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RESUMO 

 

Objetivou-se avaliar o DE Risco de Olho Seco e o Ressecamento Ocular em pacientes 

adultos em período pós-operatório imediato.  Trata de estudo transversal, realizado no 

Centro Cirúrgico e na Unidade de Recuperação Pós-Anestésica (URPA) em um 

Hospital do nordeste do Brasil no período de maio a agosto de 2017. A população 

constituiu-se de pacientes adultos submetidos a procedimento cirúrgicos, amostra de 

157 pacientes. O instrumento de coleta de dados constituiu-se de dados epidemiológicos 

e clínicos, fatores de risco da NANDA-I e os resultado de enfermagem Gravidade do 

Olho Seco da Nursing Outcomes Classification (NOC). Dois enfermeiros 

diagnosticadores fizeram a inferência dos desfechos. Na análise descritiva utilizaram-se 

frequências, medidas do centro da distribuição e respectivas variabilidades. Para as 

variáveis associativas utilizou o Qui-quadrado de Pearson e em frequências menores 

que cinco, o teste de Fisher. A magnitude da associação pela Razão de Prevalência. 

Obteve-se parecer favorável do Comitê de Ética em Pesquisa nº 2.004.545 e CAAE nº 

64881717.5.0000.5537. Dos 157 pacientes do estudo 52,23% eram do sexo masculino, 

idade média 48,90 (±15,98) anos, com companheiro (60,51%), nascido no interior do 

Rio Grande do Norte (RN) (56,05%), residem na capital do RN (49,8%), com tempo 

médio de estudo de 9,11 (±3,94) anos, trabalham com remuneração (54,78%) e 

recebiam em média 1,63 (±1,21) salários mínimos. A prevalência do DE Risco de Olho 

Seco foi de 14,65% e o Ressecamento Ocular de 85,35% nos pacientes em pós-

operatório imediato. Foi significantemente estatístico a especialidade cirúrgica 

(p<0,017), a hipertensão arterial (p<0,009) e diabetes (p<0,004) para o Ressecamento 

Ocular no Olho Esquerdo (OE) e a hipertensão arterial (p<0,016) para o DE Risco de 

Olho Seco. Apresentou significância estatística a utilização do anestésico geral 

(p<0,004), o anestésico raquidiano (p<0,046) e o inibidor/protetor de secreção gástrica 

no Olho Direito (OD) para o Ressecamento Ocular e o anestésico geral (p<0,017) para o 

DE Risco de Olho Seco. Quanto aos fatores de risco foram significante o histórico de 

alergia (p<0,048) para o DE Risco de Olho Seco e envelhecimento (p<0,046) e regime 



de tratamento (p<0,027) para o Ressecamento ocular. Em relação as características 

clínicas observou significância a hiperemia (p<0,010) e lacrimejamento excessivo 

(p<0,041) para o DE Risco de Olho Seco e hiperemia OD (p<0,032), hiperemia OE 

(p<0,002) e lacrimejamento excessivo OD (p<0,020) para o Ressecamento Ocular. 

Também foi significante o resultado do teste de Schirmer insuficiente (p<0,001) tanto 

para o DE Risco de Olho Seco quanto para o Ressecamento Ocular em ambos os olhos. 

Ao tratar da Gravidade do Olho Seco observou-se resultado significantemente 

estatístico para o Ressecamento Ocular os indicadores diminuição da produção lacrimal 

(P<0,001) e vermelhidão da conjuntiva (p<0,028) para o OD e diminuição de produção 

lacrimal (p<0,001) e vermelhidão da conjuntiva (p<0,001) para o OE. O presente estudo 

foi relevante para incentivar iniciativas de prevenção do Ressecamento Ocular em 

pacientes em pós-operatório imediato. 

Palavras-chave: Enfermagem; Síndromes do olho seco; Ceratoconjuntivite Seca; 

Centros Cirúrgicos. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this study was to evaluate the risk of dry eye and eye dryness in adult 

patients in the immediate postoperative period. This is a cross-sectional study carried 

out at the Surgical Center and Post-Anesthetic Recovery Unit (URPA) at a Hospital in 

the northeast of Brazil from May to August 2017. The population consisted of adult 

patients submitted to surgical procedures, of 157 patients. The data collection 

instrument consisted of epidemiological and clinical data, NANDA-I risk factors and 

Nursing Outcomes Classification (NOC) Nursing Outcome results. Two diagnostic 

nurses made the inference of the outcomes. In the descriptive analysis we used 

frequencies, measures of the distribution center and respective variabilities. For the 

associative variables, Pearson's Chi-square was used and in frequencies smaller than 

five, Fisher's test. The magnitude of the association by the Prevalence Ratio. A 

favorable opinion was obtained from the Ethics Committee in Research nº 2,004,545 

and CAAE nº 64881717.5.0000.5537. Of the 157 patients in the study, 52.23% were 

male, mean age 48.90 (± 15.98) years, with partner (60.51%), born in the interior of Rio 

Grande do Norte (Brazil) (49.8%), with a mean study time of 9.11 (± 3.94) years, paid 

(54.78%) and received an average of 1.63 ( ± 1.21) minimum wages. The prevalence of 

dry eye risk was 14.65% and ocular dryness of 85.35% in patients in the immediate 

postoperative period. Statistically significant was the surgical specialty (p<0.017), 

arterial hypertension (p<0.009) and diabetes (p<0.004) for left eye ocular resection (OE) 

and arterial hypertension (p<0.016) of Dry Eye. Statistical significance was found for 

the use of general anesthetics (p<0.004), spinal anesthetic (p<0.046) and the Right Eye 

(OD) inhibitor / protector for Ocular Dryness and general anesthetic (p<0.017) for the 

dry eye risk. Regarding the risk factors, the history of allergy (p<0.048) for dry eye risk 

and aging (p<0.046), treatment regimen (p<0.027) for ocular resection were significant. 

In relation to clinical characteristics, hyperemia (p<0.010) and excessive tearing 

(p<0.041) were observed for OD and OD hyperemia (p<0.032), OE hyperemia (p 

<0.002) and excessive tearing OD (p<0.020) for Ocular Dryness. The results of the 

insufficient Schirmer test (p<0.001) were also significant for both dry eye risk and 



ocular dryness in both eyes. In the treatment of dry eye severity, a statistically 

significant result for ocular dryness was observed for the indicators of decreased 

lacrimal production (P<0.001) and conjunctival redness (p<0.028) for DO and 

decreased lacrimal production (p<0.001) and conjunctival redness (p<0.001) for OE. 

The present study was relevant to encourage initiatives to prevent eye dryness in 

patients in the immediate postoperative period. 

 

Keywords: Nursing; Dry Eye Syndromes; Keratoconjunctivitis Sicca; Surgicenters. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA 

Os objetos deste estudo são o Diagnóstico de Enfermagem (DE) Risco de Olho 

Seco e o Ressecamento Ocular em pacientes adultos no período pós-operatório 

imediato. Neste sentido, para delimitar o problema, faz-se necessário abordar os 

seguintes assuntos: Plano de Ação Mundial sobre Saúde Ocular, Ressecamento Ocular, 

ambiente do Centro Cirúrgico, assistência de enfermagem, atenção perioperatória e 

Sistemas de Classificação de Enfermagem. 

Este estudo encontra-se em consonância com o Plano de Ação Mundial sobre 

Saúde Ocular 2014-2019 da Organização Mundial de Saúde (OMS) que apresenta como 

objetivo principal a redução do número das disfunções visuais e da cegueira por causas 

evitáveis. O plano destaca que em 2010 existiam no mundo 285 milhões de pessoas com 

alguma disfunção visual, das quais 39 milhões eram cegas. Destas disfunções, 80% 

poderiam ter sido prevenidas ou curadas antes do desenvolvimento da cegueira (OMS, 

2013). 

Nesse contexto, tem-se o Ressecamento Ocular adquirido durante 

hospitalização, um evento adverso prevenível por meio das ações de enfermagem, 

resultante de uma resposta humana indesejada identificada pela diminuição na 

volumetria lacrimal associada a sinais clínicos como hiperemia, filamentos mucosos, 

hipersensibilidade e sensação de corpo estranho (HERDMAN; KAMITSURU, 2015; 

DEWS, 2017).  

O Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), instituído pela Portaria 

nº 529 de 1º de abril de 2013, foi desenvolvido com intuito de reduzir os riscos que 

danos desnecessários podem provocar ao paciente. O PNSP define evento adverso como 

incidente que resulta em dano ao paciente e possui como objetivo geral contribuir para a 

qualificação do cuidado em saúde nos diversos âmbitos hospitalares (BRASIL, 2013). 

Caso o paciente com manifestações do evento adverso Ressecamento Ocular não 

seja tratado, poderá desenvolver a Síndrome do Olho Seco, também denominada de 

Ceratoconjuntivite Seca, uma doença multifatorial ocasionada pela diminuição na 

produção da lágrima e ou evaporação excessiva que promove a instabilidade do filme 

lacrimal, responsáveis por ocasionar ulcerações na córnea e consequente perda da visão 

(ALVES, 2010; ARITA et al., 2016; SCHUB; MENNELLA, 2016).  

A Síndrome do Olho Seco é uma das doenças oculares mais frequentes na 

América do Norte, com incidência de 12-15% nos adultos com idade superior a 55 anos 
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(SCHUB; MENNELLA, 2016). Estudo realizado em uma Unidade de Terapia Intensiva 

(UTI) apontou a Síndrome do Olho Seco como a afecção ocular mais frequente entre os 

pacientes, com incidência de 72,2% e o dano à córnea de 59%. O cuidado ocular passa 

despercebido em detrimento às ações de maior urgência em setores críticos, mas pode 

ser evitado por condutas acessíveis e de baixo custo (WERLI-ALVARENGA et al., 

2011).  

Os fatores de risco para a secura ocular incluem a deficiência na ingestão de 

vitamina A, umidade baixa, temperatura baixa, vento excessivo, envelhecimento, sexo 

feminino, tabagismo, lesões neurológicas com perda reflexa sensorial e motora, regime 

de tratamento (medicamentoso e cirúrgico), uso de ventilação mecânica invasiva e não 

invasiva, uso de computador por longos períodos, leitura prolongada, uso de lente de 

contato e doenças autoimunes (HERDMAN; KAMITSURU, 2015; ARAUJO, 2016; 

SCHUB; PRAVIKOFF, 2016). Entre os sinais e sintomas tem-se a visão embaçada, 

sensação de corpo estranho, dor, hiperemia, prurido, fotofobia e lacrimejamento 

excessivo reflexo (ALVES, 2010; MOORHEAD et al., 2016). 

O Ressecamento Ocular e o consequente Olho Seco podem ser diagnosticados 

por meio do teste de Schirmer, do teste de tempo de ruptura do filme lacrimal (TBUT), 

da citologia de impressão da superfície ocular, teste rosa bengala, lâmpada de fenda ou 

biomicroscópio, teste de coloração de fluoresceína (ALVES, 2010; GOMES et al., 

2013; CÂMARA et al., 2016; MOSENA et al., 2015; SCHUB; MENNELLA, 2016). 

Para a prevenção e tratamento desse evento adverso é indicada a ingestão de vitamina 

A, utilização de lágrimas artificiais, soro autólogo, pomadas oftalmológicas, antibióticos 

e coberturas oculares (LANDEO, 2013; SONG et al., 2014; SCHUB; KORNUSKY, 

2016).  

No que tange à assistência hospitalar, os pacientes atendidos no Centro 

Cirúrgico (CC) podem encontrar-se vulneráveis e expostos a desenvolver este evento 

adverso. É um ambiente que atende a pacientes com necessidades cirúrgicas de 

urgências, emergências ou eletivas e maior dependência de cuidado (ROTHROCK, 

2008).  

Esse setor é composto por equipes multiprofissionais constituídas por 

enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, anestesiologistas e 

cirurgiões (CORREGGIO; AMANTE; BARBOSA, 2014). No entanto, se a equipe não 

oferecer uma assistência organizada, o cuidado ocular pode passar despercebido, uma 

vez que as necessidades cirúrgicas e o tempo curto de permanência do paciente neste 
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setor contribuem para um cuidado estritamente técnico e biológico (SILVA; ALVIM, 

2010).  

O cuidado ocular não pode passar despercebido, pois o CC possui temperatura e 

umidade baixas que são fatores de risco para o Ressecamento Ocular (ALVES, 2010, 

HERDMAN; KAMITSURU, 2015). Segundo a norma brasileira, ABNT NBR 7256, o 

sistema de ar condicionado na sala operatória deve manter uma temperatura entre 18 e 

22ºC e umidade relativa do ar entre 45 e 55%. Já na Unidade de Recuperação Pós-

Anestésica (URPA) a temperatura pode variar de 21 e 24ºC e umidade do ar de 40 a 

60% (ABNT NBR 7256, 2005).   

Além disso, os pacientes submetidos à cirurgia necessitam de medicação em 

todos os períodos perioperatórios. São medicações sistêmicas capazes de diminuir 

secreção das glândulas, deprimir o sistema nervoso central, promover analgesia, 

relaxamento muscular e perda dos reflexos palpebrais e motores (ROTHROCK, 2008; 

SMELTZER et al., 2012).  

A utilização de medicamentos sistêmicos, como anti-histamínicos, anestésicos 

gerais, betabloqueadores, drogas psicotrópicas, antidepressivos, analgésicos, diuréticos, 

antilipémicos, antiparkinsonianos, anticolinérgicos, antineoplásicos, 

descongestionantes, além do tiabendazol e isotretinoína, contribuem para o 

Ressecamento Ocular (ALVES, 2010). 

Os anestésicos gerais causam depressão do sistema respiratório, desta maneira, 

os pacientes no período transoperatório necessitam de suporte de oxigênio, o qual pode 

ser fornecido por meio da ventilação invasiva ou não invasiva (ROTHROCK, 2008). A 

utilização da ventilação pode constituir um fator de risco para danos oculares (WERLI-

ALVARENGA et al., 2011; ARAUJO, 2016). 

O paciente sob o efeito da anestesia pode apresentar a abertura ocular 

inconsciente durante a cirurgia e por isso, há necessidade de proteção ocular 

(ROTHROCK, 2008). Caso a equipe não observe, o paciente permanecerá o longo 

período da cirurgia com o olho aberto, vulnerável aos fatores de risco ambientais. O 

reflexo de piscar diminuído impede que a lágrima seja difundida na superfície do olho e 

a abertura ocular por longos períodos favorece a rápida evaporação da lágrima (ALVES, 

2010; SCHUB; KORNUSKY, 2016). 

Somado a isso, antes da realização da cirurgia o paciente deve ser posicionado 

no melhor ângulo para a incisão cirúrgica. As posições de Trendelenburg reversa, 

decúbito lateral e decúbito ventral aumentam a pressão intraocular. Ademais, se o 
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paciente for posicionado em decúbito ventral por um período acima de cinco horas, 

pode ocorrer o aumento da espessura do nervo óptico e da coroide (GRANT et al., 

2010; SEO et al., 2015). 

Diversos são os fatores de riscos responsáveis pelo Ressecamento Ocular no CC, 

mas este problema pode ser prevenido se cuidados oculares forem prestados de maneira 

correta pela equipe cirúrgica, em especial pelo enfermeiro, profissional que possui 

função operacional importante nesse setor e que tem competência para atuar em 

respostas humanas indesejadas (ROTHROCK, 2008; HERDMAN; KAMITSURU, 

2015; FIGUEIREDO; MACHADO, 2012).  

Dentre as atividades desempenhadas pelo enfermeiro no CC, têm-se a admissão 

do paciente, orientação quanto à cirurgia, monitorização, checagem dos exames, guarda 

dos pertences, preparação do leito e da pele para incisão cirúrgica (FIGUEIREDO; 

MACHADO, 2012). Cabe ressaltar ainda que a atuação do enfermeiro no período pós-

operatório imediato consiste em receber o paciente, acomodá-lo no leito, monitorar os 

parâmetros hemodinâmicos e controlar a dor (DUARTE et al., 2012). Neste sentido, a 

assistência no CC deve ser organizada para não omitir o cuidado com a saúde ocular e 

oferecer segurança ao paciente cirúrgico (ADAMY; TOSATTI, 2012). 

Ao tratar de organização do cuidado com vistas a qualidade em diversos âmbitos 

hospitalares, dispõe-se da resolução do COFEn nº 358/2009 que trata da Sistematização 

da Assistência de enfermagem (SAE) e do Processo de Enfermagem (PE), tanto em 

instituições públicas quanto particulares. A SAE permite e regulamenta as atividades 

desenvolvidas pelo enfermeiro e equipe de enfermagem sobre a organização do trabalho 

profissional e por conseguinte quanto ao embasamento teórico, método, recursos 

humanos e instrumentos necessários (COFEn, 2009). 

No Centro Cirúrgico, utiliza-se a Sistematização da Assistência de Enfermagem 

Perioperatória (SAEP), a qual possibilita ao enfermeiro a assistência integral ao 

paciente, a continuidade do cuidado e a documentação precisa da situação clínica. Dessa 

forma, oportuniza um cuidado mais organizado, seguro e direcionado às necessidades 

do paciente cirúrgico, mesmo sendo um setor restrito e bastante dinâmico (ADAMY; 

TOSATTI, 2012). 

Em particular neste estudo, fundamentou-se nos Sistemas de Classificação de 

enfermagem NANDA-I e NOC. A NANDA-I foi selecionada por apresentar o DE Risco 

de Olho Seco e os fatores de risco que contribuem para o Ressecamento Ocular. A NOC 

por apresentar como resultado de enfermagem a Gravidade do Olho Seco, uma 
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decorrência do Ressecamento Ocular, quando não tratado (HERDMAN; KAMITSURU, 

2015; MOORHEAD et al., 2016). 

O DE Risco de Olho Seco é definido pela NANDA-I como “vulnerabilidade a 

desconforto ocular ou dano à córnea e à conjuntiva, devido à quantidade reduzida ou 

qualidade das lágrimas para hidratar o olho, que pode comprometer a saúde” 

(HERDMAN; KAMITSURU, 2015). O resultado de enfermagem Gravidade do Olho 

Seco tem como definição “severidade de sinais e sintomas de insuficiência de lágrimas” 

(MOORHEAD et al., 2016). Um estudo sobre o DE Risco de Olho Seco e o 

Ressecamento Ocular em 206 pacientes internados em UTI verificou que 104 estavam 

em pós-operatório e apresentaram DE Risco de Olho Seco e o Ressecamento Ocular 

(ARAUJO, 2016). 

A motivação para esta investigação foi originada a partir de estudos prévios, 

desenvolvidos pelo grupo de pesquisa Núcleo de Estudos e Pesquisas em Enfermagem 

Clínica (NEPEC), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), sobre o 

Diagnóstico de Enfermagem Risco de Olho Seco, o Ressecamento Ocular e seus fatores 

predisponentes. 

Desse modo, este estudo possui como justificativa: 

 A necessidade de gerar dados científicos sobre o Ressecamento Ocular e 

o DE Risco de Olho Seco para a geração hipóteses, evidências e posterior 

formulação de planos, políticas e programas de saúde ocular no CC. 

 A imprescindibilidade de conhecer esta área relativa à saúde ocular no 

CC, por meio de um DE pertencente ao Sistema de Classificação de 

Enfermagem. 

 A premente demanda por pesquisas sobre as recomendações do 

Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) quanto à 

prevenção de eventos adversos provenientes da assistência em saúde, 

principalmente quanto à avaliação e vigilância da assistência tecnológica 

em saúde. 

 A constatação de que os cuidados de fácil execução e baixo custo, a 

exemplo do ocular, são incipientes em detrimento das ações de maior 

urgência e considerados prioritários por profissionais e predispõem o 

paciente ao risco de lesões provenientes do Ressecamento Ocular; 
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 A necessidade da enfermagem identificar precocemente a influência de 

fatores de risco para o desenvolvimento do Ressecamento Ocular em 

pacientes no pós-operatório imediato por meio da SAEP, do PE e dos 

Sistemas de Classificação de Enfermagem.  

 A demanda por estudos sobre o Ressecamento Ocular e o DE Risco de 

Olho Seco no CC, decorrente da vulnerabilidade de pacientes aos fatores 

de risco contido nesse ambiente. 

Diante do elucidado sobre o Plano de Ação Mundial de Saúde Ocular, o 

Ressecamento Ocular, o ambiente do Centro Cirúrgico, a assistência de enfermagem e 

os Sistemas de Classificação de Enfermagem são apresentados os seguintes 

questionamentos: qual a prevalência do DE Risco de Olho Seco e Ressecamento Ocular 

em pacientes adultos no período pós-operatório imediato? Quais os fatores de risco que 

o período transoperatório oferece para o desenvolvimento do Ressecamento Ocular em 

pacientes adultos no pós-operatório imediato? Qual a Gravidade do Olho Seco em 

pacientes adultos no período pós-operatório imediato?  

Este estudo converge à área de concentração Enfermagem na atenção à saúde, do 

Programa de Pós-graduação em Enfermagem da UFRN e da linha de pesquisa 

Desenvolvimento tecnológico em saúde e enfermagem, por tratar de um estudo que visa 

contribuir na qualidade, eficácia e segurança do cuidado. Ademais, utiliza como 

principal recurso tecnológico os Sistemas de Classificação de Enfermagem, com intuito 

de promover evidências para melhoria da qualidade do cuidado e segurança do paciente. 

O enfermeiro que trabalha em uma linha que envolve o desenvolvimento tecnológico 

está em constante processo de aprendizagem, além de oferecer prática adequada pautada 

em conhecimentos inovadores (SALVADOR et al.,2012). 

Portanto, infere-se que este estudo poderá contribuir para o avanço do 

conhecimento da ciência da Enfermagem, na medida que intenciona investigar um 

possível dano à superfície ocular no ambiente do CC, na perspectiva de proporcionar 

evidências científicas robustas para direcionar uma assistência em saúde mais segura 

aos pacientes cirúrgicos, colaborar na diminuição dos possíveis danos oculares 

provenientes do cuidado, em atendimento às demandas da prática clínica e das políticas 

de saúde em vigência. 
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2 OBJETIVO 

 

2.1 GERAL  

Avaliar o DE Risco de Olho Seco e o Ressecamento Ocular em pacientes adultos 

em período pós-operatório imediato. 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

• Estimar a prevalência da ocorrência do DE Risco de Olho Seco e o 

Ressecamento Ocular em pacientes adultos em período pós-operatório imediato; 

• Identificar a prevalência dos fatores de risco predisponente para o 

desenvolvimento do DE Risco de Olho Seco e Ressecamento Ocular em pacientes 

adultos no período transoperatório; 

• Relacionar os fatores de risco e características clínicas ao DE Risco de Olho 

Seco e o Ressecamento Ocular em pacientes adultos no pós-operatório imediato. 

• Mensurar o Resultado de Enfermagem da NOC Gravidade do Olho Seco em 

pacientes adultos no período pós-operatório imediato; 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 A presente Revisão de literatura abordou os seguintes assuntos: Sistema 

lacrimal, Ressecamento Ocular,  produtos utilizados para prevenção e tratamento do 

Ressecamento Ocular, Centro cirúrgico e Ressecamento Ocular e Sistemas de 

Classificação de Enfermagem e o Ressecamento Ocular. 

3.1 SISTEMA LACRIMAL 

 O sistema lacrimal é composto por uma parte protetora (pálpebra e músculos das 

pálpebras), secretora (glândula principal e acessórias) e excretora (ponto lacrimal, 

canalículos e saco lacrimal) conforme demonstrado na figura 1. A função principal 

deste sistema é a produção e condução da lágrima para hidratar, nutrir e proteger a 

córnea (ALVES, 2010; MALIBORSKI; RÓŻYCKI, 2014). 

 

 

Figura 1. Sistema lacrimal 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_lacrimal 

 

As pálpebras são formadas por duas dobras de pele delgada (superior e inferior) 

e possui elasticidade. A parte externa da pálpebra é revestida por uma camada fina de 

pele, a interna pela conjuntiva e a porção final contém os cílios que protegem o olho 

contra lesões químicas e físicas. O movimento feito pelas pálpebras ao abrir e fechar os 

olhos é responsável por difundir a lágrima por toda região ocular (SMELTZER et al., 

2012; BRUNTON; CHABNER; KNOLMANN, 2012; SCHUB; KORNUSKY, 2016). 

Ainda nas pálpebras, existem as células caliciformes, as glândulas acessórias 

(Wolfring e Krause) e as glândulas de Meibomio e Zeiss. São responsáveis pela 

produção mucínica, aquosa e lipídica respectivamente e as três camadas compõe a 

lágrima. A glândula principal situa-se na porção do canto externo superior do olho e 

possui inervação do núcleo vegetativo lacrimo-muco-nasal (ALVES, 2010 

MALIBORSKI; RÓŻYCKI, 2014).  

A lágrima é responsável por nutrir, oxigenar, lubrificar, neutralizar e fornecer 

proteção antimicrobiana. São secretadas pela glândula lacrimal principal e acessória e 
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excretadas pelos pontos lacrimais, canalículos e saco lacrimal por meio de estímulos 

basais, reflexos ou emocionais. Sua composição é formada por água, sódio, potássio, 

bicarbonato, cálcio, cloro, fosfato e proteína. Possui o pH em torno de 7,4 e 

osmolaridade de 302 a 310 µOsml/l.  (ALVES, 2010; FONSECA; ARRUDA; ROCHA, 

2010; SMELTZER et al., 2012; LANDEO, 2013). 

A disfunção das glândulas lacrimais é responsável por alterar a composição da 

lágrima, estimular os mediadores inflamatórios, ocasionar a hiperosmolaridade e desta 

forma, compromete a integridade do epitélio ocular, instabiliza o filme lacrimal e 

principia o Ressecamento Ocular (ALVES, 2010; FONSECA; ARRUDA; ROCHA, 

2010). 

A Unidade Funcional da Lágrima é formada pelas glândulas lacrimais, superfície 

ocular (córnea, conjuntiva e glândula meibomio), pálpebras, nervos sensoriais (V-

trigêmeo) e motores (III- oculomotor: elevador da pálpebra superior, VII - facial: 

expressão facial e as fibras simpáticas: músculo de Müller). A funcionalidade correta 

dessas estruturas mantém a saúde da superfície ocular e impede que aconteça o 

Ressecamento Ocular (FONSECA; ARRUDA; ROCHA, 2010).  

 

3.2 RESSECAMENTO OCULAR 

 A lágrima é essencial para manter a lubrificação do olho e a integridade da 

córnea. Esta é a principal superfície de refração do olho e localiza-se na porção anterior 

à íris e à pupila, possui a cor transparente e é avascular. Algumas disfunções oculares 

que afetam o fechamento palpebral completo, como o ectrópio (eversão das pálpebras), 

proptose (protrusão do globo ocular) ou lagoftalmia (fechamento incompleto da 

pálpebra) podem desencadear o Ressecamento Ocular e posterior dano a córnea, devido 

à exposição do olho ao ambiente e consequentemente evaporação excessiva da lágrima 

(ALVES, 2010).  

