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RESUMO  

 

Estado da arte: A endoftalmite é uma infecção intraocular com péssimo prognóstico 

na maioria dos casos, pois a acuidade visual final do paciente pode permanecer igual 

ou pior à anterior ao tratamento cirúrgico. Em algumas situações, surge a necessidade 

de tratamentos mais radicais, como a enucleação ou evisceração, que consistem, 

respectivamente, na retirada do globo ocular ou de seu conteúdo interno. Apesar da 

baixa incidência desse tipo de infecção, o panorama em caso de surtos é devastador. 

Nesse contexto, a vigilância epidemiológica surge como uma importante ferramenta 

na elaboração de mecanismos para prevenção, monitoramento e controle das 

infecções. Objetivo: Desenvolver um sistema de vigilância epidemiológica por meio 

da elaboração de um programa ou aplicativo para monitorar, investigar, controlar e 

prevenir endoftalmites nos serviços de oftalmologia de hospitais da Empresa Brasileira 

de Serviços Hospitalares. Materiais e métodos: Trata-se de um estudo metodológico 

com produção tecnológica, descritivo, dividido em três etapas: Etapa I: Revisão de 

literatura, Etapa II: Aplicação de questionário semiestruturado para os integrantes das 

equipes assistenciais do setor responsável pela realização de cirurgias oftalmológicas 

para levantamento do diagnóstico da sistemática usada na prevenção de 

endoftalmites. Etapa III: Desenvolvimento de um sistema específico de vigilância 

epidemiológica para endoftalmites. Resultados e discussão: Foi elaborado um 

software para notificação de endoftalmites que deverá realizar de forma prática a 

análise de: distribuição e frequência das endoftalmites, o perfil dos microrganismos 

hospitalares envolvidos, abrangendo, ainda, os germes de infecções comunitárias 

considerados como contaminantes. Deverá identificar, também, o índice de 

endoftalmite hospitalar (infecção hospitalar) por procedimento e por período 

determinado. Na elaboração desse sistema de notificação, foi adicionado também 

protocolo específico para prevenção e intervenção de casos de endoftalmites em nível 

institucional e manual de boas práticas para procedimentos cirúrgicos oftalmológicos. 

O estudo subsidiou ainda a elaboração de dois artigos científicos que serão 

disponibilizados para a comunidade científica.  

Palavras-chave: Endoftalmite; Procedimentos cirúrgicos oftalmológicos; Vigilância 

epidemiológica. 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

 

State of the art: Endophthalmitis is an intraocular infection with a poor prognosis in 
most cases, as the patient's final visual acuity may remain equal or worse than before 
surgical treatment. In some situations, there is a need for more radical treatments, such 
as enucleation or evisceration, which consist, respectively, of the removal of the 
eyeball or its internal content. Despite the low incidence of this type of infection, the 
outlook in case of outbreaks is devastating. In this context, Epidemiological 
Surveillance emerges as an important tool for the elaboration of infections prevention, 
monitoring and control procedures. Objective: To develop an Epidemiological 
Surveillance System through the elaboration of a software or application to monitor, 
investigate, control, and prevent endophthalmitis in the ophthalmology services of the 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares hospital network. Materials and 
methods: This is a methodological study with technological, descriptive divided into 
three stages: Stage I: Literature review. Stage II: Application of a semi-structured 
questionnaire to members of care teams in the sector responsible for ophthalmologic 
surgeries to survey the diagnosis of the system used in the prevention of 
endophthalmitis. Stage III: Development of a specific Epidemiological Surveillance 
System for endophthalmitis. Results and discussion: Development of software for 
endophthalmitis. The system should carry out in a practical way analysis of: 
endophthalmitis distribution and frequency; profile of hospital’s involved 
microorganisms, including community germ infections considered as contaminants. It 
should also identify a hospital’s endophthalmitis index (hospital infection) by procedure 
and for a specific period. For this notification system elaboration, a specific protocol 
was also added for the prevention and intervention in endophthalmitis cases in the 
Institution. A best practice for ophthalmic surgical procedures handbook was also 
written. The study also subsidized the preparation of two scientific articles that will be 
offered to the scientific community.  
 
Keywords: Endophthalmitis, Ophthalmologic Surgical Procedures, Epidemiological 
Monitoring. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A visão é o sentido que mais integra o ser humano ao seu mundo exterior, 

constituindo-se um conjunto de complexas funções interconectadas, dentre as quais 

destaca-se a acuidade visual como a mais importante (CAGLIARDO; NOBRE, 2001; 

LEE; CHOI, 2017). A visão normal é determinante na seleção e execução de inúmeras 

atividades laborais por qualquer indivíduo. Dessa forma, a ocorrência da deficiência 

gera grande influência sobre essas escolhas, trazendo profundas desvantagens para 

o indivíduo, sua família e sociedade, com elevados custos emocionais, sociais e 

econômicos (ARMOND; TEMPORINI; ALVES, 2001; PEREIRA et al., 2019). 

Estudo realizado baseado na população mundial em 1990, indicou, à época, 

que havia 38 milhões de pessoas cegas e quase 110 milhões com baixa visão, essa 

avaliação foi revista em 1996 (45 milhões de cegos e 135 milhões de pessoas com 

baixa visão) e, para a população projetada para 2020, 76 milhões de cegos, destaca-

se que a maior parcela desse crescimento estará concentrada na população de países 

subdesenvolvidos (OTTAIANO et al., 2019). Ademais, os idosos são e serão o maior 

percentual de pessoas acometidas pelas deficiências visuais. A catarata está entre as 

maiores causas de cegueira, seguida por glaucoma, retinopatia diabética e 

degeneração macular, entre outras (OTTAIANO et al., 2019). 

Para tratamento dessas patologias, a intervenção cirúrgica é o único 

procedimento que possibilita a reversão de algumas deficiências visuais, como a 

catarata. Segundo o Ministério da Saúde (MS), entre os anos de 2012 e 2015, foram 

realizados no Brasil mais de 4,3 milhões de procedimentos oculares invasivos 

financiados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Desse quantitativo, mais de dois 

milhões de procedimentos foram cirurgias de catarata e mais de 115 mil foram de 

injeções intravítreas (BRASIL, 2015). 

Esses procedimentos possuem considerável risco de infecção intraocular, 

definida tecnicamente como endoftalmite (JACKSON; PARASKEVOPOULOS; 

GEORGALAS, 2014).  

Esse tipo de infecção tem péssimo prognóstico na maioria dos casos, pois a 

acuidade visual final do paciente pode permanecer igual ou pior à anterior ao 

tratamento cirúrgico. Em algumas situações, surge a necessidade de tratamentos 

mais radicais como a enucleação ou evisceração que consistem, respectivamente, na 
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retirada do globo ocular ou de seu conteúdo interno. De acordo com o MS, apesar de 

baixa incidência desse tipo de complicação, o panorama em caso de surtos é 

devastador, pois é alto o número de pacientes submetidos ao procedimento cirúrgico 

em um mesmo dia, sob condições de riscos semelhantes (BRASIL, 2017). 

Nesse contexto, a Vigilância Epidemiológica (VE) surge como uma importante 

ferramenta na elaboração de mecanismos para prevenção, monitoramento e controle 

das infecções, colaborando para a garantia de uma assistência mais segura. Logo, a 

busca ativa dos casos de endoftalmite em instituições que realizam procedimentos 

oftalmológicos invasivos é fundamental para a intervenção precoce. Por determinação 

do MS, os serviços de saúde que realizam procedimentos oftalmológicos devem 

estabelecer um sistema de vigilância epidemiológica das endoftalmites, definindo as 

ações de vigilância a serem aplicadas (BRASIL, 2017). 

A partir da constatação dessa demanda na literatura e na prática assistencial, 

surge o questionamento desta pesquisa: Como construir ou desenvolver um sistema 

de vigilância epidemiológica voltado para as endoftalmites? 

Neste trabalho, então, propôs-se desenvolver um sistema de vigilância 

epidemiológica abrangendo um modelo específico para os casos de endoftalmites nos 

hospitais gerenciados pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), 

delimitando-se inicialmente ao Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes 

(HUCAM) da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e ao Hospital 

Universitário Onofre Lopes (HUOL) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN). 

Trata-se de um software constituído por ações de vigilância epidemiológica com 

a finalidade de fornecer orientação técnica permanente, auxiliando na tomada de 

decisão e execução de ações de controle para endoftalmites. Produz, dessa forma, 

informações atualizadas sobre a ocorrência desses agravos, bem como colabora para 

a determinação dos fatores que a condicionam no serviço. A organização desse 

sistema de vigilância foi fundamentada em recomendação do MS, em estudos 

similares disponíveis nas bases de dados consultadas e na necessidade de 

desenvolvimento de ferramentas e estudo para contribuição à área de cirurgia 

oftalmológica e à comunidade científica. 
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Ademais, será possível a criação e monitoramento de indicadores de qualidade, 

possibilitando, assim, melhor compreensão da distribuição do evento nos cenários 

deste estudo, garantindo a obtenção de dados para contínuo aperfeiçoamento dos 

métodos epidemiológicos.  

 

 

  



14 
 

 
 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Desenvolver um sistema de vigilância epidemiológica por meio da elaboração 

de um programa ou aplicativo para monitorar, investigar, controlar e prevenir 

endoftalmites nos serviços de oftalmologia dos hospitais. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

• Realizar um levantamento de informações para um diagnóstico dos métodos 

de vigilância epidemiológica utilizado pelos serviços de oftalmologia de dois 

hospitais da rede EBSERH. 

• Realizar uma revisão de literatura para analisar a evidências disponíveis 

para vigilância epidemiológica de endoftalmite e métodos de prevenção e 

controle. 

• Propor modelo de notificação dos casos de endoftalmites em serviços de 

oftalmologia. 

• Elaborar um manual de vigilância epidemiológica em endoftalmites. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 INFECÇÃO HOSPITALAR EM CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS 

  

A unidade de centro cirúrgico é um local do ambiente hospitalar específico para 

realização de procedimentos anestésico-cirúrgicos, diagnósticos e terapêuticos, de 

caráter eletivo ou emergencial. Trata-se de um cenário com dinâmica peculiar de 

assistência em saúde, pois presta atendimento a diversas situações e realiza 

intervenções invasivas que requerem a aplicação de tecnologias de alta precisão. 

Ademais, o trabalho no centro cirúrgico demanda o desenvolvimento de práticas 

complexas e interdisciplinares, com alta dependência da atuação particular de 

algumas profissões. Ressalta-se também a importância da comunicação e de trabalho 

em equipe que, em muitas vezes, pode sofrer estresse e pressão (LEAPE et al., 2010 

apud GUTIERRES et al., 2018). 

Baseado nessa temática, um estudo conduzido no Brasil fez menção à 

especificidade e diversidade de procedimentos realizados em centros cirúrgicos 

oftalmológicos, discernindo, assim, quanto ao tipo de atendimento conhecido como 

hospital dia, caracterizado como um atendimento de curto período sem necessidade 

de internação (ocupação de leito). A maioria dos pacientes são externos, ou seja, são 

admitidos no dia do procedimento e no turno correspondente ao agendamento 

cirúrgico (manhã, tarde) sendo liberados após recuperação anestésica. Todavia, 

apesar de a permanência do paciente ocorrer em curto período e o número de 

procedimentos realizados em um dia ser consideravelmente alto, emerge a 

preocupação de que a multiplicidade e a existência de riscos a eles associados 

permaneçam implícitos (RIBEIRO, 2017).  

Portanto, a dinâmica constituída no processo perioperatório dos procedimentos 

oftalmológicos  

 

chama a atenção por envolver uma sequência de eventos específicos desde 
a avaliação pré-operatória, a intervenção cirúrgica até a preparação para os 
cuidados pós-operatórios apropriados. Ao longo de minha trajetória 
profissional no acompanhamento de cirurgias oftalmológicas, pude perceber 
a necessidade de refinamento e aperfeiçoamento no processo trabalho 
desenvolvido pela equipe médica e de enfermagem visto a necessidade de 
reconhecimento dos aspectos relevantes no controle de eventos de risco 
presentes desde a admissão do paciente no ambiente operatório até a sua 
alta institucional (RIBEIRO, 2017, p. 18). 
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É sabido que a oftalmologia é uma das especialidades médicas que mais tem 

avançado, graças ao desenvolvimento de equipamentos mais modernos com 

tecnologia sofisticada para realização de exames e procedimentos cirúrgicos. 

Somando-se a isso, surgiram novos tipos de próteses oculares, como as lentes 

utilizadas em cirurgias de catarata. Conforme afirmado anteriormente, a catarata é 

uma das patologias que mais crescem no Brasil e no mundo, e felizmente seu 

tratamento cirúrgico é seguro e eficaz, sendo também um dos procedimentos mais 

frequentes (SAAD et al., 2020).  

Em contrapartida, mesmo após a implantação de sistemas e técnicas cirúrgicas 

mais seguras, a endoftalmite permanece sendo um risco e a complicação cirúrgica 

mais temida. Um estudo realizado no ano de 2010 demostrou a ocorrência de um 

surto envolvendo sete casos de endoftalmites que teve como provável causa a 

contaminação do tubo do aparelho de facoemulsificação usado durante a realização 

as cirurgias (MATTOS et al., 2013)  

Situações como essa geralmente ocorrem quando as técnicas recomendadas 

para cirurgias oftalmológicas invasivas, bem como qualquer procedimento cirúrgico, 

são deficientes ou quando não são seguidas em sua totalidade, mas o problema é 

resolvido quando as medidas de esterilização são aplicadas (MATTOS et al., 2013).  

Luz (2013) descreve que, apesar da baixa incidência desse tipo de infecção, a 

perspectiva para situações de surto é preocupante por causa da grande quantidade 

de pacientes que podem ser contaminados simultaneamente. 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) define endoftalmite como 

sendo uma infecção que acontece no interior do olho, ocasionando uma resposta 

inflamatória devido à presença de microrganismos patogênicos invasivos e replicantes 

(BRASIL, 2017).  

Esse tipo de infecção pode ser classificado em dois tipos: endógena ou 

exógena. A primeira tem como causa a migração de microrganismos provenientes do 

próprio corpo através da corrente sanguínea para o interior do olho, enquanto a 

segunda – e mais comum – é causada pela migração de microrganismo externos para 

dentro do olho, sendo provocada por: trauma, córnea previamente infectada e cirurgia 

prévia (DURANTE, 2013 apud PAGNUSSATO, 2016).  
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Luz et al. (2019) citam que, mesmo com toda intervenção clínica nos casos de 

endoftalmites, os pacientes acometidos podem desenvolver acuidade visual igual ou 

pior do que a capacidade de contar os dedos.  

 

3.2 INCIDÊNCIA DAS ENDOFTALMITES NO BRASIL E NO MUNDO 

 

No Brasil, são limitadas as publicações técnicas-cientificas desenvolvidas pelas 

instituições prestadoras de serviços ao SUS que objetivam identificar e analisar a 

incidência de endoftalmite nos procedimentos cirúrgicos oftalmológicos. Dentre o 

quantitativo reduzido de estudos publicados, as informações são insuficientes para 

realização de uma estimativa em âmbito nacional (LUZ; PADOVEZE; CVINTAL, 2012 

apud SÃO PAULO, 2019). Consequentemente, permanece desconhecida a 

frequência e a dimensão desses eventos graves, visto que os relatos de casos 

existentes no Brasil são pouco frequentes ou não são informados quanto à sua 

ocorrência (MACIEL et al., 2014 apud SÃO PAULO, 2019). 

Luz et al (2019), descreveu que a incidência de enfoftalmite em seu estudo 

conduzido no Brasil foi compatível com os valores encontrados na literatura, ou seja, 

una taxa média de 0,10%. Esse mesmo estudo, apontou que os agentes etiológicos 

mais comuns envolvidos nesse tipo de infecção estão presentes na microbiota normal 

da pele e conjuntiva dos pacientes. 

De acordo com a ANVISA, foram notificados nos últimos 12 anos um total de 

16 surtos de endoftalmites que vitimaram cerca de 154 pacientes no Brasil. Nesses 

surtos, identificou-se a Pseudomonas aeruginosa como o microrganismo com maior 

prevalência. Observaram-se também outros microrganismos, como Escherichia coli, 

Stenotrophomonas maltophilia, Achromobacter xylosoxidans, Staphylococcus 

epidermidis, Enterobacter sp, Burkholderia cepacia e Serratia marcescens. A fonte foi 

considerada desconhecida em grande parte dos surtos, pois não foi possível 

identificar a origem. Todavia, associou-se a maior parte da ocorrência desses eventos 

às falhas nos processos de trabalho, com distinção para o processamento inadequado 

do instrumental cirúrgico (BRASIL, 2017).  

Entre as outras possíveis fontes, destacam-se como suspeitas a contaminação 

do leito subungueal dos profissionais de saúde, contaminação da mesa do aparelho 

de facoemulsificação e a reutilização de equipos. O surto de endoftalmite com maior 
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dimensão ocorreu no ano de 2009 após a realização de cirurgias para extração da 

catarata em um período de dois dias consecutivos, totalizando o relato de 45 casos. 

Apesar do número elevado de casos em uma única instituição, nesse surto não foi 

possível identificar a real fonte da infecção (BRASIL, 2017).  

 

3.3 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ENDOFTALMITES NO BRASIL  

 

Estudos realizados no Brasil sobre casos de endoftalmites apontaram que a 

subnotificação de evento tem sido um entrave para a adequada resolução e 

intervenção do problema em curto e longo prazo. Estudo enfatizou a importância do 

desenvolvimento de instrumentos mais específicos para realização de busca ativa dos 

casos de endoftalmites, ou seja, um sistema de vigilância mais apropriado (LUZ et al., 

2018). 

Existe em execução no Brasil, para ações de prevenção e controle de doenças 

e agravos, um sistema intitulado Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica 

(SNVE). Esse sistema foi formalizado pela Lei nº 6.259/1975 e pelo decreto nº 

78.231/1976 que incorporou o conjunto de doenças transmissíveis até então 

consideradas de maior relevância sanitária no país (BRASIL, 1975; BRASIL, 1976). 

Almejava-se, no momento, compatibilizar a operacionalização de estratégias de 

intervenção, desenvolvidas para o controle de determinadas doenças. 

Com a promulgação da Lei 8.080, de 1990, que instituiu o SUS, diversos 

desdobramentos importantes ocorreram na área de vigilância epidemiológica. De 

acordo com a lei, esse sistema é definido como: 

 

Conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou 
prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes 
de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as 
medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos (BRASIL, 1990). 

 

O serviço de vigilância epidemiológica representa, portanto, uma importante 

ferramenta na criação de mecanismos para prevenir infecções hospitalares, sendo de 

sua competência o fornecimento de informações técnicas às equipes de saúde, para 

que estas sejam capazes de aplicar as devidas ações em suas práticas profissionais.  

Pimenta et al. (2017) advertem que, além de um sistema de vigilância, existem 

ainda os protocolos assistenciais que são de grande valor na prevenção de eventos 
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adversos hospitalares. Os protocolos fazem referência ao detalhamento minucioso e 

criterioso de linhas de cuidados específicos e integram em sua estrutura as normas e 

procedimentos pertinentes ao problema detectado ou a um quadro de saúde 

determinado. Assim sendo, são um conjunto de informações e dados analisados que 

possibilitam direcionar um trabalho, identificando um sinal ou sintoma e registrar 

oficialmente a assistência executada na resolução ou prevenção de um determinado 

problema, que, nessa proposta de protocolo, possui como foco a endoftalmite.  

 

3.4 SISTEMA INFORMATIZADO PARA CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR 

 

Desde os anos de 1980 e 1990, as organizações de serviços têm enfrentado 

grandes desafios no campo da informação. Nos anos 80, em especial, as instituições 

almejavam inicialmente transformar aquilo que era dado em informação palpável por 

meio do uso de sistemas, possibilitando, com isso, desde a coleta de dados 

(informação) até a emissão de relatórios, que serviriam como ponto inicial para tomada 

de decisões. Posteriormente surgiu a tarefa de transformar, para forma eletrônica, os 

vários tipos de conhecimentos emitidos rotineiramente sem a necessidade do uso de 

papéis, tornando essa dependência mais restrita com redução de tempo e custo 

associados (CAVALCANTE; SILVA; FERREIRA, 2011).  

Dessa forma, quando a informação se torna digital, ou seja, informatizada, 

adquire muitas vantagens, gerando vários recursos, como facilidades para armazenar, 

transportar, copiar, medir e manipular. 

Atualmente os serviços de saúde representam um dos setores mais 

beneficiados pelo aumento do uso das tecnologias da informação e comunicação. 

Assim, o uso de sistemas informatizados no campo da saúde vem crescendo 

consideravelmente, devido ao importante desempenho que esse suporte tecnológico 

pode proporcionar aos profissionais como mais precisão e agilidade no desempenho 

dos trabalhos (TIBES; DIAS; ZEM-MASCARENHAS, 2014). 

