não 

Se presente, classifique de acordo com a categoria abaixo:  

85.1 (   )Hiperemia superficial (dilatação dos vasos da superfície conjuntival afastada da córnea) 

85.2 (   )Vasos sanguíneos dilatados em região conjuntival e perilimbar 

85.3 (   )Vasos sanguíneos numerosos e obviamente dilatados em conjuntiva e início da córnea 

85.4 (   )Vasos sanguíneos numerosos e dilatados dispersos por toda a superfície ocular 

85.5 (   ) Não se aplica 

86. 

87. 

Hiperemia ocular? OE (   ) Sim   (   )Não 

Se presente, classifique de acordo com a categoria abaixo:  

87.1 (   )Hiperemia superficial (dilatação dos vasos da superfície conjuntival afastada da córnea) 

87.2 (   )Vasos sanguíneos dilatados em região conjuntival e perilimbar 

87.3 (   )Vasos sanguíneos numerosos e obviamente dilatados em conjuntiva e início da córnea 

87.4 (   )Vasos sanguíneos numerosos e dilatados dispersos por toda a superfície ocular 

87.5 (   ) Não se aplica 

88. 

89. 

Secreção mucosa? OD (   ) Sim   (   )Não 

Classificação OD 

90. 

91. 

Secreção mucosa? OE (   ) Sim   (   )Não 

Classificação OE 

89.1 (   )Filamentos mucóides 91.1 (   )Filamentos mucóides 

89.2 (   )Placas mucosas 91.2 (   )Placas mucosas 

89.3 (   )Secreção muco-purulenta 91.3 (   )Secreção muco-purulenta 

89.4 (   )Secreção purulenta  91.4 (   )Secreção purulenta  

89.5 (   ) Não se aplica 91.5 (   ) Não se aplica 

Edema palpebral ?  Quemose conjuntival ?  Hemorragia conjuntival ?  

92. Olho direito: (   ) Sim   (   )Não 

93. Olho esquerdo:  (   ) Sim   (   )Não 

96. Olho direito: (   ) Sim   (   )Não 

97. Olho esquerdo:  (   ) Sim   (   )Não 

94. Olho direito: (   ) Sim   (   )Não 

95. Olho esquerdo: (   ) Sim   (   )Não 

Proptose? 98. Olho direito: (   ) Sim   (   )Não 99. Olho esquerdo: (   ) Sim (  )Não 

MEDICAMENTOS EM USO:  100 (  ) Analgésicos  

101 (  ) Antibiótico 112 (  ) Broncodilatadores 123 (  ) Inibidores dos canais de cálcio 

102 (  ) Anticoagulantes 113 (  ) Betabloqueadores 124 (  ) Inibidores dos receptores de angiotensina 

103 (  ) Antidepressivos 114 (  ) Corticosteróides 125 (  ) Anti-hipertensivo de ação central 

104 (  ) Antiepiléticos 115 (  ) Diuréticos 126 (  ) Insulina/Hipoglicemiantes 

105 (  ) Anti-eméticos 116 (  ) Digitálicos 127 (  ) Inibidor/protetor da secreção gástrica 

106 (  ) Anti-inflamatórios 117 (  ) Eletrólitos 128 (  ) Vasoconstrictores 

107 (  ) Antiarrítmico  118 (  ) Hemoderivados 129 (  ) Inotrópico de ação direta 

108 (  ) Ansiolíticos 119 (  ) Hipnóticos 130 (  ) Vasodilatador 

109 (  ) Antipsicóticos 120 (  ) Hormônios 131 (  ) Vitamina 
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110 (  ) Atropina 121 (  ) Hipolipimiantes 132 (  ) Opióide 

111 (  ) Bloqueadores musculares 122 (  ) Inibidores da ECA   

133. BALANÇO HÍDRICO ACUMULADO (24 horas): 

EXAMES LABORATORIAIS 

134. Hemograma: 138. Sódio: 141. Cálcio: 

135. Hematócrito: 139. Potássio: 142. Ureia: 

136. Plaquetas: 140. Magnésio: 143. Creatinina: 

137. Leucócitos: 

FATORES AMBIENTAIS 144 Umidade:          %  145 Temperatura:          ºC 

146. Ar-condicionado:             (   ) Sim   (   )Não 147. Exposição à luz artificial: (   ) Sim   (   )Não 

ATORES DE RISCO DA NANDA-I DO DIAGNÓSTICO RISCO DE OLHO SECO 

148. Envelhecimento: (  ) Sim (  ) Não 153. História de alergias: (  ) Sim (  ) Não 

149. Doenças auto-imunes: (  ) Sim (  ) Não 154. Estilo de vida: (  )Tabagista (  ) Uso de cafeína (  ) Leitura prolongada 