 Quando a camada lipídica da lágrima está íntegra, a evaporação fisiológica 

acontece em torno de 10% a 25%.  Se ocorrer alguma disfunção nessa camada da 

lágrima, a evaporação aumenta até 20 vezes do valor da evaporação normal. Desse 

modo, o filme lacrimal instabiliza e o paciente pode apresentar ardência, hiperemia, 

prurido e sensação de corpo estranho (ALVES, 2010).  

A estabilização do filme lacrimal em indivíduos sem disfunções oculares 

acontece por meio do fechamento palpebral completo pelo período de 10 segundos. 
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Caso o filme lacrimal não se estabiliza por algum motivo, o Ressecamento ocular 

acontecerá além de outras doenças, como é o caso da Síndrome do Olho Seco (ALVES, 

2010). 

A Síndrome do Olho Seco ou Ceratoconjuntivite Seca consiste em uma doença 

multifatorial, ocasionada pela instabilidade do filme lacrimal, seja pela deficiência na 

produção ou evaporação excessiva da lágrima. Essas alterações podem danificar a 

osmolaridade lacrimal e consequentemente, acarretar doenças locais oculares e 

complicações mais severas, como a ulceração da córnea e até mesmo a perda da visão 

(ARITA et al., 2016; SCHUB; MENNELLA, 2016). 

A deficiência na produção de lágrimas pode estar relacionada à Síndrome de 

Sjögren, deficiência da glândula lacrimal, obstrução do ducto lacrimal, hiposecreção 

reflexa e uso de medicamentos sistêmicos. A Síndrome de Sjögren é uma doença 

inflamatória e autoimune, responsável por desenvolver a infiltração das células 

linfócitas na glândula lacrimal e destruir as células acinares e ductulares e como 

resultado, reduzir a produção de lágrima (BAROUS; SCHUB, 2016). 

A deficiência da glândula lacrimal pode estar associada a estresses oxidativos e 

ao acúmulo de lipofuscina, pigmentos encontrados em células que não se multiplicam 

na glândula lacrimal. Ademais, alguns jovens apresentam doenças raras, como a 

alacrimia congênita, determinada pela mutação de um gene que ocasiona a ausência de 

lágrima e o consequente Ressecamento Ocular e Olho Seco (FONSECA; ARRUDA; 

ROCHA, 2010). 

Outras causas incluem infiltração inflamatória da glândula (como acontecem na 

sarcoidose, linfoma, AIDS, amiloidoses e nas doenças infecciosas), doença de enxerto-

hospedeiro (após o transplante de células tronco hematopoiético e medula óssea), 

remoção da glândula lacrimal e perda dos nervos que emitem o impulso parassimpático 

para a glândula lacrimal (FONSECA; ARRUDA; ROCHA, 2010). Além disso, sabe-se 

que o hormônio feminino estrogênio pode desencadear a cascata de eventos 

inflamatórios que influenciam o Ressecamento Ocular (TRUONG et al., 2014). 

A obstrução do ducto da glândula lacrimal também é considerada outro fator 

para o Ressecamento Ocular e pode acontecer após queimaduras químicas ou térmicas, 

tratamento radioterápico e desencadeado por doenças, como a penfigóide cicatricial e de 

membrana mucosa, o tracoma e o eritema multiforme (FONSECA; ARRUDA; 

ROCHA, 2010). 
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A diminuição da secreção lacrimal devido a bloqueios reflexos incide de duas 

formas, a saber: bloqueio dos reflexos sensoriais e bloqueios dos reflexos motores. No 

bloqueio dos reflexos sensoriais, o estímulo sensorial é diminuído e favorece a 

ocorrência do olho seco pela diminuição da secreção reflexo-induzida ou redução da 

frequência de piscadas. Isso acontece em algumas doenças ou em cirurgias que afetam 

alguns nervos e impedem a chegada de impulsos nervosos da superfície ocular ao 

cérebro e que retornam para as glândulas lacrimais (FONSECA; ARRUDA; ROCHA, 

2010). 

Os bloqueios dos reflexos motores podem ser acarretados por algumas doenças 

ou pelo uso de medicações sistêmicas. Apresentam-se como um bloqueio responsável 

por ocasionar dano central ao VII nervo craniano (nervo facial), o nervo intermédio e as 

fibras parassimpáticas. Isso tudo provoca a redução do volume de lágrima e impede o 

fechamento palpebral, o que favorece a evaporação lacrimal (FONSECA; ARRUDA; 

ROCHA, 2010).  

Os fatores de risco possivelmente relacionados ao Ressecamento Ocular e à 

Síndrome do Olho Seco são: sexo feminino, envelhecimento, terapia com estrogênio na 

menopausa, uso excessivo de dispositivos digitais, exposição a ambientes com baixa 

umidade e temperatura, uso de lentes de contatos, tabagismo, deficiência de vitamina A 

e medicações sistêmicas e oculares. Além disso, a blefaroplastia e a proptose podem 

influenciar esta ocorrência, uma vez que a primeira altera a fissura palpebral e a 

segunda promove a exposição da superfície ocular (FONSECA; ARRUDA; ROCHA, 

2010; SILVA et al., 2015; HERDMAN; KAMITSURU, 2015).  

As principais manifestações clínicas desenvolvidas pelo paciente que 

apresentam o Ressecamento Ocular e o Olho Seco consistem em: irritação ocular, 

sensação de corpo estranho, ardor, lacrimejamento, prurido, hipersensibilidade à luz, 

dor aguda e visão embaçada.  Esses sintomas afetam a qualidade de vida dos pacientes, 

pela constante sensação de desconforto (FONSECA; ARRUDA; ROCHA, 2010; 

STERN; SCHAUMBURG; PFLUGFELDER, 2013; ZEEV; MILLER; LATKANY, 

2014).  

Para detecção do Ressecamento Ocular e do Olho Seco, são recomendados 

alguns testes como o tempo de ruptura do filme lacrimal (identifica a quantidade de 

mucina na lágrima); citologia de impressão da superfície ocular (identifica o número de 

células caliciformes na conjuntiva); teste rosa bengala (confere a existência de células 

epiteliais danificada na córnea e conjuntiva); lâmpada de fenda ou biomicroscópio 



31 
 

(avalia o meio ocular); teste de coloração de fluoresceína (avalia a produção de lágrima) 

e teste de Schirmer (afere a volumetria da lágrima). Também são utilizados o exame 

físico direcionado e o Ocular Surface Disease Index (OSDI), questionário com doze 

perguntas relacionadas à ultima semana do paciente, quanto aos sinais e sintomas de 

Ressecamento Ocular (GOMES et al., 2013; MOSENA et al., 2015 SCHUB; 

MENNELLA, 2016). 

O teste de Schirmer consiste em uma fita de filtro (Wathmann número 41) de 

35mm X 5mm, a ser inserida no terço médio da pálpebra inferior durante cinco minutos, 

para aferir em milímetros a volumetria da lágrima. Subdivide-se em teste de Schirmer 1 

e 2, porquanto o primeiro não utiliza anestesia antes de medir a secreção basal de 

lágrimas enquanto o segundo, usa a anestesia antes da aplicação do teste. O resultado do 

teste de Schirmer abaixo de 10 mm é considerado indicativo de Ressecamento Ocular 

(ALVES, 2010; MOSENA et al., 2015; SCHUB; MENNELLA, 2016).  

 Logo, o Ressecamento Ocular pode ser desencadeado por diversos fatores e 

produz sinais e sintomas que interferem diretamente no conforto do paciente. 

Entretanto, existem exames para detectar o problema antes de evoluir para casos mais 

graves, como o aparecimento das ulcerações na córnea e a perda da visão. Esta 

disfunção visual pode prejudicar a qualidade de vida do paciente, pois as atividades 

diárias praticadas de maneira independente são afetadas (ALVES, 2010; SMELTZER et 

al., 2012; SCHUB; MENNELLA, 2016). 

 

3.3 PRODUTOS UTILIZADOS PARA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DO 

RESSECAMENTO OCULAR 

 A literatura atual não aponta qual seria o melhor produto para a prevenção e 

tratamento do Ressecamento Ocular. Sabe-se que os produtos possuem ações diferentes, 

alguns agem diretamente na lubrificação e nutrição, enquanto outros no processo 

inflamatório, como bactericida ou mesmo no impedimento da evaporação da lágrima. 

Isso tudo com vistas a manter saudável a região ocular e o paciente livre do desconforto 

e dos danos oculares decorrentes (FRANÇA et al., 2015). 

  A lágrima artificial contém propriedades metabólicas e nutritivas e assim como a 

lágrima verdadeira, sua principal função é a lubrificação, hidratação do olho, remoção 

de corpos estranhos e células mortas. Nos casos de pacientes que apresentam o olho 
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severamente seco, a lágrima artificial deve ser instilada de cada quinze a trinta minutos 

na região ocular (ALVES, 2010; LANDEO, 2013).  

Dispõe-se ainda do colírio de soro autólogo que possui como componente 

principal o fator de crescimento epitelial, responsável por estabilizar o filme lacrimal. O 

soro autólogo é produzido por meio da coleta estéril do sangue do paciente, sequente 

processo de centrifugação e por último diluição em solução salina, armazenado em 

frascos e refrigerado antes da utilização (LANDEO, 2013). 

A utilização somente lágrima artificial no tratamento do Ressecamento ocular 

pode apresentar resultados insatisfatórios, portanto o uso junto com medicamentos 

tópicos como as pomadas oftalmológicas pode melhorar o tratamento do Ressecamento 

Ocular. Algumas pomadas possuem ações anti-inflamatórias e antibióticas que são 

capazes de reduzir a agressividade dos sintomas do Ressecamento Ocular (SONG et al., 

2014). 

Como forma de proteger o filme lacrimal, a oclusão da região ocular é uma 

maneira de minimizar a evaporação excessiva, ocasionada pela exposição do globo 

ocular ao ambiente. Desta maneira, torna-se necessária essa oclusão no período 

transoperatório, para impedir que a abertura ocular aconteça e o paciente fique por 

longo período com o olho exposto ao ambiente frio e seco do Centro Cirúrgico 

(ROTHROCK, 2008; ALVES, 2010). O filme de polietileno tem efetividade 

comprovada na prevenção do Ressecamento Ocular, uma vez que forma uma câmara 

úmida e impede a evaporação ocular (FRANÇA  et al., 2015; ARAÚJO; RIBEIRO; 

CHIANCA, 2017). 

O tratamento com retinol (vitamina A) ou a ingesta de alimentos com esta 

vitamina é essencial para pacientes com o Ressecamento Ocular por hipovitaminose A. 

A deficiência dessa vitamina pode acontecer devido a maus hábitos alimentares ou pela 

síndrome da má absorção, quando paciente passa apresentar problemas na composição 

do filme lacrimal e na produção e liberação da lágrima (FAUSTINO et al., 2016).  

Também como tratamento para o Ressecamento ocular pode ser usada a 

ciclosporina A, imunossupressor que impede o aumento dos níveis das citocinas. A 

ciclosporina A diminui o efeito inflamatório, melhora a estabilidade do filme lacrimal e 

impede o Ressecamento Ocular (LEE et al., 2016). 

  Outras estratégias no tratamento para o Ressecamento Ocular é a umidificação 

do ambiente e a interrupção do uso de drogas que desencadeiam o Ressecamento Ocular 
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como anti-histamínicos, betabloqueadores, anti-espasmódicos e diuréticos (FONSECA, 

ARRUDA; ROCHA, 2010; SCHUB; MENNELLA, 2016). 

 

3.4 CENTRO CIRÚRGICO E RESSECAMENTO OCULAR 

O Centro Cirúrgico é um ambiente restrito, localizado dentro de uma instituição 

hospitalar. O acesso a essa área é feito apenas pelos pacientes que serão submetidos ao 

procedimento cirúrgico e pelos profissionais enfermeiros, técnicos de enfermagem, 

cirurgiões, anestesistas, instrumentadores e circulantes, a fim de reduzir o tráfego de 

diversas pessoas e evitar infecções (SMELTZER et al., 2012; FIGUEIREDO; 

MACHADO, 2012). 

Trata-se de um setor de alta complexidade e que apresenta especificidades tais 

que necessitam de um olhar diferenciado por parte da equipe multiprofissional, pois os 

processos que permeiam este ambiente podem comprometer a segurança do paciente 

(LIMA; SOUSA; CUNHA, 2013).  O Ressecamento Ocular compromete essa 

segurança e pode passar despercebido pela equipe quando o cuidado priorizado é 

técnico e focado no órgão debilitado (SILVA; ALVIM, 2010; SCHUB; MENNELLA, 

2016). 

O Ressecamento Ocular e o consequente Olho Seco nos pacientes que passam 

pelo CC podem ser desencadeados pelo uso de medicamentos sistêmicos como os 

sedativos, anestésicos gerais, hipnóticos, bloqueadores musculares, anti-histamínicos, 

anticolinérgico, antidepressivos e diuréticos. Além disso, cirurgias de ectrópio, entrópio, 

blefaroplastia e catarata favorecem o Ressecamento Ocular (ALVES, 2010; ARAÚJO et 

al., 2016) 

As medicações sistêmicas interferem na produção de lágrimas por meio das 

glândulas lacrimais e nos reflexos sensoriais e motores, com posterior 

comprometimento do reflexo de piscar e fechamento palpebral completo. Favorece 

assim a evaporação da lágrima, devido à exposição do olho ao ambiente com 

temperatura e umidade baixa (FONSECA; ARRUDA; ROCHA, 2010). 

O CC apresenta em sua estrutura um sistema de condicionamento de ar com 

temperatura em torno de 18 a 24ºC e umidade entre 40% a 60% (ABNT NBR 7256, 

2005). Pacientes que passam longos períodos expostos a ambientes com ar 

condicionado podem apresentar visão turva prévia ao Ressecamento Ocular e pode ser 

revertida, se instiladas lágrimas artificiais na região ocular. Quando o ar se torna seco, a 

evaporação da lágrima ocorre de maneira rápida e os sintomas como visão turva, 
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sensação de corpo estranho, hiperemia, ardência e lacrimejamento excessivo podem 

aparecer (ALVES, 2010; IYER; LEE; TONG, 2012).  

No Centro Cirúrgico existem os riscos físicos, biológicos e bioquímicos. Com a 

intenção de diminuir os riscos biológicos é dividido em três áreas: irrestrita, semi-

restrita e restrita. Os profissionais possuem uniformes privativo e equipamentos de 

segurança individuais para utilizar em cada área dessas (FIGUEIREDO; MACHADO, 

2012; SMELTZER et al., 2012). O Ressecamento Ocular relaciona-se a esses riscos 

porquanto pode ser desencadeado por condições ambientais, inflamatórias e por 

medicamentos sistêmicos (ALVES, 2010). 

A Resolução do CFM nº/1886, de 21 de novembro de 2008, dispõe sobre as 

normas mínimas para o funcionamento do Centro Cirúrgico. Nesta, estão descritos os 

equipamentos essenciais da sala operatória para promover o procedimento cirúrgico. 

Além disso, essa Resolução estabelece que o CC deve possuir uma Unidade de 

Recuperação Pós-anestésica (URPA), equipada com leitos e materiais para receber os 

pacientes provenientes da sala operatória e atender às diversas complexidades por eles 

apresentadas (CFM, 2008).  

A carga de trabalho do enfermeiro na URPA depende do tempo de permanência 

do paciente na unidade (LIMA; RABELO, 2013). Nesta carga de trabalho, devem estar 

incluídos os cuidados com os olhos, pois os pacientes no período do pós-operatório 

imediato ainda apresentam efeitos das medicações sistêmicas administradas no 

transoperatório (ALVES, 2010; SCHUB; KORNUSKY, 2016).   

Em relação ao procedimento cirúrgico, a classificação pode ser feita como de 

emergência, urgência, eletiva e opcional. Já relacionado aos períodos cirúrgicos, têm-se 

o pré-operatório (mediato e imediato), transoperatório (intraoperatório) e pós-operatório 

(imediato e mediato) (ROTHROCK, 2008; FIGUEIREDO; MACHADO, 2012; 

SMELTZER et al., 2012). O pré-operatório mediato inicia quando a cirurgia é agendada 

e se estende até às 24 horas antes da cirurgia, enquanto que o pré-operatório imediato 

compreende as 24 horas antes do procedimento cirúrgico (CARVALHO, 2015).  

O transoperatório é o período em que ocorre a recepção do paciente no CC até a 

saída dele da sala operatória enquanto, o intraoperatório está inserido no transoperatório 

e inicia com o término da anestesia. O pós-operatório imediato consiste nas primeiras 

24 horas após o procedimento cirúrgico e o pós-operatório mediato acontece após as 

primeiras 24 horas após a cirurgia. A união dos períodos é denominada de 

perioperatório (SMELTZER, 2012; CARVALHO, 2015).  
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É necessário que durante os períodos cirúrgicos, medidas de precaução e 

conforto sejam ofertadas, pois fornecerá ao paciente tranquilidade e segurança para o 

procedimento cirúrgico. A ansiedade vivenciada antes da cirurgia comumente acontece, 

pois o paciente sabe que será submetido à anestesia e perderá o controle sobre o corpo. 

Além disso, são efetuados procedimentos invasivos de rotina (intubação endotraqueal e 

sondagens nasogástrica e vesicais) e o procedimento cirúrgico em si (FIGUEIREDO; 

MACHADO, 2012). Quanto ao procedimento de rotina de instalação da ventilação 

invasiva e a não invasiva, sabe-se que estas ações são propensoras do Ressecamento 

Ocular, Olho seco e lesões na córnea (WERLI-ALVARENGA et al., 2011; ARAÚJO et 

al., 2016). 

Ao posicionar o paciente na mesa cirúrgica, cuidados devem ser cumpridos para 

não incidir a compressão de alguma região do corpo, pois o paciente estará anestesiado 

e não poderá expressar a dor. Neste momento, são necessários também cuidados 

oculares para impedir a exposição do olho ao ambiente, durante o procedimento 

cirúrgico. Entre os posicionamentos estão: decúbito dorsal, decúbito lateral ou Sims, 

decúbito ventral ou prona, Fowler, litotômica ou ginecológica, Jackknife ou canivete e 

Trendelenburg (ROTHROCK, 2008; SMELTZER, 2012). 

O decúbito ventral, lateral e Trendelenburg são responsáveis por 

espontaneamente aumentar a pressão intraocular. Além disso, a permanência em 

decúbito ventral por um período acima de cinco horas provoca a ampliação da espessura 

da coroide, do diâmetro do nervo óptico e pode ser responsável por ocasionar constrição 

de pequenas arteríolas, diminuição da perfusão e isquemia ocular (GRANT et al., 2010; 

SEO et al., 2015).  

 Isto posto, percebe-se que o CC é um ambiente composto por fatores de risco 

para o Ressecamento Ocular. Dessa maneira, a equipe multiprofissional deve ficar 

atenta para não negligenciar os cuidados oculares, pois caso o Ressecamento Ocular não 

seja prevenido ou tratado, poderá ocasionar problemas mais sérios como a Síndrome do 

Olho Seco, a úlcera na córnea e a perda da visão, conforme demonstrado na figura 2. 

Ademais, o paciente poderá ter sua qualidade de vida consideravelmente comprometida 

(ROTHROCK, 2008; ARAÚJO et al., 2016). 

 

 

 

 



36 
 

 

 

                    

 

 

Figura 2. Representação dos fatores de risco para o DE Risco de olho seco no CC, 

Ressecamento Ocular, diagnóstico de Olho Seco e lesão da córnea. Natal, 2017. 

Fontes: http://www.theguardian.pe.ca/opinion/editorials/vascular-issue-comes-to-head-

at-health-pei-111046/ 

https://drauziovarella.com.br/doencas-e-sintomas/sindrome-de-sjogren/ 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-27492006000300017 

https://www.bancodasaude.com/info-saude/ulcera-da-cornea/ 

 

3.5 SISTEMAS DE CLASSIFICAÇÃO DE ENFERMAGEM E O RESSECAMENTO 

OCULAR 

A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) e a implementação do 

Processo de Enfermagem (PE) devem acontecer em todos os ambientes (público e 

privado) que ofereçam atendimentos aos cuidados de enfermagem, a exemplo de: 

hospitais, instituições ambulatoriais, domicílio, escolas, associações comunitárias e 

fábricas (COFEN, 2009).  

A SAE permite ao enfermeiro a organização do trabalho profissional quanto ao 

método, pessoal e aos instrumentos e possibilita a operacionalização do PE (COFEN, 

2009). O enfermeiro que trabalha com a SAE e o PE consegue mais concretamente 

desempenhar suas atividades com autonomia, conhecimento e visibilidade, pois 

proporciona uma assistência individualizada, mais organizada e continua ao paciente. 

Além disso, é excelente para a instituição de saúde, visto que utiliza ferramentas 

apropriadas para a assistência, facilita os registros e assim o controle de gastos, alcance 

de metas e melhores resultados (MENEZES; PRIEL; PEREIRA, 2011).   

O PE é responsável por orientar o cuidado de enfermagem e permitir a 

documentação da prática profissional. A operacionalização deve acontecer durante a 

Fatores de 

risco presente 

no DE Risco 

de Olho Seco 

no CC. 

Ressecamento 

Ocular 

Olho Seco Lesão da 

córnea 
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assistência ao paciente desde a primeira consulta, mediante a realização das cinco etapas 

denominadas de: Coleta de Dados de Enfermagem (histórico de enfermagem), 

Diagnóstico de Enfermagem, Planejamento de Enfermagem, Implementação e 

Avaliação de enfermagem (COFEN, 2009).  

 A Coleta de Dados é o momento de verificar informações objetivas e subjetivas 

da pessoa, família ou coletividade a respeito do processo saúde e doença por eles 

vivenciada, em um determinado momento. Em seguida, deve ser executada a 

interpretação das informações uma vez coletadas, com o propósito de julgar os 

diagnósticos principais para o caso. Diante da resposta humana manifestada, faz-se um 

julgamento clínico para estabelecer os DE, seguido Planejamento de Enfermagem, 

composto pela mensuração do estado basal de saúde, metas a serem alcançadas, seleção 

das intervenções de enfermagem,  definição das ações necessárias para alcançar os 

resultados esperados (COFEN, 2009; HERDMAN; KAMITSURU, 2015; DOENGES, 

2016). 

Na etapa de Implementação, as atividades componentes de cada intervenção de 

enfermagem anteriormente planejadas são colocadas em prática, com o propósito de 

promover a melhoria do estado de saúde do paciente. Depois de completadas as quatro 

etapas, é necessária a Avaliação de Enfermagem para examinar se as intervenções 

planejadas e executadas foram adequadas e suficientes ao paciente alcançar os 

resultados esperados e a promoção de sua saúde. Caso os resultados esperados não 

sejam satisfatoriamente contemplados, verificações das etapas anteriores deverão ser 

realizadas e com formulação de outros DE ou intervenções de enfermagem (COFEN, 

2009; DOENGES, 2016). 

A implementação da SAE e das etapas do PE por meio da Sistematização da 

Assistência Perioperatória (SAEP) no Centro Cirúrgico, possibilita direcionamento ao 

enfermeiro para seguir na oferta de um cuidado de qualidade no período perioperatório, 

além de possibilitar a continuidade da assistência. Apesar de ser um ambiente restrito, 

com dinâmica intensa e quantidade expressiva de trabalho gerencial para a enfermagem, 

a SAE e o PE podem ser operacionalizados no CC mediante conscientização e empenho 

conjunto dos enfermeiros e da instituição (ADAMY; TOSSATI, 2012). 

A SAEP é necessária uma vez que possibilita a visão holística, a observação da 

evolução clínica do paciente submetido à cirurgia e o monitoramento das possíveis 

falhas durante o atendimento de enfermagem, quando medidas podem ser tomadas com 

a finalidade de ofertar assistência integral e de qualidade (SANTOS; RENÓ, 2013).  
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Para auxiliar na operacionalização da SAE e do PE no Centro Cirúrgico, pode 

ser utilizado o Sistema de Classificação de Enfermagem, mediante sua linguagem 

padronizada e baseada em dados científicos que abordam DE, Intervenções de 

Enfermagem e Resultados de Enfermagem. São exemplos desses sistemas: NANDA-

Internacional, a Nursing Outcomes Classification (NOC) e a Nursing Interventions 

Classification (NIC). Todas fornecem um vocabulário padronizado que possibilita a 

organização, a documentação do cuidado e torna a enfermagem mais autônoma para 

atuar na assistência do paciente (DOENGES, 2016).  

A NANDA-I apresenta em seus capítulos os principais DE acompanhados pelo 

domínio, classe, definição, características definidoras e fatores relacionados ou fatores 

de risco. A NANDA-I contém o DE Risco de Olho Seco no Domínio 11 

(Segurança/Proteção), definido como “Vulnerabilidade a desconforto ocular ou dano à 

córnea e à conjuntiva devido à quantidade reduzida ou qualidade das lágrimas para 

hidratar o olho, que pode comprometer a saúde” (HERDMAN; KAMITSURU, 2015, p. 

1114).  

Os fatores de risco listados na NANDA-I para o desenvolvimento do olho seco 

são: 

[...] dano à superfície ocular; deficiência de vitamina A; doença 

autoimune; envelhecimento, fatores ambientais (ar condicionado, 

vento excessivo, exposição à luz solar, poluição do ar, baixa 

umidade), gênero feminino, história de alergias, lesões neurológicas 

com perda sensorial reflexa motora (p. ex. lagolftalmia, falta do 

reflexo espontâneo do piscar), mudança hormonal, opções do estilo de 

vida (p. ex. fumar, uso de cafeína e leitura prolongada), regime de 

tratamento, usuários de lentes de contato e ventilação mecânica 

(HERDMAN; KAMITSURU, 2015, p.1114).  

 

A NOC trata dos possíveis Resultados de Enfermagem que se desejam alcançar 

e apresenta indicadores para avaliação diária, com propósito de observar a evolução do 

estado clínico do paciente. Destaca-se o Resultado de Enfermagem Gravidade do olho 

seco, cuja definição é “Severidade de sinais e sintomas de insuficiência de lágrima” 

(MOORHEAD et al., 2016, p.389).  

Os indicadores presentes na NOC são: 

[...] diminuição da produção de lágrima, fechamento incompleto das 

pálpebras; vermelhidão da conjuntiva; sensação de queimação no 

olho; sensação de coceira no olho; sensação de presença de areia no 
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olho; dor no olho; lubrificação excessiva; visão borrada; secreção 

mucosa excessiva e sensibilidade à luz (MOORHEAD et al., 2016, 

p.389). 