Niero (2010) comenta que a implantação de sistemas tecnológicos na saúde 

pode ser realizada com a integração ao sistema de gestão hospitalar, possibilitando, 

dessa forma, informações com rapidez e precisão, leitura de determinados 

procedimentos que estão ocorrendo no hospital, mantendo, com isso, um controle 

rigoroso dos processos desempenhados em cada etapa de serviço ofertado.  
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Portanto, o uso de sistemas informatizados como ferramenta para os serviços 

de saúde, em específico o controle de infecção hospitalar, vem ganhado cada vez 

mais espaço no mundo contemporâneo.  
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4 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Trata-se de um documental, descritivo-analítico, metodológico com produção 

tecnológica, dividido em três etapas. 

Na primeira etapa, realizou-se uma revisão integrativa da literatura para 

levantamento da bibliografia sobre a temática. Trata-se de um método racional onde 

realiza-se uma pesquisa que seleciona, avalia, sintetiza e relata os achados acerca 

do tema a ser desenvolvido (ROEVER, 2017), contribuindo, dessa forma, para o 

aprofundamento do conhecimento e incorporação da aplicabilidade dos resultados. 

Para seleção das pesquisas, foram estabelecidos como critérios de inclusão: 

produções nos idiomas português e inglês disponíveis nas bases de dados 

eletrônicas, manuais e portarias do MS, publicadas nos últimos 10 anos, que 

versassem sobre a temática. Foram excluídos estudos que não atendiam aos critérios 

de inclusão e os que se encontravam em duplicidade nas bases de dados. 

A busca bibliográfica ocorreu nos meses de maio e junho de 2019, sendo 

atualizada em janeiro, fevereiro e março de 2020. As fontes de busca foram as bases 

de dados eletrônicas de circulação nacional e internacional, a saber: Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Eletronic Library 

Online (SciELO), National Library of Medicine (PubMed) e Medical Literature Analysis 

and Retrieval System Online (MEDLINE).  

Os descritores utilizados na busca foram: endoftalmite, procedimentos 

cirúrgicos oftalmológicos e vigilância epidemiológica, bem como suas versões em 

outros idiomas. Após a leitura, seleção e exclusões, obteve-se uma bibliografia 

potencial para iniciar o desenvolvimento desta pesquisa. 

  

4.2 CENÁRIO DO ESTUDO 

 

A escolha do HUCAM/UFES e do HUOL/UFRN como cenários deste estudo 

ocorreu por considerar o fato desses espaços incorporarem atributos pertinentes ao 

ensino, pesquisa, assistência à saúde e ao interesse das instituições em conhecer os 
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resultados e consequentes benefícios dos produtos e implementações desta 

pesquisa.  

O HUCAM é um hospital de ensino pertencente à UFES. Desta forma, 

caracteriza-se como principal campo para formação dos estudantes e residentes do 

Centro de Ciências da Saúde (CCS). Possui 24 programas de residência médica, 

dentre elas, a especialidade oftalmológica. No ensino e pesquisa, o HUCAM também 

desenvolve atividades para estudo e avaliação de tecnologias em saúde. É uma 

instituição de saúde que se destaca por ser referência estadual. Possui 249 leitos de 

atendimento e 100% destes estão conveniados ao SUS. No serviço de oftalmologia, 

são realizados os seguintes atendimentos: córnea, glaucoma congênito, catarata e 

catarata congênita, retina, baixa visão, uveíte, plástica ocular, glaucoma cirúrgico e 

intercorrências do tratamento realizados no serviço de oftalmologia do HUCAM 

(ESPÍRITO SANTO, 2020).  

A instituição também possui um programa de terapia intraocular (injeção 

intravítrea) com medicamentos antiangiogênicos, como o bevacizumab (Avastin®) e 

o ranibizumab RhuFab V2 (Lucentis®). O acesso à terapia ocorre por meio de 

encaminhamento pela Gerência Estadual de Assistência Farmacêutica (GEAF) do 

Espírito Santo e realiza cerca de 48 consultas de admissão ao programa por mês e 

96 tomografias de coerência óptica (OCT) por mês, além dos pacientes de retorno e 

reavaliação. 

O HUOL também possui a estrutura e qualidade de hospital-escola, integrando-

se à UFRN, passando a denominar-se “Hospital das Clínicas”. Com a ocorrência de 

sua federalização, ficou assegurada a sua subsistência através do Ministério da 

Educação, nas funções de ensino, pesquisa e extensão. Conforme informado na 

página oficial da instituição, esta possui 12 salas cirurgias, sendo 7 no centro cirúrgico, 

2 na oftalmologia e 3 na pequena cirurgia, 84 consultórios ambulatoriais e 242 leitos 

(ANDRADE; SEVERO, 2016). 

No HUOL, o serviço de oftalmologia realiza atendimento especializado para 

córnea, catarata, retina e ceratocone, além de cirurgias, exames e procedimentos 

oftalmológicos. 

As duas instituições descritas acima são filiadas à EBSERH, estatal vinculada 

ao Ministério da Educação que administra atualmente 39 hospitais universitários 

federais. O objetivo é, em parceria com as universidades, aperfeiçoar os serviços de 
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atendimento à população, por meio do SUS, e promover o ensino e a pesquisa nas 

unidades filiadas (ANDRADE; SEVERO, 2016).  

 

4.3 PROCEDIMENTOS LEGAIS E ÉTICOS 

 

Antes de iniciar o estudo nos devidos cenários, foi encaminhada à 

superintendência dos referidos hospitais universitários uma cópia do projeto de 

pesquisa a ser desenvolvida juntamente com um termo de autorização. Após 

concessão da anuência das instituições, seguiu para avaliação ética. 

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da instituição 

coordenadora do estudo para apreciação e avaliação do atendimento as diretrizes 

determinadas pela portaria 466 de dezembro de 2012 sobre pesquisas envolvendo 

seres humanos (ANEXO A).  

Este estudo teve como enfoque o desenvolvimento de um sistema de vigilância, 

logo o questionário integra apenas a etapa de coleta dos dados, com as quais se pôde 

constatar a existência ou não de sistema similar.  

Os riscos foram mínimos e conforme as diretrizes poderia ocorrer intimidação 

moral dos participantes e exposição das informações de identificação pessoal, ocorreu 

ainda atraso no tempo previsto para coleta de dados. Assegurou-se o anonimato 

através do termo de sigilo e confidencialidade. Este estudo foi aprovado em 29 de 

novembro de 2019, conforme parecer de número 3.736.142 que assegurou o início da 

coleta de dados.  

 

4.4 INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS 

 

Na segunda etapa, a partir do levantamento de dados, obteve-se um 

diagnóstico da sistemática utilizada no HUCAM e no HUOL para identificação, 

intervenção, controle e monitoramento das endoftalmites. Para tal, aplicou-se um 

questionário semiestruturado (APÊNDICE A), utilizando a ferramenta Google Forms, 

aos integrantes das equipes assistenciais (enfermeiros, cirurgiões, residentes) dos 

setores de cirurgias oftalmológicas. Foi encaminhado aos participantes, um link 

contendo o questionário do estudo. Como critérios de inclusão, utilizaram-se: 

existência de vínculo empregatício ou prestação de serviços diretamente às unidades 



24 
 

 
 

e concordância com o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) (APÊNDICE 

B). 

Na primeira parte, verificou-se o perfil demográfico e profissional; a segunda foi 

constituída de questões fechadas e abertas sobre o tema da pesquisa. Após o término 

da coleta de dados, foi realizada a tabulação dos dados obtidos. 

Por conseguinte, de posse dos dados tabulados, realizou-se a correlação entre 

os dados evidenciados na revisão de literatura aos dados obtidos na pesquisa junto 

aos sujeitos do estudo, integrando teoria e prática. 

Prosseguindo com o estudo, foi iniciada a terceira etapa, que consistiu no 

desenvolvimento do sistema de vigilância epidemiológica para endoftalmites. Essa 

fase consistiu na produção tecnológica e teve como objetivo desenvolver um 

programa para estruturar e implementar um sistema de vigilância epidemiológica que 

oportunizou a integração de informações, procedimentos, pessoas, setores e recursos 

de computação almejando o máximo de benefícios aos usuários (HANNAH; BALL; 

EDWARDS, 2009). O programa foi realizado em parceria com o Laboratório de 

Inovação Tecnológica (LAIS).   

Um software possui em sua composição dois segmentos: os componentes não 

executáveis em máquinas (procedimentos) e os componentes executáveis em 

máquinas. As exigências do trabalho e processos foram mapeadas e, então, criou-se 

um modelo, o protótipo do software. Essa matriz foi convertida em uma forma de 

linguagem que caracteriza a estrutura dos dados, atributos procedimentais e os 

requisitos relacionados. A forma de linguagem foi processada por um tradutor e sofreu 

uma série de conversões para um código executável em máquina (RESENDE, 2005). 

Nessa fase, a pesquisadora também atuou em momentos específicos como usuária, 

apontando suas necessidades quanto às funções e interfaces do sistema 

desenvolvido. 

Foram produzidos um Manual de Boas Práticas em Cirurgias Oftalmológicas e 

dois artigos científicos com os respectivos temas. 

 

• Estruturação de formulário para assistência de enfermagem a pacientes 

submetidos a procedimentos oftalmológicos cirúrgicos. Sendo categorizado 

como relato de experiência, idealizado em torno da seguinte questão: É 

possível estruturar uma Sistematização da Assistência de Enfermagem 
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Perioperatória (SAEP) que proporcione a condução de uma assistência no 

perioperatório de pacientes oftalmológicos cirúrgicos? 

• A prevenção e o controle de endoftalmites na cirurgia de facoemulsificação. 

O tipo de estudo desse artigo foi definido como revisão integrativa de 

literatura e teve como questão norteadora: Quais fatores estão relacionados 

com a infecção da cirurgia de facoemulsificação? 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A seguir, serão apresentados os resultados pertinentes aos diagnósticos 

situacionais dos serviços de oftalmologia dos hospitais HUCAM e HUOL, a 

estruturação do Sistema de Vigilância Epidemiológica para Endoftalmites e as etapas 

de desenvolvimento do software. 

Participaram do estudo cirurgiões, residentes e enfermeiros que atuam 

diretamente na assistência a pacientes em procedimentos cirúrgicos oftalmológicos.  

Ademais, foram encontrados os resultados apresentados nas classes 

específicas a seguir.   

 

5.1 IDENTIFICAÇÃO DE CASOS DE ENDOFTALMITES NO CAMPO DA PESQUISA 

 

Os critérios utilizados pelos participantes do estudo para a classificação do tipo 

de endoftalmite estão apresentados no Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Critérios utilizados para classificação do tipo de endoftalmite (endógena e 
exógena). 

Critérios para definição do tipo de endoftalmite 

Endógena 
Clínico 

Tempo de início dos sintomas 

Ambas 
Cultura de material biológico 

História clínica 

Exógena 

Análise do atendimento no pós-operatório 

Avaliação pós-operatória 

Exame clínico 

História clínica 

Exames laboratoriais 

Cultura de humor aquoso 

Anamnese oftalmológica 

Fonte: Dados da pesquisa de campo.   
 

Conforme os dados obtidos, existem registros da ocorrência de casos de 

endoftalmites dos dois tipos (exógena e endógena) nas instituições analisadas, sendo 

diagnosticadas pelos exames e avaliações clínicas descritas no Quadro 2. 
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Quadro 2 - Método de identificação dos casos de endoftalmite. 
Identificação de casos de endoftalmite 

História clínica, exame clínico e complementar oftalmológico, cultura de humor aquoso/vítreo.  
Avaliação clínica  

Exame clínico e ultrassonografia  
   

 

Ultrassonografia ocular   
   

 

Via médico assistente   
   

 

História clínica, quadro clínico, ultrassonografia ocular, coleta de material (câmara anterior e vítreo) 
para culturas e análise microbiológica. 
Clínica com exames complementares (ultrassonografia). 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa de campo.   

 

 

5.2 PROTOCOLOS PARA PREVENÇÃO DE ENDOFTALMITES 

 

Nesta coleta, buscou-se avaliar a existência de protocolo específico para 

endoftalmites emitido pelas instituições. Foi identificado que 71,4% (n = 10) dos 

sujeitos do estudo negaram conhecimento da existência de algum tipo de protocolo 

específico do serviço local, 14,3% (n = 2) não souberam informar, 7,1% (n = 1) não 

informou e apenas 7,1% (n = 1) faz uso de protocolo para endoftalmite, porém não é 

um protocolo institucional.  

A equipe fundamentou, através de uma análise discursiva, alguns pontos que 

justificam a necessidade de criação de protocolos específicos pelos serviços de saúde 

que realizam procedimentos oftalmológicos. Tais motivos estão descritos no Quadro 

3. 

 

Quadro 3 - Importância da existência de um protocolo de prevenção para 
endoftalmites. 

Fundamentos para existência de protocolo para prevenção de endoftalmite 

Devido à gravidade da infecção e as consequências trágicas para a visão.  

A endoftalmite é uma das doenças mais graves dentro da oftalmologia, com graves 
consequências oculares e importante morbidade. 

 

 
Controle rigoroso a fim de evitar desgastes para o paciente e a instituição.  

Prevenção.  

Evitar complicações.  

Para prevenção e tratamento de casos confirmados.  

Conhecer melhor as causas e preveni-las.  

Complicação com alta morbidade.  

Medidas de prevenção.  

Alto volume de cirurgias e risco alto.  

Apesar da ocorrência ser rara, quando ocorrem, são graves.  

Fonte: Dados da pesquisa de campo.   
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A partir dos dados levantados, foi evidenciada a importância e a necessidade 

de protocolos específicos pelos serviços de saúde que realizam cirurgias 

oftalmológicas. Considerando a gravidade e o impacto físico, social e econômico que 

a infecção pós-cirúrgica pode gerar, torna-se obrigatória a padronização de uma 

diretriz para o serviço. 

O manual da ANVISA (BRASIL, 2017) reforça essas afirmações e reconhece 

que a endoftalmite não possui uma taxa de morbimortalidade considerável, sendo 

muito raro esse desfecho. Porém, o prognóstico, na maioria dos casos, pode ser 

catastrófico, como a perda total ou redução da visão e até mesmo a perda do olho. 

Qualquer uma dessas condições afeta diretamente a qualidade de vida do paciente 

acometido. 

Pimenta et al. (2017) descrevem que os protocolos fazem referência ao 

detalhamento minucioso e criterioso de linhas de cuidados específicos e integram, em 

sua estrutura, as normas e procedimentos pertinentes ao problema detectado ou a um 

quadro de saúde determinado. Assim, são um conjunto de informações e dados 

analisados que possibilitam direcionar um trabalho e identificar um sinal ou sintoma e 

registrar oficialmente a assistência executada na resolução ou prevenção de 

determinado problema que, nesta proposta de protocolo, possui como foco a 

endoftalmite. 

Dessa forma, foi realizada uma análise junto aos setores responsáveis e 

implementado, junto à equipe técnica, a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar 

(CCIH) do HUCAM, cirurgiões e pesquisadora, um protocolo para prevenção de 

endoftalmites baseado em critérios dispostos na literatura vigente sobre a temática. O 

protocolo foi submetido à avaliação do setor responsável (setor de qualidade e 

segurança do paciente), sendo realizadas readequações que seguiram para posterior 

validação.   

 

5.3 SISTEMA DE VIGILÂNCIA ESPECÍFICO PARA CASOS DE ENDOFTALMITES  

 

O trabalho buscou identificar sistemas de vigilância específicos para casos de 

endoftalmites identificados no campo do estudo, como notificação ao órgão ou setor 

responsável pelo monitoramento de infecções. Conforme achados, 78,6% (n = 11) dos 
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sujeitos do estudo não utilizam ou utilizaram um sistema de vigilância epidemiológica 

para identificação e conduta nos casos de endoftalmite. 

Apesar de não devidamente padronizadas, foram identificadas nos serviços a 

execução de medidas de prevenção, intervenção e controle na suspeita e ocorrência 

de casos de infecção. Tais medidas estão descritas nos Quadros 4 e 5. 

 

Quadro 4 - Ações de prevenção pertinentes a endoftalmites. 
Ações preventivas executadas para a endoftalmite 

Fatores de risco relacionados ao 
procedimento cirúrgico 

Assepsia e antissepsia. 

Execução de técnica asséptica. 

Correta antissepsia das mãos. 

Controle rigoroso para manter 
antissepsia nos procedimentos.  

Manutenção de todo processo de 
esterilização de materiais. 

 

 
Substituição de caneta cirúrgica.  

Uso de campo com isolamento dos 
cílios. 

 

Antibioticoprofilaxia e uso de 
antimicrobianos 

Aplicação de iodopovidona 5% tópico 
antes do procedimento cirúrgico. 

 

 
Uso de Vigamox no pós-operatório.  

Aplicação de cefuroxime intracameral.  

Antibióticos profiláticos no pós-
operatório. 

 

Administração de PVPI e colírio.  

Fatores de risco relacionados ao paciente 

Tratamento de afeções palpebrais antes 
do procedimento (como blefarites); 

 

 
Orientação quanto a higiene pós-
operatória. 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa de campo. 
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Quadro 5 - Intervenções e medidas de controle realizadas na 
ocorrência ou suspeita de endoftalmite. 

Procedimentos assistenciais e medidas de controle na ocorrência de 
casos suspeitos ou confirmados de endoftalmite  

Antibiótico intravítreo com cultura de material de humor aquoso/humor vítreo.  

Encaminhar paciente para vitrectomia em casos selecionados. 
 

Injeção intravítrea e evisceração.  

Injeção intravítrea.  

Coleta de material (humor aquoso e vítreo) para análise microbiológica e 
diagnóstico etiológico, posterior injeção intravítrea de antimicrobianos 
(corticoide - na dependência da suspeita etiológica e história clínica). 

 

Injeção intravítrea de antibiótico.  

Tratamento orientado pela história clínica o mais precoce possível.  

Vitrectomia; injeção intravítrea.  

Consulta com subespecialista (Staff), tratamento antibioticoterapia local e 
sistêmico (se necessário), cirurgia (se necessária). 

 

 
Cultura de humor vítreo e injeção de antibiótico.  

Fonte: Dados da pesquisa de campo.  

 

Foi observado que, no serviço de saúde, os participantes do estudo, na prática, 

têm instituído medidas conforme recomendação dos órgãos competentes para casos 

de endoftalmites. Destaca-se, no entanto, que não foram identificadas ações como: 

notificação, busca ativa e busca passiva de casos, aplicação de protocolo definido, 

investigação de casos etc. A falta dessas ações mais específicas impossibilita a 

realização de estimativas de distribuição e frequência desse evento.   

Tais dados concordam com a literatura disponível. Luz (2013) conduziu um 

estudo que teve por objetivo detectar marcadores apropriados para a realização de 

um diagnóstico epidemiológico de endoftalmites pós cirurgias de catarata, com vistas 

à criação de um sistema de vigilância específico para essas infecções. Esse autor 

também evidenciou que, apesar de a ferramenta ser de suma importância no 

processo, não é utilizada para cirurgias oftalmológicas pelos serviços de saúde no 

Brasil. 

Reiterando tal achado, a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo ((LUZ; 

PADOVEZE; CVINTAL, 2012 apud SÃO PAULO, 2019) afirma que no Brasil não 

existe um relato sistemático sobre as taxas de incidência de endoftalmites por parte 

das instituições de saúde que prestam serviços ao SUS. Logo, conclui-se que essa 

condição influencia diretamente na estimativa de frequência e distribuição da 

ocorrência desse tipo de infecção em âmbito local, regional e nacional. 
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Verificou-se que a existência de endoftalmites no serviço, de acordo com o 

relato da equipe assistencial, é classificada como endógena ou exógena. Porém não 

foi de fato evidenciada a existência de um sistema de vigilância epidemiológica 

específico para endoftalmites. Entretanto, a vigilância de infecções identificadas no 

ambiente hospitalar deve ser valorizada, uma vez que tem por objetivo a seleção de 

indicadores que possibilitem avaliar os processos de atendimento à saúde. 

Nesse sentido, Niero (2010) comenta que já se encontram disponíveis no 

mundo sistemas tecnológicos que podem ser usados no controle de infecção 

hospitalar, os quais poderão ser inovadores na qualidade de prevenção e minimização 

dos casos de infecção. Portanto, se obtém uma forma segura e rápida de adquirir 

informações para antecipar, por exemplo, situações de riscos, grupos mais 

vulneráveis, consumo de antibióticos por paciente, estratificado por médicos, 

especialidades médicas, unidades clínicas, topografia de infecção e tipo de infecção 

(hospitalar ou comunitária). 