150. Lentes de contato: (  ) Sim (  ) Não 155. Terapia com VM: (  ) Sim (  ) Não 

151. Fatores ambientais: (  ) Ar condicionado (  ) Vento 

excessivo (  ) Baixa umidade  (  ) Exposição à luz 

solar (  ) Poluição do ar 

156. Lesões neurológicas com perda sensorial reflexa motora:  

(  ) Lagoftalmia 

(  ) Falta de reflexo espontâneo de piscar 

152. Gênero feminino: (  ) Sim (  ) Não 157. Regime de tratamento: (  ) Sim (  ) Não 

158. TESTE DE SCHIRMER OD:        mm 159. TESTE DE SCHIRMER  OE:         mm 

160. Hora da coleta 160.1 (  ) Manhã 160.2 (  ) Tarde 160.3 (  ) Noite 

DE RISCO DE OLHO SECO 161.  OD: (  ) Sim (  ) Não 162. OE: (  ) Sim (  ) Não 

DIAGNÓSTICO DE OLHO SECO 163.  OD: (  ) Sim (  ) Não 164. OE: (  ) Sim (  ) Não 
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Instrumento de Coleta de Dados da Pesquisa - ACOMPANHAMENTO 

Nº Identificação: ________ 

 

 

Data internamento: Data da coleta: Hora da coleta: Reavaliação: 

 

DADOS CLÍNICOS GERAIS 

1 Diagnósticos médicos associados durante internação na UTI 

1.1 (  ) Distúrbio pulmonar 1.7  (  ) Distúrbio músculo-esquelético 1.13 (  )  Distúrbio neurológico 

1.2 (  ) Distúrbio infeccioso 1.8  (  ) Distúrbio do aparelho reprodutor 1.14 (  )  Distúrbio metabólico 

1.3 (  ) Distúrbio neurológico 1.9   (  ) Distúrbio genético 1.15 (  )  Neoplasia 

1.4 (  ) Choque: 1.10 (  ) Distúrbio cardíaco 1.16 (  )  Distúrbio mental 

1.5 (  ) Distúrbio gastrintestinal 1.11 (  ) Distúrbio vascular 1.17 (  )  Pós-operatório 

1.6 (  ) Distúrbio hematológico 1.12 (  ) Distúrbio renal 1.18 (  ) PCR 

 DADOS CLÍNICOS (SUPORTE NEUROLÓGICO) 

2 Uso de sedativos? (  ) Sim  (  ) Não  Tipo de Sedativo: 2.1(  )Propofol  2.2(  ) Midazolam  2.3(  ) Fentanil   

                               2.4(  )Midazolan+Fentanil  2.5(  ) Outros  2.6(  ) NA 

3 Escala de Ramsay 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 4 Escala de Glasgow 15-13(  ) 12-9 (  ) 8-3 (  ) 

Avaliação dos pares cranianos 

5. Reflexo espontâneo de piscar: 6. Reflexo córneo-palpebral (NC V):  

5.1 OD (  ) Sim  (  ) Não 5.2 OE (  ) Sim  (  ) Não 6.1 OD (  ) Sim  (  ) Não 6.2 OE (  ) Sim  (  ) Não 

Movimentação ocular (NC III- direção do nariz; IV- para cima; VI- lateral): 

7. NC III: OD (  ) Sim  (  ) Não  8. NC III:OE (  ) Sim  (  ) Não  

9. NC IV: OD(  ) Sim  (  ) Não  10. NC IV: OE (  ) Sim  (  ) Não 

11. NC VI: OD(  ) Sim  (  ) Não  12. NC VI: OE (  ) Sim  (  ) Não 

Avaliação pupilar (NC III) 

13. Isocoria: (  ) Isocórica(  ) Anisocórica: Reflexo: 14. OD (  ) Sim  (  ) Não / 15. OE (  ) Sim  (  ) Não 

Lagoftalmia: 16. Olho direito (  ) Sim  (  ) Não/ 17. Olho esquerdo (  ) Sim  (  ) Não 

DADOS CLÍNICOS (SUPORTE VENTILATÓRIO) 

18. Dispositivo ventilatório 

18.1 (  ) Tubo endotraqueal 18.3 (  ) Macronebulizador/O2 a ___litros 18.5 (  ) Cateter nasal/O2 a ___litros 

18.2 (  ) Máscara de Venturi a____ % 18.4 (  ) Traqueostomia 18.6 (  ) Ar ambiente 

19. Ventilação mecânica invasiva? (  ) Sim   (  ) Não 

20. Modo ventilatório 

20.1 (  ) PCV 21.2 (  ) VCV 22.3 (  ) CPAP 23.4 (  ) SIMV 24.5 (  ) PSV 25.6 (  ) BIPAP 26.7 (  ) NA 

27. Ventilação mecânica não-invasiva? (  ) Sim   (  ) Não 

28. Valor de PEEP:       cmH2O 29. FiO2:           % 

29. Fixação do tubo endotraqueal: 29.1 (  ) Acima do pavilhão auricular  29.2 (   ) Abaixo do pavilhão auricular 

DADOS CLÍNICOS (SUPORTE HEMODINÂMICO) 

30. Uso de drogas vasoativas endovenosa? (  )Sim   (  )Não  

31. (  )Noradrenalina     32. (  )Nitroglicerina      33. (  )Dobutrex     34. (  )  Tridil       35. (  )  Vasopressina       

Parâmetros hemodinâmicos: 36. PAS:_________;37. PAD:_________; 38. FC:___________; 

                                                39. FR:__________; 40. T:____________; 41. SaO2:_________% 

42. Uso de cateteres (  ) Sim  (  )Não 

43. (  ) Cat. PAM 44. (  ) Cat. HD 45. (  ) Cat. central 46. (  ) Cat. Swan-Ganz 47. (  ) AVP 