 

A NIC consiste em uma classificação que apresenta uma lista de Intervenções de 

Enfermagem a serem realizadas com o intuito de prevenir e atuar com relação aos 

problemas do paciente. Para intervenções oculares, existe a Prevenção contra o 

Ressecamento Ocular, definido por “prevenção e detecção precoce de Ressecamento 

Ocular em indivíduos em risco” (BULECHEK et al., 2016, p. 1350). 

As atividades desta intervenção são:  

[...] monitorar sinais e sintomas, identificar características pessoais, 

monitorar o reflexo de piscar, identificar posição da pálpebra, 

monitorar quantidade de lágrima, investigar os danos epiteliais e 

corneal, monitorar a capacidade do paciente de colocar retirar e limpar 

as lentes de contatos, orientar o paciente a evitar leituras e uso do 

computador por muito tempo, garantir que a fixação endotraqueal não 

seja muito apertada em pacientes ventilados por tubo, monitorar o 

modo e a pressão do ventilador em pacientes com ventilação 

mecânica, realizar cuidado ocular pelo menos duas vezes ao dia, 

aplicar lubrificante, cobrir os olhos com dispositivos efetivos e 

garantir que as pálpebras estejam fechadas (BULECHEK et al., 2016, 

p.1350). 

 

Além da NANDA-I, NOC e NIC, no Brasil existe um programa de atualização 

em diagnósticos de enfermagem denominado PRONANDA, com a principal função de 

manter informados e atualizados os enfermeiros quanto aos DE. O PRONANDA foi 

desenvolvido pelo Sistema de Educação Continuado a Distância (SECAD), em parceria 

com a NANDA-I e possui em um de seus capítulos a análise contextual do diagnóstico 

de enfermagem Risco de Olho Seco, em pacientes internados em unidade de terapia 

intensiva. Ademais, estão contidos neste artigo o Resultado de Enfermagem Gravidade 

do Olho Seco e seus respectivos indicadores (FERNANDES et al., 2016).  

Portanto, o enfermeiro do CC deve implementar a SAE e as etapas do PE por 

meio da SAEP com a finalidade de oferecer um cuidado organizado, individualizado, 

contínuo e qualificado aos pacientes no período perioperatório (ADAMY; TOSSATI, 

2012). Ademais, a utilização das Classificações de Enfermagem permite a observação 

dos fatores de risco para o Olho Seco, a evolução do pacientes com a presença da 
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resposta humana indesejada e as principais intervenções para prevenção e detecção do 

Ressecamento Ocular (HERDMAN; KAMITSURU, 2015; MOORHEAD et al., 2016; 

BULECHEK et al., 2016).    
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4 MÉTODO 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

Trata de um estudo quantitativo, observacional, individuado, descritivo, analítico 

e de corte transversal. Os estudos transversais acontecem em um tempo preestabelecido, 

em que todas as medições são realizadas sem a necessidade de acompanhar a amostra. 

São utilizados para descrever variáveis e seus padrões de distribuição. Podem examinar 

associações e têm a capacidade de investigar a prevalência dos casos estudados 

(ALMEIDA FILHO; BARRETO, 2012).  

O instrumento denominado Strengthening the Reporting of Observational 

Studies in Epidemiology (STROBE) foi utilizado como orientação para o delineamento 

do método, seleção de materiais e procedimentos, acompanhamento do fluxo de 

investigação e conferência dos itens fundamentais a um estudo desta natureza, a fim de 

proporcionar a adequada condução e apresentação da pesquisa (ELM et al., 2007). 

 

4.2. LOCAL DO ESTUDO 

Este estudo foi realizado nas unidades de Centro Cirúrgico e Recuperação Pós-

Anestésica (URPA) do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), localizado no 

município de Natal, capital do Estado do Rio Grande do Norte (RN), por ser 

considerada uma unidade de referência que atende a população de Natal e os municípios 

do RN pactuados de maneira eletiva. Tem a missão de integrar ensino, pesquisa, 

extensão e assistência no campo das ciências da saúde e nas áreas correlacionadas com 

qualidade e ética (HUOL, 2016). 

O HUOL é um hospital federal vinculado ao Sistema Único de Saúde (SUS). Foi 

suplementar à Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) até o ano de 2013 

e no período atual, possui gestão pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 

(EBSERH) (HUOL, 2016).  

Entre os serviços disponíveis, oferece atendimento nas diversas especialidades 

como cardiologia, cirurgia, dermatologia, endocrinologia, mastologia, nefrologia, 

psicologia e ortopedia dentre outros. Possui 12 salas cirúrgicas, destas sete compõem a 

unidade de CC, duas fazem parte da unidade de centro cirúrgico oftalmológico e dispõe 

adicionalmente de três salas para pequenas cirurgias (HUOL, 2016).  

Na unidade de CC, quatro salas (A, B, C e D) são reservadas às cirurgias de 

pequeno e médio porte, enquanto que as outras três (E, F e G) para cirurgias de médio a 

grande porte. Ademais, é constituída por uma URPA, uma sala para limpeza do material 
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antes de encaminhá-los para Central de Material Esterilizado (CME) e outra sala para 

acondicionamento do material esterilizado. 

A equipe é formada por 76 profissionais de enfermagem distribuídos em três 

turnos: 24 profissionais no turno da manhã, 21 a tarde e 31 a noite. As cirurgias 

realizadas compreendem as especialidades: neurológica, buco-maxilo-facial, 

otorrinolaringológicas, pulmonares, cardiovasculares, bariátricas, gastrointestinais, 

urológicas, ginecológicas, pediátricas e transplantes de córneas e rins (HUOL, 2016). 

 

4.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA  

A população foi composta por todos os pacientes adultos submetidos a 

procedimentos cirúrgicos eletivos no referido hospital.  Primeiro foi realizado um 

estudo piloto no Centro Cirúrgico  no período de maio a junho de 2017 com a finalidade 

de encontrar a proporção esperada de pacientes com os desfechos (Ressecamento 

Ocular e DE Risco de Olho Seco) e aprimorar o instrumento de coleta de dados.   

Logo em seguida, para a determinação amostral, considerou-se a fórmula de 

populações infinitas, composta pelo nível de confiança, proporção esperada e o erro 

amostral (HULLEY, 2015). 

Fórmula utilizada para cálculo da amostra: 

n = Zα².P.(1-P)/ e² 

Onde: 

n = tamanho da amostra;  

Zα = coeficiente de confiança; 

p = proporção esperada;  

e = erro amostral.  

Considerou-se neste estudo o coeficiente de confiança (Zα) de 95% (1,96), erro 

amostral (e) de 3% e uma proporção esperada (p) de 92%. O erro amostral de 3% foi 

escolhido para oportunizar uma amostra maior e aumentar a fidedignidade do trabalho. 

A proporção esperada foi estimada após a realização do estudo piloto com 30 pacientes 

cirúrgicos (60 olhos), quantidade mínima para construção de uma amostra 

(MARTÍNEZ-GONZÁLEZ, FAULÍN FAJARDO; SÁNCHEZ VILLEGAS, 2006). 

Dessa maneira, após o estudo piloto e aplicação da fórmula para estabelecimento de 

amostragem em populações infinitas, a amostra final foi composta por 157 pacientes 

(314 olhos).   
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Cada participante atendeu aos seguintes critérios de elegibilidade: encontrar-se 

na sala de acolhimento pré-operatório para cirurgia eletiva, ter idade igual ou superior a 

18 anos e ser atendido no pós-operatório pela URPA.  

Foram excluídos os pacientes em isolamento, advindos de cirurgia de cabeça e 

pescoço, região torácica com broncoscopia e cardíaca. A razão para a não elegibilidade 

destes fundamenta-se em que o primeiro caso não passa pela sala de acolhimento antes 

da cirurgia, o segundo e terceiro devido ao fato das cirurgias serem realizadas em áreas 

próximas da região ocular e o quarto por se tratar de uma cirurgia onde o pós-operatório 

ocorre na Unidade de Terapia Intensiva. 

 Os participantes foram selecionados por amostragem consecutiva e de forma 

intencional. A amostragem consecutiva é realizada quando os indivíduos atendem aos 

critérios de inclusão e são de fácil acesso ao pesquisador; enquanto a intencional ocorre 

quando o pesquisador elege de maneira proposital os participantes aptos a participarem 

da pesquisa (HULLEY et al., 2015; POLIT; BECK; HUNGLER, 2011).  

 

4.4 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

Este estudo obteve anuência do diretor do HUOL e do Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) da UFRN. Os pacientes foram previamente convidados a participar do 

estudo por meio da apresentação ou leitura integral do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), explicação sobre os objetivos da pesquisa, os benefícios e os 

possíveis riscos que o estudo poderia ocasionar. Após aceitação da participação, foi 

solicitada a assinatura do TCLE (APÊNDICE A).  

A coleta dos dados ocorreu no período de maio a agosto de 2017, por meio de 

fontes primárias (paciente) pela observação direta e mediante fonte secundária (consulta 

das informações do prontuário). Este estudo foi efetivado no pós-operatório imediato, 

quando foi necessário avaliar a elegibilidade dos sujeitos no período pré-operatório 

imediato e coletar algumas variáveis no transoperatório.  

Inicialmente no pré-operatório foram coletados dados epidemiológicos, clínicos, 

fatores de risco para o DE Risco de Olho Seco da NANDA-I, tendo em vista que o 

paciente não conseguiria responder no pós-operatório imediato devido o efeito dos 

anestésicos e sedativos. Também foram observados os dados no transoperatório (fatores 

ambientais da sala operatória, posicionamento do paciente, tempo de realização do 

procedimento cirúrgico, uso da ventilação mecânica, exposição do globo ocular, 
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utilização de produtos/medicamentos para proteção ocular no transoperatório e tipos de 

anestésicos e medicamentos utilizados).  

No pós-operatório imediato (primeiras 24 horas após o término do procedimento 

cirúrgico) na URPA, foi aplicada a parte do instrumento correspondente à escala de 

Aldrete e Kroulik, os fatores de risco do DE Risco de Olho Seco da NANDA-I, o teste 

de Schirmer I e o Resultado de Enfermagem da NOC Gravidade do Olho Seco, com as 

definições constituídas por Fernandes (2015).  

O mapa cirúrgico com as previsões das cirurgias era observado e os pacientes 

convidados no pré-operatório para participar do estudo. Após o consentimento do 

paciente era coletadas as variáveis no pré-operatório, transoperatório e na primeira hora 

do pós-operatório imediato. A coleta foi realizada de segunda a sexta-feira e nos 

horários das seis da manhã as vinte horas da noite. Um cronograma foi elaborado para 

equipe de coleta , dessa maneira uma equipe chegava pela manhã, a outra a tarde e outra 

a noite. 

Foi utilizado para coleta um instrumento constituído por dados epidemiológicos 

e clínicos, escala de Aldrete e Kroulik, fatores de risco para o DE Risco de Olho Seco da 

NANDA-I, teste de Schirmer e o resultado de enfermagem da NOC Gravidade do Olho 

Seco, aprimorado por Fernandes (2015). 

As variáveis contidas no instrumentos de coleta de dados estão explicitados a 

seguir: 

A escala de Aldrete e Kroulik é utilizada no período do pós-operatório na URPA 

para avaliar o estado fisiológico (respiração, circulação, saturação de oxigênio, 

atividade muscular e nível de consciência) de pacientes submetidos ao procedimento 

anestésico. A pontuação varia de zero a dois para cada parâmetro clínico e quando a 

pontuação resulta entre 8 a 10, é indicativa de alta da URPA (SOBECC, 2013) 

(APÊNDICE B). 

Os fatores de risco para o DE Risco de Olho Seco presentes na NANDA-I que 

foram observados durante a coleta no pré-operatório e pós-operatório imediato são o 

envelhecimento, doença autoimunes, lentes de contatos, fatores ambientais (ar 

condicionado e baixa umidade), sexo feminino, história de alergias, estilo de vida 

(tabagista, uso de cafeína e leitura prolongada), terapia com ventilação mecânica, lesões 

neurológica com perda sensorial reflexa motora (lagoftalmia e falta de reflexo 

espontâneo de piscar) e regime de tratamento (HERDMAN; KAMITSURU, 2015) 

(APÊNDICE B). 
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Para mensurar os valores da temperatura e da umidade do ar ambiente, foi 

utilizado o termo-higrômetro Incoterm
®
 e para garantir que as aferições fossem 

fidedignas pelo funcionamento adequado do aparelho, as pilhas foram testadas e 

trocadas com regularidade. 

O teste de Schirmer I foi realizado no pós-operatório imediato por meio de uma 

fita de filtro (Wathman 41) de 35mm X 5mm, utilizada para avaliar a volumetria de 

lágrima. A fita foi inserida no terço médio da pálpebra inferior do olho no fórnix 

conjuntival, sem tocar na córnea por um período de cinco minutos e após isto se 

observou na fita os milímetros que ficaram umidificados. A umidificação menor que 

dez milímetros foi considerada indicativa para o desenvolvimento do Ressecamento 

Ocular (ALVES, 2010; MOSENA et al., 2015; SCHUB; MENNELLA, 2016). 

O Resultado de Enfermagem da NOC Gravidade do Olho Seco, aprimorado por 

Fernandes (2015), avaliou os seguintes indicadores: diminuição da produção lacrimal, 

fechamento palpebral incompleto, vermelhidão da conjuntiva, lacrimejamento 

excessivo, excesso de secreção mucosa e mecanismo de piscar diminuído. Foram 

selecionados os indicadores relacionados aos sinais clínicos, uma vez que os pacientes 

no pós-operatório imediato ainda estão com efeito dos anestésicos e não poderiam desta 

feita, relatar os sintomas clínicos oculares (ANEXO A). 

 

4.5 TREINAMENTO DA EQUIPE DE COLETA DE DADOS 

Para possibilitar a coleta de dados de maneira confiável, procedeu-se a seleção 

para a participação do treinamento os discentes do curso de graduação de Enfermagem e 

enfermeiros assistenciais para comporem a equipe destinada esta finalidade. A seleção 

destes incidiu entre os membros do grupo de pesquisa Núcleo de Estudos e Pesquisas 

em Enfermagem Clínica (NEPEC) da UFRN, mediante disponibilidade de horários e o 

curso prévio da disciplina de Semiologia/Semiotécnica (no caso dos discentes do curso 

de graduação). Após seleção foi realizado treinamento teórico e prático de oito horas a 

fim de capacitar a equipe. 

Com a finalidade de minimizar vieses de aferição, durante o treinamento foi 

apresentado o instrumento de coleta de dados para discussão de cada variável e 

aprendizagem da técnica de mensuração da volumetria lacrimal com o teste de Schirmer 

I, a fim de tornar a aferição mais fidedigna. O treinamento possibilitou o exercício 

prático da anamnese e exame físico ocular, com o propósito de reconhecer os sinais e 

sintomas do Ressecamento Ocular. 
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Na ocasião, foram abordados os seguintes temas: anatomia e fisiologia ocular, 

semiotécnica para realização de exame físico, Classificação do Sistema de Enfermagem 

(NANDA-I e NOC) e aplicação dos instrumentos de coleta dos dados. Para tanto foi 

fornecidas uma aula expositiva e outra prática que incluiu a utilização do teste de 

Schirmer. Para a inclusão na equipe, ao término da capacitação cada participante 

submeteu-se a uma avaliação teórico-prática com pontuação no valor máximo de dez 

pontos, como forma de avaliar os conhecimentos e habilidades necessárias. A avaliação 

teórica contou com questões subjetivas e objetivas sobre o conhecimento ora 

compartilhado.  

Para ser considerado apto, o participante precisou atingir média maior ou igual a 

7,0 pontos. Caso não fosse atingido o escore estabelecido, seria submetido a uma nova e 

distinta avaliação de nível similar e substituídos em caso de segunda pontuação 

insatisfatória. Participaram seis membros do NEPEC e todos foram aprovados com 

média superior a 7,0 na primeira avaliação. 

 

4.6 ENFERMEIROS DIAGNOSTICADORES 

Diagnosticar um problema é necessário para planejar ações para eliminá-lo. O 

enfermeiro torna-se diagnosticador quando analisa a coleta de dados. Esta análise inclui 

além da coleta o julgamento clínico para elaborar hipóteses ou explicações destes 

problemas. Para tanto, é necessário conhecer as teorias, a ciência da Enfermagem e os 

conceitos subjacentes a esta, pois assim poderá traçar o diagnóstico, planejar ações, 

intervir e avaliar (HERDMAN; KAMITSURU, 2015). Os treinamentos com os 

diagnosticadores são relevantes, pois possibilitam que o viés do padrão-ouro imperfeito 

seja minimizado (LOPES; SILVA; ARAÚJO, 2012; ARAÚJO et al., 2017).  

Foram selecionados dois enfermeiros diagnosticadores vinculados ao grupo de 

pesquisa NEPEC da UFRN, que trabalham com o fenômeno Ressecamento Ocular e/ou 

DE Risco de Olho Seco. Os requisitos necessários para serem diagnosticadores foram:   

apresentarem no currículo lattes produção científica relacionada ao Ressecamento 

Ocular, ao DE Risco de Olho Seco e pesquisas que envolvesse o Sistema de 

Classificação de Enfermagem (NANDA-I, NOC e NIC) e a temática envolvida. Os 

enfermeiros que atenderam aos requisitos estabelecidos foram convidados a participar 

do estudo mediante uma carta convite, a qual foi enviada por meio do correio eletrônico 

(APÊNDICE C).  
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A carta convite continha a finalidade do estudo, os métodos utilizados e a 

disponibilidade necessária para participação no estudo. Quando os enfermeiros 

aceitaram participar do estudo foi requerida a assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (APÊNDICE D). 

Com a finalidade de tornar os diagnosticadores aptos para identificar os 

desfechos com concordância, foi realizado um treinamento anteriores à inferência. Os 

treinamentos aconteceram por meio de reuniões em grupo com o pesquisador e foram 

abordados assuntos referentes ao Ressecamento Ocular e o DE Risco de Olho Seco 

encontrados na literatura. 

Os enfermeiros diagnosticadores foram responsáveis por analisar os dados da 

coleta, posteriormente organizados em uma planilha no programa Excel 2010 (para cada 

participante foi construída uma planilha com os dados da coleta do pós-operatório 

imediato) e inferiu se o desfecho tratava do Ressecamento Ocular ou do DE Risco de 

Olho Seco. 

As planilhas foram enviadas por meio do correio eletrônico e a inferência do 

desfecho realizada de maneira individual por cada diagnosticador. Primeiro foi enviada 

as planilhas com os dados do estudo piloto e no final da coleta dos dados das demais 

planilhas dos pacientes incluídos na pesquisa. Vale esclarecer que os diagnosticadores 

não fizeram parte da equipe de coleta de dados para não causar viés no estudo.  

Para a inferência do Ressecamento Ocular, foi adotado com adaptações à 

recomendação do Dry Eye Workshop – DEWS (2017). Para ser considerada a presença 

de Ressecamento Ocular, o paciente deveria apresentar teste de Schirmer I menor que 

dez milímetros associado a um ou mais dos sinais clínico positivo (hiperemia e secreção 

mucosa). 

 

4.7 ORGANIZAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

Os dados coletados foram inicialmente organizados em uma planilha no 

programa Excel 2010 e logo após, analisados por meio do programa Statistical Package 

for the Social Science (SPSS) versão 22.0. 

Para verificar o grau de concordância entre os enfermeiros diagnosticadores e 

controlar/diminuir os vieses de conclusão do desfecho, foi aplicado o coeficiente Kappa 

para garantir a confiabilidade e padronização das respostas dos juízes diagnosticadores 

(FONSECA; SILVA; SILVA, 2007). O grau de concordância do coeficiente Kappa é 
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classificado em: pobre concordância (< 0,20), fraca concordância (0,21-0,40), moderada 

concordância (0,41-0,60), boa concordância (0,61-0,80), ótima concordância (0,81-

1,00) (GALPARSORO; FERNÁNDEZ, 1999). O valor de aceite por este estudo foi à 

concordância entre 0,81-1,00. 

Para descrição dos dados obtidos por esta pesquisa foram utilizadas frequências 

absolutas e relativas, medidas de centro da distribuição e suas variabilidades. Entre os 

testes, empregou-se o  do Qui-quadrado para analisar as variáveis associativas e, quando 

os valores da frequências esperadas foram menores que cinco, utilizou-se o teste de 

Fisher.  A magnitude da associação foi verificada por meio da Razão de Prevalência 

(RP) e Intervalo de Confiança (IC) de 95%. 

 

4.8 VARIÁVEIS DO ESTUDO 

 As variáveis deste estudo foram categorizadas em independentes e dependentes. 

Entre as independentes estão os aspectos epidemiológicos e clínicos, a escala de Aldrete 

e Kroulik, fatores de risco para o DE Risco de Olho Seco da NANDA-I, teste de 

Schirmer I e o Resultado de Enfermagem da NOC (Gravidade do Olho Seco) 

aprimorado por Fernandes (2015). Enquanto que as dependentes foram relacionadas ao 

desfecho, que no caso deste estudo foi considerado o Ressecamento Ocular ou o DE 

Risco de Olho Seco, conforme descrito no quadro 01.  

 Os fatores de risco da NANDA-I dano a superfície ocular, deficiência de 

vitamina A e mudança hormonal incluídos, uma vez que neste estudo não teria como 

mensurar essas variáveis.  

 

Quadro 01. Distribuição das variáveis independentes e dependentes. Natal, 2017. 

 

VARIÁVEIS DE 

CARACTERIZAÇÃO 

SOCIODEMOGRÁFICA 

 

 

ESCALAS/CRITÉRIOS 

 

FONTE DOS 

DADOS 

Idade Em anos Prontuário/ 

Entrevista 

Sexo Masculino/Feminino Prontuário/ 

Entrevista 

Estado civil Casado/Solteiro/Viúvo/Separado/ 

Outros 

Prontuário/ 

Entrevista 

Local de nascimento Capital do RN/Interior do 

RN/Outros 

Prontuário/ 

Entrevista 
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Local que reside Capital do RN/Interior do 

RN/Outros 

Prontuário/ 

Entrevista 

Escolaridade Anos de estudo Prontuário/ 

Entrevista 

Ocupação Em atividade remunerada/Em 

atividade sem 

remuneração/Aposentado 

Prontuário/ 

Entrevista 

Renda Familiar Em reais Prontuário/ 

Entrevista 

Dependentes da renda 

familiar  

Número de dependentes: Prontuário/ 

Entrevista 

Religião Católica/Evangélica/Espírita/ 

Outra 

Prontuário/ 

Entrevista 

 

VARIÁVEIS CLÍNICAS 

 

 

ESCALAS/CRITÉRIOS 

FONTE DOS 

DADOS 

Tempo de internação Em dias Prontuário 

Especialidade cirúrgica Pulmonar/Gastrointestinais/ 

Urológicas/renal/Aparelho 

reprodutor/Vascular/Outros 

Prontuário 

Motivo de internação Distúrbio pulmonar/ Distúrbio 

cardíaco/ Distúrbio gastrintestinal/ 

Distúrbio urológica e renal/ 

Distúrbio do aparelho reprodutor/ 

Distúrbio vascular/ Distúrbio 

metabólico/ Neoplasia/ Outros 

Prontuário 

Comorbidades associadas Arritmias/ Artrite reumatoide/ AVE 

sem sequela/ AVE com sequela/ 

Catarata/ Demência/ Diabetes 

Melitus/ Doenças cérebro 

vasculares/ Doenças coronarianas/ 

Doença da tireóide/ Doenças 

respiratórias/ Gota/ HAS/ ICC/ 

Insuficiência hepática/ IRC/ 

Neoplasia/ Obesidade/ 

Osteoporose/ Síndrome de Sjögren/ 

Outras 

Prontuário/ 

Entrevista 

Setor de procedência Unidade de Clínica Médica/ 

Unidade de Clínica Cirúrgica/ 

Outro 

Prontuário 

Presença de alergias Sim/Não Prontuários 

TRANSOPERATÓRIO 

VARIÁVEIS CLÍNICAS  ESCALAS/CRITÉRIOS FONTES DOS 

DADOS 

Fatores ambientais da Sala 

operatória 

Valor da umidade % 

Valor da temperatura graus 

Celsius (˚C) 

Termohigrômetro 

Posicionamento do 

paciente 

Decúbito dorsal/ Decúbito lateral/ 

Decúbito ventral/ Posição 

Observação do 

pesquisador 
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litotômica/ Trendelenburg/ 

Outros: 

Tempo de realização do 

procedimento cirúrgico 

Início/Término/Tempo total em 

minutos 

Prontuário 

Dispositivo ventilatório Máscara laríngea/ Cateter nasal/ 

Máscara facial simples/ Outros: 

Observação do 

pesquisador 

Uso de ventilação 

mecânica 

Sim/Não Observação do 

pesquisador 

Modo ventilatório Pressão Controlada/ Volume 

controlado 

Observação do 

pesquisador 

PEEP Valor Observação do 

pesquisador 

Uso de drogas vasoativas Noradrenalina/ Nitroglicerina/ 

Dobutrex/ Nitroprussiato/ 

Vasopressina 

Prontuário/ 

Observação do 

pesquisador 

Parâmetros 

hemodinâmicos 

Valores da PAS/ PAD/ FC/ FR/ 

SaO2 

Observação do 

pesquisador 

Lagoftalmia Sim/Não Observação do 

pesquisador 

Utilização de 

produtos/medicamentos 

para proteção ocular no 

transoperatório 

Sim/Não Observação do 

pesquisador 

Tipo de 

produtos/medicamentos 

para proteção ocular no 

transoperatório 

Pomada oftalmológica/ Colírio/ 

Solução fisiológica 0,9%/ 

fechamento palpebral com fita 

hipoalergênica/ Fechamento 

palpebral com esparadrapo/ 

Outros 

Observação do 

pesquisador 

Tipo de anestésicos Geral inalatório 

Sevoflurano/Outros: 

 

Geral endovenoso 

Propofol/ Midazolan/ Etomidato/ 

Cetamina/ Fentanil/ Outros 

 

Anestesia raquidiana 

Bupivacaína/Outros 

 

Anestesia epidural 

Ropivacaína/ Bupivacaína/ 

Bupivacaína + fentanila/ Outros 

 

Anestesia Local 

Lidocaína/Outros 

Prontuário/ 

Observação do 

pesquisador 

Tipo de Miorelaxantes Cisatracúrio/ Pancurônio/ 

Succinilcolina/ Roncurônio/ 

Atracúrio 

Prontuário/ 

Observação do 

pesquisador 

Tipo de Anticolinérgicos Atropina/ Biperideno/ 

Butilbrometo de escopolamina/ 

Prontuário/ 

Observação do 
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Ipratrópio/ Outros pesquisador 