Um sistema tecnológico, como um software elaborado para o controle de 

infecção no ambiente hospitalar, pode ainda realizar de forma prática a análise de 

distribuição de frequência e perfil de sensibilidade de todos os germes isolados no 

hospital, não restringindo-se apenas aos isolados de infecção hospitalar, mas 

englobando também os germes de infecções comunitárias e aqueles considerados 

como contaminantes.  

Desse modo, o uso de sistemas informatizados como ferramenta para os serviços 

de saúde, em específico o controle de infecção hospitalar, vem ganhando cada vez 

mais espaço no mundo contemporâneo.  
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6 PRODUTOS DO ESTUDO  

 

O presente estudo propiciou a produção de dois artigos científicos com enfoque 

na temática em questão. Tais estudos foram adequados à Revista Baiana de 

Enfermagem, órgão eletrônico de divulgação científica, e estão em processo de 

correção para consequente submissão (APÊNDICE C e D). 

Também foi elaborado, com o propósito de contribuir com os serviços de saúde, 

um manual de boas práticas em cirurgias oftalmológicas (APÊNDICE E), contendo a 

descrição de uma série de ações técnicas e procedimentos relacionados à assistência 

à saúde do paciente no período perioperatório.  

O referido manual é derivado deste estudo e foi desenvolvido entre os anos de 

2019 e 2020. O presente produto encontra-se em processo de validação e será 

posteriormente disponibilizado em formato eletrônico (Ebook) para consulta por 

profissionais da saúde e comunidade científica, atuando como instrumento facilitador 

do funcionamento das organizações que ofertam serviços de cirurgias oftalmológicas.   

O manual foi dividido nos seguintes tópicos: Assistência transoperatória; 

Assistência de enfermagem; e Vigilância epidemiológica de endoftalmites. Os títulos 

e subtítulos foram dispostos de forma condizente com o processo assistencial de 

atendimento ao paciente.   

Atendendo ao objetivo geral deste trabalho, foi elaborado um sistema de 

vigilância epidemiológica para notificação dos casos de endoftalmite por meio do 

desenvolvimento de um software nomeado Sistema Informatizado para Notificação de 

Endoftalmites (SISNOE). 

Nessa proposta de desenvolvimento do software, buscou-se a construção de 

dados pela notificação de casos de endoftalmites, utilizando as informações dos 

achados médicos e de enfermagem.  

No Brasil, um dos primeiros estados a implantar um sistema informatizado para 

notificação e controle de infecção hospitalar foi o Paraná, no ano de 2009. O objetivo 

na época foi de possibilitar mais facilidade e agilidade no processo de notificação de 

infecção hospitalar e análise dos dados pelos hospitais e pelo Departamento de 

Vigilância Sanitária (PARANÁ, 2017). 

A Secretaria de Saúde do Estado Paraná informou, em sua página oficial, que 

o sistema, conhecido como Sistema Online de Notificação Hospitalar, representa um 
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instrumento muito benéfico aos hospitais notificantes ao calcular os dados de forma 

automática, permitindo, assim, a criação de um banco de dados próprio para as CCIH 

dos hospitais paranaenses (PARANÁ, 2017). 

Partindo dessa ideia, esta proposta de elaboração de software para notificação 

de endoftalmites acresce ainda da realização de um sistema mais abrangente de 

vigilância, envolvendo protocolo específico para prevenção e intervenção nos casos 

de endoftalmites em nível institucional. Na Figura 1, está a captura da tela inicial do 

sistema. 

 

Figura 1 – Tela inicial do Sistema Informatizado para Notificação de Endoftalmites. 

 

Fonte: a autora. 

 

6.1 OPERACIONALIZAÇÃO 

 

O sistema será de uso das unidades ambulatoriais e cirúrgicas. A alimentação 

do sistema será realizada exclusivamente pelas equipes envolvidas no atendimento 

de pacientes oftalmológicos, através da notificação das endoftalmites. 

O software foi desenvolvido com possibilidade de interação com o Aplicativo de 

Gestão para Hospitais Universitários (AGHU), extraindo, no formato somente leitura, 

dados de identificação dos pacientes, favorecendo assim maior agilidade ao processo. 

Também se contemplou a interface web/mobile, almejando a criação de interfaces 

acessíveis e usáveis por qualquer dispositivo. 
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É possível emitir relatórios gerais e específicos que auxiliem os gestores na 

construção de indicadores de processo e qualidade como, os índices de infecção 

hospitalar, fornecendo assim informações que garantam o cumprimento das metas 

estabelecidas no processo de pactuação hospitalar e evidenciar a qualidade da 

assistência prestada a saúde da população, possibilitando, dessa forma, situar o 

serviço de oftalmologia nos critérios da cirurgia segura. 

A notificação é o ato de informar o aparecimento de determinada doença ou 

agravo à saúde, sendo de competência de qualquer profissional da saúde. Tal prática 

tem o objetivo de favorecer a adoção de medidas de intervenção pertinentes (BRASIL, 

2002). Portanto, a notificação das endoftalmites poderá ser realizada por qualquer 

profissional, porém, para organização, cada serviço poderá definir a melhor forma 

operacional do sistema. Os passos abaixo mostram como o sistema foi testado e 

organizado na fase de testes e operacionalização na instituição idealizada.  

 

6.2 REQUISITOS DOS USUÁRIOS  

 

Para operacionalização do sistema foram definidos usuários específicos para 

notificação, conforme segue. 

 

• Integrantes da CCIH - médicos e enfermeiros: podem realizar busca ativa e 

busca passiva de casos de endoftalmites através de ligações telefônicas e 

realizar as notificações no sistema, investigar as notificações e emitir relatórios 

dos casos notificados no sistema.  

• Integrantes do serviço de análise clínicas laboratoriais - técnicos de 

laboratórios: podem realizar notificação e cadastrar resultados de exames 

laboratoriais no sistema de casos suspeitos ou confirmados de endoftalmites.  

• Integrantes do serviço de oftalmologia ambulatorial e cirúrgica - médicos 

cirurgiões e enfermeiros: podem realizar notificação de casos suspeitos ou 

confirmados, acompanhar notificações, atualizar dados de diagnósticos e 

condutas realizados nos casos notificados. 

 

O controle de usuários é realizado pelo administrador designado que deverá 

analisar os cadastros dos usuários conforme requisitos definidos pelo sistema. 
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Para realizar uma notificação, o usuário deve acessar o sistema, após cadastro 

definido, preencher os dados necessários, seguindo o fluxo demostrado na Figura 2.  

 

Figura 2 - Fluxo dos usuários do sistema de vigilância. 

 

Fonte: a autora. 

 

 

A Figura 3 apresenta a interação dos usuários com o sistema.  

 

Figura 3 – Diagrama operacional do Sistema Informatizado para Notificação de 
Endoftalmites. 

 
Fonte: a autora. 

FLUXO DE USUÁRIO 

 

                                                                                                           

 

 

 

Começar a realizar o cadastro:                         
Nome, E-mail para contato,                             Através de login e senha 
senha de acesso.  

                                                                                                                          
             Sair da página                                        Sair da página  
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Usuário acessa o 

sistema. 

 

 O usuário entra 

no sistema. Formulário: 

Notificação  

Tela: 

Acompanhar 

Notificação  

Preencher formulário 

com informações do 

paciente  

Atualizar dados de 

diagnóstico e conduta.  

GERAR 

NOTIFICAÇÃO 
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Mediante as notificações realizadas, o SCIH terá a informação no ato da 

identificação de uma ocorrência de qualquer tipo endoftalmite na instituição. O 

enfermeiro e médico geralmente são os primeiros profissionais a avaliar os pacientes 

com queixas de qualquer natureza, logo, são os principais atores no ato de notificar. 

Após realizado o processo de notificação, a CCIH poderá realizar a busca ativa do 

caso ou aguardar o desfecho, em situações de casos suspeitos. Nos casos 

confirmados, o processo será finalizado no ato da notificação. O sistema apresentará 

uma lista de todos os casos notificados. 

O sistema deverá realizar de forma prática a emissão de relatórios contendo: 

distribuição e frequência da endoftalmite e o perfil dos microrganismos hospitalares 

envolvidos, abrangendo ainda os germes de infecções comunitárias. Será possível, 

além disso, identificar o índice de endoftalmite hospitalar (infecção hospitalar) por 

procedimento e por período determinado. A figura abaixo mostra alguns dados que 

podem ser gerados pelo sistema.  

 

Figura 4 – Tela de acompanhamento da notificação do Sistema Informatizado para 
Notificação de Endoftalmites. 

 

Fonte: a autora. 
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6.3 IDENTIFICAÇÃO E DETERMINAÇÃO DE SURTOS DE ENDOFTALMITES  

 

Essa prática possibilita a constatação de qualquer indício de elevação do 

número de casos de infecção ocular suspeitos ou confirmados e visa à adoção 

imediata das medidas de controle eficaz. 

Tal prática será baseada seguindo a determinação do guia da ANVISA para 

Medidas de Prevenção de Endoftalmites e de Síndrome Tóxica do Segmento Anterior 

Relacionadas a Procedimentos Oftalmológicos Invasivos (BRASIL, 2017) que 

determina que o aparecimento de casos suspeitos ou confirmados de endoftalmites 

acima do número esperado para o período pode se considerar a possibilidade de uma 

situação de surto. O sistema possibilita a identificação de surto devido ao aumento no 

número de notificação que será demostrado em tempo real através de uma lista de 

notificações gerada na página inicial.  

 

Figura 5 - Tela inicial de notificação do Sistema Informatizado para Notificação de 
Endoftalmites. 

 

Fonte: a autora. 
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6.4 INDICADORES DE ENDOFTALMITES POR PROCEDIMENTOS 

OFTALMOLÓGICOS INVASIVOS 

 

O indicador é uma variável que possibilita sintetizar, representar um 

determinado fato que se deseja analisar. Torna-se válido, dessa forma, em um 

contexto específico. 

Será apresentado, neste tópico, um conjunto de indicadores que tem como 

objetivo mensurar a efetividade do serviço no contexto da atenção à saúde.  Destaca-

se que o estabelecimento dessa linha base, permite situar o Hospital em relação aos 

quesitos estabelecidos pelo Ministério da Saúde quanto à cirurgia segura e controle 

de infecção, sendo de suma importância para o estabelecimento de condições para 

avaliação de desempenho do serviço. 

Através das notificações apresentadas pelo sistema, será possível 

correlacionar os dados de notificação com os números de cirurgias realizadas para 

determinar as taxas e índices de infecções hospitalares por procedimentos 

oftalmológicos invasivos, seguindo as indicações propostas a seguir, baseadas em 

estudo disponibilizados pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo (SÃO 

PAULO, 2019).  

 

a) Taxa de casos confirmados de endoftalmite pós-cirúrgica em cirurgias de 

facoemulsificação 

 

Trata-se da relação percentual entre o número de casos confirmados de 

endoftalmite notificados em pacientes submetidos a cirurgias de facoemulsificação em 

determinado período e o número total de cirurgias de facoemulsificação no mesmo 

período. 

Periodicidade: Mensal. 

Método de apuração:  

(Nº de endoftalmites confirmadas em cirurgias de facoemulsificação no período / Nº 

de total de cirurgias de facoemulsificação) X 100 
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b) Taxa de casos suspeitos de endoftalmite pós-cirúrgica em cirurgias de 

facoemulsificação  

 

Trata-se da relação percentual entre o número de casos suspeitos notificados 

de endoftalmite em pacientes submetidos a cirurgias de facoemulsificação em 

determinado período e o número total de cirurgias de facoemulsificação no mesmo 

período. 

Periodicidade: Mensal. 

Método de apuração:  

(Nº de casos suspeitos de endoftalmite em cirurgias de facoemulsificação no período 

/ Nº de total de cirurgias de facoemulsificação) X 100 

 

c) Taxa de notificação de casos de endoftalmite pós-cirúrgica em cirurgias de 

facoemulsificação 

 

Trata-se da relação percentual entre a notificação de casos suspeitos e/ou 

confirmados de endoftalmite em pacientes submetidos a cirurgias de 

facoemulsificação em determinado período e o número total de cirurgias de 

facoemulsificação no mesmo período. 

Periodicidade: Mensal. 

Método de apuração:  

(Nº de total de notificações de endoftalmite em cirurgias de facoemulsificação no 

período / Nº de total de casos (suspeitos e confirmados) de endoftalmite) X 100 

 

d) Taxa de casos suspeitos de endoftalmite pós-cirúrgica em cirurgias oftalmológicas  

 

Trata-se da relação percentual entre o número de casos de suspeita de 

endoftalmite em pacientes submetidos a cirurgias oftalmológicas (facoemulsificação, 

facectomias, injeções intravítreas e transplante) em determinado período e o número 

total de cirurgias oftalmológicas no mesmo período. 

Periodicidade: Mensal. 

Método de apuração: (Nº de casos suspeitos de endoftalmite em cirurgias 

oftalmológicas / Nº de total de cirurgias oftalmológicas) X 100 
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e) Taxa de casos confirmados de endoftalmite pós-cirúrgica em cirurgias 

oftalmológicas 

 

Trata-se da relação percentual entre o número de casos confirmados de 

endoftalmite em pacientes submetidos a cirurgias oftalmológicas (facoemulsificação, 

facectomias, injeções intravítreas, transplante) em determinado período e o número 

total de cirurgias oftalmológicas no mesmo período. 

Periodicidade: Mensal. 

Método de apuração:  

(Nº de casos confirmados de endoftalmite em cirurgias oftalmológicas / Nº de total de 

cirurgias oftalmológicas) X 100. 
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7 CONCLUSÂO   

 

Ressalta-se que, devido às condições impostas pela pandemia do COVID19 

vivenciadas no ano vigente, a coleta de dados sofreu interferências que implicaram 

na elaboração do diagnóstico dos serviços, devido à baixa adesão dos sujeitos da 

amostra. Porém, o objetivo geral do trabalho não se restringiu ao diagnóstico e, 

portanto, não sofreu interferência do objetivo específico, que seria a realização do 

diagnóstico. 

Os estudos disponibilizados pela literatura científica subsidiaram a elucidação 

das vulneráveis relacionadas aos processos de controle e prevenção de endoftalmites 

e serviram de embasamento para a identificação das ferramentas para o 

desenvolvimento do sistema proposto pelo estudo.  

Foi possível observar que a elaboração de um sistema de vigilância em 

consonância com a construção e uso de software pode representar um marco no 

campo da vigilância em saúde no controle de infecção hospitalar, por meio da emissão 

de relatórios para diversos fins de caráter científico como estudos, planejamento de 

ações de controle, e busca passiva de casos de infecção, entre outros.  

Ademais, em contrapartida, um sistema tecnológico precisa ser implantado de 

forma coordenada a outras ações que visam ao monitoramento de processo para que, 

assim, sejam alcançados os objetivos traçados. Diante disso, a elaboração de 

protocolos e manuais agregados ao sistema de notificação eletrônica fornecem ao 

serviço de oftalmologia uma assistência segura e qualificada dentro das 

recomendações determinadas, e viabiliza uma nova perspectiva desse serviço de 

saúde na área do conhecimento científico, possibilitando situar o hospital como 

referência no controle da infecção ocular, ou seja, a endoftalmite.  
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APÊNDICE A 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 O(A) Sr.(a) ______________________________________________________foi 

convidado (a) a participar de projeto intitulado DESENVOLVIMENTO DE UM 

SISTEMA INFORMATIZADO PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE 

ENDOFTALMITES, sob a responsabilidade de Valéria Soares Rocha aluna do 

mestrado profissional em Gestão e Inovação em saúde, sob supervisão do orientador, 

Prof. Dr. Ricardo Fernando Arrais e co-orientação da Prof. Dr(a) Maria Dantas 

Coutinho, do programa de Pós-graduação de Gestão e Inovação em Saúde, 

pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Nos últimos anos, temos observado um aumento significativo nas cirurgias 

oftalmológicas, como a Facoemulsificação (cirurgia de catarata) e injeções 

intravítreas, no serviço da oftalmologia do centro cirúrgico e, com isso, temos a 

percepção da importância da avaliação e controle dos eventos adversos que podem 

surgir nesses tipos de atendimentos. Isso se faz necessário devido ao risco de 

infecção intraocular que todo procedimento cirúrgico oftalmológico possui, infecção 

esta conhecida como endoftalmite (JACKSON; PARASKEVOPOULOS; 

GEORGALAS, 2014). 

Nesse sentido, a identificação de casos de infecção no pós-operatório 

representa uma importante ferramenta para avaliar o processo de qualidade dos 

serviços prestados ao paciente bem como as principais medidas de prevenção e 

controle desse tipo de complicação (SUGITA et al., 2012). 

O presente trabalho buscará ainda construir sistema e a padronização de 

protocolos para prevenção e intervenção clínica nas endoftalmites por procedimentos 

oftalmológicos invasivos neste hospital Universitário que servirá de modelo para os 

demais hospitais da rede. 

Este estudo tem como objetivo elaborar um Sistema de Vigilância 

epidemiológica através da elaboração de um programa/aplicativo para monitorar, 

investigar, controlar e prevenir endoftalmites nos serviços de oftalmologia dos 

hospitais da rede Ebserh 

Trata-se de um estudo metodológico com produção tecnológica e descritivo. 

Os estudos metodológicos intencionam à investigação de métodos para coleta e 

organização dos dados, tais como: desenvolvimento, validação e avaliação de 
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ferramentas e métodos de pesquisa, favorecendo, dessa forma, a condução de 

investigações com rigor acentuado (LIMA, 2011). 

Nesse tipo de estudo, o pesquisador possui como propósitos a criação e 

desenvolvimento de um instrumento confiável e utilizável que possa ser aproveitável 

por terceiros. O presente estudo propôs-se a elaborar um programa-protótipo como 

ferramenta informatizada para contribuir no processo de vigilância epidemiológica de 

endoftalmite por procedimentos cirúrgicos oftalmológicos invasivos. Com isso, optou-

se por utilizar o paradigma de prototipação apresentado por Pressman (2011) para o 

processo de desenvolvimento de software.  

A minha participação no referido estudo será no sentido de apresentar 

informações sobre infecção hospitalar em procedimentos cirúrgicos oftalmológicos 

invasivos para que posteriormente seja construído um Sistema de Vigilância 

específico dessas infecções  

Fui alertado de que, da pesquisa a se realizar, posso esperar alguns benefícios, 

tais como: prevenção, controle e monitoramento das infeções hospitalares; 

construção de protocolos específicos para auxiliar a equipe assistencial no 

processo de prevenção e intervenção nas infeções em estudo. Contribuindo, 

portanto, para a assistência ao paciente mais segura e livre de danos.   

Recebi, por outro lado, os esclarecimentos necessários sobre os possíveis 

desconfortos e riscos decorrentes do estudo, levando-se em conta que é uma 

pesquisa, e os resultados positivos ou negativos somente serão obtidos após a sua 

realização. Assim, os eventuais riscos podem ocorrer: possibilidades de danos morais 

relacionados à identificação na participação da pesquisa 

Estou ciente de que minha privacidade será respeitada, ou seja, meu nome ou 

qualquer outro dado ou elemento que possa, de qualquer forma, me identificar, será 

mantido em sigilo. Também fui informado de que posso me recusar a participar do 

estudo, ou retirar meu consentimento a qualquer momento, sem precisar justificar, e 

de, por desejar sair da pesquisa, não sofrerei qualquer prejuízo à assistência que 

venho recebendo.  

Os pesquisadores envolvidos com o referido projeto são Valéria Soares da 

Rocha e Dr. Ricardo Fernando Arrais e com eles poderei manter contato pelo telefone, 

(27) 998909470. 

       É assegurada a assistência durante toda pesquisa, bem como me é garantido o 
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livre acesso a todas as informações e esclarecimentos adicionais sobre o estudo e 

suas consequências, enfim, tudo o que eu queira saber antes, durante e depois da 

minha participação. 

 Enfim, tendo sido orientado quanto ao teor de todo o aqui mencionado e 

compreendida a natureza e o objetivo do já referido estudo, manifesto meu livre 

consentimento em participar, estando totalmente ciente de que não há nenhum valor 

econômico, a receber ou a pagar, por minha participação. 

 No entanto, caso eu tenha qualquer despesa decorrente da participação na 

pesquisa, haverá ressarcimento na forma seguinte: (pagamento da despesa em 

dinheiro mediante a apresentação de nota fiscal). De igual maneira, caso ocorra 

algum dano decorrente da minha participação no estudo, serei devidamente 

indenizado, conforme determina a lei. 

Em caso de dúvidas sobre a pesquisa ou para relatar algum problema, o(a) Sr.(a) 

pode contatar o(a) pesquisador(a) Valéria Soares Rocha no telefone (27) 998909470. 