DADOS CLÍNICOS ( AVALIAÇÃO OCULAR)  

48. Número total de  piscar/min: 

49.  Avaliação do reflexo de piscar/min: 49.1 (   ) < 5 vezes/min 49.2 (   ) 5 vezes/min 49.3 (   ) > 5 vezes/min 

50. Avaliação da exposição do globo ocular (OD) 51. Avaliação da exposição do globo ocular (OE) 

50.1 (   ) Córnea completamente exposta 51.1 (   ) Córnea completamente exposta 

50.2 (   ) 1/2 da córnea exposta (íris + pupila) 51.2 (   ) 1/2 da córnea exposta (íris + pupila) 

50.3 (   ) 1/3 inferior da córnea exposta (íris) 51.3 (   ) 1/3 inferior da córnea exposta (íris) 

50.4 (   ) Conjuntiva exposta (apenas esclera visível) 51.4 (   ) Conjuntiva exposta (apenas esclera visível) 

50.5 (   ) Fechamento palpebral completo 51.5 (   ) Fechamento palpebral completo 

52. 

53. 

Hiperemia ocular? OD (   ) Sim   (   )Não / OE (   ) Sim   (   )Não 

Se presente, classifique de acordo com a categoria abaixo:  
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53.1 (   )Hiperemia superficial (dilatação dos vasos da superfície conjuntival afastada da córnea) 

53.2 (   )Vasos sanguíneos dilatados em região conjuntival e perilimbar 

53.3 (   )Vasos sanguíneos numerosos e obviamente dilatados em conjuntiva e início da córnea 

53.4 (   )Vasos sanguíneos numerosos e dilatados dispersos por toda a superfície ocular 

53.5 (   ) Não se aplica 

54. 

55. 

Secreção mucosa? OD (   ) Sim   (   )Não / OE (   ) Sim   (   )Não 

Classificação  

55.1(   )Filamentos mucóides 55.2(   )Placas mucosas 55.3 (   )Secreção muco-purulenta 

55.4(   )Secreção purulenta 55.5(   ) Não se aplica 

Edema palpebral ?  Quemose conjuntival ?  Hemorragia conjuntival ?  Proptose? 

56. OD (   ) Sim   (   )Não 

57. OE  (   ) Sim   (   )Não 

58. OD(   ) Sim   (   )Não 

59. OE  (   ) Sim   (   )Não 

60. OD (   ) Sim   (   )Não 

61. OE (   ) Sim   (   )Não 

62. OD (   ) Sim   (   )Não 

63. OE (   ) Sim   (   )Não 

MEDICAMENTOS EM USO:  64 (  ) Analgésicos  

65 (  ) Antibiótico 76 (  ) Broncodilatadores 87 (  ) Inibidores dos canais de cálcio 

66 (  ) Anticoagulantes 77 (  ) Betabloqueadores 88 (  ) Inibidores dos receptores de angiotensina 

67 (  ) Antidepressivos 78 (  ) Corticosteróides 89 (  ) Anti-hipertensivo de ação central 

68 (  ) Antiepiléticos 79 (  ) Diuréticos 90 (  ) Insulina/Hipoglicemiantes 

69 (  ) Anti-eméticos 80 (  ) Digitálicos 100 (  ) Inibidor/protetor da secreção gástrica 

70 (  ) Anti-inflamatórios 81 (  ) Eletrólitos 101 (  ) Vasoconstrictores 

71 (  ) Antiarrítmico  82 (  ) Hemoderivados 102 (  ) Inotrópico de ação direta 

72 (  ) Ansiolíticos 83 (  ) Hipnóticos 103 (  ) Vasodilatador 

73 (  ) Antipsicóticos 84 (  ) Hormônios 104 (  ) Vitamina 

74 (  ) Atropina 85 (  ) Hipolipimiantes 105 (  ) Opióide 

75 (  ) Bloqueadores musculares 86 (  ) Inibidores da ECA   

106. BALANÇO HÍDRICO ACUMULADO (24 horas): 

EXAMES LABORATORIAIS 

107. Hemograma: 110. Sódio: 113. Cálcio: 116. Leucócitos: 

108. Hematócrito: 111. Potássio: 114. Ureia: 

109. Plaquetas: 112. Magnésio: 115. Creatinina:  

FATORES AMBIENTAIS 117 Umidade:          %  118 Temperatura:            ºC 

FATORES DE RISCO DA NANDA-I DO DIAGNÓSTICO RISCO DE OLHO SECO 

119 Terapia com VM: (  ) Sim (  ) Não 120. Regime de tratamento: (  ) Sim (  ) Não 

121 Fatores ambientais: (  ) Ar condicionado  

(  ) Vento excessivo (  ) Baixa umidade   
122. Lesões neurológicas com perda sensorial reflexa motora:  

(  ) Lagoftalmia (  ) Falta de reflexo espontâneo de piscar 

DE RISCO DE OLHO SECO 161.  OD: (  ) Sim (  ) Não 162. OE: (  ) Sim (  ) Não 

DIAGNÓSTICO DE OLHO SECO 163.  OD: (  ) Sim (  ) Não 164. OE: (  ) Sim (  ) Não 
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APÊNDICE B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Esclarecimentos 

Este é um convite para você participar da pesquisa “Validação do diagnóstico 

de enfermagem Risco de olho seco                      ”,              

pesquisador responsável professora Dra. Allyne Fortes Vitor. Sua participação é 

voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer momento, retirando 

seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. Esta 

pesquisa tem como objetivo geral validar o diagnóstico de enfermagem Risco de 

olho seco da NANDA-Internacional em pacientes críticos internados em Unidade de 

Terapia Intensiva e como objetivo específico identificar a prevalência deste 

diagnóstico. 