Medicamentos em uso no 

transoperatório 

Antibiótico/ Broncodilatadores/ 

Insulina e Hipoglicemiantes/ 

Anticoagulantes/Betabloqueadore

s/ Inibidor e protetor da secreção 

gástrica/Antidepressivos/Corticost

eróides/Vasoconstrictores/Antiepi

léticos/ Digitálicos/ Inotrópico de 

ação direta/ Antieméticos/ 

Hipnóticos/ Vasodilatador/ Anti-

inflamatórios/Hormônios/Vitamin

a/ Antiarrítmico/ Hipolipimiantes/ 

Opióide/ Ansiolíticos/ Inibidores 

da ECA/ Inibidores enzimáticos/ 

Antipsicóticos / Inibidores dos 

canais de cálcio/ Colinomimético/ 

Bloqueadores musculares/ 

Inibidores dos receptores de 

angiotensina/ Simpaticomimético/ 

Analgésicos/ Anti-hipertensivo de 

ação central/Agonista adrenérgico 

 

PÓS-OPERATÓRIO 

ESCALA DE ADRETE KROULIK 

VARIÁVEIS 

CLÍNICAS  

ESCALAS/CRITÉRIOS FONTES 

DOS DADOS 

Atividade muscular 2- Movimentam os quatros membros 

1- Movimenta dois membros 

0- Incapaz de mover os membros 

voluntariamente ou sob pressão 

Observação do 

pesquisador/ 

Avaliação/ 

exame físico 

Respiração 2- Capaz de respirar profundamente ou 

tossir livremente 

1- Dispneia ou limitação da respiração 

0- Apneia 

Observação do 

pesquisador/ 

Avaliação/ 

exame físico 

Circulação 2- PA 20% do nível pré-anestésico 

1- PA 20 a 49% do nível Pré-anestésico 

0- PA 50% do nível pré-anestésico 

Observação do 

pesquisador/ 

Avaliação/ 

exame físico 

Consciência 2- Lúcido e orientado no tempo e espaço 

1- Desperta se solicitado 

0- Não responde 

Observação do 

pesquisador/ 

Avaliação/ 

exame físico 

Saturação de oxigênio 2- Capaz de manter a saturação de O2 

maior que 92% respirando em ar 

ambiente 

1- Necessita de O2 para manter a 

saturação maior que 90% 

0- Saturação de O2 menor que 90% com 

suplementação de oxigênio 

Observação do 

pesquisador/ 

Avaliação/ 

exame físico 

SOMA = 0-7/8-10 Observação do 

pesquisador/ 
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Avaliação/ 

exame físico 

NANDA-I 

DE: RISCO DE OLHO SECO 

VARIÁVEIS CLÍNICAS ESCALAS/CRITÉRIOS FONTE DOS 

DADOS 

Envelhecimento Sim/Não Prontuário 

Doença autoimune Sim/Não Prontuário 

Lentes de contato Sim/Não Prontuário 

Fatores ambientais  Ar condicionado/baixa umidade Observação do 

pesquisador/ 

Termohigrômetro 

Sexo feminino Sim/Não Prontuário 

História de alergia Sim/Não Prontuário 

Estilo de vida Fumante/ Uso de cafeína/ Leitura 

prolongada 

Prontuário 

Terapia com Ventilação 

Mecânica 

Sim/Não Observação do 

pesquisador 

Lesões neurológicas com 

perda sensorial reflexa 

motora 

Lagoftalmia/Reflexo espontâneo 

de piscar 

Observação do 

pesquisador 

Regime de tratamento Sim/Não Prontuário 

AVALIAÇÃO OCULAR 

VARIÁVEIS CLÍNICAS ESCALAS/CRITÉRIOS FONTE DOS 

DADOS 

Reflexo córneo-palpebral Sim/Não Observação do 

pesquisador 

Movimentação ocular 

(pares de nervo craniano 

III, IV, VI)  

Sim/Não Observação do 

pesquisador/ 

Avaliação/ Exame 

físico 

Avaliação pupilar: Isocoria 

e reflexo 

Sim/Não Observação do 

pesquisador 

Piscadas  Menor que 5/ Igual a 5/ Maior que 

5 minutos 

Observação do 

pesquisador 

Lagoftalmia  Sim/Não Observação do 

pesquisador 

Avaliação da exposição do 

globo ocular 

Córnea completamente exposta/ 

1/2 da córnea exposta (íris + 

pupila)/ 1/3 inferior da córnea 

exposta (íris)/ Conjuntiva exposta 

(apenas esclera visível)/ 

Fechamento palpebral completo 

Observação do 

pesquisador 

Hiperemia ocular Sim/Não Observação do 

pesquisador 

Característica da 

hiperemia 

Hiperemia superficial (dilatação 

dos vasos da superfície 

conjuntival afastada da córnea)/ 

Vasos sanguíneos dilatados em 

Observação do 

pesquisador 
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região conjuntival e perilimbar/ 

Vasos sanguíneos numerosos e 

obviamente dilatados em 

conjuntiva e início da córnea/ 

Vasos sanguíneos numerosos e 

dilatados dispersos por toda a 

superfície ocular/ Não se aplica 

Secreção mucosa Sim/Não Observação do 

pesquisador 

Característica da secreção 

mucosa 

Filamentos mucoides/ Placas 

mucosas/ Secreção 

mucopurulenta/ Secreção 

purulenta/ Não se aplica 

Observação do 

pesquisador 

Edema palpebral Sim/Não Observação do 

pesquisador 

Quemose conjuntival Sim/Não Observação do 

pesquisador 

Hemorragia conjuntival Sim/Não Observação do 

pesquisador 

Proptose Sim/Não Observação do 

pesquisador 

Lacrimejamento excessivo Sim/Não Observação do 

pesquisador 

Resultado de Enfermagem Gravidade do Olho Seco adaptado por Fernandes 

(2015) 

VARIÁVEIS CLÍNICAS ESCALAS/CRITÉRIOS FONTE DOS 

DADOS 

Diminuição da produção 

lacrimal 

1/2/3/4/5 Observação do 

pesquisador 

Fechamento palpebral 

completo 

1/2/3/4/5 Observação do 

pesquisador 

Vermelhidão da conjuntiva 1/2/3/4/5 

 

Observação do 

pesquisador 

Lacrimejamento excessivo 1/2/3/4/5 Observação do 

pesquisador 

Excesso de secreção 1/2/3/4/5 Observação do 

pesquisador 

Mecanismo de piscar 

diminuído 

1/2/3/4/5 Observação do 

pesquisador 

VARIÁVEIS DEPENDENTES 

VARIÁVEIS CLÍNICAS ESCALAS/CRITÉRIOS FONTE DOS 

DADOS 

DE Risco de Olho Seco Sim/Não Enfermeiros 
diagnosticadores 

Diagnóstico Ressecamento 

Ocular 

Sim/Não Enfermeiros 

diagnosticadores 

Legenda: 1 Gravemente comprometido, 2 Muito comprometido, 3 Moderadamente 

comprometido, 4 Levemente comprometido e 5 Não comprometido. 
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 A magnitude da definição operacional aumenta de não comprometido para 

gravemente comprometido de forma particular  para cada  indicador. Dessa maneira, 

alguns pacientes apresentaram um indicador mais comprometido que outro. 

A diminuição da produção lacrimal foi mensurada por meio do teste de Schirmer 

e considerou-se gravemente comprometida o resultado menor que dois milímetros e não 

comprometido o valor acima de quinze milímetros. O fechamento palpebral completo 

estava gravemente comprometido quando a córnea estava completamente exposta 

(ANEXO A). 

 A vermelhidão da conjuntiva foi considerada gravemente comprometida quando 

ocorreu o aparecimento de vasos sanguíneos dispersos por toda superfície ocular. O 

lacrimejamento excessivo esteve gravemente comprometido quando as lágrimas dos 

pacientes correram pela face intermitente. O excesso de secreção foi gravemente 

comprometido quando existia a presença de secreção purulenta na região ocular. O 

mecanismo de piscar diminuído apresentou-se gravemente comprometido, no momento 

em que o número de piscadas foram menor que duas vezes por minuto (ANEXO A). 

 

4.9 ASPECTOS ÉTICOS 

  Previamente foram solicitados a autorização e o consentimento da diretoria do 

HUOL para realização da pesquisa por meio de ofício de anuência com objetivos do 

estudo. Posteriormente foi encaminhada a proposta para avaliação ao Comitê de Ética e 

Pesquisa (CEP) da UFRN.  

Obteve-se parecer favorável do CEP de nº. 2.004.545 e CAEE nº. 

64881717.5.0000.5537 (ANEXO B). Os pacientes foram informados dos objetivos do 

estudo e logo em seguida solicitados a assinar o TCLE, caso concordassem em 

participar voluntariamente com garantia do anonimato. 

Foram obedecidas as determinações da Resolução nº. 466/2012, do Conselho 

Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde do Brasil. Os princípios bioéticos de 

beneficência, não maleficência, justiça e autonomia foram obrigatoriamente cumpridos. 

Além disso, aos participantes foram assegurados de que as coletas de dados não lhes 

causariam danos assim como os benefícios foram maximizados e os prejuízos 

minimizados (BRASIL, 2012). 
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5 RESULTADOS 

5.1 GRAU DE CONCORDÂNCIA ENTRE OS AVALIADORES  

 O grau de concordância entre os enfermeiros diagnosticadores foi realizado por 

meio do coeficiente Kappa e resultou em 0,964 no Olho direito (OD) e 0,946 no Olho 

Esquerdo (OE)  para o DE Risco de Olho Seco. Quanto ao Ressecamento Ocular o grau 

de concordância foi de 0,964 para o OD e 0,946 no OE. Dessa maneira, observou-se um 

ótimo grau de concordância (TABELA 1). 

 

Tabela 1. Grau de concordância entre os enfermeiros diagnosticadores para o 

Diagnóstico de Enfermagem Risco de Olho Seco e o Ressecamento Ocular 

na amostra final. Natal, 2017. (n=157). 

   Diagnosticador A 
 

   DE OD 

   Sim Não Total Kappa 

Diagnosticador B DE OD 

Sim 35 00 35 

0,964 Não 02 120 122 

Total 37 120 157 

   Diagnosticador A 
 

   DE OE 

Diagnosticador B DE OE 

 Sim Não Total Kappa 

Sim 35 02 37 
0,946 Não 01 119 120 

Total 36 121 157 

   Diagnosticador A 
 

   RO OD 

   Sim Não Total Kappa 

Diagnosticador B RO OD 

Sim 

Não 

Total 

120 

00 

120 

02 

35 

37 

122 

35 

157 

0,964 

   Diagnosticador A 
 

  
 

RO OE 

  Sim Não Total Kappa 

Diagnosticador B RO OE Sim 

Não 

Total 

119 

02 

121 

01 

35 

36 

120 

37 

157 

0,946 

 

DE: Diagnóstico de Enfermagem; RO: Ressecamento Ocular; OD: Olho Direito; OE: 

Olho Esquerdo. 
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Destaca-se que treinamentos anteriores foram realizado por meio de reuniões 

com os enfermeiros diagnosticadores para tratar de assuntos referido ao Ressecamento 

Ocular e o DE Risco de Olho Seco encontrados na literatura. Tudo isso, para formar um 

consenso entre os avaliadores por causa das divergências que poderiam surgir no 

momento de analisar as planilhas individualmente. Quando acontecia divergência entre 

os diagnosticadores um terceiro era responsável por diagnosticar, dessa maneira era 

solucionada a divergência. 
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5.2 PERFIL EPIDEMIOLÓGICO E CLÍNICO DOS PACIENTES INCLUÍDOS NO 

ESTUDO 

 Dos 157 pacientes cirúrgicos que participaram do estudo 52,23% eram do sexo 

masculino, com idade média de 48,90 (±15,98) anos, 60,51% viviam com companheiro, 

56,05% nasceram no interior do estado (RN) e 49,68% residiam na capital. Possuem o 

tempo médio de 9,11(±3,94) anos de estudo, trabalham remunerados (54,78%), recebem 

em média 1,63 (±1,21) salários mínimos, têm em média 3,21 (±1,66) dependentes 

familiares e são da religião católica (66,88%) predominantemente, conforme 

demonstrado na tabela 2. 

 

Tabela 2.  Caracterização epidemiológica dos pacientes cirúrgicos internados na 

Unidade de Recuperação Pós-Anestésica. Natal, 2017. (n=157). 

Variáveis n % 
Sexo 

 
  

Masculino 82 52,23 
Feminino 75 47,77 
   
Estado civil   
Com companheiro 95 60,51 
Sem companheiro 62 39,49 
   
Local de Nascimento   
Interior 88 56,05 
Capital 40 25,48 
Outro estado 29 18,47 
   
Local que reside   
Interior 77 49,05 
Capital 78 49,68 
Outro estado 2 1,27 
   
Ocupação   
Atividade remunerada 86 54,78 
Aposentado 38 24,20 
Sem atividade remunerada 33 21,02 
   
Religião   
Católico 105 66,88 
Evangélico 36 22,93 
Outros 16 10,19 

Variáveis Média DP Mediana Mínimo Máximo 
Idade  48,90 15,98 48,00 18,00 85,00 
Tempo de estudo* 9,11 3,94 11,00 1,00 18,00 
Renda família** 1,63 1,21 1,00 1,00 10,00 
Número de dependentes 3,21 1,66 3,00 1,00 10,00 
*Tempo de estudo em anos; **Número de salários mínimos; DP: Desvio Padrão. 
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 A especialidade cirúrgica mais presente foi a gastrointestinal com 43,31%, 

correspondente às seguintes abordagens: gastrectomia, hernioplastia, apendicectomia, 

hemorreidectomia e remoção de tumores. Os pacientes apresentaram como principais 

comorbidades associadas a hipertensão arterial (38,22%) e o diabetes mellitus (15,92%). 

A maioria era procedente do ambulatório (53,50%) e possuíam média de 3,25 

dias(±6,60) de internação. O tempo de internação referido é até a data da realização da 

cirurgia.   

 

Tabela 3.     Caracterização clínica geral dos pacientes cirúrgicos internados na Unidade 

de Recuperação Pós-Anestésica. Natal, 2017. (n=157).  

Variáveis n % 
Especialidade cirúrgica 

 
  

Gastrointestinal 68 43,31 
Urológica/renal 45 28,66 
Vascular 16 10,19 
Pulmonar 06 3,82 
Aparelho reprodutor 04 2,55 
Outros 18 11,47 
Total 157 100,00 

Comorbidades associadas*   
HAS 60 38,22 
Diabetes mellitus 25 15,92 
Neoplasia 12 7,64 
IRC 08 5,10 
Doenças coronarianas 05 3,18 
Obesidade 04 2,55 
Catarata 02 1,27 
Doença autoimune 02 1,27 
Arritmias 01 0,64 
Tireoide 01 0,64 

Setor de procedência   
Ambulatório 84 53,50 
Clínica cirúrgica 49 31,21 
Clínica médica 24 15,29 
Total 157 100,00 

Variáveis Média DP Mediana Mínimo Máximo 
Tempo de internação** 3,25 6,60 1,00 1,00 50,00 
* Alguns pacientes não apresentaram comorbidades associadas; ** tempo de internação 

em dias, HAS: Hipertensão Arterial Sistólica; IRC: Insuficiência Renal Crônica; DP: 

Desvio padrão. 
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Todas as salas operatórias apresentavam ar condicionado em suas instalações e 

99,36% dos pacientes passaram pelo procedimento cirúrgico com o ar condicionado 

funcionante e com exposição à luz artificial (91,72%). Em uma das cirurgias o ar 

condicionado da sala não foi ligado pela equipe devido o procedimento cirúrgico ter 

acontecido em um período de tempo curto.  Quando a cirurgia ocorreu por 

videolaparoscopia, alguns cirurgiões preferiram operar sem a luz artificial. Em relação 

aos posicionamentos cirúrgicos, merece destaque o decúbito dorsal (59,87%) e a 

posição litotômica (24,20%). O suporte respiratório foi ofertado por meio da ventilação 

mecânica invasiva (54,14%) e a não invasiva (45,86%), neste último caso com maior 

utilização do cateter nasal (81,94%) (TABELA 4). 

 A sala operatória apresentou médias de umidade de 63,11% (±4,24) e de 

temperatura de 24,88 ºC (±1,58). O tempo do procedimento cirúrgico persistiu em 

média 122,89 (±91,72) minutos, enquanto o tempo da anestesia perdurou por 159,87 

(±105,67) minutos (TABELA 4).  
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Tabela 4.     Caracterização clínica dos pacientes cirúrgicos em período transoperatório. 

Natal, 2017. (n = 157). 

Variáveis n % 
Ar condicionado 

 
  

Sim 156 99,36 

Não 01 0,64 
Total 157 100,00 

Exposição à luz artificial 
  

Sim 144 91,72 
Não 13 8,28 
Total 157 100,00 

Posicionamento do paciente   
Decúbito dorsal 94 59,87 
Posição litotômica 38 24,20 
Decúbito ventral 13 8,28 
Decúbito lateral 05 3,18 
Proclive 03 1,91 
Trendelenburg 02 1,28 
Outros 02 1,28 
Total 157 100,00 

Dispositivos ventilatórios 

Ventilação Não Invasiva   
Sim 72 45,86 
Não 85 54,14 
Total 157 100,00 

Tipo de Ventilação Não Invasiva   
Cateter nasal/O2 59 81,94 
Ar ambiente 13 18,06 
Total 72 100,00 

Ventilação Mecânica Invasiva   
Sim 85 54,14 
Não 72 45,86 
Total  157 100,00 

Modo ventilatório   
Volume controlado 70 82,35 
Pressão controlada 15 17,65 
Total 85 100,00 

Variáveis Média DP Mediana Mínimo Máximo 
Umidade 63,11 4,24 63,00 51,00 76,00 
Temperatura 24,88 1,58 24,80 21,80 28,60 
Tempo de cirurgia* 122,89 91,72 95,00 15,00 440,00 
Tempo de anestesia** 159,87 105,67 125,00 20,00 510,00 
Valor de PEEP (cmH20) 5,16 1,03 5,00 1,00 8,00 
FiO2 (%) 5,93 7,18 2,64 0,35 21,00 
*tempo de cirurgia em minutos; **tempo de anestesia em minutos; PEEP: Pressão 

expiratória positiva; FiO2: Fração inspiratória de oxigênio. 
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A Tabela cinco apresenta os medicamentos utilizados pelos pacientes cirúrgicos 

no período transoperatório, dessa maneira destacam-se os analgésicos, antibióticos, 

antiémeticos, opióides, corticosteroides, anti-inflamatórios, inibidores/protetores de 

secreção gástrica, anticolinérgicos e miorrelaxantes. Quanto ao tipo de anestesia é 

destacada a utilização do anestésico geral (92,36%) com a combinação propofol e 

fentanil (36,55%), anestesia raquidiana (24,84%), anestesia local (15,29%) e a epidural 

(10,19%). Alguns pacientes recebiam anestesia raquidiana, local e epidural associada 

com a anestesia geral.  

 Em relação aos parâmetros hemodinâmicos, os pacientes obtiveram uma média 

da Pressão Arterial Sistólica (PAS) de 118,43 (±25,86), Pressão Arterial Diastólica 

(PAD) de 68,19 (±15,11), Frequência Cardíaca (FC) de 78,57 (±14,52), Frequência 

Respiratória (FR) 13,89 (±3,32) e saturação de oxigênio (SaO2) de 98,69 (±1,82). Esses 

dados foram coletados na sala operatória após o paciente ser anestesiado. 
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Tabela 5.  Medicamentos utilizados e parâmetros hemodinâmicos dos pacientes 

cirúrgicos no período transoperatório. Natal, 2017. (n=157).  

Variáveis n % 
Medicamentos utilizados no transoperatório*   

Analgésicos 122 77,71 
Antibiótico 121 77,07 
Antieméticos 111 70,70 
Opióide 111 70,70 
Corticosteróides 99 63,06 
Anti-Inflamatórios 75 47,77 
Inibidor/Protetor de secreção gástrica 73 46,50 
Colinérgico 51 32,48 
Simpaticomimético 24 15,29 
Agonista adrenérgico 05 3,18 
Broncodilatadores 04 2,55 
Insulina/hipoglicemiantes 02 1,91 
Anticoagulantes 01 1,27 
Antiepiléticos 01 1,27 
Antiarrítmico 01 1,27 
Ansiolíticos 01 1,27 
Betabloqueadores 01 1,27 

Anticolinérgicos   
Sim 58 36,94 
Não 99 63,06 
Total 157 100,00 

Miorelaxantes   
Sim 67 42,68 
Não 90 57,32 
Total 157 100,00 

Tipo de miorelaxantes   
Cisatracúrio 47 70,15 
Roncurônio 18 26,87 
Succinilcolina 01 1,49 
Outros 01 1,49 
Total 67 100,00 

Anestésico geral   
Sim 145 92,36 
Não 12 7,64 
Total 157 100,00 

Tipo de anestésico geral   
Propofol + Fentanil 53 36,55 
Propofol + Midazolan + Fentanil 34 23,44 
Propofol + Midazolan 12 8,27 
Propofol 08 5,51 
Etomidato 01 0,68 
Outros 37 25,55 
Total 145 100,00 

Anestesia raquidiana**   
Sim 39 24,84 
Não 118 75,16 
Total 157 100,00 

Tipo de anestesia raquidiana   
Bupivacaína + Morfina 20 51,28 
Bupivacaína 19 48,72 
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Total 39 100,00 
Anestesia epidural**   

Sim 16 10,19 
Não 141 89,81 
Total 157 100,00 

Tipo de anestesia epidural   
Ropivacaína 15 93,75 
Bupivacaína 01 6,25 
Total 16 100,00 

Anestesia local**   
Sim 24 15,29 
Não 133 84,71 
Total 157 100,00 

Variáveis Média DP Mediana Mínimo Máximo 
PAS 118,43 25,86 117,00 64,00 188,00 
PAD 68,19 15,11 69,00 31,00 107,00 
FC 78,57 14,52 77,00 49,00 139,00 
FR 13,89 3,32 12,00 10,00 24,00 
SaO2 98,69 1,82 100,00 92,00 100,00 
*Alguns pacientes receberam mais de um medicamento; **Alguns pacientes receberam 

essas anestesias associada com a anestesia geral. PAS: Pressão Arterial Sistólica; PAD: 

Pressão Arterial Diastólica; FC: Frequência Cardíaca; FR: Frequência Respiratória; 

SaO2: Saturação de oxigênio; DP: Desvio Padrão. 
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Os fatores de Risco da NANDA-I mais frequentes nos pacientes em pós-

operatório imediato foram estilo de vida (85,99%) e ar condicionado (57,96%), seguido 

de sexo feminino (47,77%), envelhecimento (29,30%), regime de tratamento (28,03%), 

histórico de alergia (16,56%), lesões neurológicas com perda sensorial reflexa (7,64%), 

lentes de contato (5,10%) e doença autoimune (1,27%). A umidade verificada na URPA 

foi de 64,18% (±4,21) e a temperatura de 24,40ºC (±1,38) (TABELA 6).  

Vale ressaltar que o ar condicionado da URPA era desligado conforme a 

solicitação dos pacientes internados, o estilo de vida abrange tabagismo, uso de cafeína 

e leitura prolongada e o envelhecimento envolve os pacientes com idade igual ou 

superior a sessenta anos. Também é relevante destacar que o termo regime de 

tratamento pode ser referenciado para o procedimento cirúrgico e utilização de agentes 

farmacológicos (BOTARELLI, 2016). Neste estudo foi considerado regime de 

tratamento apenas o uso de agentes farmacológicos no pós-operatório imediato.  

(TABELA 6).  

 

Tabela 6.   Fatores de Risco da NANDA-I presentes no período do pós-operatório 

imediato. Natal, 2017. (n = 157). 

Variáveis n % 

Fatores de Risco*   

Estilo de vida 135 85,99 

Ar condicionado 91 57,96 

Sexo feminino 75 47,77 

Envelhecimento 46 29,30 

Regime de tratamento 44 28,03 

Histórico de alergias 26 16,56 

Lesões neurológicas com perda sensorial reflexa 12 7,64 

Lentes de contato 08 5,10 

Doença autoimune 02 1,27 
Variáveis Média DP Mediana Mínimo Máximo 

Umidade 64,18 4,21 64,00 53,00 76,00 
Temperatura 24,40 1,38 24,50 21,70 29,30 
*Alguns pacientes apresentaram mais de um fator de risco. 
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Na avaliação ocular, percebeu-se dentre as características clínicas a presença de 

hiperemia em 97,45% em ambos olhos, seguido da quemose OD (21,66%) e OE 

(22,93%) e edema palpebral OD e OE (19,75%). Os outros sinais tiveram frequência 

abaixo de 8%. O teste de Schimer I teve média de 6,62 mm (±7,49) no olho direito e 

6,41mm (±7,83) no olho esquerdo e a maioria dos pacientes apresentaram menos de 

cinco piscadas por minuto (55,41%). O número de piscadas era avaliado logo após a 

admissão do paciente na URPA. Alguns pacientes chegavam sonolentos devido o efeito 

dos anestésicos, piscavam apenas uma vez e mantinham os olhos fechado. Na avaliação 

do paciente pela escala de Aldrete e Kroulik foi observada a média de 9,39 (±0,90) 

pontos (TABELA 7). 

Quanto aos parâmetros hemodinâmicos dos pacientes no pós-operatório a tabela 

sete expõe: média da PAS de 126,03 (±25,13), PAD de 72,18 (±16,18), FC de 75,46 

(±14,86), FR de 16,36 (±4,27), temperatura de 34,98ºC (±0,89) e SaO2 de 96,85 (±2,22). 

 

Tabela 7. Caracterização dos dados clínicos referente a avaliação ocular e  

hemodinâmica. Natal, 2017. (n=157). 

Avaliação ocular* OD OE 
Hiperemia 153 97,45% 153 97,45% 
Quemose 34 21,66% 36 22,93% 
Edema 31 19,75% 31 19,75% 
Lagoftalmia 12 7,64% 12 7,64% 
Lacrimejamento excessivo 05 3,18% 04 2,55% 
Secreção mucosa 05 3,18% 04 2,55% 
Proptose  03 1,91% 03 1,91% 

Piscadas por minuto  n % 
Menos que 5 vezes/min 87 55,41 
Igual a 5 vezes/min 04 2,55 
Maior que 5 vezes/min 66 42,04 
Total 157 100,00 

Variáveis Média 

 

DP 

DP 

Mediana Mínimo Máximo 
Teste de Schirmer OD* 6,62 7,49 4,00 1,00 35,00 
Teste de Schirmer OE** 6,41 7,83 3,00 1,00 35,00 
Escala de Aldrete e Kroulik 9,39 0,90 10,00 6,00 10,00 
Valores hemodinâmicos      
PAS 126,03 25,13 125,00 110,00 212,00 
PAD 72,18 16,18 73,00 30,00 159,00 
FC 75,46 14,86 74,00 40,00 134,00 
FR 16,36 4,27 16,00 8,00 32,00 
Temperatura ºC 34,98 0,89 35,10 32,90 37,00 
SaO2 96,85 2,22 97,00 89,00 100,00 
*Alguns pacientes apresentaram mais de uma característica clínica; **Teste Schirmer 

em milímetros. OD: Olho Direito; OE: Olho Esquerdo; DP: Desvio Padrão; PAD: 

Pressão Arterial Diastólica; PAS: Pressão Arterial Sistólica; FC: Frequência Cardíaca e 

FR: Frequência Respiratória.  