O(A) Sr.(a) também pode contatar o Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de 

Ciências da Saúde da Universidade Federal do Espírito Santo (CEP/CCS/UFES) 

através do telefone (27) 3335-7211,Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos, Prédio Administrativo do CCS, Av. Marechal Campos, 1468, Maruípe, CEP 

29.040-090, Vitória - ES, Brasil. O CEP/CCS/UFES tem a função de analisar projetos 

de pesquisa visando à proteção dos participantes dentro de padrões éticos nacionais 

e internacionais. Seu horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 

14h. Declaro que fui verbalmente informado e esclarecido sobre o presente 

documento, entendendo todos os termos acima expostos, e que voluntariamente 

aceito participar deste estudo. Também declaro ter recebido uma via deste Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, de igual teor, assinada pelo(a) pesquisador(a) 

principal ou seu representante, rubricada em todas as páginas. 

LOCAL_______________,DATA:__/___/___ Participante da pesquisa/Responsável 

legal____________________________.  Na qualidade de pesquisador responsável 

pela pesquisa “IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA PARA VIGILÂNCIA 

EPIDEMIOLÓGICA DE ENDOFTALMITES EM HOSPITAL DA REDE EBSERH”, eu, 

Valéria Soares Rocha, declaro ter cumprido as exigências da Resolução CNS 466/12, 

a qual estabelece diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo 

seres humanos. Pesquisador___________________________________.  
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APÊNDICE B 

QUESTIONÁRIO 

 

1. Características demográficas 

a) Sexo: (   ) Masculino  (   ) Feminino 

b) Faixa Etária:  (   ) 24-30  (   ) 31-39  (   ) 40-49 

(   ) 50-59   (   ) Acima de 60. 

c) Possui título de especialista (residência médica, pós-graduação lato sensu 

ou stricto sensu)? 

(   ) Sim – Qual(is):________________________ 

(   ) Não 

(   ) Cursando: Qual_______________________ Período:__________ 

 

d) Tempo – em anos – de conclusão do curso de graduação: 

(   ) 01-05  (   ) 06-10  (   ) 11-15 

(   ) 15-20  (   ) Acima de 20. 

 

e) Carga horária semanal de trabalho: 

(   ) 10-20  (   ) 20-30  (   ) Acima de 30 

 

2. Atualmente você possui a sua disposição um protocolo para prevenção de 

endoftalmites específico do setor de centro cirúrgico? 

(  ) Sim. Qual a forma de acesso _________________________   

(  ) Não.  

(  ) Não sei informar. 

 

3. Você já presenciou ocorrência de endoftamites nesta instituição, seja ela 

interna ou externa.  

(  ) Sim - Classificação: (  ) Interna    (  ) Externa.  

Qual critério utilizado para determinação da classificação:____________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________  

- Tipo: (  ) Pós-Operatório    (  ) Endógena 

  (  ) Pós-traumática    (  ) Miscelânia  

Observação:____________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________  

(  ) Não. 
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4. Como é realizada a identificação de casos de endoftalmite? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

5. Você faz uso de algum Sistema de Vigilância epidemiológica para notificação 

dos casos – suspeita ou confirmados – de endoftalmite?  

(  ) Sim. Qual sistema utilizado?__________________________________ 

(  ) Não. 

(  ) Não identificado até o momento. 

 

6. Você acha importante um protocolo de prevenção à endoftalmite para o serviço 

de cirurgias oftalmológicas deste setor?  

(  ) Sim  

(  ) Não. Justifique o porquê. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________ 
 

7. Qual a conduta utilizada na ocorrência ou suspeita de endoftalmite? 

(  ) Intervenção:________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 (  ) Controle:__________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

(  ) Monitoramento:______________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

8. Quais as ações que você utiliza para prevenção da ocorrência de endoftalmite? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C 

     Relato de Experiência 

 

ESTRUTURAÇÃO DE FORMULÁRIO PARA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A 

PACIENTES SUBMETIDOS A PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS 

CIRÚRGICOS 

 

 Resumo  

 

 

 

Palavras Chaves: Assistência de Enfermagem; Procedimentos Cirúrgicos Oftalmológicos, 

Processos de Enfermagem.    

 

Introdução 

O ambiente hospitalar é um dos tipos mais complexos de organização atualmente. A 

terminologia Hospital é derivada do latim hospe, que possui como significado “aquele que 

recebe”, definindo assim o estabelecimento próprio para internação e tratamento de enfermos e 

feridos. Essa instituição surgiu durante o período medieval, quando as pessoas doentes 

passaram a buscar os conventos. Estes por sua vez tinham como propósito hospedar ou dar 

refúgio a idosos, incapacitados e desabrigados que durante a sua permanência, recebiam 

cuidados de aspecto religioso(1).  

 O hospital hoje possui como característica principal a prestação de serviços em saúde e, 

como tal, deve ser considerado como uma empresa. Essa instituição possui todos os princípios 

de administração, como por exemplo, previsão, organização, comando, coordenação e controle. 

O hospital também abrange um conjunto de elementos articulados e apresenta alta 

complexidade. Isto porque estão presentes em seus ambientes, estruturas de alta tecnologia, 

tanto em relação aos recursos materiais, como aos recursos humanos. A junção desses elementos 

resulta em um sistema organizacional capaz de prestar atendimento resolutivo e de qualidade 

e, entre os existentes, sendo foco deste estudo, a Unidade de Centro Cirúrgico (UCC)(1). 

 O setor de UCC é uma unidade do espaço hospitalar exclusivo para prática de 

procedimentos anestésico-cirúrgicos, diagnósticos e terapêuticos, de maneira eletivo ou 

emergencial. Caracterizado como um local dinâmico e peculiar de assistência em saúde, pois 

oferece atendimento a diferentes situações e realiza operações invasivas que solicitam a 

aplicação de metodologias de alta precisão. Ademais, as atividades no centro cirúrgico demanda 
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o desenvolvimento de práticas complexas e interdisciplinares, com alta dependência da atuação 

particular de algumas profissões. Ressalta-se também a importância da comunicação e trabalho 

em equipe que em, muitas vezes, pode sofrer estresse e pressão(2). 

 Baseado nessa temática, um estudo conduzido no Brasil fez menção a especificidade e 

diversidade de procedimentos que são realizados em centros cirúrgicos oftalmológicos, 

discernindo assim quanto ao tipo de atendimento conhecido como hospital dia, que é 

caracterizado como um atendimento em curto período sem necessidade de internação (ocupação 

de leito). A maioria dos pacientes são externos, ou seja, são admitidos no dia do procedimento 

e no turno correspondente ao agendamento cirúrgico (manhã, tarde) sendo liberados após 

recuperação anestésica.  Todavia, apesar da permanência do paciente ser em curto período e o 

número de procedimentos realizados em um dia seja consideravelmente alto, emerge a 

preocupação de que multiplicidade e existência de riscos a eles associados permaneçam 

implícitos(3).  

 Desta forma, deve-se adotar medidas para eliminação do risco de eventos adversos (EA) 

que podem acontecer antes, durante e depois do período perioperatório. Para contribuir com tal 

propósito, o enfermeiro faz uso da Sistematização da Assistência de Enfermagem Perioperatória 

(SAEP). Trata-se de um instrumento fundamental para uma assistência planejada e segura, 

desenvolvido com o objetivo de evitar EA cirúrgicos, estruturando também uma comunicação 

efetiva que elimina a ocorrência de danos ao paciente quando não são executadas todas as ações 

do processo de uma assistência segura. A SAEP é considerada uma ferramenta importante e 

eficaz, elaborada para minimização de riscos e complicações, garantindo um atendimento 

seguro, resolutivo e humanizado(4). 

Nesse contexto, considerando os benefícios de uma assistência de enfermagem bem 

organizada, é possível estruturar uma SAEP que proporcione a condução de uma assistência no 

perioperatório de pacientes oftalmológicos cirúrgicos? 

 Assim, considerando a importância de uma atenção de enfermagem articulada, nesse 

trabalho propôs-se, relatar o processo de a estruturação de um formulário específico para 

sistematização da assistência de enfermagem em pacientes submetidos a procedimentos 

oftalmológicos cirúrgicos, a fim de assegurar uma assistência livre de danos, em especial a 

infecção intraocular(5).  

 

Método  

Trata-se de uma pesquisa descritiva com abordagem qualitativa, do tipo relato de 
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experiência, realizada em Hospital Público na cidade de Vitória-ES, entre os anos de 2019 e 

2020. O trabalho é um dos produtos de dissertação de mestrado de uma enfermeira assistencial 

que procedeu à adaptação de um instrumento específico para aplicação da SAE para 

procedimentos cirúrgicos oftalmológicos com ênfase no controle de infecção intraocular 

(endoftalmite).  

 O instrumento foi elaborado a partir da análise de outros formulários existentes no 

hospital de origem e outros serviços de saúde externos a instituição. A UCC foi escolhida como 

local de estudo e onde foi realizada a aplicação do formulário, pois foi também uma necessidade 

identificada durante assistência de enfermagem aos pacientes. 

 Partindo desse ponto, considerando o processo de análise da SAEP no referido serviço 

nos anos de 2018 e 2019, observou-se a necessidade de adequar o instrumento existente para 

atender as necessidades e especificidades dos pacientes cirúrgicos oftalmológicos. Foi 

incorporado ainda, uma série de informações para colaborar com os meios de identificação, 

prevenção, controle e monitoramento de EA (endoftalmites).  

 O presente trabalho foi divido em duas etapas: Na primeira etapa, foi realizada a seleção 

e definição dos itens que atendessem as necessidades de pacientes cirúrgicos oftalmológicos de 

modo geral (todas cirurgias oftalmológicas), executando uma abordagem holística. A 

experiência profissional da pesquisadora foi essencial para a execução dessa fase, bem como as 

sugestões coletadas com os demais enfermeiros do serviço de oftalmologia, pois relacionou-se 

a teoria e prática, definindo, consequentemente, um formulário piloto para teste.  

 Na segunda etapa, realizou-se adequações no instrumento, utilizando técnicas de design 

gráfico para construir o layout do documento. Posteriormente, este foi apresentado a comissão 

de sistematização de enfermagem institucional para validação.  

 

Resultados   

O formulário foi construído a partir das lacunas identificadas na vivência profissional 

da pesquisadora e revisão de formulários disponibilizados no contexto de trabalho. Realizou-se 

ainda uma relação com estudos científicos sobre a temática, associando teoria e prática. O 

instrumento foi revisado frequentemente no decorrer das etapas de intervenção.  

Foram descritos aspectos importantes sobre a identificação do paciente, comorbidades, 

condições dos pacientes dentro do requisitos pré-operatórios, monitoramento dos colírios 

administrados, vigilância de precauções de contato, diagnósticos específicos com prescrições 

de enfermagem de maior relevância na cirurgia oftalmológica, seguido de checagem do período 
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transoperatório e pós-operatório imediato. Tais aspectos serão descritos e discutidos a seguir.  

 

Discussão 

Estudo disponibilizado na literatura vigente, menciona a competência do profissional de 

enfermagem e o dever de garantir uma assistência de saúde de qualidade e com segurança ao 

paciente sobre seus cuidados. Percebe-se ainda que as questões de segurança do paciente têm 

sido prioritárias nos últimos anos na área da saúde. Sendo, portanto, uma meta que está no topo 

dos objetivos das Instituições que prestam atenção especializada em saúde(6). 

Nos serviços de saúde, o profissional de enfermagem executa sua assistência por meio 

de uma atividade metodológico denominado de processo de enfermagem (PE), sendo esse, 

usado para nortear o cuidado da profissão(7). Nesse contexto, o preparo do PE ocorre enquanto 

a sistematização da assistência de enfermagem (SAE) é implantada. Esse processo quando bem 

elaborado, garante eficiência ao trabalho realizado(8). 

O instrumento supracitado pode ser aplicado no período perioperatório que envolve a 

experiência cirúrgica do paciente, sendo, portanto, definido como sistematização da assistência 

de enfermagem perioperatória.  

Observou-se, na realização deste estudo, que são escassos os estudos sobre assistência 

de enfermagem a pacientes submetidos a cirurgias oftalmológicas. Inclusive, destaca-se que 

quando se analisa uma pesquisa sobre SAEP, percebe-se que a produção cientifica apresenta 

várias definições, conforme descreve Garcia(9), a dicotomia existente na literatura referente a 

SAE e ao PE estimula a curiosidade científica. 

 Deste modo, um instrumento de enfermagem sistematizado com informações do 

período perioperatório, como o que será apresentado, pode auxiliar as equipes de enfermagem, 

médica e todos os envolvidos no procedimento cirúrgico, garantindo uma assistência segura 

para o paciente.  

Logo, a primeira parte do formulário foi elaborada com objetivo de garantir a 

identificação correta do paciente. Salienta-se que esse ponto é extremamente relevante na 

oftalmologia pois, observa-se que os pacientes idosos com catarata são prevalentes nos 

serviços(3), ou seja, a redução da acuidade visual associada a uma comunicação deficiente, eleva 

significativamente o risco de falhas na assistência perioperatória.  

 Conforme descrito em protocolo do Ministério da Saúde(10), a identificação é o processo 

pelo qual se garante a segurança do paciente por meio da sua correta identificação no 

procedimento cirúrgico ou tratamento, ao qual ele será submetido. Desta forma, visa prevenir 
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os riscos de erros e enganos que podem gerar danos à saúde do cliente durante uma assistência 

cirúrgica prestada. Assim, o nome do paciente, data de nascimento, nome da mãe, cirurgia a ser 

realizada e lateralidade cirúrgica são formas de conferência que visam garantir durante toda a 

assistência cirúrgica, a correta identificação do paciente. 

A Figura 1 apresenta a imagem ilustrativa do formulário piloto, almejando melhor 

compreensão e elucidação da fundamentação do instrumento.  

 Conforme exposto em manual da ANVISA(11), o paciente que será submetido a uma 

cirurgia oftalmológica, necessita ser  avaliado criteriosamente no pré-operatório. Devem ter 

enfoque os fatores inerentes a EA, como por exemplo, a endoftalmite que é a situação mais 

preocupante no campo oftalmológico. Por assim considerar, o formulário traz questões que 

visam monitorar os fatores de riscos para a ocorrência desse tipo de evento, analisando os focos 

infecciosos, dentre eles a conjuntivite, tabagismo e até doenças de base, tais como, diabetes 

mellitus, hipertensão arterial, entre outras(12).  

 Esses dados permitem uma avaliação, pela equipe de enfermagem, sobre os problemas 

que demandam julgamento multidisciplinar, possibilitando a comunicação entre todos os 

membros da equipe, antecipando ações sobre as adversidades identificadas na aplicação do 

formulário. Neste caso, o presente instrumento colabora para evitar a supressão de informações 

de grande relevância clínica. Considerando que a finalização da última etapa do formulário se 

concretizou no momento de pandemia mundial do COVID19, foi reforçada no formulário a 

conferência de critérios para instituição do tipo de precaução a ser adotada para o paciente, que 

pode ser padrão, contato, gotículas, aerossóis e também a protetora/reversa. Esta última, é 

instituída principalmente em pacientes imunodeprimidos e neutropênicos, a fim de garantir a 

proteção deste contra infecções decorrentes da assistência prestada. Tal fato possui impacto 

inquestionável para o paciente cirúrgico, tendo essas recomendações devidamente emitidas por 

órgãos competentes(6). 

 Após uma avaliação geral das condições do paciente, o enfermeiro poderá elaborar 

diagnósticos de enfermagem. Foram descritos no documento os mais comuns com base na 

vivência profissional dos enfermeiros, sendo apresentados na terminologia da Classificação 

Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE®) e posteriormente as intervenções de 

enfermagem(13). A SAE permitirá ao enfermeiro desenvolver uma assistência planejada de 

forma individualizada, considerando as necessidades de cada paciente(5). 
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Figura 1 – Formulário SAEP específico para procedimentos oftalmológicos cirúrgicos. 

 
Fonte: elaboração própria. 
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É importante reconhecer que o processo da SAEP no Centro Cirúrgico se diferencia de 

outros setores internos do ambiente hospitalar, principalmente em pacientes atendidos em 

regime de hospital dia, como ocorre na maioria das cirurgias oftalmológicas realizadas(6). Tais 

procedimentos como já descritos em estudos apontados anteriormente, são realizados em 

elevada quantidade, por um período relativamente curto, e por esse motivo, a assistência de 

enfermagem deve ser efetiva e direcionada, considerando os fatores inerentes ao período 

perioperatório e executando ações extremamente objetivas.  

 Paralelamente, um determinado estudo reafirma uma situação semelhante sobre a 

dinâmica constituída no processo perioperatório dos procedimentos oftalmológicos:  

chama a atenção por envolver uma sequência de eventos específicos desde a avaliação 

pré-operatória, a intervenção cirúrgica até a preparação para os cuidados pós-

operatórios apropriados. Ao longo de minha trajetória profissional no 

acompanhamento de cirurgias oftalmológicas, pude perceber a necessidade de 

refinamento e aperfeiçoamento no processo trabalho desenvolvido pela equipe médica 

e de enfermagem visto a necessidade de reconhecimento dos aspectos relevantes no 

controle de eventos de risco presentes desde a admissão do paciente no ambiente 

operatório até a sua alta institucional(3).  
 

Outro fato que necessita de uma atenção sistematizada por parte da equipe de 

enfermagem no processo pré-operatório da oftalmologia, é o uso de frascos de colírios 

multidoses para dilatação ocular. Considerando as normativas que determinam a necessidade 

de monitoramento, buscou-se o registro das doses administradas no formulário para controle e 

monitoramento em caso de EA(10).  

 Embasado nas evidências científicas, a ANVISA(11) traz a informação de que, para 

realização de procedimentos oftalmológicos invasivos, é essencial a aplicação de colírios 

compostos por medicamentos e soluções antissépticas, na área a ser operada. Salienta-se que 

para a manipulação e uso desses medicamentos e soluções, devem ser acatadas uma série de 

procedimentos e normas para evitar a contaminação desses fármacos e, consequentemente, a 

endoftalmite.  

 Tais colírios em frascos multidoses, são altamente manipulados pelos cirurgiões e 

equipes de enfermagem, gerando desta forma elevação do risco de serem contaminados e de 

ocorrer infecção hospitalar/ cruzada entre os pacientes. Logo, as orientações sobre manipulação, 

uso e guarda desses colírios devem ser definidas de forma precisa e seguidas rigorosamente, de 

forma a controlar sistematicamente o risco de contaminação(13). 

 Seguindo o processo de enfermagem, foram introduzidas no formulário algumas 

informações importantes e de grande relevância para o monitoramento da assistência prestada 

ao paciente no período transoperatório. Desta forma, os itens colocados nessa parte do 
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formulário, identificam o início exato do procedimento, os sinais vitais do paciente na sua 

admissão em sala e a lateralidade cirúrgica. Este último dado tem por objeto reforçar a 

conferência dessa informação também no ato operatório pela equipe cirúrgica(11). 

 Foi adicionado também um campo de inclusão de etiquetas de órteses, próteses e 

materiais especiais (OPME) usados durante o procedimento cirúrgico, visando o controle e 

rastreabilidade destes. A elaboração desse formulário buscou organizar a assistência de 

enfermagem em cirurgias oftalmológicas, pois conforme descrito em estudo que aborda essa 

temática, o enfermeiro, integrante da equipe multidisciplinar, desempenha um papel de grande 

relevância no processo transoperatório, planejando adequadamente e aprimorando ações desde 

a admissão do paciente na UCC até sua alta no pós-operatório(12). 

 Face ao exposto, conforme descrito em estudo(14) nesse âmbito, o enfermeiro assegura 

a assistência à saúde por meio do desenvolvimento e aplicação de instrumento que permita 

coletar dados pertinentes ao paciente, buscando posteriormente identificar achados relevantes 

para o ato operatório, como por exemplo, emitir diagnósticos de enfermagem e detectar demais 

problemas. Elaborando desta forma uma assistência estruturada que contribua para a qualidade 

e segurança da assistência e intervenções(15).   

 

Conclusão 

É notório que a melhoria na qualidade da assistência prestada, portanto, deve ser um 

processo ativo de identificação de fatores que possam interferir no processo de trabalho. Para 

que isso aconteça é necessária a elaboração e implementação de ações e ferramentas que 

possibilitem avaliar, de forma sistemática, os níveis de qualidade dos cuidados prestados. 

Assim, o enfermeiro como integrante da equipe de enfermagem precisa ser efetivo nesse 

processo de assistência a pessoa, elaborando instrumentos que permitam captar e analisar 

informações sobre a realidade do paciente e também avaliar os resultados da assistência 

ofertada, seja de forma direta ou indireta. Evidenciando assim o trabalho humanizado da 

enfermagem e sua importância dentro dos serviços de saúde. 

A construção do formulário tornou-se significativa, pois possibilita nortear a conduta 

dos profissionais de enfermagem, garantindo a essa equipe, segurança na execução da 

assistência ao paciente submetido a procedimento oftalmológico cirúrgico. Ademais, a 

conferência de itens assegurados, impõe barreiras às eventuais falhas.  