A motivação deste estudo surgiu a partir da necessidade de verificar o 

processo de validação do referido diagnóstico de enfermagem para permear a 

incorporação deste na prática de enfermagem, entendendo que seus componentes, 

mesmo aprovados pela NANDA-I, necessitam ser testados por meio de pesquisas 

com diferentes realidades e populações. 

Caso você decida participar, você será submetido(a) ao(s) seguinte(s) 

procedimentos: na etapa de coleta de dados o pesquisador preencherá um 

formulário por meio do qual serão coletados dados do prontuário de caracterização 

sociodemográfica e dados clínicos de saúde.  Em seguida, o pesquisador realizará 

uma observação à beira do leito com a finalidade de identificar se existem fatores de 

risco descritos no NANDA-I para o diagnóstico de enfermagem Risco de olho seco.  

Durante a realização da avaliação clínica ocular a previsão de riscos é 

mínima, ou seja, o risco que você corre é semelhante àquele sentido num exame 

físico ou psicológico de rotina. Você terá como benefício a possível detecção 

precoce para o risco do olho seco, o qual será comunicado à equipe intensivista 
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para que haja encaminhamento para tratamento clínico oftalmológico adequado. 

Além disso, será sugerido um protocolo de cuidados de enfermagem para prevenção 

deste risco elaborado com as melhores evidências científicas disponíveis. 

Em caso de algum problema que você possa ter, relacionado com a pesquisa, 

você terá direito a assistência gratuita que será prestada pela pesquisadora 

responsável Profa. Dra. Allyne Fortes Vitor e demais membros da equipe Jéssica 

Naiara de Medeiros Araújo e Fabiane Rocha Botarelli. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando 

para a pesquisadora responsável Profa. Dra. Allyne Fortes Vitor pelo telefone: (84) 

3215-3429. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em 

qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. Os dados coletados 

serão confidenciais e serão divulgados apenas em congressos ou publicações 

científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em 

local seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será 

assumido pela pesquisadora responsável e reembolsado para você. Se você sofrer 

algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

telefone 3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra 

com a pesquisadora responsável Professora Dra. Allyne Fortes Vitor no endereço: 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Departamento de Enfermagem, na 

Avenida Salgado Filho, S/N, Campus Universitário Lagoa Nova. 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os 

dados serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e 

benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, 

concordo em participar da pesquisa “Validação do diagnóstico de 

enfermagemRisco de Olho Seco em pacientes críticos”, e autorizo a divulgação 

das informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas 

desde que nenhum dado possa me identificar. 
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Natal/RN, ____ / ____/ ________ 

 

Assinatura do participante/responsável 

Declaração do pesquisador responsável 

Como pesquisador responsável pelo estudo, declaro que assumo a inteira 

responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e 

direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim 

como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo.Declaro ainda 

estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei infringindo 

as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

Natal/RN, ____ / ____/ ________ 

 

 

Pesquisadora Responsável: Profa. Dra. Allyne Fortes Vitor 

Comitê de Ética e Pesquisa: End. Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova. 

Caixa Postal: 1666, CEP: 59072-970, Natal/RN – Brasil. Telefone: 3215-3135. Home 

Endereço eletrônico: www.etica.ufrn.br. E-mail: cepufrn@reitoria.ufrn.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 

http://www.etica.ufrn.br/
mailto:cepufrn@reitoria.ufrn.br
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APÊNDICE C - Carta convite 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

 

CARTA CONVITE  

Natal,__ de ___________ de 2015. 

A:__________________________________ 

 

Venho mediante esta carta, solicitar sua participação na pesquisa intitulada 

“Validação diagnóstico de enfermagem Risco de olho seco em pacientes adultos 

              U          T       I        ”,                               ,      

julgar a presença do diagnóstico de enfermagem Risco de olho seco, após examinar 

a minha amostra. Encaminharei a você as planilhas que correspondem às 

avaliações dos pacientes internados em Unidade de Terapia Intensiva 

acompanhados em meu estudo. Estas planilhas contemplam o conjunto de fatores 

de risco do diagnóstico em estudo. Depois que forem preenchidas as planilhas, 

estas deverão retornar para mim. 

Caso deseje participar, peço que me responda o mais rápido possível. 

Posteriormente, serão enviadas as informações necessárias para o preenchimento 

do instrumento, o instrumento propriamente dito e o termo de consentimento livre e 

esclarecido (TCLE). Caso deseje, você poderá retirar o seu consentimento em 

qualquer fase do estudo. 