 



66 
 

Com referência ao Resultado de Enfermagem da NOC Gravidade do Olho Seco 

adaptado por Fernandes (2015), o maior nível de comprometimento foi identificado nos 

pacientes em pós-operatório imediato que apresentaram os indicadores diminuição da 

produção lacrimal e o mecanismo de piscar diminuído, conforme explicitado na tabela 

oito.  

Tabela 8.     Caracterização dos indicadores clínicos do Resultado de Enfermagem da 

NOC Gravidade do Olho Seco adaptado por Fernandes (2015) em paciente 

no pós-operatório imediato. Natal, 2017. (n=157).  

Gravidade do Olho Seco 

Avaliações Olho 
Nível de comprometimento 

Total 
Grave Muito Moderada Leve Não  

  % (n) % (n) % (n) % (n) % (n) %(n=157) 

Diminuição 

da produção 

lacrimal 

OD 
29,93 

(47) 

27,39 

(43) 

28,03 

(44) 

7,01 

(11) 

7,64  

(12) 
100,00  

OE 
35,03 

(55) 

24,84 

(39) 

22,93 

(36) 

7,64 

(12) 

9,55% 

(15) 
100,00  

Fechamento 

palpebral 

incompleto 

OD --- 
0,64 

(1) 

5,10  

(8) 

1,90  

(3) 

92,36 

(145) 
100,00  

OE --- --- 
5,10 

(8) 
2,54 (4) 

92,36 

(145) 
100,00  

Vermelhidã

o da 

conjuntiva 

OD --- --- 
60,51  

(95) 

36,94 

(58) 

2,55 

(4) 
100,00  

OE --- --- 
60,51 

(95) 

36,31 

(57) 

3,18  

(5) 
100,00  

Lacrimejam

ento 

excessivo 

OD 
0,64  

(1) 

2,54  

(4) 

0,64  

(1) 
--- 

96,18 

(151) 
100,00  

OE 
0,64 

(1) 

1,91  

(3) 

0,64  

(1) 
--- 

96,81 

(152) 
100,00  

Excesso de 

secreção 

OD --- --- 
1,27 

 (2) 

1,91  

(3) 

96,82 

(152) 
100,00  

OE --- --- 
0,64 

 (1) 

1,91  

(3) 

97,45 

(153) 
100,00  

Mecanismo 

de piscar 

diminuído 

OD 
49,68 

(78) 

2,54 

 (4) 

3,19 

(5) 

3,19  

(5) 

41,40 

(65) 
100,00  

OE 
49,68 

(78) 

2,54  

(4) 

3,19  

(5) 

3,19 

(5) 

41,40 

(65) 
100,00  

Grave: Gravemente comprometido, Muito: Muito comprometido; Moderada: 

moderadamente comprometido; Leve: levemente comprometido; Não: Não 

comprometido; OD: Olho Direito; OE: Olho Esquerdo. 
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5.3 PREVALÊNCIA DO RESSECAMENTO OCULAR E DO DE RISCO DE OLHO 

SECO, FATORES DE RISCO E SINAIS CLÍNICOS 

O Ressecamento Ocular esteve presente em 85,35% dos pacientes no pós-

operatório imediato. A Tabela 11 analisa a prevalência do Ressecamento Ocular e do 

DE Risco de Olho Seco por olhos e apresenta o resultado geral por paciente. É relevante 

ressaltar que na análise por paciente quando o indivíduo apresentava o DE Risco de 

Olho Seco em ambos olhos, considerou-se o desfecho DE Risco de Olho Seco. Em 

contrapartida se o paciente apresentasse em um olho o DE Risco de Olho Seco e no 

outro o Ressecamento Ocular, ou em ambos o Ressecamento Ocular, considerou-se 

como desfecho o Ressecamento Ocular. 

Tabela 9.    Prevalência do Ressecamento Ocular e o Diagnóstico de Enfermagem Risco 

de Olho Seco em paciente em pós-operatório imediato internados na 

Unidade de Recuperação Pós-Anestésica. Natal, 2017. (n=157). 

Variáveis n % 
Ressecamento Ocular – OD 123 78,34 
Ressecamento Ocular – OE 

Sim 

122 77,71 
Ressecamento Ocular - resultado geral  134 85,35 
DE Risco de Olho Seco – OD 34 21,66 
DE Risco de Olho Seco – OE 35 22,29 
DE Risco do Olho Seco - resultado geral 23 14,65 
OD: Olho Direito; Olho Esquerdo. 
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Os pacientes em pós-operatório imediato com o DE Risco de Olho Seco 

apresentaram os seguintes alterações clínicas na avaliação ocular: hiperemia (12,73%), 

lagoftalmia (2,54%), quemose (2,54%), edema palpebral (1,91%), lacrimejamento 

excessivo (1,91%) e secreção mucosa (0,63%). Quanto ao número de piscadas 8,28% 

dos pacientes com o DE Risco de Olho Seco apresentaram menos que cinco piscadas 

por minuto e o Schirmer resultou em volumetria insuficiente em 7,69% dos pacientes 

conforme demonstrado na Tabela 10 a seguir. 

 

Tabela 10.  Caracterização dos dados clínicos referente a avaliação ocular dos pacientes 

com o DE Risco de Olho Seco em pós-operatório imediato internados na 

Unidade de Recuperação Pós-Anestésica. Natal, 2017. (n=157). 

Variáveis 
DE Risco de Olho Seco 

n % 

Total Hiperemia  20 12,73 

Lagoftalmia  04 2,54 

Quemose  04 2,4 

Edema palpebral  03 1,91 

Lacrimejamento 

excessivo 
 03 1,91 

Secreção 01 0,63 

Proptose 00 0,00 

Piscadas por minuto 

N 

N 

 

% 

Menor que 5 13 8,28 

Igual a 5 00 0,00 

Maior que 5 10 6,36 

Total 23 14,64 

Teste de Schirmer - DE Risco de Olho Seco n  %  p* 

Insuficiente 11 7,69  

< 0,001 

 

 

Normal 12 85,71 

 *Teste exato de Fisher; **valor do teste de Schirmer em milímetros; OD: Olho Direito, 

OE: Olho esquerdo. 
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Os pacientes do pós-operatório imediato com o Ressecamento Ocular 

apresentaram as seguintes alterações na avaliação ocular hiperemia em ambos os olhos 

(77,70%), quemose OD (20,38%), quemose OE (19,10%), edema OD (17,83%), edema 

OE (16,56%), lagoftalmia OD (5,09%), lagoftamia OE (3,82%), secreção mucosa em 

ambos os olhos (2,54%), proptose OD (1,91%), proptose OE (1,27%) e lacrimejamento 

excessivo OD (1,27%), lacrimejamento excessivo OE (1,91%) (TABELA 11).  

O número de piscadas foi menor do que cinco vezes por minutos em 47,13% dos 

pacientes com Ressecamento Ocular e o teste de Schirmer I resultou em insuficiente no 

OD em 84,62% e no OE em 83,92% (TABELA 11). 

 

Tabela 11.  Caracterização dos dados clínicos referente a avaliação ocular dos pacientes 

com Ressecamento Ocular em pós-operatório imediato internados na 

Unidade de Recuperação Pós-Anestésica. Natal, 2017. (n=157). 

Variáveis 
Ressecamento Ocular 

     

Avaliação ocular  OD OE 

OE  n  % n % 
Sinais clínicos    
Hiperemia 122 77,70 122 77,70 
Quemose  32 20,38 30 19,10 
Edema 28 17,83 26 16,56 
Lagoftalmia 08 5,09 06 3,82 
Secreção mucosa 04 2,54 04 2,54 
Proptose  03 1,91 02 1,27 
Lacrimejamento excessivo 02 1,27 03 1,91 
Piscadas por minuto  n % 
Menos que 5 vezes/min 74 47,13 
Igual à 5 vezes/min 04 2,54 
Maior que 5 vezes/min 56 35,66 
Total 134 85,33 
Teste de Schirmer – Ressecamento Ocular 
 OD OD OE OE P* 
Insuficiente  121 84,62% 120 83,92% < 0,001 
Normal 02 14,29% 02 14,29% < 0,001 
*Teste exato de Fisher; **valor do teste de Schirmer em milímetros; OD: Olho Direito, 

OE: Olho esquerdo. 
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5.4 RELAÇÃO DAS VARIÁVEIS EPIDEMIOLÓGICA, CLÍNICAS, FATORES DE 

RISCO COM OS DESFECHOS ESTUDADOS  

 As características epidemiológicas em pacientes no período pós-operatório 

imediato com o DE Risco de Olho Seco e o Ressecamento Ocular não apresentaram 

significância estatística. O Ressecamento Ocular esteve presente no Olho Direito (OD) e 

no Olho Esquerdo (OE) em 66 (80,49%) pacientes do sexo masculino. Enquanto que o 

DE Risco de Olho Seco foi mais presente no sexo feminino (20,00%). A maioria dos 

pacientes 66 (83,54%) com o Ressecamento Ocular obteve a faixa etária menor ou igual 

a 49 anos. Já a maioria dos pacientes (17,95%) com o DE Risco de Olho Seco 

apresentaram faixa etária maior que 49 anos. 

De acordo com a tabela 12 foi significante a associação entre o DE Risco de 

Olho Seco a comorbidade hipertensão (p<0,016). Os pacientes que apresentaram a 

hipertensão arterial tiveram respectivamente 2,51 vezes mais prevalência do DE Risco 

de Olho Seco. 
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Tabela 12.    Relação entre a especialidade cirúrgica, comorbidades associadas e o DE 

Risco de Olho Seco. Natal, 2017. (n=157). 

DE Risco de Olho Seco 

Variáveis  Sim Não Total 
P 

RP[IC95%] 

Especialida

de cirúrgica 

Gastrointestinal  09 59 68 

0,125*  

--- 

 
Urológica/ 

renal 
07 38 45 

Pulmonar  02 04 06 

Aparelho 

reprodutor 
02 02 04 

Vascular 00 16 16 

Outros 03 15 18 

 Total 23 134 157  

Comorbidades associadas – DE Risco do Olho Seco 

Variáveis   Sim Não Total 
P* 

RP[IC95%] 
Hipertensão 

arterial 
Sim 14 46 60 

0,016* 

2,51[1,16-5,45] 
 Não 09 88 97 

 Total 23 134 157  

Diabetes Sim 05 20 25 
0,409* 

1,47[0,60-3,58] 
 Não 18 114 132 

 Total 23 134 157  

Teste Qui-quadrado de Pearson, **Exato de Fisher, RP: Razão de Prevalência; IC95%: 

Intervalo de Confiança de 95%; DE: Diagnóstico de Enfermagem; OD: Olho Direito; 

OE: Olho Esquerdo. 
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Com referência à tabela 13 foi observado resultado significante entre as 

especialidades cirúrgicas e o Ressecamento Ocular. Dentre as especialidades cirúrgicas 

destacaram-se a gastrointestinal e a urológica/renal. Ademais, resultou significância 

estatística as comorbidades associadas hipertensão arterial (p<0,009) e diabetes 

(p<0,004) e o Ressecamento Ocular no olho esquerdo. Dessa maneira, os pacientes que 

apresentaram hipertensão tiveram 79% menos prevalência de Ressecamento Ocular e os 

pacientes com diabetes apresentou 68% menos prevalência do Ressecamento Ocular, o 

que pode representar casos de associação estatística espúria, clinicamente incompatível. 
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Tabela 13. Relação entre a especialidade cirúrgica, comorbidades associadas e o 

Ressecamento Ocular. Natal, 2017. (n=157). 

 
Ressecamento Ocular  

Variáveis 

OD OE 

Sim Não 
Tot

al 

P 

RP 

[IC95%] 

Sim Não 
Tot

al 

P 

RP 

[IC95%] 

Especialida

de cirúrgica 

Gastrointest

inal 
54 14 68 

0,289* 

--- 

 

57 11 68 

0,017* 

--- 

Urológica/ 

renal 
36 09 45 33 12 45 

Pulmonar  04 02 06 04 02 06 

Aparelho 

reprodutor 
02 02 04 02 02 04 

Vascular 15 01 16 16 00 16 

Outros 12 06 18 10 08 18 

 Total 123 34 157  122 35 157  

 
Comorbidades – Ressecamento Ocular 

OD OE 

Variáveis   Sim Não 
Tot

al 

P 

RP 

[IC95%] 

Sim Não 
Tot

al 

P 

RP 

[IC95%] 

Hipertensão 

arterial 

Sim 43 17 60 0,110* 

0,87 

[0,72-1,04] 

40 20 60 0,009* 

0,79 

[0,65-0,96] Não 80 17 97 82 15 97 

 Total 123 34 157  122 37 157  

Diabetes 
Sim 19 6 25 0,756* 

0,96 

[0,76-1,22] 

14 11 25 0,004* 

0,68 

[0,48-0,98] Não 104 28 132 108 24 132 

 Total 123 34 157  122 35 157  

Teste Qui-quadrado de Pearson; **Exato de Fisher, RP: Razão de Prevalência; IC95%: 

Intervalo de Confiança de 95%; DE: Diagnóstico de Enfermagem; OD: Olho Direito; 

OE: Olho Esquerdo. 
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5.5 RELAÇÃO ENTRE AS VARIÁVEIS CLÍNICAS DO TRANSOPERATÓRIO E 

OS DESFECHOS ESTUDADOS 

 O posicionamento cirúrgico, a exposição à luz artificial, Ventilação Não 

Invasiva (VNI), Ventilação Mecânica Invasiva (VMI) e a proteção ocular realizada 

durante o período transoperatório não obtiveram significância estatísticas para os 

pacientes com o DE Risco de Olho Seco no período pós-operatório imediato de acordo 

com a tabela 14. 
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Tabela 14.    Relação entre as características clínicas do transoperatório e o DE Risco 

de Olho Seco. Natal, 2017. (n=157). 

DE Risco de Olho Seco 

Variáveis  Sim Não Total 
P 

RP[IC95%] 

Posição 

cirúrgica 

Decúbito dorsal 13 81 94 

0,125*  

--- 

 Litotômica 06 32 38 

Decúbito 

ventral 
02 11 13 

Decúbito lateral  00 05 05 

Trendelenburg 01 01 02 

Proclive 01 02 03 

 Outros 00 02 02  

 Total 23 134 157  

Luz 

artificial 

Sim 23 121 144 
0,218** 

0,84 

[0,78-1,00] 

Não 00 13 13 

Total 23 134 157 

VNI 
Sim  12 60 72 

0,511* 

1,29[0,60-2,74] 
Não 11 74 85 

 Total 23 134 157  

VMI 
Sim 11 73 84 

0,555* 

0,80[0,37-1,70] 
Não 12 61 71 

 Total 23 134 157  

Proteção 

ocular 

Sim 11 71 82 
0,647* 

0,84[0,39-1,78] 

 

[0,87-1,21] 
Não 12 63 75  

Total 23 134 157  

*Teste Qui-quadrado de Pearson; **Exato de Fisher, RP: Razão de Prevalência; IC95%: 

Intervalo de Confiança de 95%; DE: Diagnóstico de Enfermagem; OD: Olho Direito; 

OE: Olho Esquerdo. 
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 O posicionamento cirúrgico do paciente, a exposição à luz artificial, VNI, a VMI 

e a proteção ocular no período transoperatório não apresentaram significância estatística 

com o Ressecamento Ocular no OD e OE dos pacientes em pós-operatório imediato 

(TABELA 15). 
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Tabela 15.   Relação entre as variáveis clínicas do transoperatório e o Ressecamento 

Ocular. Natal, 2017. (n=157). 

Ressecamento Ocular 

Variáveis 

OD OE 

Sim Não 
Tot

al 

P 

RP 

[IC95%] 

Sim Não 
Tot

al 

P 

RP 

[IC95%] 

Posição 

do 

paciente 

Decúbito 

dorsal 
75 19 94 

0,639* 

--- 

 

74 20 94 

0,639* 

--- 

Litotômica 30 08 38 30 8 38 

Decúbito 

ventral 
09 04 13 09 04 13 

Decúbito 

lateral  
05 00 05 05 00 05 

Trendelenburg

ue 
01 01 02 01 01 02 

Proclive 02 01 03 02 01 03 

Outros 01 01 02 02 00 02 

 Total 123 34 157  123 34 157  

Luz 

artificial 

Sim 110 34 144 0,072** 

0,76 

[0,70-0,84] 

110 34 144 0,300** 

0,83 

[0,69-1,00] Não 13 00 13 12 01 13 

 Total 143 34 157  122 35 157  

VNI 
Sim 55 17 72 0,584* 

0,96 

[0,81-1,13] 

51 21 72 0,868* 

0,98 

[0,82-1,18] Não 68 17 85 71 14 85 

 Total 123 38 157  122 35 157  

VMI 
Sim 67 17 84 0,644* 

1,04 

[0,88-1,23] 

70 14 84 0,069* 

1,17 

[0,98-1,39] Não 56 17 73 52 21 73 

 Total  123 34 157  122 35 157  

Proteção 

ocular 

Sim 65 17 82 0,769* 

1,02 

[0,87-1,21] 

68 14 82 0,100* 

1,15 

[0,97-1,37] Não 58 17 75 54 21 75 

 Total 123 34 157  122 35 157  

Teste Qui-quadrado de Pearson; **Exato de Fisher, RP: Razão de Prevalência; IC95%: 

Intervalo de Confiança de 95%; OD: Olho Direito; OE: Olho Esquerdo. 
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 A tabela 16 demonstra significância estatística entre a utilização dos anestésicos 

gerais (p<0,017) e o DE Risco de Olho Seco nos pacientes em pós-operatório imediato.  

A prevalência do DE Risco de Olho Seco foi 30% menor nos pacientes submetidos a 

anestesia geral. As demais medicações não apresentaram significância estatística. 
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Tabela 16.   Relação entre as medicações utilizadas no período do transoperatório e o 

DE Risco de Olho Seco. Natal, 2017. (n=157). 

DE Risco de Olho Seco 

Variáveis  Sim Não Total 
P 

RP[IC95%] 

Anestésico 

geral 

 

Sim 18 127 145 

 0,017** 

0,30[0,13-0,66] 
Não 05 07 12 

Total 23 134 157 

Anestésico 

raquidiano 

Sim  03 46 49 
0,156* 

0,45[0,14-1,44]  
Não 20 98 108 

 Total 23 85 157  

Anestésico 

Epidural 

Sim 21 14 35   

1,000** 

0,84[0,22-3,25] Não 02 120 122 

 Total 23 134 157  

Anestésico 

local 

Sim 05 19 24 
0,353** 

1,54[0,63-3,75] 
Não 18 115 133 

Total 23 124 157  

Miorrelaxan

tes 

Sim  08 59 67 
0,407* 

0,72[0,32-1,59] 
Não  15 75 90 

Total  23 124 157  

Inibidor/pro

tetor 

secreção 

gástrica 

Sim 07 66 73 
0,095* 

0,50[0,22-1,16] 
Não 16 68 84 

Total  23 134 157  

*Teste Qui-quadrado de Pearson; **Exato de Fisher, RP: Razão de Prevalência; IC95%: 

Intervalo de Confiança de 95%; DE: Diagnóstico de Enfermagem; OD: Olho Direito; 

OE: Olho Esquerdo. 
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Na tabela 17 foi examinada significância estatística entre os pacientes cirúrgicos 

que apresentaram o Ressecamento Ocular no OD e utilizaram no período 

transoperatório os anestésicos gerais (p<0,004), anestésicos raquidianos (p<0,046) e o 

inibidor da secreção gástrica (p<0,024). A prevalência do Ressecamento Ocular foi de 

95% e 20% maior em pacientes submetidos a anestesia geral e raquidiana 

respectivamente. O Ressecamento Ocular esteve 21% mais prevalente nos pacientes que 

utilizaram o inibidor/protetor de secreção gástrica. 
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Tabela 17. Relação entre as medicações utilizadas no período transoperatório e o 

Ressecamento Ocular. Natal, 2017. (n=157).  

Ressecamento Ocular 

Variáveis 

OD OE 

Sim Não 
Tot

al 

P 

RP 

[IC95%] 

Sim Não 
Tot

al 

P 

RP 

[IC95%] 

Anestésico 

geral 

Sim 118 27 145 0,004** 

1,95 

[0,99-3,83] 

115 20 145 0,141** 

1,36 

[0,84-2,21] Não 05 07 12 07 05 12 

 Total 123 34 157  122 25 157  

Anestésico 

raquidiano 

Sim 35 04 39 0,046* 

1,20 

[1,00-1,40] 

32 07 39 0,513* 

1,08 

[0,90-1,28] Não 88 30 85 90 28 85 

 Total 123 34 157  122 35 157  

Anestésico 

Epidural 

Sim 13 03 16 0,332** 

0,89 

[0,68-1,16] 

12 04 16 0,757** 

0,96 

[0,71-1,29] Não 110 31 141 110 31 141 

 Total 143 34 157  122 35 157  

Anestésico 

local 

Sim  17 07 24 0,332* 

0,89 

[0,68-1,16] 

15 09 24 0,052* 

0,78 

[0,56-1,07] Não  106 27 133 107 26 133 

Total  123 34 157  122 35 157  

Miorrelaxan

tes 

Sim 53 14 67 0,842* 

1,02 

[0,86-1,20] 

56 11 67 0,127* 

1,11 

[0,94-1,30] Não 70 20 90 66 24 90 

 Total 123 34 157  122 35 157  

Anticolinér

gicos 

Sim 49 09 58 0,153* 

1,13 

[0,96-1,32] 

48 10 58 0,244* 

1,11 

[0,94-1,30] Não 74 25 99 74 25 99 

 Total 123 34 157  122 35 157  

Inibidor/pro

tetor de 

secreção 

gástrica 

Sim 63 10 73 0,024* 

1,21 

[1,03-1,42] 

61 12 73 0,100* 

1,15 

[0,97-1,36] Não 60 24 84 61 23 84 

Total  123 34 157  122 35 157  
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*Teste Qui-quadrado de Pearson; **Exato de Fisher, RP: Razão de Prevalência; IC95%: 

Intervalo de Confiança de 95%; OD: Olho Direito; OE: Olho Esquerdo. 

 

5.6 RELAÇÃO ENTRE OS FATORES DE RISCO DA NANDA-I, SINAIS 

CLÍNICOS E OS DESFECHOS ESTUDADOS 

  

A Tabela 18 seguinte expõe que a relação entre os fatores de risco da NANDA-I 

e o DE Risco de Olho Seco apresentou resultado estatístico significante no fator 

histórico de alergia (p<0,048). Com prevalência de 2,26 vezes maior quando comparado 

aos que não tem histórico de alergia. 
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Tabela 18.   Relação entre os fatores de risco da NANDA-I e o DE Risco de Olho Seco 

em pacientes no período pós-operatório imediato. Natal, 2017. (n=157). 

DE Risco de Olho Seco 

Variáveis  Sim Não Total 
P* 

RP[IC95%] 

Estilo de vida 

Sim 20 115 135 1,000** 

1,09 

[0,35-3,35] Não 03 19 22 

Total 23 134 157  

Ar condicionado 

 

Sim 11 80 91 
0,286* 

0,66 

[0,31-1,41] 

Não 12 54 66 

Total 23 134 157 

Sexo feminino 

Sim 15 60 75 0,070* 

2,05 

[0,92-4,56] Não 08 74 82 

Total 23 134 157  

Envelhecimento 
Sim 08 38 46 

0,532* 

1,29 

[0,59-2,82]  

 
Não 15 96 111 

 Total 23 134 157  

Regime de 

tratamento 

Sim 06 38 44 0,823* 

0,91 

[0,38-2,15] Não 17 96 113 

Total  23 134 157  

Histórico de 

alergia 

Sim 08 22 30 

0,048* 

2,26[1,06-4,83] 
Não 15 112 127 

Total  23 132 157 

Lesão 

neurológica 

(Reflexo de 

piscar e 

lagoftalmia) 

 

Sim 04 08 12 0,078** 

2,54 

[1,00-6,28] Não 19 126 145 

Total 23 134 157  

Lentes de Sim 00 08 08 0,605** 
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contato 

 
Não 23 126 149 

1,18 

[1,00-1,27] 

Total 23 134 157  

Doença 

autoimune 

Sim  00 02 02 1,000** 

1,17 

[1,00-1,25] Não  23 132 155 

Total  23 134 157  

*Teste Qui-quadrado de Pearson; **Exato de Fisher; RP: Razão de Prevalência; IC95%: 

Intervalo de Confiança de 95%; DE: Diagnóstico de Enfermagem; OD: Olho Direito; 

OE: Olho Esquerdo. 

 

Entre os fatores de risco da NANDA-I e o Ressecamento Ocular no OD não foi 

encontrado significância estatística. Entretanto foi percebida a significância estatística 

entre os fatores envelhecimento (p<0,046), regime de tratamento (p<0,027) e o 

Ressecamento Ocular no OE. O Ressecamento Ocular foi 46% e 27% menos 

prevalentes nos pacientes com o fator envelhecimento (idade igual e acima de 60 anos) 

e regime de tratamento (uso de agentes farmacológicos no pós-operatorio imediato) 

respectivamente (TABELA 19). 
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Tabela 19. Relação entre os fatores de Risco da NANDA-I e o Ressecamento Ocular 

em pacientes no pós-operatório imediato. Natal, 2017. (n=157). 