Foi possível observar ainda, com elaboração desse trabalho, escassez de estudos que 

abordem a temática envolvida (assistência de enfermagem na área oftalmológica), emergindo 
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assim uma necessidade da criação de novos estudos focados nesse campo. 
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APÊNDICE D 

A PREVENÇÃO E O CONTROLE DE ENDOFTALMITES NA CIRURGIA DE 

FACOEMULSIFICAÇÃO 

Valéria Soares da Rocha1 

Ricardo Fernando Arrais2 

 

RESUMO 

Objetivo: Analisar as recomendações para prevenção de infecção em cirurgias de catarata. 

Métodos: O presente estudo consiste em uma pesquisa integrativa realizada por meio de revisão 

bibliográfica em bases de dados como Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde, Biblioteca Virtual em Saúde, Scientific Electronic Library Online e em legislações e 

livros que englobavam a temática deste estudo. Resultados e Discussões: Foram encontrados 

um total de 23 artigos nas bases de dados: sendo 2 na Literatura Latino Americana e do Caribe 

em Ciências da Saúde com identificação ainda de um guia prático e 21 artigos na Scientific 

Electronic Library Online. Com base nos estudos analisados, foi possível observar que a 

ocorrência de endoftalmite pode estar diretamente ligada a fatores relacionados a questões como 

prática assistencial, processamento do instrumental cirúrgico, insumos e medicamentos, 

ambiente cirúrgico (estrutura, condições sanitárias). Conclusão: Conclui-se que a diminuição 

do índice de endoftalmite em cirurgias de facoemulsificação pode ser atingida por meio da 

realização de estudos para fornecer subsídios aos serviços de saúde, além de estratégias como 

vigilância em saúde e medidas de controle, as equipes devem estar adequadamente treinadas 

com projetos de capacitação e atualização de técnicas, procedimentos e normas padronizadas 

pela comissão de controle e infecção hospitalar. 

Palavras-chave:  

Português: Procedimentos cirúrgicos oftalmológicos. Facoemulsificação. Endof]talmites.  

Inglês: Ophthalmologic surgical procedures. Phacoemulsification. Endophthalmitis 

Espanhol: Procedimientos Quirúrgicos Oftalmológicos. Facoemulsificación. Endoftalmitis 

 

 

Introdução 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou no ano de 2011 um estudo 

evidenciando que existiam 285 milhões de pessoas de todas as idades na população mundial 

com algum problema na visão. Salienta-se que dentre as principais causas de doenças oculares 
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que podem levar a cegueira, a catarata corresponde a 39% das ocorrências(1). 

Para o tratamento de tal doença, realiza-se um procedimento cirúrgico chamado 

facoemulsificação, que tem como objetivo a correção desta comorbidade ocular. Trata-se de 

uma técnica que remove o cristalino opacificado (endurecido) que provoca a diminuição da 

acuidade visual e esta condição é considerada a principal causa de cegueira no mundo. Para o 

atendimento desta demanda, o SUS investe em campanhas de realização de cirurgias de 

cataratas, que inclusive têm apresentado aumento expressivo nos últimos anos(2). Logo, 

fundamentado em tal fato, é importante que sejam desenvolvidas e implantadas ações de 

avaliação e controle da qualidade dos serviços oferecidos aos pacientes que necessitam desse 

tipo de procedimento. 

Com objetivo de analisar as recomendações para prevenção de infecção em cirurgia de 

facoemulsificação - também conhecida popularmente como cirurgia de catarata - em nível local 

e geral, o presente estudo buscou identificar métodos para prevenção de infecção em cirurgias 

de catarata, realizando levantamento bibliográfico sobre as medidas de controle e prevenção; 

identificando os principais fatores de risco para endoftalmite pós-cirurgia de catarata e 

avaliando as principais causas envolvidas nos processos de infecção, apontando ainda as 

medidas de controle. A endoftalmite, terminologia dada à infecção, representa uma temida 

complicação pós-cirúrgica e sua ocorrência pode resultar em causas irreversíveis, como por 

exemplo, perda da visão(3). 

 Segundo o Manual da Agência Nacional de Vigilância Sanitária(3), a endoftalmite é 

conceituada como uma infecção que ocorre em consequência da colonização de 

microorganismos replicantes no interior do olho provocando uma resposta inflamatória. 

Quando essa infecção é decorrente da realização de procedimentos cirúrgicos (infecções 

relacionadas a Saúde), pode indicar execução de ações não conformes nas técnicas e 

procedimentos instituídos ou quebra de protocolos.   

Face às questões supracitadas, este levantamento analítico teve como objetivo, analisar 

as recomendações para prevenção de infecção em cirurgias de catarata, visto que a literatura 

sobre a temática é escassa e o assunto é de extremo interesse para os profissionais que exercem 

atividades nesses serviços.   

Para fins de conhecimento, no ano de 2016, a ANVISA monitorou um episódio de surto 

que acometeu 22 de um grupo de 27 pacientes que foram submetidos a um mutirão de cirurgia 

de catarata pela técnica de facoemulsificação em um hospital brasileiro. Destes pacientes, 21 

reabordagens cirúrgicas foram realizadas, sendo 11 vitrectomias, 9 eviscerações e 1 enucleação. 
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Como resultado, este mutirão teve um óbito, perda visual em diversos graus em 21 pacientes e 

destes, ocorreram 10 enucleações(3). 

Apesar da baixa incidência(2) geral desse tipo de infecção, o panorama em caso de surto 

é devastador por causa da grande quantidade de pacientes que podem ser contaminados 

concomitantemente. 

O presente estudo consiste em uma pesquisa exploratória, integrativa realizada por meio 

de revisão bibliográfica. A pesquisa bibliográfica é realizada a partir de material já publicado, 

constituído principalmente de livros e artigos de periódicos(4). Esta pesquisa foi feita por meio 

de pesquisas em livros e em bases de dados utilizando as seguintes palavras-chave: 

Procedimentos cirúrgicos oftalmológicos, Facoemulsificação, Endoftalmites.  

Os resultados foram analisados e discutidos em forma de tabela e textos argumentativos. 

 

Objetivos  

Geral: Analisar as recomendações para prevenção de infecção em cirurgia de 

facoemulsificação 

Objetivos específicos:  verificar evidências científicas na literatura sobre as medidas 

para prevenção e controle das endoftalmites; verificar os principais fatores de risco para 

endoftalmite pós-cirurgia de catarata; avaliar as principais causas envolvidas no processo de 

infecção das cirurgias de catarata e reportar as medidas de controle. 

 

Método 

Trata-se de uma pesquisa descritiva-analítica, realizada por meio de revisão integrativa 

de literatura. A pesquisa bibliográfica é realizada a partir de material já publicado, constituído 

principalmente de livros e artigos de periódicos(4). Esta pesquisa foi feita por meio de pesquisas 

em livro e nas bases de dados: Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Scientific Electronic Library Online (SciELO) 

e em legislações e outras publicações que envolvem o tema a ser trabalhado. 

Organizou-se este estudo através do levantamento da seguinte questão norteadora: 

Quais fatores estão relacionados com a infecção da cirurgia de Facoemulsificação? 

Os critérios de inclusão foram artigos disponíveis nos idiomas inglês e português, 

publicados nos últimos 5 anos. Enquanto os critérios de exclusão foram estudos com mais de 5 

anos de publicação, os que se repetiam nas bases de dados e ainda os que não se enquadravam 

no tema proposto.  
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Foram utilizadas as seguintes palavras-chave: Procedimentos cirúrgicos oftalmológicos, 

Facoemulsificação, Endoftalmites. Para a seleção das publicações, foram analisados 

inicialmente o título e o resumo a fim de confirmar se contemplavam os critérios de inclusão, 

ou seja, estudos disponíveis na íntegra que retratassem o tema proposto. 

Após a seleção dos achados científicos, foi realizada a leitura e análise na integra e os 

resultados foram apresentados em forma de tabelas e textos argumentativos. 

 

Resultados 

 Foram encontrados um total de 23 artigos nas bases de dados: sendo da 02 na LILACS 

com identificação ainda de um guia prático e 21artigos na SciELO. 

O ano de publicação desses artigos correspondem respetivamente; 4 de 2015, 1 de 2016, 

9 de 2017, 2 de 2018, 6 de 2019 e 3 de 2020. Nos estudos encontrados na literatura, foi possível 

identificar os principais fatores de riscos envolvidos nas endoftalmites. 

Os artigos foram categorizados e apresentados no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Artigos encontrados na pesquisa de literatura.  
Título  Tipo de Estudo  Objetivo  Autor, local e ano 

Successful treatment of fungal 

endophthalmitis using intravitreal 

caspofungin(5) 

Relato de Caso  Relatamos um caso 

de endoftalmite 

causada por um fungo 

semelhante a uma 

levedura incomum, 

Stephanoascus ciferrii 

 

Danielescu C, 

Cantemir A, Chiselita 

D., Arq. Bras. 

Oftalmol., 2017.  

Segurança e eficácia na injeção 

intracameral de moxifloxacino para 

profilaxia da endoftalmite após a 

facomeulsificação(6) 

Estudo retrospectivo 

com pacientes 

submetidos à 

facoemulsificação e 

implante de LIO 

entre janeiro de 

2009 e dezembro de 

2013. 

 

Avaliar a segurança e 

a eficácia da injeção 

intracameral de 0,05 

mL de moxifloxacina 

em pacientes que 

realizaram 

facoemulsificação e 

implante de lente 

intraocula 

Vieira IV et al., Arq. 

Bras. Oftalmol., 

2017.  

As causas de evisceração após 

ceratoplastia penetrante entre 1995 e 

2015(7) 

Estudo retrospectivo  Avaliar o impacto 

econômico após a 

inclusão de um 

implante intravítreo 

de dexametasona para 

o tratamento do 

edema macular 

diabético em uma 

área de saúde na 

Espanha 

 

Ozdemir ES et al., 

Arq. Bras. Oftalmol., 

2017. 
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Indicações para remoção ocular ao 

longo de um período de 13 anos no 

centro de referência oftalmológica 

em São Paulo, Brazil(8) 

Revisão 

retrospectiva 

Analisar os tipos e 

indicações para a 

remoção dos olhos no 

maior centro de 

referência 

oftalmológica da 

América Latina em 

São Paulo, Brasil. 

Hime B et al., Arq. 

Bras. Oftalmol., 

2017. 

Endoftalmite Endógena e Urosépsis 

por Escherichia coli: Uma 

Associação Inesperada(9) 

Casos Clínicos Apresentação de um 

Caso Clínico 

corresponde a doente 

imunossuprimida 

(neoplasia pulmonar 

metastizada sob 

quimioterapia) que 

apresentou 

disseminação 

hematogénea de 

E.coli para o tecido 

peri-orbitário. 

Ferreira IH et al. 

Medicina Interna, 

2017.  

Concentração de fluorquinolonas no 

humor aquoso após instilação tópica 

das associações com 

corticosteroides(10) 

estudo clínico 

prospectivo 

 

Comparar a 

concentração no 

humor aquoso entre 

as soluções de 

moxifloxacina 0,5% e 

gatifloxacina 0,3% 

sozinhas ou 

combinadas com 

corticosteroides, e 

correlacionar a 

concentração com a 

concentração 

inibitória mínima 

(MIC) para os agentes 

microbianos mais 

comumente 

relacionados a 

endoftalmites. 

Gomes RLR et al., 

Arq. Bras. 

Oftalmol., 2017. 

Moxifloxacino intracameral após 

cirurgia da catarata: estudo 

prospectivo(11) 

O estudo foi uma 

série de casos 

prospectivos 

Estudar alguns 

parâmetros de 

segurança da 

moxifloxacino 

intracameral nas 

cinco semanas após a 

cirurgia de catarata. 

Lucena NP et al., 

Arq. Bras. Oftalmol., 

2018. 

Perfil de liberação ocular de 

lipossomas contendo 

moxifloxacino(12) 

Este foi um estudo 

experimental em 

animais. 

Determinar o perfil de 

liberação, no humor 

aquoso, de 

moxifloxacino 

encapsulado em 

lipossomas como um 

sistema de liberação 

controlada para 

aplicação 

intracameral. 

Ferreira KSA et al., 

Arq. Bras. Oftalmol., 

2018. 
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Endogenous endophthalmitis: a not 

so rare ophthalmic emergency 

among hemodialysis patients(13) 

Case Report We present 3 cases of 

endogenous 

endophthalmitis, 

secondary to 

bacteremia associated 

to vascular access in 

patients under 

hemodialysis 

treatment, aiming to 

raise awareness of 

this not so rare 

metastatic infection, 

possibly 

underdiagnosed in 

this population. 

Silva AD et al., Port J 

Nephrol Hypert, 

2019. 

Diagnostic value of pediatric blood 

culture bottles for acute 

postoperative endophthalmitis(14) 

A retrospective 

study was conducted 

at the Department of 

Ophthalmology, 

Hospital das 

Clinicas, 

HCFMUSP, 

Faculdade de 

Medicina, 

Universidade de Sao 

Paulo, Sao Paulo, 

BR, from January 

2010 to December 

2015 

To report our 

experience using 

conventional culture 

methods (CM) and 

pediatric blood 

culture bottles 

(PBCBs) for vitreous 

sample culture of 

acute postoperative 

endophthalmitis. 

Tanaka T et al., 

Clinics, 2019. 

Endoftalmites após cirurgia de 

catarata: resultado de sete anos de 

vigilância epidemiológica(15) 

Trata-se de uma 

revisão de 

prontuários dos 

pacientes 

submetidos à 

cirurgia de catarata 

no período de 2008 

a 2014 

Descrever a 

incidência, a 

apresentação clínica e 

a evolução dos casos 

de endoftalmites 

ocorridos em um 

centro oftalmológico 

no Brasil. 

Luz RA et al., Rev. 

bras. oftalmol., 2019.  

Endoftalmite fúngica bilateral 

endógena(16) 

Relato de caso Relatar um caso de 

Endoftalmite fúngica 

bilateral endógena, 

cujo diagnóstico e 

intervenção precoces 

foram decisivos para 

o desfecho visual 

satisfatório 

Caiado AVPR et al., 

Rev. bras.oftalmol., 

2020  

Ceratite por infecção com 

Aspergillusflavus após 

facoemulsificação(17) 

Relato De Casos Relatar um caso de 

ceratite após 

facoemulsificação de 

catarata com 

implantação de lente 

intraocular em uma 

paciente de 65 anos. 

Costa JLP et al., Rev. 

bras. oftalmol., 2016. 

Gatifloxacino e iodopovidine no 

pré-operatório de facectomia: 

influência na contagem de colônias 

bacterianas(18) 

Ensaio clínico Analisar dois 

métodos de redução 

da microbiota 

conjuntival em 

indivíduos 

submetidos à 

facectomia 

Santiago VC et al., 

Rev. bras. oftalmol., 

2015. 
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O primeiro relato de caspofungina 

intravítrea no tratamento de 

endoftalmitefúngica(19) 

Relato de Caso  Apresentar um caso 

de Endoftalmite 

fúngica aguda pós-

operatória causada 

por fungo de levedura 

incomum, 

Stephanoascusciferrii 

(Candidaciferrii 

Danielescu C, 

Cantemir A, Chiselita 

D., Arq. Bras. 

Oftalmol., 2017.    

Endoftalmite fúngica pós-operatória 

causada por Trichosporona sahii 

tratada com voriconazol(20) 

Relato de caso Relatar um caso de 

endoftalmite pós-

operatória causada 

por T. asahii que é 

resistente a 

anfotericina B. 

Gonul S et al., Arq. 

Bras. Oftalmol., 

2015.  

Profilaxis de la endoftalmitis 

posquirúrgica com cefuroxima 

intracamerular(21) 

Estudio 

retrospectivo 

Caracterizar los 

pacientes operados de 

catarata a loscuales se 

les administró 

cefuroxima 

intracameral como 

método profiláctico 

para la endoftalmitis 

posquirúrgica durante 

los primeros 6 meses 

de sua plicación. 

Leon Bernal D et al., 

Gac Méd Espirit, 

2019. 

Diagnóstico de endoftalmitis por 

método microbiológico 

convencional y molecular en 

pacientes de centros oftalmológicos 

de Paraguay(22) 

observacional 

descriptivo de corte 

transverso 

El objetivo fue 

determinar por 

cultivo y PCR la 

etiología de la 

endoftalmitis 

infecciosa en 

pacientes que 

consultaron en 

centros 

oftalmológicos de 

Paraguay 

Farina N et al., Mem. 

Inst. Investig. Cienc. 

Salud, 2019. 

Contaminación bacteriana de cámara 

anterior durante la cirugía de 

catarata(23) 

Estudio transversal 

de serie de casos 

Determinar la 

existencia de 

contaminación 

bacteriana em cámara 

anterior durante la 

cirugía de catarata. 

Hernandez Ramos H 

et al., Rev. Cubana 

Oftalmol, 2019. 

Vitrectomía pars plana 23 G em la 

endoftalmitis aguda poscirugía de 

catarata(24) 

Relato de caso  Apresentar caso de 

um paciente de 65 

anos com 

endoftalmite após 72 

horas de 

facoemulsificação. 

Hernandez Martinez 

R, Ramos Lopez M, 

Velazquez Villares Y, 

Rev. Cubana 

Oftalmol., 2017. 

Endoftalmitis pos vitrectomía por 

Pseudomonaaeruginosa(25) 

Relato de caso  Relato de um paciente 

míope, do sexo 

masculino, de 22 

anos, submetido a 

uma vitrectomia via 

pars plana 23 G em 

um dos olhos 

(valioso) devido a 

descolamento de 

retina regmatogênico. 

Rodriguez Rodriguez 

V et al., Rev. Cubana 

Oftalmol., 2017. 
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Endoftalmite fúngica endógena 

bilateral secundária a pielonefrite 

obstrutiva(26) 

Relato De Caso Mostrar um caso de 

Endoftalmite fúngica 

endógena bilateral, 

ocorrida após 

nefrostomia 

descompressiva 

decorrente de 

pielonefrite obstrutiva 

secundária a 

nefrolitíase, tratada 

com vitrectomia 

posterior e injeção 

intravítrea de 

voriconazol 

Barbosa IAF et al., 

Rev. bras. oftalmol., 

2017  

Prevalência de endoftalmite em um 

hospital universitário(27) 

Avaliação 

retrospectiva 

Estudo da prevalência 

de endoftalmite em 

um hospital 

universitário, 

avaliando 

características 

epidemiológicas, 

tempo de sintomas, 

tratamento realizado e 

evolução clínica 

Coelho LM, Souza 

TM, Tanure MAG., 

Rev. bras. oftalmol., 

2015. 

Manual de orientações e critérios 

diagnóstico: sistema de vigilância 

epidemiológica para endoftalmites 

relacionadas a procedimentos 

oftalmológicos invasivos 

(SIVEN)(28) 

Guia Prático Clínico  O objetivo geral do 

SIVEN é o 

monitoramento de 

episódios de 

Endoftalmite pós 

procedimentos 

invasivos, com 

retroalimentação de 

dados aos 

participantes para 

direcionar as ações 

de prevenção deste 

agravo no âmbito do 

Estado de São Paulo. 

São Paulo (Estado) 

Secretaria da Saúde. 

Coordenadoria de 

Controle de Doenças. 

Centro de Vigilância 

Epidemiológica, 

2020. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 É possível afirmar, com base nos estudos analisados, que a ocorrência de endoftalmite 

pode estar diretamente ligada a fatores relacionados a questões como prática assistencial, 

processamento do instrumental cirúrgico, insumos e medicamentos, ambiente cirúrgico 

(estrutura, condições sanitárias). 

 

Discussão dos Resultados 

Autor(29) descreve que as endoftalmites podem ser classificadas em exógena que tem 

como causa a penetração de patógenos para o interior do olho após cirurgia intraocular, trauma 

penetrante, úlcera corneana ou através de quebra de alguma barreira periocular. A endoftalmite 

endógena é um tipo menos comum, ocorre em proporções menores e tem como causa a 
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migração de microrganismos provenientes do próprio corpo através da corrente sanguínea para 

o interior do olho. 

Um estudo sobre a endoftalmite endógena e reafirma essa descrição acima, acrescenta 

que se trata de uma infecção de emergência na oftalmológica associada a complicações graves, 

quando não diagnosticada e tratada prontamente(13). 

A ANVISA(3) descreve que nos últimos 12 anos, foram notificados um total de 16 surtos 

de endoftalmites que vitimaram cerca de 154 pacientes no Brasil. Nesses surtos, identificou-se 

a Pseudomonas aeruginosa como o microrganismo com maior prevalência. Não foi possível 

identificação, pelo órgão competente, da possível fonte de contaminação. Associou-se a maior 

parte da ocorrência desses eventos às falhas nos processos de trabalho, com distinção para o 

processamento inadequado do instrumental cirúrgico.  

Entre as outras possíveis fontes, destacam-se como suspeitas a contaminação do leito 

subungueal dos profissionais de saúde, contaminação da mesa do aparelho de facoemulsificação 

e a reutilização de equipos. 