Espero sua resposta e, desde já, agradeço sua atenção e cooperação, 

Respeitosamente, 

 

Doutoranda Fabiane Rocha Botarelli 

Profª. Drª. Allyne Fortes Vitor 
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APÊNDICE D - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 (DIAGNOSTICADORES) 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE  

Prezado Enfermeiro(a), 

E    é                      h  ( )                        “Validação do diagnóstico 

de enfermagem Risco de olho seco em pacientes internados em Unidade de Terapia 

I        ”. S       b          á parte da etapa de inferência diagnóstica de minha 

pesquisa. Este estudo tem como objetivo avaliar o diagnóstico de enfermagem Risco 

de olho seco da NANDA-Internacional em pacientes internados em Unidade de 

Terapia Intensiva, determinando assim, a incidência do diagnóstico em estudo e de 

seus respectivos fatores de risco. 

Solicito sua participação para examinar a presença ou ausência do 

diagnóstico de enfermagem em estudo, após a coleta de dados feita por minha 

equipe em pacientes internados em Unidade de Terapia Intensiva. Você receberá  

planilhas contendo as informações dos participantes e um quadro de definições 

conceituais e operacionais dos fatores de risco para inferência do diagnóstico Risco 

de olho seco.   

Requeiro então, que você assine no topo das planilhas, a sua inferência 

acerca da ocorrência do diagnóstico Risco de olho seco. Enviarei por e-mail 

eletrônico ou presencialmente de acordo com a sua disponibilidade.  

Os participantes não serão identificados, garantindo-se o sigilo das respostas. 

Sua participação é valiosa, pois possibilitará estabelecer padrões de referência para 

validação do diagnóstico e seus respectivos fatores de risco. A qualquer momento 

você poderá ter acesso a informações referentes a pesquisa por meio do meu 

contato. Ao aceitar, você receberá uma cópia deste termo, ficando outra cópia 

comigo. 

Consentimento Livre e Esclarecido: 
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Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter 

entendido o que foi me explicado, concordo em participar da pesquisa. 

 

Natal, __ de _____________ de 2015. 

 

Participante da pesquisa: 

 

_____________________________________________________________ 

Assinatura (por extenso)/RG 

Pesquisador responsável: 

 

_____________________________________________________________ 

Assinatura (por extenso)/RG 
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ANEXO A – Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO C – Folder do treinamento 
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ANEXO C – Quadro sinóptico das definições constitutivas dos fatores de risco 

do diagnóstico de enfermagem Risco de olho seco 

 
 

Definições dos fatores de risco para o olho seco relacionados ao histórico de saúde, 

exposição ambiental, alteração nos mecanismos de proteção ocular, assistência 

ventilatória, agentes farmacológicos e tratamento cirúrgico. 

FATORES DE RISCO RELACIONADOS AO HISTÓRICO DE SAÚDE 

DEFINIÇÕES FONTE DE DADOS 

Envelhecimento 

As variações fisiológicas que se desenvolvem com o 
envelhecimento também estão envolvidas na gênese do olho 
seco e incluem diminuição de volume e fluxo lacrimal, 
aumento da osmolaridade, perda da estabilidade do filme 
lacrimal e alterações na composição lipídica das glândulas de 
Meibômio. 

(FONSECA; 
ARRUDA; ROCHA, 
2010) 

Os hormônios andrógenos mantêm a função normal da 
glândula meibomiana e da gândula lacrimal principal e 
também exercem atividade antiinflamatória. Portanto, a perda 
de andrógenos, comum no envelhecimento, resulta na 
incapacidade da superfície ocular em responder 
adequadamente aos estímulos ambientais. 

(STERN et al., 
2004) 

Doenças autoimunes 

O sistema imune anormal não consegue distinguir claramente 
entre antígenos estranhos e auto-antígenos, conduzindo 
assim à produção de anticorpos contra auto-antígenos com 
resposta imune anormal. O tecido ocular se torna o alvo dos 
auto-anticorpos, que conduz a manifestações oculares do olho 
seco.  

(YANG et al., 2015) 

As células do sistema imune agridem e destroem as glândulas 
responsáveis pela produção lacrimal. 

(MILLER, 2013) 

Sexo feminino 

Mulheres na menopausa têm maior chance de desenvolver 
olho seco, provavelmente devido à diminuição na produção de 
andrógenos e estrógenos, e consequente disfunção das 
glândulas meibomianas. Este quadro pode ser agravado com 
os fatores relacionados à idade. 

(FONSECA; 
ARRUDA; ROCHA, 
2010) 

O sexo feminino é um dos fatores predisponentes para o olho 
seco  e o avançar da idade aumenta o risco com o uso de 
terapia de reposição hormonal.  

(BRON et al., 2014) 

Mulheres com falência ovariana prematura possuem (ALVES, 2010) 
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deficiência de estrogênio e risco elevado de acometimento de 
olho seco. 

Estilo de vida/Tabagismo 

O tabagismo provoca deterioração da camada lipídica do filme 
lacrimal pré-corneal, produzindo sintomas oculares. 

(MCGINNIGLE; 
SHEHZAD; 
EPERJESI, 2012) 

FATORES DE RISCO RELACIONADOS A EXPOSIÇÃO AMBIENTAL 

DEFINIÇÕES FONTE DE DADOS 

Fatores ambientais (Ar condicionado, Vento excessivo, Baixa umidade) 

Fatores ambientais como a baixa umidade, vento excessivo e 
ar condicionado podem aumentar a evaporação das lágrimas 
e quando associados a uma baixa produção lacrimal podem 
pioram o estado de inflamação da superfície ocular. 