Ressecamento Ocular 

Variáveis 

OD OE 

Sim Não 
Tot

al 

P 

RP 

[IC95%] 

Sim Não 
Tot

al 

P 

RP 

[IC95%] 

Estilo de vida 

Sim 104 31 135 0,412** 

0,89 

[0,74-1,08] 

105 30 135 0,256* 

0,87 

[0,66-1,14] Não 19 03 22 17 05 22 

 Total 123 34 157  122 35 157  

Ar 

condicionado 

Sim 76 15 91 0,065* 

1,17 

[0,98-1,40] 

70 21 91 0,781* 

0,98 

[0,82-1,15] Não 47 19 66 52 14 66 

 Total 123 34 157  122 35 157  

Sexo 

feminino 

Sim 57 18 75 0,495* 

0,94 

[0,80-1,11] 

56 19 75 0,381* 

0,93 

[0,78-1,10] Não 66 16 82 66 16 82 

Total 123 34 157  122 35 157  

Envelhecim

ento 

Sim 35 11 46 0,659* 

0,96 

[0,79-1,16] 

31 15 46 0,046* 

0,82 

[0,66-1,02] Não 88 23 111 91 20 111 

 Total 123 34 157  122 35 157  

Regime de 

tratamento 

Sim 34 10 44 0839* 

0,98 

[0,81-1,18] 

37 07 44 0,027** 

0,62 

[0,35-1,11] Não 89 24 113 85 28 113 

Total 123 34 157  122 35 157  

Histórico de 

Alergia 

 

Sim 21 09 30 0,217* 

0,87 

[0,68-1,12] 

21 09 30 0,259* 

0,88 

[0,68-1,13] Não 102 25 127 101 26 127 

Total 122 34 157  122 37 157  

Lesão 

neurológica 

(reflexo de 

piscar e 

lagoftalmia) 

Sim 08 04 12 0,292** 

0,84 

[0,56-1,26] 

06 06 12 1,000** 

1,01 

[0,35-1,11] Não 115 30 145 116 29 145 

Total 123 34 157  122 35 157  
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Lentes de 

contato 

Sim 07 01 08 1,000** 

1,12 

[0,85-1,48] 

07 01 08 0,685** 

1,13 

[0,86-1,49] Não 116 33 149 115 34 149 

 Total 123 34 157  122 35 157  

Doença 

autoimune 

Sim  02 00 02 1,000** 

1,28 

[1,00-1,39] 

02 00 02 1,000** 

1,29 

[1,00-1,40] Não  121 34 155 120 35 155 

Total  123 34 157  122 35 157  

*Teste Qui-quadrado de Pearson; **Exato de Fisher; RP: Razão de Prevalência; IC95%: 

Intervalo de Confiança de 95%; OD: Olho Direito; OE: Olho Esquerdo. 

 

 

 Os sinais clínicos hiperemia (p<0,010), lacrimejamento excessivo (p<0,041) e 

Schirmer (p<0,001) apresentaram resultados significantes em pacientes em pós-

operatório imediato com o DE Risco de Olho Seco. O DE Risco de Olho Seco foi 17% 

menos prevalente nos pacientes com hiperemia no globo ocular. Já os pacientes com 

lacrimejamento excessivo apresentaram 3,77 vezes mais prevalência do desfecho em 

relação a quem não apresentou o lacrimejamento (TABELA 20).  

Observou-se o reflexo córneo-palpebral em 23 (14,84%) pacientes com o DE 

Risco de Olho Seco e movimentação ocular por meio dos pares de nervo cranianos: 23 

(16,31%) NCIII, 23 (15,97%) NCIV e 22 (15,28%) NCVI. 

A ocorrência do DE Risco de Olho Seco em pacientes no pós-operatório 

imediato foi 9% menor na presença do Schirmer insuficiente (TABELA 20). Isso 

ocorreu, pois a maioria dos pacientes com Schirmer insuficiente apresentaram o 

Ressecamento Ocular. 
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Tabela 20. Relação entre características clínicas e o DE Risco de Olho Seco em 

pacientes no período pós-operatório imediato. Natal, 2017. (n=157). 

DE Risco de Olho Seco 

Variáveis  Sim Não Total 
P 

RP[IC95%] 

Hiperemia 

 

Sim 20 133 153 

0,010** 

0,17[0,87-0,35] 
Não 03 1 04 

Total 23 134 157 

Quemose 
Sim 04 34 38   

0,409*  

0,66[0,24-1,82] Não 19 100 119 

 Total 23 134 157  

Edema palpebral 

Sim  03 29 32 
0,416** 

0,59[0,19-1,85] 
Não  20 105 125 

Total  23 134 157  

Lagoftalmia 
Sim  4 8 12 

 0,078** 

2,54[1,00-6,28] 
Não 19 126 145 

 Total 23 134 157  

Lacrimejamento 

excessivo 

 

Sim 03 03 06 
0,041** 

3,77[1,54-9,27] 
Não 20 131 151 

Total 23 134 157  

Secreção 

Sim 01 04 05 
0,552** 

1,38[0,23-8,32] 
Não 22 130 152 

Total 23 134 157  

Proptose 

Sim 00 03 03 
1,000** 

1,18[1,00-1,26] 
Não 23 131 154 

Total  23 134 157  

Número de 

piscadas por 

minuto 

< 5 13 74 87 
0,703* 

--- 
= 5 00 04 04 

>5 10 56 66  
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 Total  23 134 157  

Resultado do 

teste de 

Schirmer 

Insuficiente 11 132 143 
<0,001** 

0,09[0,05-0,16] 
Normal 12 02 14 

Total 33 124 157  

*Teste Qui-quadrado de Pearson; **Exato de Fisher; RP: Razão de Prevalência; IC95%: 

Intervalo de Confiança de 95%; DE: Diagnóstico de Enfermagem; OD: Olho Direito; 

OE: Olho Esquerdo. 

 

Em relação ao Ressecamento Ocular no OD foi percebida significância 

estatística com os seguintes sinais clínicos: hiperemia (p<0,032) e lacrimejamento 

excessivo (p<0,020). Assim, o Ressecamento Ocular foi 3,19 vezes mais prevalente em 

pacientes com hiperemia em relação ao que não apresentaram hiperemia. Já os pacientes 

com lacrimejamento excessivo apresentou 42% mais proteção para o desenvolvimento 

do Ressecamento Ocular. Enquanto ao Ressecamento Ocular no OE foi notada 

significância estatística com a hiperemia (p<0,002) e lagoftalmia (p<0,027). Pacientes 

com lagoftalmia apresentaram 27% menos prevalência de apresentar o Ressecamento 

Ocular no OE (TABELA 21). 

 O reflexo córneo palpebral esteve presente em 121 (78,06%) OD e 120 (77,42%) 

OE. A movimentação do globo ocular foi representada pelos pares de nervos cranianos 

oculomotor (NCIII), troclear (NCIV) e abducente (NCVI). A movimentação foi 

percebida no OD por 108 (76,60%) NCIII, 111 (77,08%) NCIV e 112 (77,78%) NCVI. 

No OE observou-se 107 (75,89%) NCIII, 110 (76,39%) NCIV e 111(77,08%) NCVI. É 

relevante destacar que os pacientes embora fossem admitidos na URPA ainda 

sonolento, a maioria 144 (91,72%) conseguia fazer a movimentação ocular ao ser 

solicitado. 

 O teste de Schirmer apresentou associação tanto com Ressecamento Ocular no 

OD (p<0,001) quanto no OE (P<0,001). Paciente com Schirmer insuficiente apresenta 

no OD 5,92 e no OE 5,87 vezes mais prevalência de apresentar o Ressecamento Ocular 

do que os pacientes com o teste de Schirmer normal (TABELA 21). 
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Tabela 21. Relação entre as características clínicas e o Ressecamento Ocular em 

pacientes no período do pós-operatório imediato. Natal, 2017. (n=157). 

Ressecamento Ocular 

Variáveis 

OD OE 

Sim Não 
Tot

al 

P 

RP 

[IC95%] 

Sim Não 
Tot

al 

P 

RP 

[IC95%] 

Hiperemia 

Sim 122 31 153 0,032** 

3,19 

[1,58-17,44] 

122 31 153 
0,002** 

--- 
Não 01 03 04 00 04 04 

 Total 123 34 157  122 35 157  

Quemose 
Sim 32 06 38 0,313* 

1,10 

[0,93-1,30] 

30 08 38 0,833* 

1,02 

[0,84-1,24] Não 91 28 119 92 27 119 

 Total 123 34 157  122 35 157  

Edema 

palpebral 

Sim  28 04 32 0,159* 

1,15 

[0,98-1,36] 

26 06 32 0,589* 

1,06 

[0,87-1,28] Não  95 30 125 96 29 125 

Total  123 34 157  122 35 157  

Lagoftalmia 
Sim 08 04 12 0,292** 

0,84 

[0,56-1,26] 

06 06 12 0,027** 

0,62 

[0,35-1,11] Não 115 30 145 116 29 145 

 Total 123 34 157  122 35 157  

Lacrimeja

mento 

excessivo 

Sim 02 04 06 0,020** 

0,42 

[0,13-0,99] 

03 03 06 0,125** 

0,63 

[0,28-1,42] Não 121 30 151 119 32 151 

 Total 123 34 157  122 35 157  

Secreção 

Sim 04 01 05 1,000** 

1,02 

[0,65-1,60] 

04 01 05 1,000** 

1,03 

[0,66-1,61] Não 119 33 152 118 34 152 

Total 123 34 157  122 35 157  

Proptose 
Sim 02 01 03 1,000** 

1,28 

[1,00-1,39] 

02 01 03 
0,533** 

0,86 

[0,38-1,91] 

 
Não 120 34 154 120 34 154 

 Total  122 35 157  122 35 157  
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Número 

de 

piscadas 

por minuto 

< 5 68 09 87 
0,562* 

--- 

70 17 87 
0,290* 

--- 
= 5 04 00 04 04 00 04 

> 5 51 15 66  48 18 66  

Total  123 34 157  114 43 157  

Resultado 

do teste de 

Schirmer 

Insuficiente 121 22 143 <0,001** 

5,92 

[1,64-21,41] 

120 23 143 <0,001** 

5,87 

[1,62-21,23] Normal  02 12 14 02 12 14 

Total 123 34 157  122 35 157  

*Teste Qui-quadrado de Pearson; **Exato de Fisher; RP: Razão de Prevalência; IC95%: 

Intervalo de Confiança de 95%; OD: Olho Direito; OE: Olho Esquerdo. 
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5.7 RELAÇÃO DA GRAVIDADE DO OLHO SECO E O RESSECAMENTO 

OCULAR 

De acordo com a tabela 21 apresentaram significância estatística os indicadores 

diminuição de produção lacrimal (p<0,001) e vermelhidão da conjuntiva (p<0,028). Em 

relação à Gravidade do Olho Seco os pacientes com o Ressecamento Ocular no OD 

apresentaram mais prevalente a diminuição de produção lacrimal gravemente 

comprometida e a vermelhidão da conjuntiva moderadamente comprometida. 

Tabela 22. Relação do nível de comprometimento do Resultado de Enfermagem 

Gravidade do Olho Seco da NOC adaptado por Fernandes (2015) e o 

Ressecamento Ocular no olho direito. Natal, 2017. (n=157). 

Ressecamento Ocular - Olho direito 

Avaliação 

ocular 

R

O 

Classificação 

Total p* 
Grave Muito Moder Leve 

 

Não 

 

  %n %n %n %n %n %n  

Diminuição 

de  

produção 

lacrimal 

S 
38,21 

(47) 

34,15 

(42) 

26,01 

(32) 
--- 

1,63  

(2) 

100,00 

(123) 
< 0,001 

N --- 
2,94 

(1) 

35,29 

(12) 

32,35 

(11) 

29,41 

(10) 

100,00 

(34) 

Fechamento  

palpebral 

incompleto 

S --- 
0,81  

(1) 

4,06 

(5) 

1,63 

 (2) 

93,50 

(115) 

100,00 

(123) 
0,619 

N --- --- 
8,82 

(3) 

2,94  

(1) 

88,24% 

(30) 

100,00 

(34) 

Vermelhidão  

da conjuntiva 

S --- --- 
62,60 

(77) 

36,59 

(45) 

0,81 

(1) 

100,00 

(123) 
0,028 

N --- --- 
52,94 

(18) 

38,24 

(13) 

8,82  

(3) 

100,00 

(34) 

Lacrimejame

nto 

Excessivo 

S --- 
1,63  

(2) 

0,81 

(1) 
--- 

97,56 

(120) 

100,00 

(123) 
0,117 

N 
2,94 

(1) 

5,88 

(2) 
--- --- 

91,18 

(31) 

100,00 

(34) 

Excesso de  

Secreção 

S --- --- 
0,81 

(1) 

2,44 

(3) 

96,75 

(119) 

100,00 

(123) 
0,411 

N --- --- 
2,94 

(1) 
--- 

97,06 

(33) 

100,00 

(34) 

Mecanismo 

de  

piscar 

diminuído 

S 
50,42 

(62) 

1,63  

(2) 

3,25 

(4) 

4,07 

 (5) 

40,65 

(50) 

100,00 

(123) 
0,490 

N 
47,06 

(16) 

5,88 

(2) 

2,94 

(1) 
--- 

44,12 

(15) 

100,00 

(34) 

*Teste Qui-quadrado de Pearson; S: Sim; N: não; RO: Ressecamento Ocular; Grave: 

Gravemente Comprometido; Muito: Muito Comprometido; Moder: Moderadamente 
Comprometido; Leve: Levemente Comprometido; Não: Não Comprometido. 

 



92 
 

Na tabela 21 foi percebida significância estatística nos indicadores diminuição 

de produção lacrimal (p<0,001) e vermelhidão da conjuntiva (p<0,001). Os pacientes 

com Ressecamento Ocular no OE tiveram mais prevalente a diminuição de produção 

lacrimal gravemente comprometida e vermelhidão da conjuntiva moderadamente 

comprometida. Enquanto os pacientes sem o Ressecamento Ocular apresentaram 

produção lacrimal normal (>10mm) e ausência da vermelhidão da conjuntiva. 

 

Tabela 23. Relação do nível de comprometimento do Resultado de Enfermagem 

Gravidade do Olho Seco da NOC adaptado por Fernandes (2015) e o 

Ressecamento Ocular no olho esquerdo. Natal, 2017, (n=157). 

Ressecamento Ocular - Olho esquerdo 

Avaliação 

ocular 

R

O 

Classificação 

Total p* 
Grave Muito Moder Leve 

 

Não  

 

  % (n) %(n) %(n) %(n) %(n) %(n)  

Diminuição 

de 

produção 

lacrimal 

S 
42,62 

(52) 

31,97 

(39) 

22,13 

(27) 

1,64 

(2) 

1,64  

(2) 

100,00 

(122) 
< 0,001 

N 
8,57 

(3) 
--- 

25,71 

(9) 

28,57 

(10) 

37,15 

(13) 

100,00 

(35) 

Fechamento  

palpebral 

incompleto 

S --- --- 
3,28  

(4) 

1,64  

(2) 

95,08 

(116) 

100,00 

(122) 
0,056 

N --- --- 
11,43 

(4) 

5,71 

(2) 

82,86 

(29) 

100,00 

(35) 

Vermelhidão  

de conjuntiva 

S --- --- 
61,48 

(75) 

38,52 

(47) 
--- 

100,00 

(122) 
< 0,001 

N --- --- 
57,14 

(20) 

28,57 

(10) 

14,29 

(5) 

100,00 

(35) 

Lacrimejame

nto  

Excessivo 

S 
 

0,82  

(1) 

0,82 

(1) 
--- 

98,36 

(120) 

100,00 

(122) 
0,062 

N 
2,86 

(1) 

5,71  

(2) 
--- --- 

91,43 

(32) 

100,00 

(35) 

Excesso de  

Secreção 

S --- --- --- 
2,46  

(3) 

97,54 

(119) 

100,00 

(122) 
0,114 

N --- --- 
2,86  

(1) 
--- 

97,14 

(34) 

100,00 

(35) 

Mecanismo 

de  

piscar 

diminuído 

S 
50,00 

(61) 

3,28 

(4) 

4,10  

(5) 

4,10  

(5) 

38,52 

(47) 

100,00 

(122) 
0,275 

N 
48,57 

(17) 
--- --- --- 

51,43 

(18) 

100,00 

(35) 

*Teste Qui-quadrado de Pearson; S: Sim; N: não; RO: Ressecamento Ocular; Grave: 

Gravemente Comprometido; Muito: Muito Comprometido; Moder: Moderadamente 

Comprometido; Leve: Levemente Comprometido; Não: Não Comprometido. 
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6 DISCUSSÃO 

 O enfermeiro possui função atuante no período perioperátorio e tem como 

responsabilidades privativa as etapas do Processo de Enfermagem para oferecer uma 

assistência sistematizada e pautada no saber científico, principalmente por tratar de um 

ambiente complexo como o centro cirúrgico. Além da atividade assistencial, esperam-se 

do enfermeiro o conhecimento para o manuseio dos aparatos tecnológicos, a atuação 

administrativa e o envolvimento com o ensino e a pesquisa. Esta tem como principal 

papel atualizar o conhecimento profissional, fundamentar o desenvolvimento das 

competências e aprimorar os cuidados técnicos (FREITAS et al, 2011). 

 Com referência ao desenvolvimento de competências, cabe ao enfermeiro tratar 

as respostas humanas decorrentes problemas de saúde e/ou processos de vida e suas 

vulnerabilidades.  Dessa maneira, é relevante o conhecimento das respostas humanas 

indesejadas e das vulnerabilidades para um julgamento diagnóstico fidedigno, 

relacionado à necessidade do paciente (HERDMAN; KAMITSURU, 2015).  A 

avaliação do DE Risco de Olho Seco e do Ressecamento Ocular em pacientes adultos no 

pós-operatório imediato são relevantes para incentivar iniciativas de promoção à saúde 

ocular e prevenção de agravos como a Síndrome de Olho Seco nos pacientes em pós-

operatório. 

 Para uma avaliação fidedigna é necessário enfermeiros capacitados, neste estudo 

os enfermeiros diagnosticadores apresentaram grau de concordância ótima para o 

julgamento diagnóstico. Em consonância um estudo sobre a concordância 

interavaliadores em avaliação da córnea de pacientes críticos concluiu que a capacitação 

melhora o grau de concordância entre os enfermeiros (ARAÚJO et al., 2017).   

 O perfil epidemiológico dos pacientes é formado a maioria pelo sexo masculino 

(52,23%). Corroborando com esse achado, alguns estudos que abordam como assunto o 

Olho Seco e lesão de córnea em ambientes diferente do centro cirúrgico também 

possuíram amostra final com predominância masculina (WERLI-ALVARENGA et al., 

2011; ARAÚJO et al., 2016). Quando se trata no presente estudo dos pacientes que 

apresentaram o DE Risco de Olho Seco no pós-operatório imediato é observada uma 

maior frequência do sexo feminino (20,00%). Outras pesquisas também tiveram 

amostra com maioria dos pacientes do sexo feminino (FUERST et al., 2014; 

BOTARELLI, 2016).  

 Sabe-se que a alteração hormonal pode ser responsável pela disfunção na 

produção de lágrimas. Como as mulheres no período da menopausa tem redução na 
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produção do andrógeno e estrógeno o Ressecamento Ocular provavelmente acontece 

(FONSECA; ARRUDA; ROCHA, 2010). Um estudo relata que a frequência do olho 

seco, os sintomas e os gastos com tratamento oculares foram mais frequentes entre as 

mulheres (SCHAUMBERG et al., 2013). O gênero feminino também é considerado 

pela NANDA-I como fator de risco para o Olho Seco (HERDMAN; KAMITSURU, 

2015).  

 A idade média dos pacientes cirúrgicos foi de 48,90 anos (±15,98), recentes 

pesquisas tem apresentado média de idade acima dos 54 anos (BOTARELLI, 2016, 

ARAUJO, 2016; ARAÚJO et al., 2016, FUERST et al., 2014). A idade é considerada 

fator de risco para o Ressecamento Ocular, uma vez que ao envelhecer ocorre à atrofia 

das glândulas lacrimais e a produção de lágrima fica comprometida (ALVES, 2010).  

A especialidade cirúrgica mais presente foi a gastrointestinal (43,31%) e o 

tempo de internação hospitalar obteve média de 3,25 dias (±6,60). Em um estudo que 

trata do DE Risco de Olho Seco e Ressecamento Ocular foi percebido que 50,5% dos 

pacientes eram cirúrgicos com predominância de cirurgias abdominais (15%) 

(ARAUJO, 2016). Em relação ao tempo de internação e o Olho Seco, outras pesquisas 

observou o aparecimento do fenômeno a partir do segundo dia de internação na UTI 

(ARAÚJO et al., 2016; ARAUJO, 2016; BOTARELLI, 2016). 

As especialidades cirúrgicas apresentaram significância estatística (p<0,017) em 

pacientes com o Ressecamento Ocular no OE. Em concordância, dois estudos que 

tratam do DE Risco de Olho Seco e Ressecamento Ocular em UTI revelam que a 

maioria dos pacientes eram procedentes do centro cirúrgico (BOTARELLI, 2016; 

ARAÚJO, 2016). 

 Na literatura é comum encontrar registros de Olho Seco em pacientes cirúrgicos 

após cirurgias de catarata, blefaroplastia e cirurgia refrativa, como por exemplo, a Laser 

in situ keratomileusis (LASIK). Isso acontece, pois as cirurgias podem ser responsáveis 

por traumatizar os nervos corneanos e assim inibir o impulso nervoso (FONSECA; 

ARRUDA; ROCHA, 2010; KASETSUWAN et al., 2013; PRISCHMANN et al., 2013). 

Contudo o presente estudo não analisou a ocorrência dos desfechos em pacientes no 

pós-operatório de cirurgias realizadas em região de cabeça e pescoço. 

Dentre as comorbidades se destacaram a hipertensão 60 (38,22%) e diabetes 

25(15,92%). O DE Risco de Olho Seco esteve 2,51 vezes mais prevalente em pacientes 

com hipertensão arterial. Em um estudo coreano grupos de pacientes com dislipidemia 

associado à hipertensão, diabetes e doença auto-imune apresentaram maior 
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probabilidade (77%) de ter o Olho Seco (CHUN et al., 2013). A literatura também traz 

que o Olho Seco em pacientes com diabetes estar relacionado ao extresse oxidativo 

responsáveis por alterações histológicas das glândulas lacrimais (FONSECA; 

ARRUDA; ROCHA, 2010). Uma pesquisa de Olho Seco com pacientes diabéticos 

diagnosticou metade dos pacientes com hiperosmolaridade da lágrima (FUERST et al, 

2014). 

No entanto, foi observado que os pacientes com hipertensão (RP=0,79) e 

diabetes (RP=0,68) tiveram menor prevalência do Ressecamento Ocular no OE. Notou-

se também frequência pequena de pacientes com Ressecamento Ocular associada a uma 

das comorbidade: hipertensão no OD 43(71,67%) e OE 40(66,67%) e diabetes OD 

19(76,00%) e OE 14(56,00%). Dessa maneira, esse resultado foi tratado como espúrio, 

pois não podemos afirmar que os pacientes com hipertensão e diabetes tem proteção 

quanto ao Ressecamento Ocular.  

 O posicionamento do paciente que mais se destacou foi o decúbito dorsal 

(59,87%). Contudo o posicionamento durante no transoperatório não apresentou 

significância estatística no atual estudo. Algumas pesquisas anteriores têm revelado que 

o decúbito lateral, decúbito ventral e o trendelenburg reverso são responsáveis por 

aumentar a pressão intraocular. Além disso, pacientes em decúbito ventral por longos 

períodos podem apresentar diminuição da perfusão e aumento da espessura de estruturas 

oculares como o nervo óptico e a coroide (GRANT et al., 2010; SEO et al., 2015). 

 Os pacientes cirúrgicos foram expostos ao ar condicionado (99,36%) e a luz 

artificial (91,72%) durante o procedimento cirúrgico. Existe uma pesquisa recente, a 

qual foi levantada a hipótese que a luz pode prejudicar a função visual de pacientes com 

tempo de ruptura lacrimal diminuído e Olho Seco, pois foi verificado que esses 

pacientes quando expostos a luz com óculos protetores tem melhora na função visual 

(KAIDO et al., 2016). O ar condicionado promove a diminuição da temperatura e 

umidade e o centro cirúrgico é um ambiente que possui recomendações para controlar 

esses fatores. A NANDA-I expõe como fator de risco para o Olho Seco os fatores 

ambientais: umidade e temperatura (HERDMAN; KAMITSURU, 2015).  

A ventilação não invasiva e a ventilação mecânica invasiva não apresentaram 

significância estatística em relação aos desfechos. O uso de dispositivo de assistência 

ventilatória e a ventilação mecânica são apontados por alguns estudos em UTI como 

fator de risco para o Olho Seco e lesão na córnea (WERLI-ALVARENGA et al., 2011; 

ARAÚJO et al., 2016). A maioria dos pacientes da presente pesquisa (54,14%) utilizou 
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a ventilação mecânica invasiva no transoperatório, mas é relevante destacar que 

diferente da UTI esse pacientes passam menos tempo em assistência ventilatória, talvez 

por isso não foi encontrado significância estatística com o Ressecamento Ocular.  

Uma revisão integrativa sobre os fatores de risco para lesão na córnea aponta os 

itens da assistência ventilatória responsável por esse dano ocular, a saber: ventilação 

mecânica, promoção de oxigenoterapia com alto fluxo de oxigênio, máscara 

fornecedora de oxigênio mal adaptada, cadarço da fixação do tubo endotraqueal 

apertado e Pressão Expiratória Positiva (PEEP) elevada (OLIVEIRA et al., 2016). A 

média da PEEP dos pacientes em transoperatório do presente estudo foi 5,16 (±1,03), 

portanto considerado como parâmetro fisiológico. 

Durante o transoperatório foi observado que a equipe cirúrgica tinha o cuidado 

de proteger os olhos dos pacientes, por isso a maioria 82(52,22%) teve alguma proteção 

ocular. Porém esta acontecia apenas quando o paciente era sedado e intubado, o mesmo 

não ocorria nos pacientes sedados e com cateter nasal. A proteção era feita por meio do 

fechamento palpebral com fita hipoalergênica e esparadrapo. Apenas um paciente 

recebeu administração de pomada ocular, pois a farmácia do CC não dispõe desse 

medicamento e neste caso utilizou-se a pomada disponibilizada pelo anestesista. 

A proteção ocular não apresentou significância estatística nos pacientes para DE 

Risco de Olho Seco e o Ressecamento Ocular. A literatura ressalta a importância da 

proteção do olho no transoperatório e relata que o fechamento palpebral incompleto 

expõe o globo ocular ao ambiente, favorece a evaporação e o consequente ressecamento 

(ROTHROCK, 2008; ALVES, 2010; FONSECA; ARRUDA; ROCHA, 2010).  

Os principais medicamentos utilizados foram: analgésicos, antibióticos, 

antieméticos, opióides, corticosteroides, anti-inflamatório, inibidor e protetor de 

secreção gátrica, colinérgicos, anticolinérgicos, miorrelaxantes e os anestésicos. A 

NANDA-I expõe o regime de tratamento como fator de risco para o DE Risco de Olho 

Seco (HERDMAN; KAMITSURU, 2015). O estudo que trata da fisiopatologia, 

diagnóstico e tratamento da doença Olho Seco exibe como fator de risco o uso de anti-

histamínico, betabloqueadores, diuréticos e anticolinérgicos (MESSMER, 2015). 

Os pacientes que utilizaram o anestésico geral e raquidiano apresentaram 95% e 

20% respectivamente mais prevalência do Ressecamento Ocular. Outra pesquisa cujo 

objetivo foi prever a abertura ocular por meio da perfusão verificou que a perfusão 

aumenta após o inicio da anestesia e diminui durante a recuperação anestésica. 