Avaliar as condições relacionadas ao paciente também são fatores de grande 

relevância(30). Isto, considerando - em especial - a possibilidade de migração da macrobiótica 

residente e/ou transitória para o interior do olho durante a realização do procedimento cirúrgico. 

Tal informação também foi evidenciada em outro estudo(18), constatando que a flora bacteriana 

presente na pele do paciente foi a principal fonte de contaminação durante a realização de 

facoemulsificação. Neste estudo, os autores citam que a pálpebra, nariz, cílios e tecido da 

conjuntiva alojam maior número de agentes infecciosos. 

Para descrição das medidas de prevenção e controle foram realizadas as categorizações 

dos métodos aplicados, conforme identificados na literatura que serão apresentados em 

subtópicos a seguir.  

 

Preparo Pré-operatório  

A preparação criteriosa do paciente para a cirurgia de facoemulsificação é 

provavelmente um dos fatores mais importantes na prevenção e eliminação do risco de 

ocorrência da endoftalmite. A ANVISA(3) recomenda a realização de uma avaliação clínica 

geral do estado de saúde do paciente objetivando identificar fatores de riscos anteriormente 

citado, avaliando presença de prurido, dor, secreção ou hiperemia ocular, tratamento atual ou 

recente de infecções secundarias, como por exemplo, infecção do trato respiratório, processo 

infeccioso na região ocular como pálpebra, cílios e conjuntiva, caso presentes, considerar  a 
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suspensão da cirurgia até a correção do problema. 

Ainda de acordo com o manual descrito, é importante orientar a interrupção do uso de 

cigarro, buscar o controle e manutenção da pressão arterial e glicemia em casos de pacientes 

diabéticos.  

Ressalta-se que todo procedimento cirúrgico deve ser precedido com o preparo do 

paciente, fazendo-se necessário o preparo da pele por meio da limpeza rigorosa para redução 

da microbiota e descontaminação do local(21). Tal conduta tem por objetivo eliminar a presença 

de agentes potencialmente infecciosos antes do procedimento(23). 

Outros autores(15) citam que a limpeza da região cirúrgica especialmente nas pálpebras, 

sobrancelhas e cílios com água e sabão neutro são eficazes para a diminuição da flora bacteriana 

residente, em seguida deve ser realizado antissepsia da região periocular com PVPI a 10% e 

desinfecção conjuntival com iodo 5% diminuindo assim consideravelmente o risco de 

endoftamite pós-cirúrgica.  

Paralelamente, ainda outro estudo(21) descreveu que a diminuição da incidência dessa 

patologia em muitos países tem alcançado bons resultados com o uso de antibióticos 

perioperatórios, comprovando segurança e ausência de efeitos adversos a cefuroxima 

intracameral, representa uma das opções utilizadas em alguns centros oftalmológicos e constitui 

uma novidade científica. 

 

Centro cirúrgico   

Nos centros cirúrgicos oftalmológicos deve ser avaliada rotineiramente a pressurização 

positiva e o sistema de filtros das salas. Recomenda-se realizar a limpeza criteriosa dos filtros 

de ar-condicionado e respectivos aparelhos, seguido da desinfecção e controle da manutenção 

com substituição dos filtros a cada 6 meses. Estas ações objetivam reduzir o crescimento e 

proliferação de patógenos, principalmente os fungos que são os mais propícios a se 

desenvolverem nestes locais(3). 

Outro fator crucial determinado pelo manual publicado em 2017 pela ANVISA(3) é a 

limpeza da sala cirúrgica entre as cirurgias. Tal medida faz parte do controle de infecção sendo 

um requisito obrigatório para garantir a segurança e o conforto do paciente. Para execução deste 

processo, orienta-se:  

 

remoção de partículas de poeira depositadas sobre as superfícies das mesas, dos 

mobiliários, dos focos cirúrgicos e dos equipamentos, usualmente com álcool 70% 

p/v embebido num material absorvente. O álcool pode ser substituído por outros 
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saneantes padronizados pelo serviço. Retirar TODOS os materiais cirúrgicos 

utilizados, roupas, acessórios e materiais perfurocortantes. Nesse sentido, é uma 

recomendação atual deixar um mínimo de estoque de materiais na sala operatória, 

introduzindo nessa sala apenas o imprescindível para cada procedimento cirúrgico. 

Essa conduta evita contaminação cruzada por contato, por exemplo, da gaveta dos fios 

cirúrgicos, em situações quando a circulante de sala manipula sem a retirada das luvas 

de procedimento ou com mãos contaminadas. Encaminhar instrumental cirúrgico e 

extensões dos ventiladores utilizados, para serem processados no CME, contidos em 

carrinho próprio(3). 

 

 

Equipe cirúrgica  

Os médicos diretamente envolvidos no processo cirúrgico devem vestir capote e luvas 

estéreis, máscara e gorro em todos os procedimentos e devem, obrigatoriamente, trocar o capote 

e luvas antes de iniciar novo procedimento cirúrgico. Todos os profissionais presentes na sala 

operatória durante o ato cirúrgico devem fazer uso correto da máscara (cobrindo nariz e boca)(3).  

A ANVISA(3) determina ainda a prática de escovação das mãos antes de cada 

procedimento, preconizando o tempo de 3-5 minutos antes da primeira cirurgia e 2-3 minutos 

nos procedimentos subsequentes, utilizando como solução antisséptica o PVP-I ou a clorexidina 

degermante.  

A literatura recomenda também a substituição de todo conjunto de caneta do aparelho 

de facoemulsificação entre as cirurgias, sendo proibida a reutilização entre pacientes sem o 

devido processo de esterilização (recordado que estes instrumentais são passíveis de 

reprocessamento)(3). 

A escolha da lente intraocular e as formas de implantá-la, também são condições a serem 

consideradas para a prevenção de infecções, deve ser dada preferência as lentes de silicone 

hidrogel e acrílicas hidrofílicas, optando pela utilização de injetor durante a inserção na câmera 

anterior, evitando o contato da lente com a superfície ocular do paciente(33). Autores apontam a 

importância no cuidado da incisão durante a remoção do cristalino, o desenho do corte deve 

evitará filtrações posteriores e permitir o completo selamento no término da cirurgia, evitando 

assim a penetração de patógenos pela ferida operatória(23). 

Foi envidenciado que uma ferida decorrente da incisão cirurgica com vazamento no 1º 

dia de pós-operatório está associada a um aumento no risco de endoftalmite pós-operatória, 

achado que reforça a necessidade de alertar a equipe cirurgica sobre a melhor técnica utilizada 

para evitar essa condição, demostrando que o conhecimento sobre os fatores de risco são 

primordiais para a ciencia de todos os envolvidos no processo cirurgico em estudo(21).  

Logo, é importante que os protocolos assepticos além de bem planejados, sejam 
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executados com comprometimento e rigor pela equipe cirurgica, pois a pratica de uma técnica 

estéril deficiente aumenta o risco para endoftalmite e representa uma falha grave no processo 

assistencial ao paciente compromentando a sua segurança e saúde(28). 

 

Equipe multiprofissional 

Uma observação importante a ser referida nos cuidados para prevenção de infecção e a 

manipulação de frasco de colírios multidoses pelos enfermeiros e cirurgiões, esses cuidados 

devem ser aplicados para evitar a contaminação e transferência de micro-organismos aos 

pacientes. Dessa forma recomenda-se uma definição de cuidados com a guarda e conservação 

dos frascos, controle de validade e da qualidade do produto, lavagem das mãos antes e depois 

da manipulação dos fracos, após a abertura dos colírios a aplicação deve ser feita de forma 

cuidadosa evitando tocar o conta-gotas na pele do paciente ou em qualquer outra superfície, 

evitando a contaminação(3). 

Destaca-se também ser crucial, no pós-operatório imediato, a realização de orientações 

sobre sinais e sintomas de complicações como endoftalmite - dor, irritação, hiperemia ocular, 

diminuição da acuidade visual - orientação quanto à higienização das mãos antes e depois de 

tocar no olho operado e na aplicação dos colírios(15). É necessário informar o paciente sobre 

atividades que podem comprometer a recuperação da cirurgia como a penetração de poeira ou 

outras sujidades no olho operado, natação, varredura de locais empoeirados, pequenas 

atividades pertinentes à construção também devem ser evitadas. 

Uma medida eficiente para prevenir as infecções e dar segurança aos pacientes é garantir 

que todos estejam bem informados sobre os cuidados a serem seguidos, pois a infecção pós-

operatória podem decorrer de vários fatores como falha nas técnicas de reprocessamento – 

quando pertinente – dos instrumentais utilizados nas cirurgias, roupas e capotes para 

paramentação da equipe, contaminação de materiais e utensílios em geral, ocorrência de 

defeitos ou mau funcionamento de aparelhos cirúrgicos, manipulação errada do material estéril, 

entre outros(23). 

Ademais, o uso de recomendações simplificadas pode favorecer o paciente com a 

garantia de uma assistência segura e de qualidade, dentro das possibilidades de evitar e/ou 

amenizar o máximo possível a exposição aos riscos de infecção. Para isso os serviços que 

oferecem cirurgias oftalmológicas podem levar em consideração as recomendações do Sistema 

de Vigilância Epidemiológica(32). 

A Lei 8080/90(34) faz referência ao sistema de Vigilância Epidemiológica (VE). Sistema 
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este de grande relevância para prevenção e controle de infecção, sendo definido como: 

Conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de 

qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual 

ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e 

controle das doenças ou agravos(34). 
 

O serviço de vigilância epidemiológica representa, portanto, uma importante ferramenta 

na criação de mecanismos para prevenção de infecções no ambiente hospitalar, sendo de sua 

competência o fornecimento de informações técnicas as equipes de saúde, para que estas sejam 

capazes de aplicar as devidas ações em suas práticas profissionais(28).  

 

Considerações finais 

Foi observado nas evidências disponibilizadas pela literatura que a endoftalmite é uma 

infecção grave e tal complicação pode gerar danos irreversíveis que foram evidenciados nesse 

estudo, tais fatos reafirmam a necessidade de um controle rigoroso sobre as práticas 

recomendadas para realização dessa cirurgia almejando garantir todos os resultados esperados. 

Baseado nos achados do presente estudo, é possível perceber a importância da análise 

criteriosa e periódica dos processos e infraestrutura pertinentes ao serviço de oftalmologia, onde 

se realiza cirurgia de facoemulsificação para identificação dos principais fatores de riscos 

envolvidos na ocorrência das endoftalmites.   

Ademais a diminuição do índice de endoftalmite em cirurgias oftalmológicas pode ser 

atingida por meio da realização de estudos para fornecer subsídios aos serviços de saúde, além 

de estratégias como vigilância em saúde e medidas de controle, as equipes devem estar 

adequadamente treinadas com projetos de capacitação e atualização de técnicas, procedimentos 

e normas padronizadas pela comissão de controle e infecção hospitalar e pela ANVISA. 
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APRESENTAÇÃO 

 

O Manual de assistência em procedimentos oftalmológicos é uma ferramenta 

de gestão de qualidade que contém ações descritivas de técnicas e procedimentos 

relacionados ao cuidado do paciente durante a assistência operatória.   

Na elaboração deste material, foi tomado o devido cuidado de diversificar seus 

competentes em áreas de atuação distintas, com o objetivo de obter melhores 

conhecimentos nas linhas de cuidados em procedimentos cirúrgicos oftalmológicos. 

Buscaram-se, ainda, evidências científicas atualizadas para garantir a qualidade das 

informações. Para afiançar esse resultado, foi realizada pesquisa em base de dados 

e elencadas as normatizações técnicas desenvolvidas pela Organização Mundial da 

Saúde, Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância à Saúde, Resoluções dos 

Conselhos de Enfermagem, de Medicina e de Farmácia, bem como de literatura 

baseada em evidências.  

A elaboração das condutas buscou a adequação à realidade institucional e à 

especificidade das cirurgias oftalmológicas, identificando as suas necessidades e 

particularidades.  

A validação deste manual deverá seguir os procedimentos legais e éticos, 

devendo ser constantemente atualizado de acordo com as evidências científicas 

disponíveis e manuais orientadores vigentes. 

A atualização será de responsabilidade dos autores envolvidos e demais 

setores afins.  

Este Manual também é fruto de um trabalho de Mestrado de Gestão e Inovação 

em Saúde, desenvolvido em parceria com a Empresa Brasileira de Serviços 

Hospitalares (EBSERH) e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte.   

O Manual é dividido em categorias e subdividido em tópicos e subtópicos: 

assistência transoperatória, assistência de enfermagem e vigilância epidemiológica de 

endoftalmites. Contém ainda um protocolo para prevenção de endoftalmites.  

Os autores buscaram enfatizar os procedimentos de cirurgias oftalmológicas 

mais realizados atualmente nos serviços de saúde do Brasil. Após definição de todo 

o conteúdo deste manual, será providenciado o processo de validação. A validade 

será de 1 ano. 
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OBJETIVOS 

 

• Auxiliar serviços de cirurgias oftalmológicas.  

• Descrever a execução de procedimentos, atividades, instruções e orientações 

nos serviços de oftalmológica cirúrgica.  

• Descrever processos e recomendações que devem ser obedecidos e 

cumpridos, bem como a forma como devem ser executados pelos profissionais, 

seja individualmente ou em conjunto, favorecendo a integração dos diversos 

subsistemas organizacionais. 
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CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS 

 

A oftalmologia é uma especialidade que envolve muita tecnologia, 

principalmente na área cirúrgica. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia, a Sociedade 

Brasileira de Oftalmologia e a Federação das Cooperativas Estaduais de Serviços em 

Oftalmologia publicou um parecer sobre as recomendações necessárias aos centros 

de saúde, responsáveis pala realização de procedimentos que necessitam de 

estrutura cirúrgica.  

A especificidade e diversidade de procedimentos que são realizados em 

centros cirúrgicos oftalmológicos discernem quanto ao tipo de atendimento conhecido 

como hospital dia, que é caracterizado como um atendimento em curto período.  

No parecer referenciado, fica claro que as cirurgias acima de porte 4 devem 

seguir normas recomendadas, pois são consideradas mais complexas e não podem 

ser realizadas em ambientes não cirúrgicos, como consultórios e ambulatórios. Assim, 

o artigo n° 2 da Portaria n° 44/GM, de 10 de janeiro de 2001, diz: “Definir como Regime 

de Hospital Dia a assistência intermediária entre a internação e o atendimento 

ambulatorial para realização de procedimentos clínicos, cirúrgicos, diagnósticos e 

terapêuticos, que requeiram a permanência do paciente na Unidade por um período 

máximo de 12 horas.” 

 
 

CUIDADOS NO BLOCO CIRÚRGICO 
 

 É essencial, dentre as medidas gerais implantadas, manter um centro cirúrgico 

exclusivo para a realização de facoemulsificação ou cirurgias oftalmológicas similares 

(BRASIL, 2017). 

Também deve ser dada a devida atenção quanto à pressurização positiva e ao 

sistema de filtros das salas cirúrgicas. Recomenda-se realizar a limpeza criteriosa dos 

filtros de ar-condicionado e respectivos aparelhos, seguida da desinfecção e controle 

da manutenção com substituição dos filtros a cada 6 meses. Essas ações objetivam 

reduzir o crescimento e a proliferação de patógenos, principalmente os fungos que 

são os mais propícios a se desenvolverem nesses locais (ÁVILA, 2015). 

Outro fator crucial determinado pelo manual publicado em 2017 pela ANVISA 

é a limpeza da sala cirúrgica entre as cirurgias. Tal medida faz parte do controle de 
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infecção, sendo um requisito obrigatório para garantir a segurança e o conforto do 

paciente. Para execução desse processo, orienta-se: 

remoção de partículas de poeira depositadas sobre as superfícies das 
mesas, dos mobiliários, dos focos cirúrgicos e dos equipamentos, 
usualmente com álcool 70% p/v embebido num material absorvente. O 
álcool pode ser substituído por outros saneantes padronizados pelo 
serviço. Retirar TODOS os materiais cirúrgicos utilizados, roupas, 
acessórios e materiais perfurocortantes. Nesse sentido, é uma 
recomendação atual deixar um mínimo de estoque de materiais na sala 
operatória, introduzindo nessa sala apenas o imprescindível para cada 
procedimento cirúrgico. Essa conduta evita contaminação cruzada por 
contato, por exemplo, da gaveta dos fios cirúrgicos, em situações quando 
a circulante de sala manipula sem a retirada das luvas de procedimento 
ou com mãos contaminadas. Encaminhar instrumental cirúrgico e 
extensões dos ventiladores utilizados, para serem processados no CME, 
contidos em carrinho próprio (BRASIL, 2017, p. 30). 

Os médicos diretamente envolvidos no processo cirúrgico devem vestir capote, 

luvas, máscara e gorro estéreis em todos os procedimentos, e devem, 

obrigatoriamente, trocar o capote e as luvas antes de iniciar novo procedimento 

cirúrgico. Todos os profissionais presentes na sala operatória durante o ato cirúrgico 

devem fazer uso correto da máscara (cobrindo nariz e boca). 

A ANVISA determina ainda a prática de escovação das mãos antes de cada 

procedimento, preconizando o tempo de 3-5 minutos antes da primeira cirurgia e 2-3 

minutos nos procedimentos subsequentes, utilizando como solução antisséptica o 

PVP-I ou a clorexidina degermante (BRASIL, 2017). 

Verificou-se, no estudo publicado por Henrique e Silva (2015), que alta 

porcentagem de microrganismos responsáveis pela endoftalmite pós-cirúrgica provêm 

da flora saprófita do próprio paciente, que contamina o interior do globo ocular durante 

o ato cirúrgico. Portanto, o objetivo será reduzir a carga bacteriana na área cirúrgica. 

A literatura recomenda também a substituição de todo conjunto de caneta do 

aparelho de facoemulsificação entre as cirurgias, sendo proibida a reutilização entre 

pacientes sem o devido processo de esterilização (recordando que esses 

instrumentais são passíveis de reprocessamento) (BRASIL, 2017). 

A escolha da lente intraocular e as formas de implantá-la também são 

condições a serem consideradas para a prevenção de infecções. Deve ser dada 

preferência às lentes de silicone hidrogel e às acrílicas hidrofílicas, optando pela 

utilização de injetor durante a inserção na câmera anterior, evitando o contato da lente 

com a superfície ocular do paciente. Vale ressaltar a importância no cuidado da incisão 
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durante a remoção do cristalino, o desenho do corte deve evitar filtrações posteriores 

e permitir o completo selamento no término da cirurgia, evitando assim a penetração 

de patógenos pela ferida operatória (ÁVILA et al., 2015). 

Foi envidenciado que uma ferida decorrente da incisão cirurgica com 

vazamento no 1º dia de pós-operatório está associada a um aumento de 44 vezes no 

risco de endoftalmite pós-operatória. Tal achado reforça a necessidade de alertar a 

equipe cirurgica sobre a melhor técnica utilizada para evitar essa condição, 

demostrando que o conhecimento sobre os fatores de risco é primordial para a ciencia 

de todos os envolvidos no processo cirúrgico em estudo (YIH-CUNG, 2014). 

Logo, é importante que os protocolos assepticos, além de bem planejados, 

sejam executados com comprometimento e rigor pela equipe cirúrgica, pois a prática 

de uma técnica estéril deficiente aumenta o risco para endoftalmite e representa uma 

falha grave no processo assistencial ao paciente, comprometendo a sua segurança e 

saúde (YIH-CUNG, 2014). 

 

COMPOSIÇÃO DA SALA DE CIRURGIA 

A sala de cirurgia deve ser composta de equipamentos fixos e móveis, como segue. 

• Foco Cirúrgico Central. 

• Mesa cirúrgica. 

• 02 mesas auxiliares para instrumentação e pacotes esterilizados. 

• 01 carro de anestesia. 

• 01 eletrocautério. 

• 01 mesa auxiliar para anestesia e medicamentos. 

• Suporte de hamper para roupas contaminadas. 

• 01 monitor multiparâmetros com oxímetro de pulso; P.A. não invasivo; 

capnógrafo; e ECG. 

• 02 suportes para soro. 

• Luz de emergência. 

• Fonte de calor radiante para recém-nascido; ou aquecedor.  

• 02 baldes para descarte de resíduos. 

• Braçadeiras. 

• Suportes acolchoados para pernas. 

• Frascos aspiradores de secreções a vácuo. 

• Banco com encosto e rodas. 
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Externos  

• Balança digital 

• Régua antropométrica 

• Aparelho de facoemulsificação 

• Microscópios 

 

  



85 
 

 
 

ORGANIZAÇÃO DE SALA 
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CIRURGIA – TRANSPLANTE DE CÓRNEA 
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KITS DE SALA PRÉ-MONTADOS  

Os kits de sala têm como objetivo minimizar o tempo de preparo dos materiais, 

otimizar custos e garantir a quantidade de material necessária à demanda cirúrgica. 