(YAO et al., 2011) 

A taxa de evaporação do filme lacrimal aumenta com um fluxo 
de ar aumentado, aumento da temperatura ou umidade 
reduzida. O aumento da fenda palpebral e um intervalo longo 
de piscar agravam o quadro evaporativo. 

(MCGINNIGLE; 
SHEHZAD; 
EPERJESI, 2012) 

A quantidade lacrimal normal e os seus antiinflamatórios 
constituintes reparam e previnem os danos das tensões 
ambientais, tais como ventos, baixa umidade e exposição à 
microoganismos. A falta de produção lacrimal expõe a 
superfície ocular para o risco de danos provocados por estes 
fatores. 

(STERN et al., 
2004) 

Condições como baixa umidade e aumento do fluxo de ar 
sobre a superfície ocular aumentam a evaporação do filme 
lacrimal.   

(BRON et al., 2014) 

FATORES DE RISCO RELACIONADOS A ALTERAÇÃO NOS MECANISMOS DE 

PROTEÇÃO OCULAR 

DEFINIÇÕES FONTE DE DADOS 

Alteração neurológica com perda sensorial reflexa motora: Lagoftalmia 

Fechamento palpebral incompleto é o principal fator 
predisponente para doenças da superfície ocular, dos quais se 
inclui o olho seco. 

(ALANSARI; 
HIJAZI;  
MAGHRABI, 2015) 

Flacidez palpebral do globo ocular resultante da supressão 
da função do músculo orbicular por mecanismos fisiológicos 
durante o sono ou secundário a tratamentos com sedação e 
bloqueadores neuromusculares. 

(KOROLLOF et al., 
2004) 

Limitação do fechamento palpebral por alteração dinâmica do 
músculo orbicular decorrente de paralisia do nervo facial. 

(GRIXTI et al., 
2012) 

Incompleto fechamento palpebral por redução do tônus do 
músculo orbicular secundário ao uso de sedativos com 

(HORNG et al., 
2014; 
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consequente exposição da superfície ocular e aumento da 
evaporação do filme lacrimal. 

MERCIECA et al., 
1999) 

Fechamento patológico incompleto das pálpebras. (ROSENBERG; 
LEWIS; EISEN, 
2008) 

Fechamento incompleto patológico das pálpebras derivados 
de sedativos e bloqueadores neuromusculares  que inibem a 
contração ativa do músculo orbicular, resultando em 
exposição da córnea e ressecamento. 

(KOCAÇAL-
GÜLER; EŞER; 
EĞRILMEZ, 2011) 

Alteração neurológica com perda sensorial reflexa motora: Redução ou 

ausência do reflexo de piscar 

A redução do reflexo de piscar diminui o mecanismo de 
proteção de distribuição da lágrima de maneira uniforme à 
totalidade da superfície ocular. 

(MERCIECA et al., 
1999) 

A redução do reflexo de piscar limita de forma significativa a 
capacidade conjunta do bombeamento das pálpebras e do 
filme lacrimal na limpeza e remoção dos microorganismos da 
superfície ocular.  

(GRIXTI et al., 
2012) 

O reflexo de piscar age distribuindo de forma periódica e 
uniforme a lágrima sobre a superfície ocular e estimula tanto a 
secreção como a drenagem mecânica da lágrima pelo sistema 
de drenagem lacrimal. 

(YANOF; DUKER, 
2011; 

Tratamento coadjuvante com bloqueadores neuromusculares 
e sedativos em UTI podem abolir ou diminuir o reflexo de 
piscar, reduzir a função protetora da pálpebra e resultar em 
estabilidade prejudicada do filme lacrimal.  

(HORNG et al., 
2014) 

O uso da sedação para facilitar a adequação da ventilação 
mecânica afeta o funcionamento de contração/relaxamento de 
toda musculatura esquelética. Dentre os diversos efeitos, no 
sistema óculo-motor pode resultar em falha no mecanismo de 
fechamento das pálpebras e perda do reflexo de piscar. 

(SHAN; MIN, 2010; 

AL-RIBH et al., 
2012) 

Alteração neurológica com perda sensorial reflexa motora: Redução do reflexo 

sensorial da córnea 

O reflexo córneo-palpebral é essencial para proteção da 
córnea contra ameaças físicas. Lesões traumáticas do quinto 
nervo craniano alteram a inervação sensorial da córnea e 
produzem inflamações crônicas da superfície ocular por 
diminuição da sensibilidade. 

(GRIXTI et al., 
2012) 

O uso de bloqueadores neuromusculares pode causar a perda 
dos mecanismos de proteção do reflexo córneo-palpebral, 
resultando em anestesia da córnea e aumento de risco às 
ceratopatias de exposição. 

(HORNG et al., 
2014) 

Alteração neurológica com perda sensorial reflexa motora: Ausência do 
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Fenômeno de Bell 

É o desvio do olho para cima durante o sono e torna-se um 
mecanismo de proteção à córnea quando as pálpebras não se 
fecham adequadamente. 