Acrescenta ainda que pacientes submetidos aos anestésicos gerais sofrem mudança na 
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amplitude da perfusão, pois o sistema nervoso simpático é responsável por controlar a 

alteração vascular periférica (ENEKVIST; JOHANSSON, 2015). A perfusão ocular 

muito baixa pode ser responsável por desencadear isquemia e danos à superfície do olho 

(CHERECHEANU et al., 2013).  

Os anestésicos gerais são responsáveis por inibir os reflexos sensoriais, esse 

bloqueio por sua vez diminui a secreção da lágrima, uma vez que as glândulas lacrimais 

são inervadas pelo o sistema nervoso (parassimpático e simpático). A formação da 

lágrima acontece por meio dos estímulos que ocorrem na superfície dos olhos, os quais 

ativam os nervos sensoriais, posteriormente os nervos eferentes do sistema 

parassimpático e simpático e ocorre a estimulação e secreção lacrimal (FONSECA; 

ARRUDA; ROCHA, 2010; VERNA et al., 2012). Os pacientes do atual estudo eram do 

pós-operatório imediato e alguns encontravam-se sonolento devido o efeito do 

anestésico geral utilizado no transoperatório. 

Os pacientes em pós-operatório imediato que utilizaram o inibidor/protetor de 

secreção gástrica apresentaram 24% mais prevalência para o Ressecamento Ocular. A 

hiposecreção das glândulas lacrimais pode ocorrer devido ao efeito sistêmico de 

algumas drogas responsáveis por estimular a inibição da secreção. Existem estímulos 

tanto secretores como inibidores, quando acontece à inibição consequentemente diminui 

a produção lacrimal e inicia a inflamação e apoptose celular (FONSECA; ARRUDA; 

ROCHA, 2010). 

Dentre os fatores de risco da NANDA-I os mais frequentes nos pacientes em 

pós-operatório imediato foram estilo de vida (85,99%) e o fator ambiental ar 

condicionado (57,96%). Quando relacionado os fatores de risco da NANDA-I e o 

Ressecamento Ocular foram significantes o envelhecimento (p<0,046) e o regime de 

tratamento (p<0,027), enquanto a relação dos fatores de risco da NANDA-I com o DE 

Risco de Olho Seco apresentou significância o histórico de alergia (p<0,048). Contudo é 

relevante comentar nessa discussão todos os fatores de risco da NANDA-I, pois são 

fatores presente no ambiente do centro cirúrgico. 

O estilo de vida no presente estudo é formado pelos hábitos de uso de cafeína, 

tabagismo e leituras prolongadas. O uso de cafeína está presente na NANDA-I como 

fator de risco para o Olho Seco. O tabagismo é responsável por liberar toxinas, causar 

irritação e processo inflamatório ocular. As leituras prolongadas provocam a diminuição 

das piscadas e difusão da lágrima em toda superfície ocular (ALVES, 2010; 

HERDMAN; KAMITSURU, 2015; SCHUB; MENNELLA, 2016). 
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A sala operatória e a URPA apresentavam em suas instalações o ar 

condicionado e durante os procedimentos cirúrgicos apenas um aparelho de ar 

condicionado estava desligado (0,64%). Na URPA o hábito de desligar o aparelho era 

mais frequente devido à solicitação dos pacientes em pós-operatório. O ar condicionado 

proporciona ao ambiente a temperatura e umidade baixa, fatores de risco responsáveis 

por ocasionar o Olho Seco (ALVES, 2010; HERDMAN; KAMITSURU, 2015). 

O sexo feminino é considerado fator de risco, pois as mulheres sofrem 

mudanças hormonais durante a menopausa, dessa maneira há diminuição dos hormônios 

estrógeno e andrógeno. A diminuição do andrógeno afeta as glândulas de meibômios e 

consequentemente a produção da camada lipídica da lágrima, assim aumenta a 

evaporação lacrimal (SCHUB; MENNELLA, 2016). 

O presente estudo revelou que os pacientes com envelhecimento tinham 82% 

menos prevalência de Ressecamento Ocular. Isso vai ao contrário do estabelecido pela a 

NANDA-I e a literatura, entretanto, entende-se a ocorrência desse resultado, uma vez 

que a maioria (70,7%) dos participantes não apresentava o fator envelhecimento. 

O regime de tratamento (uso de agentes farmacológicos no pós-operatório 

imediato) também se apresentou como fator de proteção, 62% menos prevalente para o 

Ressecamento Ocular. Porém no presente estudo só foi contabilizado os pacientes que 

utilizaram os medicamentos no pós-operatório imediato 44(10,02%), se tivesse levado 

em consideração o perioperatório todos os pacientes (100,00%) teriam esse fator de 

risco, uma vez que todos utilizaram agentes farmacológicos e foram submetidos ao 

procedimento cirúrgico. Alguns medicamentos diminuem a secreção glandular e 

favorece o ressecamento (MESSMER, 2015). 

O histórico de alergia esteve presente em 5,92% dos pacientes e esse fator é de 

risco para o desenvolvimento do Olho Seco (ALVES, 2010; SCHUB; MENNELLA, 

2016). A alergia gera processos inflamatórios e quando acontece na região ocular, os 

sinais e sintomas são semelhantes ao Olho Seco. Ademais, a presença da conjuntivite 

alérgica é fator predisponente ao Olho Seco (HOM; NGUYEN; BIELORY, 2012). 

Observou-se durante o exame físico para a coleta de dados que os pacientes em 

pós-operatório imediato admitidos na URPA chegavam sonolentos, contudo apenas 12 

(2,76%) tiveram lesão neurológica (reflexo pupilar, lagoftalmia e movimento ocular). 

Apesar da sonolência a maioria conseguia fazer a movimentação ocular quando 

solicitado durante o exame. 
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Eram usuário de lentes de contato oito pacientes (5,10%). A lente forma uma 

barreira na região ocular e impede que a lágrima seja difundida de maneira efetiva em 

toda região ocular, além disso, existem as lentes hidrofílicas, as quais absorvem a água 

do olho e contribui para o Ressecamento Ocular (ALVES, 2010). O estudo sobre 

adaptação da córnea a lentes de contato percebeu que os pacientes sem sintomas de 

Olho Seco se adaptam melhor aos estímulos mecânico das lentes do que aqueles com o 

Olho Seco (CHEN; SIMPSON, 2011). 

Foram poucos os pacientes com doença autoimune (1,27%). A doença 

autoimune provoca na região ocular o estresse oxidativo, este é responsável por ativar a 

cascata de inflamação que promove a hiperosmolaridade da lágrima e disfunção das 

glândulas lacrimais. São exemplos das doenças autoimunes a síndrome de Sjögren, 

artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, esclerose sistêmica e doença mista do 

tecido conjuntivo (FONSECA; ARRUDA; ROCHA, 2010). 

Os pacientes com o DE Risco de Olho Seco e o Ressecamento Ocular podem 

apresentar alguns sinais e sintomas, todavia no atual estudo se observou apenas os sinais 

clínicos, pois os pacientes como estavam sonolentos no pós-operatório podiam não 

relatar os sintomas oculares. O sinal mais frequente foi a hiperemia.  

A hiperemia apresentou associação com o Ressecamento Ocular neste estudo, 

dessa maneira, os pacientes com hiperemia aumentaram 3,19 vezes mais a prevalência 

de Ressecamento Ocular. Enquanto os pacientes com o DE Risco de Olho Seco 

apresentaram 17% menos prevalência desse desfecho ao apresentar hiperemia.  

A ocorrência acima pode ser explicada, pois os pacientes com teste de Schirmer 

abaixo de dez milímetros associado a um ou mais sinais clínico foram diagnosticados 

com o Ressecamento Ocular. Como a hiperemia esteve presente na maioria dos 

pacientes (97,45%) e o valor médio do teste de Schimer para o OD 6,62 (±7,49) e OE 

6,41(±7,83) foi menor que dez milímetros, o número de pacientes com o Ressecamento 

Ocular e hiperemia foi maior do que o número de pacientes com o DE Risco de Olho 

Seco e hiperemia, por isso este resultou em fator de proteção para o DE estudado. 

Uma pesquisa a respeito da Síndrome do Olho Seco demonstra na população 

estudada que 45,3% dos pacientes tinham prurido na região ocular, 49,4% apresentaram 

hiperemia e 61,9% dos pacientes com prurido tiveram a hiperemia associada (HOM; 

NGUYEN A; BIELORY, 2012). São sinais e sintomas de Olho Seco a ardência, 

prurido, sensação de corpo estranho, sensibilidade à luz e a hiperemia (ALVES, 2010). 



100 
 

A quemose é representada pela formação do edema na conjuntiva, no presente 

estudo os pacientes com Ressecamento Ocular tiveram quemose no OD 32(14,00%) e 

OE 30(14,81%). Um estudo relata que a quemose é comum em paciente em pós-

operatório de blefaroplastia e esteve presente em 26,3% dos pacientes estudados 

(PRISCHMANN, 2013).O resultado de outro estudo realizado em UTI nos pacientes 

portadores de Olho Seco observou 36,9% de pacientes com quemose tanto no OD 

quanto OE (ARAUJO et al., 2016). Ao contrário da quemose dos pacientes internados 

na UTI que tem a cor amarelada, a quemose do paciente em pós-operatório imediato 

tinha coloração translúcida e pode ter ocorrido devido à infusão intravenosa de grande 

quantidade de líquidos. 

O edema palpebral foi observado no OD em 17,83% e no OE em 16,56% dos 

pacientes presente no pós-operatório imediato. O edema palpebral é responsável por 

engrossar as pálpebras, então quando o paciente tem esse problema e faz a 

movimentação de abrir e fechar o olho promove a abrasão da córnea. Desse modo, pode 

desencadear o processo inflamatório e a consequente secura ocular (ALVES, 2010). 

A lagoftalmia diminuiu 62% a prevalência do Ressecamento Ocular, esse 

resultado vai ao desencontro do que é estabelecido pela literatura, porém essa 

característica clínica esteve presente no OD em 5,09% e no OE em 3,82% dos  

pacientes e por isso pode ter resultado em fator de proteção. A lagoftalmia pode 

acontecer devido à inibição da movimentação VII nervo craniano (facial), o que 

provoca a abertura parcial ocular, expõe o globo ocular aos fatores ambientais por 

longos períodos e favorece a evaporação da lágrima (ALVES, 2010; FONSECA; 

ARRUDA; ROCHA, 2010). 

O lacrimejamento excessivo diminuiu em 42% a prevalência do Ressecamento 

Ocular, esse achado pode ter acontecido também pela baixa frequência de pacientes 

com esse sinal clínico no OD 2(1,27%) e OE 3(1,91%). Sabe-se que o lacrimejamento 

pode acontecer nos pacientes com Ressecamento Ocular por meio de uma resposta 

reflexa (ALVES, 2010).  

A secreção mucosa na região ocular é resultante das mudanças sofridas na 

superfície ocular e aparecem em forma de filamentos mucosos, placas mucosas, 

secreção mucopurulenta e purulenta (ALVES, 2010). No atual estudo a secreção 

mucosa esteve presente no OD 4 (2,54%) e no OE 4 (2,54%). Em consonância outro 

estudo a respeito do DE Risco de Olho Seco e Ressecamento Ocular também continha 

pacientes com secreção mucosa em sua população (25,5%) (ARAUJO, 2016).  
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O número de piscadas neste estudo esteve na maioria dos pacientes abaixo de 

cinco por minutos. Embora não piscassem bastante, os pacientes mantinham os olhos 

fechados no pós-operatório imediato devido à sonolência provocada pelas medicações 

utilizadas no transoperatório. O ato de piscar o olho é de extrema importância para 

difundir a lágrima na região ocular e assim promover hidratação e nutrição a córnea 

(ALVES, 2010; SCHUB; KORNUSKY, 2016).  

Em um estudo de caso a paciente foi encorajada piscar os olhos de maneira 

consciente, pois apresentava a camada lipídica da lágrima fina. O piscar está 

relacionado diretamente com a formação da camada lipídica da lágrima pela glândula de 

meibômio (KAWASHIMA; TSUBOTA, 2013). O estudo sobre Olho Seco identificou 

que piscar mais de cinco vezes em cinco minutos protege o globo ocular do 

ressecamento (ARAÚJO et al., 2016).  

Os pacientes com o teste de Schirmer insuficiente apresentaram no OD 5,92 e 

no OE 5,87 vezes mais prevalência do Ressecamento Ocular. No entanto, os pacientes 

com DE Risco de Olho Seco e Schirmer insuficiente tiveram 9% menos prevalência de 

desenvolver o DE Risco de Olho Seco. Acredita-se que o fator de proteção ocorreu neste 

estudo, pois quando um fator é mais frequente em pacientes com o Ressecamento 

Ocular se torna menos frequente no DE Risco de Olho Seco. Alguns estudos 

apresentaram resultados significantes em relação ao teste de Schirmer e o Olho Seco 

(p<0,001) (WERLI-ALVARENGA et al., 2011; ARAUJO, 2016). 

O elevado número de pacientes com o teste de Schirmer insuficiente associado 

ao elevado número de pacientes com hiperemia podem ter sido responsáveis por tornar 

neste estudo uma prevalência de Ressecamento Ocular (85,35%) maior que a 

prevalência do DE Risco de Olho Seco (14,65%).  

Com referência a Gravidade do Olho Seco nos pacientes em geral percebeu-se 

maior nível de comprometimento nos indicadores diminuição da produção lacrimal e 

mecanismo de piscar diminuído. Enquanto a Gravidade do Olho Seco em pacientes com 

o Ressecamento Ocular tanto no olho direito quanto no olho esquerdo observou-se mais 

prevalente a diminuição de produção lacrimal gravemente comprometida e a 

vermelhidão da conjuntiva moderadamente comprometida. A diminuição da produção 

de lágrima favorece a hiperosmolaridade e o processo inflamatório da região ocular. 

Ademais, pacientes com o Olho Seco apresentam como principal sinal a hiperemia na 

região ocular (FONSECA; ARRUDA; ROCHA, 2010; ALVES, 2010).  
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Logo é relevante que o Ressecamento Ocular no período do pós-operatório 

imediato seja prevenido, diagnosticado e tratado para o paciente não apresentar danos 

oculares posteriores como a Síndrome do Olho Seco. Esta possui como complicações 

severas a ceratite, neovascularização, úlcera da córnea e disfunção visual (FONSECA; 

ARRUDA; ROCHA, 2010). Além disso, o paciente passa pelo centro cirúrgico para 

resolver um problema de base e pode sair com outra afecção que comprometerá a 

qualidade de vida. 
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7 CONCLUSÕES 

 O perfil epidemiológico foi formado pela maioria dos pacientes do sexo 

masculino, com idade média de 48,90 anos. A maioria dos pacientes passou por cirurgia 

gastrointestinal, em decúbito dorsal, ventilação mecânica invasiva e uso de anestésico 

geral.  

 Os fatores predisponentes para o desenvolvimento do Ressecamento Ocular e 

DE Risco de Olho Seco por ordem de frequências foram o estilo de vida, uso do ar 

condicionado, sexo feminino, envelhecimento, o regime de tratamento, histórico de 

alergia, lesões neurológicas, lentes de contatos e doença autoimune. 

 Nas análises associativas foi percebida a relação existente com o Ressecamento 

Ocular, o DE Risco de Olho Seco e as variáveis a seguir: especialidade cirúrgica, 

hipertensão, anestésico geral, anestésico raquidiano, inibidor/protetor de secreção 

gástrica, envelhecimento, regime de tratamento, presença de alergia, hiperemia e 

lacrimejamento excessivo. 

 Algumas dessas variáveis se apresentaram como fator de proteção para os 

desfechos, a saber: envelhecimento, regime de tratamento, hiperemia e lacrimejamento 

excessivo. Este resultado difere da literatura e pode ter ocorrido devido à baixa 

frequência de algumas variáveis e porque quando um fator é mais frequente em 

pacientes com o Ressecamento Ocular se torna menos frequente no DE Risco de Olho 

Seco. 

 A volumetria lacrimal realizada por meio do teste de Schirmer apresentou 

diferença estatisticamente significativas para os desfechos estudados. A prevalência de 

pacientes com o Ressecamento Ocular foi maior em relação aos pacientes com o DE 

Risco de Olho Seco. 

Em relação a Gravidade do Olho Seco nos pacientes em geral obteve maior nível 

de comprometimento os indicadores diminuição da produção lacrimal e mecanismo de 

piscar diminuído. Enquanto os pacientes com o Ressecamento Ocular tanto no olho 

direito quanto no esquerdo apresentaram diminuição de produção lacrimal gravemente 

comprometida e vermelhidão da conjuntiva moderadamente comprometida. 

 As limitações do estudo foi a baixa frequência de pacientes com algumas 

variáveis relevantes segundo a literatura para os desfechos. Dessa maneira, não pode ser 

afirmado que uma frequência elevada de pacientes com as variáveis relevantes 

ocasionariam de fato o desfecho no período pós-operatório imediato. 
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 Este estudo é relevante por possibilitar a caracterização do Ressecamento Ocular 

e o DE Risco de Olho Seco em pacientes adultos em pós-operatório imediato e dessa 

maneira gerar dados científicos que forneçam subsídio para uma avaliação ocular mais 

acurada, incentivar iniciativas de prevenção do evento adverso como recomenda o 

Programa Nacional de Segurança do Paciente e impulsionar a formulação de planos, 

políticas e programas de saúde ocular como sugerido pelo Plano de Ação Mundial sobre 

Saúde Ocular 2014-2019 da Organização Mundial de Saúde (OMS). 
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APÊNDICE A - 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 – TCLE 

Esclarecimentos 

Este é um convite para o (a) senhor (a) participar da pesquisa: “Prevalência do 

Ressecamento Ocular e do Diagnóstico de Enfermagem Risco de Olho Seco em 

pacientes adultos em pós-operatório imediato”, que tem como pesquisadora responsável 

a profª Drª Allyne Fortes Vitor. Sua participação é voluntária, o que significa que 

poderá desistir a qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe 

traga prejuízo ou penalidade. 

Esta pesquisa pretende avaliar o Ressecamento Ocular e o DE Risco de Olho 

Seco em pacientes adultos, em período pós-operatório imediato. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é promover uma melhor avaliação do 

estado de saúde ocular e a construção de estratégia para prevenção e diminuição desse 

acontecimento não desejável durante o processo de hospitalização.  

Caso decida participar, deverá ser submetido ao (s) seguinte (s) procedimento 

(s): responderá a uma entrevista, a qual almeja reunir informações importantes sobre 

dados epidemiológicos e clínicos. Essa entrevista não será gravada nem filmada. 

 Após a entrevista, será feito breve exame físico ocular que abordará aspectos 

como: fechamento da pálpebra, quantidade de piscadas, vermelhidão, lacrimejamento e 

secreção mucosa. Além disso, será aplicado o teste de Schirmer, que consiste em uma 

fita de filtro que será colocada na pálpebra inferior por um período de cinco minutos 

para avaliar o volume de lágrima. A entrevista e o exame físico levará o tempo de 

aplicação de no máximo 30 minutos. 

Os riscos envolvidos com sua participação são mínimos, ou seja, o risco que 

você corre é semelhante àquele sentido em um exame físico ou psicológico de rotina e 

podem estar relacionados a algum tipo de constrangimento, que serão minimizados pelo 

cuidado que teremos ao realizar a pesquisa.  
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O senhor terá como benefício direto a oportunidade de esclarecer dúvidas sobre 

o Ressecamento Ocular, acesso aos resultados dos exames que forem realizados durante 

a pesquisa e permissão gratuita aos resultados da pesquisa. Caso apresente o 

Ressecamento Ocular, será comunicada a ocorrência do fenômeno para a equipe de 

saúde e um protocolo de cuidado ocular será disponibilizado para tratá-lo. 

Durante todo o período da pesquisa poderá tirar suas dúvidas ligando para 

Allyne Fortes Vitor pelo telefone 99944-0720. 

O (a) senhor (a) tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu 

consentimento em qualquer fase da pesquisa, sem prejuízo. 

Os dados que irá nos fornecer serão confidenciais e 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 esta pesquisa em 

local seguro e por um período de cinco anos. 

 

________________________________________________________________ 

(rubrica do participante/responsável legal) 

 

________________________________________________________________ 

(rubrica do pesquisador) 

 

Se tiver algum gasto pela participação nesta pesquisa, ele será assumido pelo 

pesquisador e reembolsado para o (a) senhor (a). 

Se sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, o (a) senhor 

(a) será indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética desta pesquisa, 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 o (a) senhor (a) e a 

outra com o pesquisador responsável, Allyne Fortes Vitor. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 
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 Após terem sido esclarecidos os objetivos, a 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 “Prevalência do Ressecamento Ocular e do Diagnóstico de 

Enfermagem Risco de Olho Seco em pacientes adultos em pós-operatório imediato”, e 

autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou 

publicações científicas, desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

 Natal,___ de _________________, 2017.   

 

 

 

 

_____________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo “Prevalência do Ressecamento 

Ocular e do Diagnóstico de Enfermagem Risco de Olho Seco em pacientes adultos em 

pós-operatório imediato”, 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 de 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,____ de __________________, 2017. 

 

 

___________________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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APÊNDICE B – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Nº de identificação:__________ 

Iniciais do nome:_________________    Nº do prontuário:____________________                            

Data da coleta____/____/____                  Hora da coleta:_____________                

DADOS DE CARACTERIZAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA 

Idade 

Sexo   (   )Masculino   (  )Feminino 

Estado civil   (   ) Casado (  ) Solteiro (  )Viúvo (  )Separado (  )Outros: 

Local de nascimento (cidade/estado) (  )Interior ( )Capital RN ( ) Outros:  

Local que reside (cidade/estado) (  )Interior  ( )Capital RN  (  )Outros:  

Escolaridade: Ocupação: 

Renda familiar Nº de dependentes da renda familiar 

Religião  ( )Católico      (  )Evangélico   (  )Espírita   (   )Outros 

DADOS CLÍNICOS GERAIS 

Dias de internação:                  

Especialidade cirúrgica  (  )Pulmonar (  )Gastrointestinal (  )Urológica/Renal (  )Oncológica  

(   )Aparelho reprodutor  (  )Outros: 

Motivo de internação 

(  ) Distúrbio pulmonar 

(  ) Distúrbio gastrintestinal 

(  ) Distúrbio do aparelho reprodutor 

(  ) Distúrbio cardíaco 

(  ) Distúrbio vascular 

(  ) Distúrbio urológica/renal 

(  ) Distúrbio metabólico 

(  ) Neoplasia 

(  ) Outros 

Comorbidades associadas 

( ) Arritmias ( ) ICC ( ) Gota 
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( ) AVE sem sequela ( ) IRC ( ) Osteoporose 

( ) AVE com sequela ( ) Neoplasia ( ) Catarata 

( )Doenças coronarianas ( ) Obesidade ( ) Síndrome de Sjögren 

( ) Diabetes Melitus ( ) Doenças respiratórias (  ) Outras 

( ) Demência ( ) Doenças cérebro vasculares  

( ) HAS ( ) Artrite reumatoide  

( ) Insuficiência hepática ( ) Doença da tireóide  

Setor de procedência  (  )Clínica Médica  (  )Clínica Cirúrgica (  )Outro: 

Presença de alergias: (   )Sim (   )Não     Qual? 