Um dos primeiros estudos sobre a elaboração de kit cirúrgicos pré-operatórios 

foi realizado e disponibilizado pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (HCFMUSP), demostrando que a utilização desse recurso 

que contribui significantemente para a otimização do funcionamento do Centro 

Cirúrgico. Sendo assim, pode-se afirmar que o uso rotineiro do pacote cirúrgico pré-

montado pode contribuir para a agilidade operacional das atividades da equipe de 

enfermagem em sala operatória. Possibilita também a redução do tempo de preparo 

e de limpeza da sala cirúrgica (KARA-JOSE, 2004).  
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O processo de elaboração do kit cirúrgico pré-montado foi elaborado após 

observação sistemática das cirurgias oftalmológicas realizadas no Hospital 

Universitário Federal Cassiano Antônio de Moraes. Primeiramente, foi realizada uma 

listagem de todos os materiais e insumos descartáveis utilizados em cada cirurgia. Em 

seguida, realizou-se a checagem de todos os itens selecionados junto às equipes 

técnica e cirúrgica, atendendo a todas as solicitações.    

 KIT 1 - Pacote Pré-Montado (Kit-Facoemulsificação) - materiais descartáveis 

02 Pacotes - Gase para assepsia 
01 Pacote - Gase para curativo 
01 Unidade - Campo cirúrgico (40x60 cm) com saco coletor 
02- Unidades - Agulha (13x4,5) 
02 Unidades - Agulha (22Gx1-1/2) 
01 Unidade - Bisturi angulado (15º)  
01 Unidade - Bisturi angulado (2,75mm)  
01 Unidade - Cânula câmara anterior (27G)  
02 Unidades - Avental 
01 Unidade - Azul de trypan  
01 Unidade - Campo de mesa (111x193 cm, SF) 
03 Pares - Luva cirúrgica  
02 Unidades - Seringa (10ml)  
01 Unidade - Seringa (1ml)  
01 Unidade - Solução salina balanceada (250ml) (bolsa ou vidro, conforme 
equipamento) 
01 Unidade  – substância viscoelástica dispersiva – Hidroxipropilmetilcelulose  
01 Unidade - Kit do facoemulsificador 
01 Unidade - LIO acrílica dobrável 

KIT 2 – Cirurgia de Facectomia 

02 Unidades - Agulha (13x4,5)  
02 Unidades - Agulha (22Gx1-1/2)  
01 Unidade - Bisturi com lâmina 15  
01 Unidade - Bisturi com lâmina 11 
02 Unidades - Avental de tecido  
01 Unidade - Campo de mesa de tecido  
01 Pacote - Gaze  
10 cm - fita micropore  
01 Pacote - Cotonete  
02 Unidades - Compressa grande  
2 pares - Luva cirúrgica  
01 Unidade - Seringa (3ml)  
02 Unidades - Seringa (5ml)  
01 Unidade - Solução salina balanceada (250ml) 
01 Unidade - Metilcelulose 2% seringa 1mL 01 
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01 Unidade - LIO rígida de PPMA a critério da dioptria.  
 
KIT 03 – Cirurgia de Transplante de córnea  
 
01 caixa de instrumental para transplante de córnea 
Mesa auxiliar de cirurgia para montagem dos instrumentais 
01 campo cirúrgico estéril 
01 kit de assepsia 
01 Unidade - Campo de olho 
01 Unidade - Agulha 13x4,5 
01 Pacote - Gase estéril 
01 Unidade - Seringa 10 ml 
02 Unidades - Seringas 01 ml 
01 Unidade - Fio mononaylon nº10 
01 Unidade - Metil 2,5 ml 
01 Unidade- Azul de Trypan 
01 Unidade - Ampola de dexametasona 
01 Unidade - Lente intraocular solicitada em nome do paciente com cartucho para 
implante, em caso de transplante combinado 
01 Unidade - Trépanos conforme numeração definida pelo cirurgião 
01 Unidade - Punch conforme numeração definida pelo cirurgião 
 

KITS DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS 
 

KITS DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS 

Descrição do kit Conteúdo (quantidade e material) 

FEC 

01 bléfaro aramado 

01 cânula hidrodissecção 

01 pinça colibri 

01 pinça de ponto sem dente 

01 pinça McPherson 

01 tesoura de conjuntiva 

01 tesoura de córnea 

01 porta agulha chato delicado 

01 cânula dupla via  

01 alça de núcleo 

01 pinça ultrata 

01 tesoura de vannas 

01 sinskey  

01 cânula de irrigação 

01 espátula de íris aço 

01 dupla via  

01 caixa 

01 tapetes 

Kit Acessório FEC 

01 caneta bipolar 

01 Kit assepsia 

01 Kit bloqueio 

FACOEMULSIFICAÇÃO 01 pinça ultrata 
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01 bléfaro 

01 shopper nagahara 

01 shopper homero 

01 pinça mc phearson 

01 pinça reta 

01 pinça colibri 

01 tesoura de conjuntiva 

01 tesoura de córnea 

01 tesoura vannas 

01 espátula de íris 

01 gancho sinskey 

01 gancho em y 

01 porta agulha 

01 cânula de irrigação 

01 dupla via ou caneta de I/A com ponteira 

01 caixa 

02 tapetes 

Kit Acessório 

Facoemulsificação 

01 Caneta de Faco com ponteira 

01 Luva de irrigação 

01 Luva de silicone 

01 Kit assepsia 

01 Kit bloqueio 

TRABECULECTOMIA 

01 caixa 

01 cânula de irrigação 

01 blefarostato 

01 cabo de bisturi 

01 tesoura de conjuntiva 

01 porta agulha 

01 pinça colibri 

01 pinça reta 

01 pinça McPherson 

01 espátula de iris 

01 tesoura vannas 

Kit Acessório 

Trabeculectomia 

02 cubas redonda 

01 Kit assepsia 

01 Kit bloqueio 

Recuperação de 

Fistula/Agulhamento 

Episcleral  

Campo Fenestrado  

Cuba 

Pinça Colibri 

Blefarostato 

PTERIGIO 

01 bléfaro aramado  

01 cânula de hidrodissecção 

01 pinça colibri 

01 pinça de ponto sem dente 

01 pinça dente de rato 

01 pinça McPherson 
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01 cânula de irrigação 

01 porta agulha chato delicado 

Kit Acessório Pterigio 
01 Kit assepsia 

01 Kit bloqueio 

ESTRABISMO 

01 compasso 

01 kelly 10cm mosquitinho 

01 pinça 0.3 

01 porta agulha 

01 gancho oblíquo 

01 graefe. 

01 jameson. 

01 tesoura de conjuntiva 

01 tesoura fio de sutura 

01 pinça curva com trava 

DACRIO E VIAS 

LACRIMAIS 

01 gancho de Crawford 

01 dilatador de ponto lacrimal 

01 sonda lacrimal (0,1) 

01 sonda lacrimal (1,2) 

01 osteótomo kerrison 3 x 9 mm 

01 osteótomo (citelli) infantil 

01 formão cabo redondo  

01 martelo  

01 pinça piggy tail 

01 deslocador de periósteo   

01 afastador lacrimal articulado 

ENUCLEAÇÃO 

01 pinça allis para assepsia 

01 blefarostato barraquer aramado - tamanho m 

01 blefarostato barraquer aramado - tamanho G 

01 pinça para conjuntiva - modelo dente de rato 

01 tesoura conjuntiva  

01 gancho para músculo - modelo jameson  

01 tesoura tenotomia reta 

01 pinça kelly curva (pinça mosquito) 

05 tesouras enucleação curva 

01 pinça para conjuntiva serrilhada reta 

01 porta-agulha modelo barraquer médio 

01 cuba redonda pequena em aço inoxidável 

01 pinça kelly  

01 pinça de córnea – modelo polak 

05 tesouras de córnea - modelo castroviejo 

02 pinças modelo colibri 

Kit Acessório Enucleação 

01 caneta bipolar 

01 Kit assepsia 

01 Kit bloqueio 

TRANSPLANTE DE 

CÓRNEA 

01 Blefaro regulável 

01 Pinça mc phearson 
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01 Pinça reta 

01 Pinça colibri 

01 Tesoura de conjuntiva 

01 Tesoura de córnea 

01 Tesoura vannas 

01 Espátula de íris 

01 Pinça ultrata 

01 Gancho Y 

01 Gancho H 

01 Pinça Polak 

01 Gancho sinskey 

01 Cânula de Hidrossecção  

01 Porta agulha 

01 Cânula de Irrigação 

01 Caixa 

Kit Acessório Transplante 

de córnea 

02 cubas redonda 

01 Kit assepsia 

01 Kit bloqueio 

PLÁSTICA OCULAR 

01 afastadores desmarres 16 cm x 10mm 

01 afastadores desmarres 16 cm x 12mm 

01 agulha de Wright 

01 cabo de bisturi número 3 

01 cânula para irrigação lacrimal curva  

01 compasso castroviejo  

01 gancho de músculo tipo Jamerson 

01 pinça castroviejo delicada, reta, com dente 

01 pinça castroviejo forte, reta, com dente 

01 pinça de ponto reta  

01 pinça graefe para fixação s/cremalheira 

01 pinça serrilhada 

01 placa de Jaeguer 

01 porta-agulha forte   

01 tesoura de íris curva 

01 tesoura de íris reta 

01 tesoura de Westcot (conjuntiva) 

01 tesoura Stevens 

Kit Acessório Plástica ocular 

01 Kit postectomia 

01 pinça bipolar 

01 Kit assepsia 

01 Kit bloqueio 
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CONDIÇÕES PRÉ-OPERATÓRIAS  

A preparação criteriosa do paciente para a cirurgia é provavelmente um dos 

fatores mais importantes na prevenção e eliminação do risco de ocorrência da 

endoftalmite (infecção intraocular), sendo considerada a complicação mais temida nas 

cirurgias oftalmológicas. A ANVISA recomenda a realização de uma avaliação clínica 

geral do estado de saúde do paciente, objetivando identificar fatores de riscos para a 

ocorrência dessa infecção (BRASIL, 2017). Questionar o paciente sobre a presença 

de prurido, dor, secreção ou hiperemia ocular, tratamento atual ou recente de 

infecções secundarias, como por exemplo, infecção do trato respiratório, e caso 

presentes, avaliar a suspensão da cirurgia. Caso o paciente possua qualquer 

processo infeccioso na região ocular, como pálpebra, cílios e conjuntiva, o 

procedimento deve ser suspenso até a correção completa. 

Ainda de acordo com a ANVISA, é importante orientar a interrupção do uso de 

cigarro, buscar o controle e manutenção da pressão arterial e glicemia em casos de 

pacientes diabéticos. 

Ressalta-se que todo procedimento cirúrgico deve ser precedido do preparo do 

paciente, fazendo-se necessário o preparo da pele, por meio da limpeza rigorosa, para 

redução da microbiota da pele e descontaminação do local (ALBERT EINSTEIN, 

2014). 

Santiago et al. (2015) descrevem em seu estudo que a instilação ocular de 

agentes antimicrobianos - antibióticos e/ou antissépticos pode ser adotada como 

medida profilática para infecção na cirurgia ocular. Tal conduta tem por objetivo 

eliminar a presença de agentes potencialmente infecciosos antes do procedimento. 

Henriques e Silva (2014) também evidenciaram em seu estudo que o uso de 

iodopovidona a 5 % no saco conjuntival, após uma cuidadosa limpeza da pele da face, 

especialmente nas pálpebras, sobrancelhas e cílios com água e sabão neutro antes 

da realização da cirurgia, reduz o risco de endoftalmite. Dessa forma, por apresentar 

resultado satisfatório, essa se tornou aceita no preparo do paciente para cirurgia de 

facoemulsificação.  
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ASSISTÊNCIA PRÉ-OPERATÓRIA    

1. Garantir reserva técnica para eventuais incidentes ou contratempos com 
materiais e equipamentos. 

2. Testar equipamentos, garantindo condições ideias para o funcionamento. 
3. Verificar a disponibilidade de equipamentos e materiais específicos. 
4. Verificar validade do material a ser utilizado. 
5. Lente separada em nome do paciente deve ser verificada conforme 

agendamento cirúrgico.  
6. Verificar e confirma material necessário a cirurgia, disposto em sala. 
7. Com equipe médica – confirmar: nome do paciente, lateralidade e cirurgia 

proposta. 
8. Com paciente - questionar: nome completo, data de nascimento, nome da mãe 

(confirmar no portuário), cirurgia proposta e lateralidade cirúrgica, preparo para 
cirurgia (tempo do jejum).    

9. Identificar com pulseira as seguintes informações: nome completo, número do 
prontuário e data de nascimento; orientar o paciente e/ou acompanhante 
quanto à finalidade da sua identificação e a necessidade de seu uso durante 
todo o período de internação. 

10. Realizar conferência do prontuário (documentos necessários: laudo para 
internação de paciente; termos assinados, AIH (quando o procedimento exigir); 
exames pré-operatórios de acordo com a indicação; 

11. Encaminhar o paciente ao vestiário externo. Orientá-lo a retirar toda a roupa, 
vestir camisola, colocar touca e calçar propé. Orientá-lo a retirar todos os 
dispositivos em uso: prótese dentaria, aparelho auditivo (avaliar a necessidade 
de retirada), brincos etc.). Todos os pertences do paciente devem ser 
entregues ao acompanhante.   

12. Verificar presença de pertences de valor (próteses dentárias, adornos, óculos 
etc.) 

13. Orientar o paciente a lavar o rosto com sabão neutro. 
14. Inspecionar rosto do paciente e verificar fatores de riscos para infecção 

(conjuntivite, uveítes, herpes etc.). Questionar o paciente sobre a presença de 
infecções secundárias: infecções dentárias, infecções do trato geniturinário, 
infecções gastrointestinais, erisipelas, celulites, ferimentos 
perfurocortantes/úlceras infectadas, úlceras por pressão infectadas, micoses 
interdigitais com solução de continuidade da pele. Conforme orientações 
disponibilizadas pela ANVISA (2017), todo paciente com hiperemia ocular deve 
ser cuidadosamente avaliado antes do procedimento para possíveis quadros 
de endoftalmites. Pacientes com conjuntivite infecciosa, ceratite bacteriana ou 
fúngica, blebite, dacriocistite aguda ou agudizada, hordéolo, meibomite e 
blefarite grave e devem ter o procedimento cirúrgico adiado para após o 
tratamento e resolução do quadro infeccioso. Condições como conjuntivite 
alérgica, uveíte, esclerite e episclerite não impedem a realização do 
procedimento, mas o médico deve avaliar o risco/benefício da intervenção e, 
se possível, aguardar a resolução desses processos. 

15. Iniciar a dilatação ocular quando indicado, conforme prescrição médica ou POP 
específico. 

16. Realizar punção venosa periférica conforme recomendações específicas. 
17. Verificar glicose de pacientes diabéticos e anotar em formulário próprio.   
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18. Verificar PA de pacientes hipertensos com indicação de dilatação ocular e 
suspender uso de felinefrina colírio a 10%.    

TRANSOPERATÓRIO 

1. Realizar a higienização das mãos, conforme os cinco momentos preconizados 
pela Organização Mundial da Saúde (OMS) (Sax et al., 2007). 

2. Receber o paciente na Sala Operatória (SO), apresentando-se e orientando-o 
a cada passo do procedimento. 

3. Conferir a identificação da paciente e o prontuário. 
4. Conferir a lateralidade do procedimento. 
5. Observar as condições gerais da paciente, solicitar auxílio do enfermeiro 

quando necessário (paciente crítico). 
6. Transferir o paciente para a mesa cirúrgica de forma segura, atenção ao risco 

de queda em pacientes idoso com déficit visual.  
7. Permanecer junto ao paciente até a chegada da equipe anestésica e 

cirúrgica. 
8. Instalar a monitorização no paciente. 
9. Auxiliar o paciente no posicionamento para anestesia. 
10. Auxiliar na monitorização e indução anestésica. 
11. Garantir oxigenioterapia eficiente conforme recomendações do anestesista. 
12. Explicar ao paciente as fases do procedimento e solicitar colaboração quando 

necessário.  
13. Supervisionar separação da lente conforme indicação e dioptria adequada 

(confirmação de lente conforme agendamento). 
14. Supervisiona e prevenir a quebra de assepsia pela equipe de enfermagem.    
15. Abrir os materiais estéreis, obedecendo aos princípios de técnica asséptica.  
16. Aproximar da mesa cirúrgica, aparelhos, hamper e aspiradores. 
17. Manter distanciamento de equipamento hamper e baldes da mesa cirúrgica. 
18. Verificar e registrar sinais vitais no Formulário da Sistematização da 

Assistência de Enfermagem Perioperatória – SAEP. 
19. Realizar as anotações de enfermagem nos impressos padronizados pela 

instituição (formulário de etiqueta e boletim de consumo). 
20. Colar as etiquetas de identificação dos materiais utilizados e os integradores 

químicos dos instrumentais cirúrgicos e campos de tecido na folha de 
etiquetas. 

PÓS-OPERATÓRIO IMEDIATO 

1. Informar paciente sobre o término do procedimento. 

2. Realizar limpeza concorrente nos equipamentos e mobiliários da sala de 

procedimento. 

3. Desconectar monitorização do paciente. 

4. Retirar o paciente da mesa de cirurgia a atentar a possíveis intercorrências. 

5. Encaminhar paciente a REC em cadeira de rodas ou cama cirúrgica quando 

necessário. 

6. Realizar limpeza e recuperação de sala. 
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM  

Um estudo conduzido no Brasil fez menção à especificidade e à diversidade de 

procedimentos que são realizados em centros cirúrgicos oftalmológicos, discernindo 

assim quanto ao tipo de atendimento conhecido como hospital dia, que é 

caracterizado como um atendimento em curto período sem necessidade de internação 

(ocupação de leito). A maioria dos pacientes são externos, ou seja, são admitidos no 

dia do procedimento e no turno correspondente ao agendamento cirúrgico (manhã, 

tarde) sendo liberados após recuperação anestésica. Todavia, apesar da 

permanência do paciente ser em curto período e o número de procedimentos 

realizados em um dia seja consideravelmente alto, emerge a preocupação de que a 

multiplicidade e a existência de riscos a eles associados permaneçam implícitos 

(RIBEIRO, 2017).  

Dessa forma, deve-se adotar medidas para eliminação do risco de eventos 

adversos (EA) que podem acontecer antes, durante e depois do período 

perioperatório. Para contribuir com tal propósito, o enfermeiro faz uso da 

sistematização da assistência de enfermagem perioperatória (SAEP). Trata-se de um 

instrumento fundamental para uma assistência planejada e segura, desenvolvido com 

o objetivo de evitar EA cirúrgicos, que podem resultar em danos ao paciente quando 

não executadas todas as ações do processo de uma assistência segura. A SAEP é 

considerada uma ferramenta importante e eficaz, elaborada para minimização de 

riscos e complicações, garantindo um atendimento seguro, resolutivo e humanizado 

(MENDES; ARAÚJO; MORGAN, 2020). 

A primeira teoria que abordou estudos sobre a temática na enfermagem no 

Brasil foi aquela de Wanda de Aguiar Horta, propondo o processo de enfermagem 

para planejar a assistência prestada, registrando e documentando essa assistência. 

Através desse processo, é possível ainda registrar os procedimentos realizados por 

todos os membros da equipe, possibilitando a melhoria da organização do cuidado 

prestado ao paciente (BOTELHO; VELOSO; FAVERO, 2014). 

Assim, considerando a importância de uma atenção de enfermagem de forma 

articulada para o paciente submetido a procedimentos cirúrgicos específicos da 

oftalmologia, neste trabalho propôs-se uma adequação de formulário para SAEP 

específica, a fim de estabelecer mecanismos de contenção para assegurar uma 

assistência livre de danos, em especial a infecção intraocular.  
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Trata-se de uma ferramenta estruturada de comunicação, que tem como 

objetivo a diminuição das chances de esquecimento de algum item fundamental para 

a qualidade e segurança do paciente a ser submetidos a cirurgia ocular.  
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Figura 1 – Formulário SAEP específica para procedimentos oftalmológicos cirúrgicos, 
Vitória - Espírito Santo, 2020. 
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CUIDADOS E ORIENTAÇÃO AO PACIENTE COM CIRURGIA INTRAOCULAR 

Destacamos também ser crucial no pós-operatório imediato a realização de 

orientações sobre sinais e sintomas de complicações como endoftalmite - dor, 

irritação, hiperemia ocular, diminuição da acuidade visual - orientação quanto à 

higienização das mãos antes e depois de tocar no olho operado e na aplicação dos 

colírios. É importante que o/a paciente esteja ciente quanto a não realização de 

atividades que possam comprometer a recuperação ou permitir a penetração de 

poeira ou outras sujidades no olho operado, como por exemplo, natação, varredura 

de locais empoeirados, pequenas atividades pertinentes a construção (ALBERT 

EINSTEIN, 2014). 