(DEMIREL et al., 
2014) 

Rotação para cima do globo ocular como mecanismo de 
proteção à córnea. 

(GRIXTI et al., 
2012) 

Alteração neurológica com perda sensorial reflexa motora: Ausência de 

movimentos oculares aleatórios 

Movimentos não intencionais que servem como mecanismo de 
proteção durante o sono, espalhando o filme lacrimal na 
superfície ocular nas pálpebras fechadas, impedindo a anóxia 
da córnea e a perda da função epitelial. A sedação interfere em 
sua função, fazendo com que o olho fique susceptível ao 
ressecamento. 

(GRIXTI et al., 
2012) 

Funciona como mecanismo de proteção para manutenção da 
umidade e integridade da superfície ocular. A sedação pode 
comprometer sua função, e quando associada à lagoftalmia, 
acelerar o ressecamento da córnea e produzir ceratopatia de 
exposição.    

(SHAN; MIN, 
2010) 

(HORNG et al., 
2014) 

São movimentos lentos, conjugados ou desconjugados, para a 
direita e para a esquerda, ou verticais e frequentemente 
observados no sono normal. 

(KANSKI, 2008) 

Quemose 

Retenção de líquido no espaço conjuntival associada ao 
rompimento de capilares. Contribui para o fechamento 
palpebral incompleto e exposição da superfície ocular, que 
resulta no risco de ressecamento, infecção e cicatrizes na 
córnea.  

(ALANSARI; 
HIJAZI; 
MAGHRABI, 2015) 

Causado pela diminuição do retorno venoso para a conjuntiva. (OH et al., 2009) 

Apreensão de líquidos no tecido conjuntival ocasionada por 
sobrecarga de volume, e quando associado à ventilação com 
pressão positiva por aumento da pressão venosa jugular, com 
consequente comprometimento do retorno venoso para as 
estruturas oculares. 

(GRIXTI et al., 
2012) 

Formação de edema conjuntival ocasionado a partir de 
desequilíbrio de fluidos e de ventilação de pressão positiva que 
conduz a uma interferência mecânica no fechamento palpebral. 

(JAMMAL et al., 
2012) 

Retenção de líquidos no espaço conjuntival ocasionado pelo 
aumento da permeabilidade capilar. 

(EZRA et al., 2009 

SHAN; MIN, 2010) 

Edema da conjuntiva ocasionada por sobrecarga de volume, 
aumento da permeabilidade vascular e ventilação com pressão 
positiva, que eleva a pressão venosa e reduz a drenagem do 
sangue. Esta formação pode dificultar o correto fechamento das 
pálpebras. 

(KOCAÇAL-
GÜLER; EŞER; 
EĞRILMEZ, 2011) 
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Vazamento de líquido nos tecidos perioculares atribuído a 
pressão venosa jugular elevada, associada, muitas vezes, ao 
uso da PEEP, fixação apertada do tubo endotraqueal e causas 
metabólicas (diminuição de proteínas). 

(MERCIECA et al., 
1999) 

Uma condição na qual as membranas que revestem as 
pálpebras estão com retenção de fluido. A depender da 
gravidade, pode impedir o correto fechamento palpebral.  

(KANSKI, 2012) 

Acúmulo de líquido na conjuntiva originado por sobrecarga 
hídrica, permeabilidade vascular aumentada, pressão oncótica 
baixa e diminuição do retorno venoso para região ocular em 
pacientes com ventilação por pressão positiva. 

(VAN DER 
WEKKEN, 2013) 

C  h           "  h             ” é                        iva 
como um resultado dos efeitos adversos do suporte ventilatório. 

(AL-RIBH et al., 
2012) 

Vazamento de líquido nos tecidos perioculares, específico na 
conjuntiva, devido ao aumento da pressão venosa jugular e à 
fuga de fluido na região periocular. Também  h         “  h   
          ”                      decorre de efeitos 
secundários do uso da ventilação com pressão positiva.  

(HORNG et al., 
2014) 

FATORES DE RISCO RELACIONADOS A ASSISTÊNCIA VENTILATÓRIA 

DEFINIÇÕES FONTE DE DADOS 

Terapia com ventilação mecânica 

Ventilação mecânica com pressão expiratória final positiva 
(PEEP) pode ter efeitos deletérios sobre o olho pelo aumento 
da pressão intra-ocular e comprometimento da perfusão 
ocular.  

(AL-RIBH et al., 
2012) 

Ventilação mecânica com pressão positiva intermitente 
estimula a estase venosa e retenção de líquidos, que colabora 
com o aparecimento da quemose e hemorragia subconjuntival. 

(SO et al., 2008) 

A ventilação mecânica, tratamento comum em pacientes 
internados na UTI, está associado ao uso da PEEP, que 
causa retenção hídrica facial e edema conjuntival, pelo 
aumento da pressão intra-torácica. 

(ALANSARI; 
HIJAZI; 
MAGHRABI, 2015) 

O uso da ventilação mecânica como suporte respiratório 
necessita frequentemente de sedativos para melhor 
adequação ventilatória, e, em algumas situações, de 
bloqueadores neuromusculares. Estas associações diminuem 
os mecanismos naturais de proteção ocular e aumentam o 
risco de danos à superfície ocular. 