VARIÁVEIS CLÍNICAS DO TRANSOPERATÓRIO 

Fatores ambientais da Sala 

operatória 

 

Umidade:              % Temperatura           ºC 

Ar condicionado: (  ) Sim (  )Não Exposição à luz artificial: ( ) Sim ( )Não 

Posicionamento do paciente: 

(  )Decúbito dorsal (  )Decúbito lateral (  )Decúbito ventral ( )Posição litotômica (  )Trendelenburg    

(  )Outros: 

Tempo de realização do procedimento cirúrgico 

Início:_____________Término:___________ 

Tempo da anestesia 

Início:_____________ Témino:____________ 

Dispositivo ventilatório: 

( ) Ar ambiente ( ) Cateter nasal/O2 a       litros  ( )Mascara facial simples (  ) Máscara laríngea 

Ventilação mecânica invasiva? ( ) Sim ( ) Não 

Modo ventilatório                          

 ( ) Pressão controlada  ( ) Volume controlado PEEP:________ 

DADOS CLÍNICOS (SUPORTE HEMODINÂMICO) 

Uso de drogas vasoativas endovenosa? ( )Sim ( )Não 

( )Noradrenalina ( )Nitroglicerina ( )Dobutrex ( ) Tridil ( ) Vasopressina 

Parâmetros hemodinâmicos: PAS:_________;PAD:_________;FC:___________; FR:__________;  

SaO2:_________% 

Lagoftalmia:    Olho direito (  )Sim    (  ) Não                 Olho esquerdo (  )Sim   (  ) Não 

Utilização de produtos/medicamentos para proteção ocular no transoperatório? ( )Sim (  ) Não 

 (  )Pomada oftalmológica     (  )Colírio    (  )Solução fisiológica 0,9%  (  ) fechamento palpebral com 

fita hipoarlegênica (  )fechamento palpebral com esparadrapo  ( )Outros: 

Uso de anestésicos geral? (  )Sim  (  ) Não 

Geral inalatório: (  )Sevoflurano     (   )Outros: 

Geral endovenoso: (  )Propofol   ( )Midazolan   (  )Etomidato   (   )Cetamina   (  )Fentanil (  )Outros: 

Uso de anestesia raquidiana? (  ) Sim (  )Não 

(   )Bupivacaína   (   )Outros: 

Uso de anestesia local? (  ) Sim (  )Não 

(   )Lidocaína   (   )Outros 
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Uso de anestesia epidural? (  ) Sim (  ) Não 

(   )Ropivacaína (   )Bupivacaína (  )Bupivacaína+ fentanila (   )Outros: 

Uso de miorrelaxantes? (  ) Sim (  ) Não 

(   )Cisatracúrio   (   )Pancurônio    (   )Succinilcolina   (   )Roncurônio    (   )Atracúrio    (  ) Outros 

Uso Anticolinérgicos? (  ) Sim (  ) Não 

(   )Atropina      (   )Biperideno      (   )Butilbrometo de escopolamina     (   )Ipratrópio       (   )Outros 

MEDICAMENTOS EM USO NO TRANSOPERATÓRIO: 

( ) Antibiótico (  ) Broncodilatadores ( ) Insulina/Hipoglicemiantes 

( ) Anticoagulantes ( ) Betabloqueadores ( ) Inibidor/protetor da secreção 

gástrica 

( ) Antidepressivos ( ) Corticosteróides ( ) Vasoconstrictores 

( ) Antiepiléticos ( ) Digitálicos ( ) Inotrópico de ação direta 

( ) Antieméticos ( ) Hipnóticos ( ) Vasodilatador 

( ) Anti-inflamatórios ( ) Hormônios ( ) Vitamina 

( ) Antiarrítmico ( ) Hipolipimiantes ( ) Opióide 

( ) Ansiolíticos ( ) Inibidores da ECA ( ) Inibidores enzimáticos 

( ) Antipsicóticos ( ) Inibidores dos canais de 

cálcio 

( ) Colinomimético  

 

( )Bloqueadores musculares ( )Inibidores dos receptores de 

angiotensina 

( )Simpaticomimético 

( ) Analgésicos ( ) Anti-hipertensivo de ação 

central 

( )Agonista adrenérgico 

PÓS-OPERATÓRIO IMEDIATO 

Escala de Adrete Kroulik 

Atividade muscular: 

(   )2- Movimentam os quatros membros (   )1- Movimenta dois membros (   )0- Incapaz de mover os 

membros voluntariamente ou sob pressão  

Respiração 

(   )2- Capaz de respirar profundamente ou tossir livremente (   )1- Dispinéia ou limitação da 

respiração (   )0- Apnéia  

Circulação: 

(   )2- PA 20% do nível pré-anestésico (   )1- PA 20 a 49% do nível Pré-anestésico (   )0- PA 50% do 

nível pré-anestésico (   ) 

Consciência: 

(   )2- Lúcido e orientado no tempo e espaço (   )1- Desperta se solicitado (   )0- Não responde  

Saturação de oxigênio: 

(   )2- Capaz de manter a saturação de O2 maior que 92% respirando em ar ambiente  (   )1- 

Necessita de O2 para manter a saturação maior que 90% (   )0- Saturação de O2 menor que 90% 

com suplementação de oxigênio  

SOMA = 

Parâmetros hemodinâmicos:  PAS:_________;     PAD:_________;     FC:___________; 

     FR:__________;     T:____________;       SaO2:_________% 

Fatores de risco da NANDA-I do DE Risco de Olho Seco 

Envelhecimento: ( ) Sim ( ) Não História de alergias: ( ) Sim ( ) Não 

Doenças auto-imunes: ( ) Sim ( ) Não Estilo de vida: ( )Tabagista ( ) Uso de cafeína ( ) 
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Leitura prolongada 

Lentes de contato: ( ) Sim ( ) Não Terapia com VM: ( ) Sim ( ) Não 

Fatores ambientais:  

(  ) Ar condicionado  

( ) Baixa umidade  

Lesões neurológicas com perda sensorial reflexa 

motora: 

( ) Lagoftalmia 

( ) Falta de reflexo espontâneo de piscar 

Sexo feminino: (  ) Sim (  ) Não Regime de tratamento: (  ) Sim (  ) Não 

Fatores ambientais da URPA 

 

Umidade:              % Temperatura           ºC 

Exposição à luz artificial: ( ) Sim ( )Não 

Ventilação mecânica não-invasiva? ( ) Sim ( ) Não 

Valor de PEEP:      cmH2O FiO2:        % 

MEDICAMENTOS EM USO NAS ÚLTIMAS 24 HORAS: 

( ) Antibiótico (  ) Broncodilatadores ( ) Insulina/Hipoglicemiantes 

( ) Anticoagulantes ( ) Betabloqueadores ( ) Inibidor/protetor da secreção 

gástrica 

( ) Antidepressivos ( ) Corticosteróides ( ) Vasoconstrictores 

( ) Antiepiléticos ( ) Digitálicos ( ) Inotrópico de ação direta 

( ) Antieméticos ( ) Hipnóticos ( ) Vasodilatador 

( ) Anti-inflamatórios ( ) Hormônios ( ) Vitamina 

( ) Antiarrítmico ( ) Hipolipimiantes ( ) Opióide 

( ) Ansiolíticos ( ) Inibidores da ECA (  ) Diurético 

( ) Antipsicóticos ( ) Inibidores dos canais de 

cálcio 

(  ) inibidores enzimáticos 

( )Bloqueadores musculares ( )Inibidores dos receptores de 

angiotensina 

(  ) simpaticomimético 

( ) Analgésicos ( ) Anti-hipertensivo de ação 

central 

(  ) Colinomimético 

DADOS CLÍNICOS (AVALIAÇÃO OCULAR) 

Reflexo córneo-palpebral (NC V) OD ( ) Sim ( ) Não OE ( ) Sim ( ) Não 

Movimentação ocular (NC III- direção do nariz; IV- para cima; VI- lateral): 

NC III: OD ( ) Sim ( ) Não NC III:OE ( ) Sim ( ) Não 

NC IV: OD( ) Sim ( ) Não NC IV: OE ( ) Sim ( ) Não 

NC VI: OD( ) Sim ( ) Não NC VI: OE ( ) Sim ( ) Não 

Avaliação pupilar (NC III) 

Isocoria: ( ) Isocórica( ) Anisocórica: Reflexo pupilar: OD ( ) Sim ( ) Não / OE ( ) Sim ( ) Não 

Número total de piscar/min: 

Avaliação do reflexo de piscar/min:    ( ) < 5 vezes/min         ( ) 5 vezes/min         ( ) > 5 vezes/min 

Lagoftalmia:       Olho direito ( ) Sim ( ) Não          Olho esquerdo ( ) Sim ( ) Não 

Avaliação da exposição do globo ocular (OD) Avaliação da exposição do globo ocular (OE) 

( ) Córnea completamente exposta ( ) Córnea completamente exposta 

( ) 1/2 da córnea exposta (íris + pupila) ( ) 1/2 da córnea exposta (íris + pupila) 

( ) 1/3 inferior da córnea exposta (íris) ( ) 1/3 inferior da córnea exposta (íris) 

( ) Conjuntiva exposta (apenas esclera visível) ( ) Conjuntiva exposta (apenas esclera visível) 

( ) Fechamento palpebral completo ( ) Fechamento palpebral completo 
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Hiperemia ocular? OD ( ) Sim ( )Não 

Se presente, classifique de acordo com a categoria abaixo: 

( )Hiperemia superficial (dilatação dos vasos da superfície conjuntival afastada da córnea) 

( )Vasos sanguíneos dilatados em região conjuntival e perilimbar 

( )Vasos sanguíneos numerosos e obviamente dilatados em conjuntiva e início da córnea 

( )Vasos sanguíneos numerosos e dilatados dispersos por toda a superfície ocular 

( ) Não se aplica 

Hiperemia ocular? OE ( ) Sim ( )Não 

Se presente, classifique de acordo com a categoria abaixo: 

( )Hiperemia superficial (dilatação dos vasos da superfície conjuntival afastada da córnea) 

( )Vasos sanguíneos dilatados em região conjuntival e perilimbar 

( )Vasos sanguíneos numerosos e obviamente dilatados em conjuntiva e início da córnea 

( )Vasos sanguíneos numerosos e dilatados dispersos por toda a superfície ocular 

( ) Não se aplica 

Secreção mucosa? OD ( ) Sim ( )Não 

Classificação OD 

Secreção mucosa? OE ( ) Sim ( )Não 

Classificação OE 

( )Filamentos mucoides ( )Filamentos mucoides 

( )Placas mucosas ( )Placas mucosas 

( )Secreção mucopurulenta ( )Secreção mucopurulenta 

( )Secreção purulenta ( )Secreção purulenta 

( ) Não se aplica ( ) Não se aplica 

Edema palpebral ? Quemose conjuntival ? Hemorragia conjuntival ? 

Olho direito: ( ) Sim ( )Não 

Olho esquerdo: ( ) Sim ( )Não 

 Olho direito: ( ) Sim ( )Não 

  Olho esquerdo: ( ) Sim ( )Não 

 Olho direito: ( ) Sim ( )Não 

 Olho esquerdo: ( ) Sim ( )Não 

Proptose? Lacrimejamento excessivo? 

Olho direito: ( ) Sim ( )Não 

Olho esquerdo: ( ) Sim ( )Não 

Olho direito: (  )Sim (  )Não 

Olho esquerdo: (  ) Sim (  )Não 

TESTE DE SCHIRMER OD:            mm 

 

TESTE DE SCHIRMER OE:                         mm 

 

Hora da coleta:  ( ) Manhã  ( ) Tarde  (  ) Noite 

DE RISCO DE OLHO SECO OD: ( ) Sim ( ) Não OE: ( ) Sim ( ) Não 

DIAGNÓSTICO DE 

RESSECAMENTO OCULAR 

OD: ( ) Sim ( ) Não OE: ( ) Sim ( ) Não 

GRAVIDADE DO OLHO SECO 

Diminuição da produção lacrimal 

OD OE 

( )1Gravemente comprometido 

( )2Muito comprometido  

( )3Moderadamente comprometido 

( )4Levemente comprometido  

( )5Não comprometido 

( )1Gravemente comprometido  

( )2Muito comprometido 

( )3Moderadamente comprometido 

( )4 Levemente comprometido  

( )5Não comprometido 

Fechamento palpebral incompleto 

( )1Gravemente comprometido 

( )2Muito comprometido  

( )3Moderadamente comprometido 

( )4Levemente comprometido  

( )5Não comprometido 

( )1Gravemente comprometido 

( )2Muito comprometido  

( )3Moderadamente comprometido 

( )4Levemente comprometido  

( )5Não comprometido 

Vermelhidão da conjuntiva 
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( )1Gravemente comprometido 

( )2Muito comprometido  

( )3Moderadamente comprometido 

( )4Levemente comprometido  

( )5Não comprometido 

( )1Gravemente comprometido 

( )2Muito comprometido  

( )3Moderadamente comprometido 

( )4Levemente comprometido  

( )5Não comprometido 

Lacrimejamento excessivo 

( )1Gravemente comprometido 

( )2Muito comprometido  

( )3Moderadamente comprometido 

( )4Levemente comprometido  

( )5Não comprometido 

( )1Gravemente comprometido 

( )2Muito comprometido  

( )3Moderadamente comprometido 

( )4Levemente comprometido  

( )5Não comprometido 

Excesso de secreção 

( )1Gravemente comprometido 

( )2Muito comprometido  

( )3Moderadamente comprometido 

( )4Levemente comprometido  

( )5Não comprometido 

( )1Gravemente comprometido 

( )2Muito comprometido  

( )3Moderadamente comprometido 

( )4Levemente comprometido  

( )5Não comprometido 

Mecanismo de piscar diminuído 

( )1Gravemente comprometido 

( )2Muito comprometido  

( )3Moderadamente comprometido 

( )4Levemente comprometido  

( )5Não comprometido 

( )1Gravemente comprometido 

( )2Muito comprometido  

( )3Moderadamente comprometido 

( )4Levemente comprometido  

( )5Não comprometido 
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APÊNDICE C – CARTA CONVITE (AVALIADORES) 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

CARTA CONVITE (AVALIADORES) 

 

                                                                                   Natal,____de __________ de 2017. 

A:__________________________________ 

Venho mediante esta solicitar sua participação na pesquisa intitulada 

“Prevalência do Ressecamento ocular e do Diagnóstico de Enfermagem Risco de Olho 

Seco em pacientes adultos em pós-operatório imediato”, como enfermeiro 

diagnosticador para julgar a presença do Ressecamento Ocular ou do DE Risco de Olho 

Seco após examinar a amostra do estudo. Trata de estudo transversal para avaliar o 

Ressecamento Ocular e o DE Risco de Olho Seco em pacientes adultos em período pós-

operatório imediato.  

Serão encaminhadas as planilhas que correspondem às avaliações dos pacientes 

internados no Centro Cirúrgico no período pós-operatório do Hospital Universitário 

Onofre Lopes, acompanhados no estudo. Estas planilhas contemplarão dados da escala 

de Aldrete e Kroulik, os fatores de risco do DE Risco de olho seco da NANDA-I, o teste 

de Schirmer I e os Resultados de Enfermagem Gravidade do Olho Seco da NOC, com 

as definições aprimoradas por Fernandes (2015). 

Caso deseje participar, peço que me responda o mais rápido possível. 

Posteriormente, o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) será enviado. 

Caso deseje, poderá retirar seu consentimento em qualquer fase do estudo. 

Espero sua resposta e desde já agradeço pela atenção e cooperação, 

Respeitosamente, 

_______________________________________ 

Assinatura do responsável da pesquisa 
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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), 

Este é um convite para o senhor(a) participar da pesquisa “Prevalência do 

Ressecamento Ocular e do Diagnóstico de Enfermagem Risco de Olho Seco em 

pacientes adultos em pós-operatório imediato”. Sua colaboração será em verificar se os 

dados enviados nas planilhas conferem para o Ressecamento Ocular e DE Risco de 

Olho Seco. Este estudo tem como objetivo avaliar o Ressecamento Ocular e o DE Risco 

de Olho Seco em pacientes adultos em período pós-operatório imediato. 

Venho solicitar sua participação para examinar a presença do Ressecamento 

Ocular e DE Risco de Olho Seco após a coleta de dados em pacientes internados no 

Centro Cirúrgico no período pós-operatório imediato. Essa participação requer que o 

senhor (a) analise as planilhas do Excel, referentes aos pacientes que passarão pelo 

Centro Cirúrgico. As planilhas contêm as informações acerca dos da escala de Aldrete e 

Kroulik, os fatores de risco do DE Risco de Olho Seco da NANDA-I, o resultado do 

teste de Schirmer I e os Resultados de Enfermagem Gravidade do Olho Seco da NOC, 

com as definições aprimoradas por Fernandes (2015).  

O senhor (a) receberá via endereço eletrônico no formato de planilhas do Excel 

conforme mencionado os dados da coleta. Após avaliação das planilhas deverá escrever 

acima se o paciente apresentou o Ressecamento Ocular ou DE Risco de Olho Seco no 

pós-operatório imediato. Posterior à avaliação, o senhor (a) devolverá a planilha via 

endereço eletrônico no prazo de 15 dias no máximo.  

Os participantes não serão identificados para garantir o sigilo das respostas. Sua 

participação voluntária é valiosa, pois possibilitará estabelecer se os fatores de risco 

durante o período transoperatório são responsáveis por desencadear o Ressecamento 

Ocular no pós-operatório imediato. Este estudo é relevante para gerar evidências e 

fomentar políticas de saúde que contribuam para melhoria da saúde ocular. A qualquer 
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momento, o senhor (a) poderá ter acesso a informações referentes à pesquisa por meio 

do meu contato. Aceitando, o senhor (a) receberá uma cópia deste termo, ficando outra 

cópia comigo. 

Consentimento Livre e Esclarecido: 

Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que 

foi me explicado, concordo em participar da pesquisa. 

 

Natal, _____ de _____________ de 2017.                     

 

Participante da pesquisa: 

 

_____________________________________________________________ 

Assinatura (por extenso)/RG 

Pesquisador responsável: 

 

_____________________________________________________________ 

Assinatura (por extenso)/RG 
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ANEXO A – Resultado de enfermagem Gravidade do Olho Seco aprimorado por 

Fernandes (2015). 

GRAVIDADE DO OLHO SECO 

Definição: Severidade de sinais e sintomas de insuficiência da lágrima 

Escala: 1- Gravemente comprometido; 2 – Muito comprometido; 3 – Moderadamente 

comprometido; 4 – Levemente comprometido; 5 - Não comprometido 

INDICADOR DEFINIÇÃO 

CONSTITUTIVA 

DEFINIÇÃO 

OPERACIONAL 

MAGNITUDE DA 

DEFINIÇÃO 

OPERACIONAL 

(  )1 (  )2 (  )3 (  )4 (  )5 

 

 

1 - Diminuição 

da produção 

lacrimal 

É a denominação 

dada à redução de 

produção da 

lágrima por 

alteração nos 

mecanismos 

oculares 

responsáveis. 

Estimativa quantitativa 

do Teste de Schirmer I 

para avaliar a 

volumetria lacrimal e 

probabilidade de secura 

ocular 

1 ≤ 2,0 mm  

2  ≤ 5 mm 

3  ≤ 10 mm 

4  ≤ 15 mm 

5 > 15 mm 

INDICADOR DEFINIÇÃO 

CONSTITUTIVA 

DEFINIÇÃO 

OPERACIONAL 

MAGNITUDE DA 

DEFINIÇÃO 

OPERACIONAL 

(  )1 (  )2 (  )3 (  )4 (  )5 

 

 

 

2 - 

Fechamento 

palpebral 

incompleto 

É a denominação 

dada ao 

fechamento ocular 

incompleto devido 

alterações causadas 

no músculo 

orbicular. 

Avaliação do grau de 

exposição ocular pela 

falha do mecanismo de 

proteção palpebral. 

 

1 Córnea completamente 

exposta. 

2 1/2 da córnea exposta (íris 

+ pupila). 

3 1/3 inferior da córnea 

exposta (íris). 

4 Conjuntiva exposta 

(apenas esclera visível). 

5 Fechamento palpebral 

complete. 

INDICADOR DEFINIÇÃO 

CONSTITUTIVA 

DEFINIÇÃO 

OPERACIONAL 

MAGNITUDE DA 

DEFINIÇÃO 

OPERACIONAL 

(  )1 (  )2 (  )3 (  )4 (  )5 

 

 

3 – 

Vermelhidão 

da conjuntiva 

É a denominação 

que se dá devido  

a presença de vasos 

sanguíneos 

dilatados na 

superfície ocular. 

Estimada pelos sinais 

da presença de 

hiperemia ocular em 

relação as localizações 

da superfície ocular. 

1 Vasos sanguíneos 

numerosos e dilatados 

dispersos por toda a 

superfície ocular 

 

2 Vasos sanguíneos 

numerosos e obviamente 

dilatados em conjuntiva e 

início da córnea 

3 Vasos sanguíneos 

dilatados em região 

conjuntival e perilimbar 
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4 Hiperemia superficial  

(dilatação dos vasos da 

superfície conjuntival 

afastada da córnea) 

 

5 Ausente 

 

4 - 

Lacrimejament

o excessivo 

É a denominação 

dada ao excesso de 

produção lacrimal. 

Estimada pelo sinais 

e/ou sintomas da 

presença lacrimal. 

1 Lagrimas correndo pela 

face intermitentemente 

2 Lagrimas correndo pela 

face 

3 Coriza ocasional 

4 Olhos levemente 

molhados 

5 Ausente 

INDICADOR DEFINIÇÃO 

CONSTITUTIVA 

DEFINIÇÃO 

OPERACIONAL 

MAGNITUDE DA 

DEFINIÇÃO 

OPERACIONAL 

(  )1 (  )2 (  )3 (  )4 (  )5 

 

 

 

5 –  

Excesso de 

secreção 

mucosa 

SECREÇÃO 

MUCOSA 

Representa o 

excesso de 

atividade das 

glândulas 

caliciformes 

conjuntivais 

perante uma 

irritação. É uma 

secreção 

conjuntival, de 

coloração 

esbranquiçada, 

habitualmente 

pouco abundante e 

com características 

filamentares, que 

dependendo da 

gravidade pode 

evoluir para uma 

carcterística 

mucopurulenta ou 

purulenta. 

Filamentos mucóides: 
pequenos fios de muco 

alinhados com o 

epitélio e presos por 

uma das extremidades 

da superfície corneana. 

Placas mucosas: placas 

elevadas, de vários 

tamanhos, branco-

acinzentadas e semi-

transparentes que 

associam-se aos 

filamentos. 

Secreção 

mucopurulenta: 

associação de 

filamentos mucóides 

com secreção purulenta 

Secreção purulenta: 
espessa, abundante, 

amarelada ou 

esverdeada, indicando 

infecção associada.  

1 Secreção purulenta  

2 Secreção mucopurulenta 

3 Placas mucosas 

4 Filamentos mucóides 

5 Ausente 

INDICADOR DEFINIÇÃO 

CONSTITUTIVA 

DEFINIÇÃO 

OPERACIONAL 

MAGNITUDE DA 

DEFINIÇÃO 

OPERACIONAL 

(  )1 (  )2 (  )3 (  )4 (  )5 

 É a denominação Estimada pela 1 ≤ 2 vezes por minuto 
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6 – 

Mecanismo de 

piscar 

diminuído 

que se dá para a 

diminuição dos 

movimentos de 

abertura e 

fechamento 

palpebral 

quantidade de piscadas 

por minuto. 

2 3 vezes por minuto 

3 4 vezes por minuto 

4 5 vezes por minuto 

5 >5 vezes por minuto 
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ANEXO B – Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa 

 

 PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA: 

Título da Pesquisa: COMPARAÇÃO DA FREQUÊNCIA DO RESSECAMENTO OCULAR EM 

PACIENTES QUE NO TRANSOPERATÓRIO UTILIZARAM OU NÃO A POMADA REGENCEL  

Pesquisador: ALLYNE FORTES VITOR 

Área Temática: 

Versão: 2 

CAAE: 64881717.5.0000.5537 

Instituição Proponente: Departamento de Enfermagem 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

 

DADOS DO PARECER 

 

Número do Parecer: 2.004.545 

 

Apresentação do Projeto: 

O presente projeto de pesquisa será executado no âmbito de um Mestrado, no programa de pós-graduação 

em enfermagem. O objeto de estudo é a utilização do medicamento de nome comercial Regencel. É um 

projeto desenhado dentro das prerrogativas do Programa Nacional de Segurança do Paciente, que visa 

melhorar a qualificação e o cuidado em saúde no âmbito hospitalar. Um dos agravos que podem surgir em 

cirurgias oculares é o ressecamento do olho, que é definido como: uma resposta indesejada identificada 

por meio da diminuição na volumetria da lágrima associada a um ou mais sinais clínicos (hiperemia, 

filamentos mucosos, hipersensibilidade, sensação de corpo estranho, entre outros). Quando ocorre a 

deficiência da lágrima a córnea perde a proteção e as doenças oculares podem aparecer, como o 

ressecamento e a síndrome do olho seco ou ceratoconjuntivite seca. O quadro de ressecamento ocular é 

frequente em ambientes de internamento e pode levar a danos na córnea. Há ferramentas para avaliar o 

ressecamento, como o teste de Schirmer, questionário Ocular Surface Disease Index (OSDI) e outros. Em 

centros cirúrgicos, o medicamento Regencel pomada é utilizado para a prevenção do ressecamento ocular. 

A Regencel é composta por acetato de retinol, aminoácidos, metionina e clorafenicol e é responsável por 

promover e proteger a epitelização e regeneração dos tecidos oculares danificados. Neste trabalho, será 

investigado o efeito da utilização da pomada no trans-operatório. 
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sobre a situação de ressecamento ocular no pós-operatório. Para tanto, serão arrolados duzentos 

participantes que foram submetidos a cirurgias eletivas separados em grupos em função da utilização ou 

não da pomada Regencel. Serão avaliados através do teste de Schirmer e três outros questionários de 

enfermagem. Serão também arrolados profissionais enfermeiros como diagnosticadores através de um 

termo de consentimento específico. O arrolamento será de maio a agosto. Os dados serão analisados 

através de estatística inferencial e testes para normalizar entre os diagnosticadores.  

 

Objetivo da Pesquisa: 

 

Objetivo Primário: 

Comparar a frequência do ressecamento ocular em pacientes adultos que no transoperatório utilizaram ou 

não a pomada oftalmológica Regencel. 

 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

 

Os riscos são pequenos, envolvem a análise dos olhos dos pacientes, além da coleta de lágrima na 

pálpebra inferior. 

Os benefícios são diretos, com a intervenção de profissionais da enfermagem, além de benefícios 

indiretos, advindos dos conhecimentos gerados pelo trabalho. 

 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

 

Trata-se de uma pesquisa básica observacional transversal.  

Os cronogramas estão adequados.  

Serão incluídos indivíduos submetidos a cirurgia eletiva, com idade igual ou superior a 18 anos, 

conscientes, orientados, capazes de responder o questionário OSDI e não apresentar sinais e sintomas de 

ressecamento ocular antes da cirurgia.  

Serão excluídos os participantes que apresentarem situações de emergência com risco de morte durante a 

coleta de dados. 

 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

 

Os seguintes documentos obrigatórios foram apresentados: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



130 
 

 
Continuação do Parecer: 2.004.545 

 

a) Folha de rosto corretamente preenchida; 

b) Declaração de não início da pesquisa assinado pela pesquisadora responsável; 

c) Termo de confidencialidade assinado pelos pesquisadores; 

d) Formulário CEP/UFRN corretamente preenchido; 

e) Projeto da Plataforma Brasil; 

f) Projeto de pesquisa completo; 

g) TCLE, em linguagem adequada e contendo todos os elementos preconizados na resolução no 466/2012 

do Conselho Nacional de Saúde – CSN; 

h) Carta de anuência assinada pelo superintendente em exercício do Hospital Universitário Onofre Lopes; 

i) Termo de concessão para uso de informações arquivadas assinado pelo superintendente em exercício do 

Hospital Universitário Onofre Lopes; 

j) Declaração institucional da EBSERH. 

 

Recomendações 

Enviar os relatórios parcial (durante o curso da pesquisa) e final (término da pesquisa). 

 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Em parecer anterior de nº 1.959.533, este Comitê de Ética havia identificado um problema ético com o 

projeto ora apresentado que se constituía na incongruência entre os benefícios aos participantes. Nesta 

nova submissão a pesquisadora corrigiu o texto do TCLE, fazendo-o compatível com o apresentado no 

texto 

do formulário da Plataforma Brasil. 

 

Desta maneira, a pendência foi sanada e o protocolo está aprovado. 

 

Considerações Finais a critério do CEP: 

Em conformidade com a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde - CNS e Manual Operacional 

para Comitês de Ética - CONEP é da responsabilidade do pesquisador responsável: 

1. elaborar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE em duas vias, rubricadas em todas as 

suas páginas e assinadas, ao seu término, pelo convidado a participar da pesquisa, ou por seu 

representante legal, assim como pelo pesquisador responsável, ou pela (s) pessoa (s) por ele delegada(s), 

devendo as páginas de assinatura estar na mesma folha (Res. 466/12 - CNS, item IV.5d); 
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2. desenvolver o projeto conforme o delineado (Res. 466/12 - CNS, item XI.2c); 

3. apresentar ao CEP eventuais emendas ou extensões com justificativa (Manual Operacional para 

Comitês de Ética - CONEP, Brasília - 2007, p. 41); 

4.descontinuar o estudo somente após análise e manifestação, por parte do Sistema 

CEP/CONEP/CNS/MS que o aprovou, das razões dessa descontinuidade, a não ser em casos de 

justificada urgência em benefício de seus participantes (Res. 446/12 - CNS, item III.2u) ; 

5. elaborar e apresentar os relatórios parciais e finais (Res. 446/12 - CNS, item XI.2d); 

6. manter os dados da pesquisa em arquivo, físico ou digital, sob sua guarda e responsabilidade, por um 

período de 5 anos após o término da pesquisa (Res. 446/12 - CNS, item XI.2f); 

7. encaminhar os resultados da pesquisa para publicação, com os devidos créditos aos pesquisadores 

associados e ao pessoal técnico integrante do projeto (Res. 446/12 - CNS, item XI.2g) e, 

8. justificar fundamentadamente, perante o CEP ou a CONEP, interrupção do projeto ou não publicação 

dos resultados (Res. 446/12 - CNS, item XI.2h). 
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