(LENART; 
GARRITY, 2000) 

Retorno venoso comprometido para região ocular devido por 
ocasião da ventilação com pressão positiva e pode levar a 
lagoftalmia e ressecamento epitelial. 

(VAN DER 
WEKKEN, 2013) 

A pressão venosa jugular elevada ocasiona o acúmulo de 
fluidos na região periocular e está estreitamente associada à 
ventilação com pressão positiva. 

(HORNG et al., 
2014) 
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A ventilação mecânica  associada ao uso da PEEP pode 
comprometer o retorno venoso, favorecer a quemose, diminuir 
a produção lacrimal  com consequente ressecamento e 
diminuição da resistência à infecção. 

(DAWSON, 2005) 

Pressão expiratória final positiva (PEEP) elevada 

PEEP em excesso estimula a retenção de sódio e água e 
resulta em edema conjuntival.   

(GRIXTI et al., 
2012) 

Os distúrbios da superfície ocular em pacientes internados na 
UTI estão associados ao uso de valores elevados da PEEP e 
seus efeitos hemodinâmicos que comprometem o retorno 
venoso facial e induzem a formação de quemose e 
fechamento palpebral incompleto. 

(OH et al., 2009) 

Uso de dispositivos de oxigenoterapia: Máscaras de VMNI* mal adaptadas; 

macronebulizador, máscara de venturi, cateter nasal 

Os dispositivos de suporte ventilatório não invasivos 
adaptados na região facial expõem a córnea ao fluxo de 
oxigênio em uma concentração superior a 21%, aumentando 
1,96 vezes a chance de desenvolver alterações oculares por 
ressecamento em comparação aos que não os utilizam.  

(HORNG et al., 
2014) 

Nebulização de medicamentos com alto fluxo 

A nebulização de medicamentos com um alto fluxo pode 
comprometer a manutenção da umidade da superfície ocular e 
causar sinais inflamatórios, desconforto e dano epitelial. 

(KOCAÇAL-
GÜLER; EŞER; 
EĞRILMEZ, 2011) 

FATORES DE RISCO RELACIONADOS AO TRATAMENTO MEDICAMENTOSO 

DEFINIÇÕES FONTE DE DADOS 

Inibidores da enzima conversora da angiotensina, anti-histamínicos, diuréticos, 

antipsicóticos 

Estes medicamentos afetam a formação de filme lacrimal, 
diminuindo a produção do volume lacrimal, o que resulta em 
ressecamento ocular e consequente dano à superfície ocular. 

(HORNG et al., 
2014;  

SHAN; MIN, 2010; 

KOROLLOF et al., 
2004) 

Sedativos, ansiolíticos, bloqueadores musculares, antidepressivos tricíclicos, 

relaxantes musculares, hipnóticos 

Sedativos e bloqueadores neuromusculares inibem a 
contração ativa do músculo orbicular, resultando em 
fechamento palpebral incompleto, exposição da córnea e 
ressecamento. 

(KOCAÇAL-
GÜLER; EŞER; 
EĞRILMEZ, 2011; 
GRIXTI et al., 2012) 

Agentes paralisantes e sedativos diminuem a produção 
lacrimal e aumentam a chance de ocorrência de ressecamento 

(SARITAS et al., 
2013) 
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ocular. 

Compromete os reflexos oculares e os mecanismos de 
proteção ocular, além de mascarar ou impedir a verbalização 
de sintomas oftalmológicos precoces para suspeita de 
distúrbios oculares, como é o caso da dor. 

(VAN DER 

WEKKEN; 2013) 

O uso de sedação e bloqueadores neuromusculares inibem o 
mecanismo ativo contração do músculo orbicular e a 
concomitante inibição do músculo levantador da pálpebra 
superior e ocasiona o lagoftalmo, com risco aumentado para 
ressecamento e danos epiteliais à córnea. 

(ROSENBERG; 
LEWIS; EISEN, 
2008; MERCIECA 
et al., 1999) 

A sedação interfere nos movimentos oculares aleatórios, inibe 
o fenômeno de Bell, diminui o reflexo espontâneo de piscar, 
compromete a função das glândulas lacrimais e aumenta o 
risco de exposição e ressecamento da superfície ocular com o 
fechamento palpebral incompleto. 

(SHAN; MIN, 2010; 
HORNG et al., 
2014; AL-RIBH et 
al., 2012) 

FATOR DE RISCO RELACIONADO AO TRATAMENTO CIRÚRGICO 

DEFINIÇÃO FONTE DE DADOS 

Tratamento cirúrgico 

O uso de anestésicos gerais utilizados para o tratamento 
cirúrgico inibe o efeito secretório das glândulas lacrimais e 
conduz a desidratação da superfície ocular. Associado a 
lagoftalmia ocorre o aumento da taxa de evaporação do filme 
lacrimal, e associado ao tempo cirúrgico ocorre a falha da na 
taxa de secreção suficiente para compensar os resultados 
decorrentes da evaporação. Como consequência ocorre a 
hiperosmolaridade do filme lacrimal que atua como agente 
tóxico e causa danos epiteliais. 

(GRIXTI et al., 
2012) 

 
 
 
 
 
 
 

 