MEDICAMENTOS UTILIZADOS EM PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS.  

Colírios Multidoses 

Segundo normas específicas, existem frascos multidoses de sistemas 

fechados para grande parte dos colírios que são considerados um sistema de 

administração de soluções herméticos que possibilitam a retirada de porções 

sucessivas de seu conteúdo, sem modificar a concentração, a pureza e a esterilidade 

da porção remanescente dentro do frasco. Dessa forma, a administração do conteúdo 

interno não permite o contato da solução com o meio ambiente (BRASIL, 2012). 

Para manutenção dos princípios básicos do conteúdo interno dos frascos de 

colírios multidoses, o prazo de validade deve ser mantido conforme determinação do 

fabricante. O tempo durante o qual o produto poderá ser usado, caracterizado como 

período de vida útil, também deve ser fundamentado em estudos de estabilidade 

específicos. O armazenamento do produto após a manipulação deve obedecer às 

condições recomendadas (BRASIL, 2011). 

O prazo de validade deverá ser indicado nas embalagens primárias e 

secundárias (GENNARO, 2004). As condições em relação ao armazenamento e 

transporte, especificadas pelo fabricante, devem ser mantidas. 

Segundo a RDC Anvisa N° 67/200, o vencimento é o período durante o qual o 

produto se sustenta dentro dos limites mencionados de pureza, qualidade e 
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identidade, no recipiente adotado e estocado nas categorias indicadas no rótulo. 

(BRASIL, 2007) 

Validade após fracionamento 

Quando o fracionamento, com violação da embalagem primária, é realizado no 

momento da dispensação e utilização, em geral, não há maiores consequências à 

estabilidade do medicamento. Entretanto, quando ocorre com antecedência (dias a 

meses), o medicamento fica exposto por um tempo maior a condições ambientais de 

armazenamento em embalagem na qual sua estabilidade não foi testada. Neste caso, 

recomenda-se que o novo prazo de validade para o produto recondicionado não 

exceda a 25% do tempo restante entre a data do fracionamento e o prazo de validade 

estabelecido originalmente pelo fabricante, e que o tempo máximo deste não seja 

superior a seis meses. Por exemplo, se um xarope que ainda tem um ano de validade 

é submetido ao fracionamento em frascos e condições adequadas, seu novo prazo de 

validade poderá ser de até três meses (25% de 12 meses) (CEBRIM, 2005). 

Recipiente para doses múltiplas é o recipiente hermético que possibilita a 

retirada de porções sucessivas de seu conteúdo, sem modificar a concentração, a 

pureza e a esterilidade da porção remanescente. 

Recipiente perfeitamente fechado é aquele que protege seu conteúdo de 

perdas e de contaminação por sólidos, líquidos e vapores estranhos, eflorescência, 

deliquescência, ou evaporação nas condições usuais de manipulação, armazenagem, 

distribuição e transporte. 

As orientações para formas de medicações oftalmológicas em embalagem 

multidose fornecidas em um manual da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 

(2018) são as seguintes.  

• Ao destampar o frasco, colocar a parte interna da tampa virada para cima; 

recolocar a tampa no frasco o mais rápido possível. 

• Evitar o contato do frasco com os dedos e/ou com as superfícies das pálpebras 

ou dos olhos. 

• Manter o frasco multidose em áreas restritas de modo a centralizar o manuseio. 

• Sempre que possível, reservar o frasco multidose para o mesmo paciente. 

• Evitar a utilização de frascos multidoses que não contenham conservantes. 
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Tropicamida 

 
É um agente anticolinérgico que bloqueia as respostas do músculo esfíncter da 

íris e do músculo ciliar à estimulação colinérgica, dilatando a pupila (midríase) e 

paralisando a acomodação (BULA, 2015). 

Age entre 15-30 minutos, e a duração da atividade é de aproximadamente 3-8 

horas contraindicado para pessoas que tenham hipersensibilidade ao princípio ativo 

ou qualquer excipiente. Também está contraindicado em pacientes com glaucoma de 

ângulo da câmara anterior estreito ou com suspeita. O prazo de validade é de 36 

meses a partir da data de fabricação (vide cartucho). 

 

 ALERTA 

REAÇÕES 
ADVERSAS 

Visão turva, fotofobia, aumento de pressão intra-ocular e conjuntivite 

CONTRAINDICAÇÃO Este medicamento está contraindicado para pessoas que tenham 
hipersensibilidade ao princípio ativo ou qualquer excipiente. Também está 
contraindicado em pacientes com glaucoma de ângulo da câmara anterior 
estreito ou com suspeita. 

 
ADVERTÊNCIAS 
PRECAUÇÕES 

Pode causar um aumento da pressão intraocular. A possibilidade de 
glaucoma não diagnosticado deve ser considerada em alguns pacientes, 
tais como pacientes idosos. Deve-se determinar a pressão intraocular e 
uma estimativa da profundidade do ângulo da câmara anterior antes do 
início da terapia.  
Reações psicóticas induzidas pela tropicamida e distúrbios 
comportamentais podem ocorrer em pacientes com aumento da 
suscetibilidade a medicamentos. 
Contém cloreto de benzalcônio que pode causar irritação nos olhos e é 
conhecido por alterar a coloração lentes de contato gelatinosas.  
Evite o contato com lentes de contato gelatinosas. Os pacientes devem ser 
instruídos a retirar as lentes de contato antes da aplicação e esperar pelo 
menos 15 minutos antes da reinserção.  
População pediátrica - A tropicamida pode causar distúrbios do sistema 
nervoso central, o que pode ser perigoso em lactentes e crianças.  
O uso excessivo em crianças pode produzir sintomas tóxicos sistêmicos.  
Use com extremo cuidado em bebês, crianças pequenas ou prematuras ou 
em crianças com síndrome de Down, paralisia espástica ou com lesão 
cerebral (vide POSOLOGIA E MODO DE USAR). 
 

INTERAÇÕES 
MEDICAMENTOSAS 

 

Os efeitos da tropicamida podem ser melhorados pela utilização 
concomitante de outros medicamentos com propriedades anti-
muscarínicas, tais como amantadina, alguns anti-histamínicos, 
antipsicóticos de fenotiazina e antidepressivos tricíclicos. 
 

MONITORIZAÇÃO 
 

Não use em concentrações superiores a 0,5% em crianças pequenas. 
Os pacientes com íris fortemente pigmentada podem precisar de doses 
maiores. Midríase irá reverter espontaneamente com o decorrer do tempo, 
tipicamente em 4 a 8 horas. Entretanto, em alguns casos, a recuperação 
completa pode tomar até 24 horas. 

Fonte: Tropicamida: solução oftálmica, bula.  
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Fenilefrina 

É indicado como midriático para a dilatação da pupila em uveítes (inflamação 

dentro do olho), cirurgias, refração (midríase sem cicloplegia), oftalmoscopia (direta 

ou indireta) e procedimentos diagnósticos. 

 

 ALERTA 

REAÇÕES ADVERSAS Batimentos cardíacos rápidos, irregulares e palpitações, aumento 
da pressão arterial, aumento da sudorese, cefaléia frontal, 
sensibilidade dos olhos à luz e lacrimejamento. 

CONTRAINDICAÇÃO É contraindicado para pessoas que apresentam glaucoma de 
ângulo estreito, pressão alta, diabetes mellitus e alterações 
arterioscleróticas avançadas. 
 

 
ADVERTÊNCIAS 
PRECAUÇÕES 

Deve ser utilizado com cautela em pacientes com arteriosclerose 
avançada ou hipertensão severa. Não se recomenda o uso em 
pacientes com glaucoma, exceto quando uma dilatação 
temporária da pupila deve ser utilizada para libertar aderências, 
ou quando se deve empregar a constrição dos vasos intrínsecos 
para baixar a tensão intraocular. Essas vantagens compensam 
temporariamente o risco da dilatação da pupila. 

INTERAÇÕES 
MEDICAMENTOSAS 

 

O uso concomitante, ou até 21 dias após administração de 
inibidores da MAO requer ajuste da dose e supervisão médica 
cuidadosa, uma vez que os efeitos adrenérgicos podem ser 
intensificados. O efeito dos agentes adrenérgicos sobre a 
pressão arterial pode ser potencializado pelos agentes 
antidepressivos tricíclicos. Em pacientes sob tratamento com a 
guanitidina, ou agentes bloqueadores adrenérgicos sistêmicos, 
pode ocorrer reversão rápida do efeito midriático 

MONITORIZAÇÃO 
 

Posologia - Instile no saco conjuntival, de acordo com critério 
médico. Superdosagem - Em geral, superdosagens não 
provocam problemas agudos. Se acidentalmente, for ingerido, 
beba bastante água para diluir, ou procure orientação médica. 
Pacientes Idosos - Não existem restrições de uso para pacientes 
idosos. A posologia é a mesma que a recomendada para as 
outras faixas etárias. 

Fonte: Fenilefrina: solução oftálmica, bula. 

 

Anestésico 

É indicado como anestésico local em procedimentos como: medição da 

pressão ocular, retirada de corpos estranhos e suturas da córnea, raspagem do olho 

para fins diagnósticos e exames gonioscópicos. Também indicado como anestésico 

local antes de cirurgias como a de catarata. 
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 ALERTA 

REAÇÕES ADVERSAS Pode ocorrer, embora seja raro, dilatação da pupila ou visão 
sem foco. Pode ocasionalmente ocorrer uma reação alérgica 
local ou generalizada. Pode ocorrer ou não irritação inicial, 
ardência, queimação, vermelhidão, lacrimejamento ou 
aumento do piscar. Alguma irritação local e ardência podem 
ocorrer várias horas após a instilação. Pode ocasionar uma 
inflamação aguda da córnea e inflamação da parte colorida 
do olho. Pode ocorrer um amolecimento e desgaste da 
córnea, congestão dos olhos e sangramento. 

CONTRAINDICAÇÃO Alergia conhecida a qualquer ingrediente do medicamento 

ADVERTÊNCIAS 

PRECAUÇÕES 

Deve ser utilizado somente nos olhos. Não toque a ponta do 
conta-gotas em qualquer superfície para evitar a 
contaminação da solução. O uso prolongado de anestésicos 
locais oculares pode causar perda da visão 

INTERAÇÕES 

MEDICAMENTOSAS 

 

Não há interações conhecidas com outros medicamentos. 
Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres 
grávidas ou que estejam amamentando sem orientação 
médica. Informe ao médico se ocorrer gravidez ou iniciar 
amamentação durante o uso deste medicamento. Este 
medicamento deve ser utilizado em crianças somente a 
critério médico. 

MONITORIZAÇÃO 

 

Cuidado ao usar esse anestésico (solução Oftálmica) se tiver 
história de alergia, doença cardíaca ou hipertireoidismo. Não 
se conhece a toxicidade do uso da proximetacaína por longo 
prazo; é possível que seu uso prolongado possa retardar a 
cicatrização de feridas. Embora seja raro, podem ocorrer 
efeitos desagradáveis no organismo pelo uso de anestésicos 
locais oftálmicos. Recomenda-se proteger os seus olhos e 
não os tocar enquanto estiverem anestesiados. 

Fonte: Anestésico, bula. 
 

Metilcelulose  

Utilizado durante os procedimentos na câmara anterior do olho incluindo 

extração do cristalino e colocação de lentes intra-oculares. Mantém a profundidade da 

câmara anterior durante todo o procedimento cirúrgico e permite uma maior precisão 

operacional sem o risco de danificar o endotélio da córnea ou outros tecidos intra-

oculares. 

Contraindicações 

Quando utilizado da forma correta, não existem contraindicações conhecidas. 
 

Cloreto de carbacol 0,1%, 

Diminui a pressão intraocular no glaucoma. É também miótico (diminui o 

diâmetro da pupila). Ação direta miótica (potencial tóxico). 
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 ALERTA 

REAÇÕES ADVERSAS Dor de cabeça,  
Visão turva 
Percepção de queimação nos olhos,  
Irritação ocular 
Ofuscamento noturna 

CONTRAINDICAÇÃO Pacientes com irite aguda, onde a contração da pupila não é 
desejável; 
Hipersensibilidade ao cloreto de carbacol ou a qualquer outro 
componente da fórmula 

 
ADVERTÊNCIAS 
PRECAUÇÕES 

Exclusivamente para uso intraocular; 
Deve ser utilizado com cautela em pacientes com alterações 
cardíacas, asma, úlcera péptica, hipertireoidismo, obstrução do trato 
urinário e com doença de Parkinson. 

INTERAÇÕES 
MEDICAMENTOSAS 

 

O Carbacol interege com álcalis, iodo e sais de prata. 
 

MONITORIZAÇÃO 
 

Pressão intraocular 
 

Fonte: Carbacol. Manual Farmacêutico, 2018.   
 

Azul de Trypan 0,1% 

Corante oftálmico utilizado em cirurgias de catarata, tendo por finalidade a 

visualização da cápsula anterior durante a realização de capsulotomia, facilitando sua 

excisão. 

 ALERTA 

 
ADVERTÊNCIAS/PRECAUÇÕES 

Utilizar sob condições assépticas 
Produto de dose única 
Dever ser utilizado apenas por profissionais habilitados 

INTERAÇÕES 
MEDICAMENTOSAS 

 

Não identificado  

MONITORIZAÇÃO 
 

Não se aplica  

Fonte: Azul de Trypan, bula. 
 

CUIDADOS AO PACIENTE QUE REALIZA INJEÇÃO INTREVITREA  

A Degeneração macular relacionada à idade (DMRI) é uma patologia 

oftalmológica evidenciada em dois tipos: seca e exsudativa, sendo essa última, 

desencadeada pelo crescimento de vasos anormais na parte posterior do olho com 

extravasamento de fluido ou sangue e consequentemente ocasionando embasamento 

da visão ou sua distorção (BRASIL, 2016). 

Existem ainda outras condições oculares que provocam a perda da visão 

devido ao desenvolvimento irregular de vasos sanguíneos na parte posterior do olho. 
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Essa condição é comum também em pessoas mais novas acometidas por problemas 

como: alta miopia, histoplasmose, estrias angióides e trauma ocular. É possível o 

aparecimento de vasos anormais em pacientes que não apresentam nenhuma 

patologia/causa definida (BRASIL, 2016). 

AvastinTM (bevacizumab) é um medicamento usado para tratamento do câncer 

de colo-retal. Foi aprovado pelo Food And Drug Administration (FDA - organização 

que controla o uso de medicamentos nos Estados Unidos) e atua bloqueando o fator 

de crescimento do endotélio, uma substância conhecida como vascular endothelial 

growth fator (VEGF). A droga atua inibindo efetivamente essa substância, dificultando 

o crescimento dos vasos sanguíneos que o câncer necessita para crescer (CASTRO, 

2016). 

Na oftalmologia o AvastinTM tem sido utilizado para tratar a Degeneração 

Macular Relacionada à Idade (DMRI) e situações semelhantes. Pesquisas realizadas 

no meio científico indicam que o VEGF é uma das causas do crescimento de vasos 

sanguíneos anormais responsáveis pelas condições associadas à degeneração 

macular. O medicamento ainda é usado para tratar o edema da mácula observada em 

muitas condições oculares, entre elas: retinopatia diabética e edema cístico de 

mácula. 

O tratamento com AvastinTM tem como principal objetivo reduzir a perda 

demasiada da visão, porém, em algumas situações, esse desfecho é inevitável. Tal 

medicamento é administrado via intraocular no vítreo, para isso, é recomendado 

realizar a injeção com técnicas assépticas em sala cirúrgica.  

O tratamento da degeneração macular relacionada à idade com AvastinTM é 

uma opção bastante inovadora e, portanto, seus riscos e benefícios oculares são 

pouco elucidados e ainda estão sendo analisados. Por outro lado, tem sido possível 

identificar algumas complicações possíveis de ocorrerem, que 

incluem, mas não se limitam a descolamento de retina, desenvolvimento 
de catarata (opacificação da lente do olho), glaucoma (aumento da 
pressão intraocular), hipotonia (diminuição da pressão ocular), dano à 
retina ou córnea e hemorragia. Há também o risco de infecção ocular 
(endoftalmite). Qualquer uma destas raras complicações pode levar a 

severa e permanente perda da visão. 

Conforme descrito por Castro (2016) a injeção de AvastinTM podem apresentar 

alguns efeitos colaterais muitas vezes relacionados à preparação do paciente para o 
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procedimento sendo identificados: espéculo palpebral, anestésico tópico, colírios para 

dilatar a pupila, colírio de iodo-povidona. Nesse caso, os sintomas mais comuns são 

dor ocular, hemorragia subconjuntival, opacidades vítreas, edema da córnea, 

inflamação do olho e distúrbios visuais. 

VGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ENDOFTALMITES 

Estudos realizados no Brasil sobre casos de endoftalmites apontaram que o a 

subnotificação de evento tem sido um entrave para a adequada resolução e 

intervenção do problema a curto e longo prazo. Esse mesmo estudo enfatizou a 

importância do desenvolvimento de instrumentos mais específicos para realização de 

busca ativa dos casos de endoftalmites, ou seja, um sistema de vigilância mais 

apropriado (LUZ; SILVA; PADOVEZE, 2018). 

Conforme defino no manual ministerial, a notificação é o ato de informar o 

aparecimento de uma determinada doença ou agravo a saúde, sendo de competência 

de qualquer profissional da saúde. Tal prática tem o objetivo de favorecer a adoção 

de medidas de intervenção pertinentes (BRASIL, 2002). 

Baseado em tal fundamentação este procedimento será realizado através de 

um formulário de notificação de endoftalmite que deverá ser preenchido e 

encaminhado ao setor responsável.  

 

FLUXOGRAMA DE NOTIFICAÇÂO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Paciente com sinais 

e sintomas de 

Endoftamites. 

Notificação do caso. 

Preencher 

formulário no 

sistema 

Abrir processo de 

investigação e 

monitoramento pela 

CCIH   

Concluir notificação. 
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SISNOE - O Sistema de Notificação de Endoftalmites 

O Sistema de Notificação de Endoftalmites (SISNOE) é um programa elaborado para 

vigilância epidemiológica de endoftalmites no ambiente hospitalar e gestão das 

aplicações de injeções intravítreas no serviço de oftalmologia cirúrgica. O Sistema 

possui 02 módulos.  

• Módulo para notificação de endoftamites 

• Módulo para controle das injeções intravítreas  

 

Módulo para notificação de endoftalmites 

O sistema será de uso das unidades ambulatoriais e cirúrgicas. A alimentação 

do sistema será realizada exclusivamente pelas equipes envolvidas no atendimento 

de pacientes oftalmológicos, através da notificação das endoftalmites. Sendo possível 

sua utilização por qualquer serviço de saúde semelhante. A notificação é o ato de 

informar o aparecimento de uma determinada doença ou agravo à saúde, sendo de 

competência de qualquer profissional da saúde. Tal prática tem o objetivo de favorecer 

a adoção de medidas de intervenção pertinentes (BRASIL, 2002). 

O sistema deverá realizar de forma prática a emissão de relatórios contendo: 

distribuição e frequência da endoftalmite e o perfil dos microrganismos hospitalares 

envolvidos, abrangendo ainda os germes de infecções comunitárias. Será possível, 

além disso, identificar o índice de endoftalmite hospitalar (infecção hospitalar) por 

procedimento e por período determinado. 

O público-alvo para contemplação do sistema serão profissionais que estejam 

atuando diretamente na assistência a pacientes submetidos a procedimentos 

oftalmológicos dentro do serviço de oftalmologia. Podem fazer parte a equipe de 

controle de infecção dos hospitais envolvidos no processo de atendimento. O acesso 

será realizado e somente deverá ser feito por meio de senha pessoal e login. 

 

Usuários do sistema 

Serão os membros responsáveis pela notificação de endoftalmites: médicos, 

enfermeiros, técnicos/profissionais designados de laboratório de análise clínica.  
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Requisitos dos usuários 

• Integrantes do serviço de oftalmologia ambulatorial e cirúrgica: médicos 

cirurgiões e enfermeiros.  

• Integrantes da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH): médicos 

e enfermeiros. 

• Integrantes do serviço de análise clínicas laboratoriais: técnico de laboratório 

ou profissional designado para análise e emissão de resultado de análise 

clínica.  

Figura 1: Fluxo de usuário 

 

 

Passo 1 – Os profissionais usuários deverão primeiramente realizar o cadastro no 

sistema e após ativação deste, efetuar o login mediante senha pessoal e intransferível. 

Posteriormente o sistema deverá direcionar o usuário para área de notificação 

conforme categoria profissional. 

Passo 2 – Serão apresentadas duas opções de acesso: lista de notificação com opção 

de busca por número de prontuário ou nome do paciente (notificações já realizadas 

ou iniciadas) ou nova notificação através do cadastro de um novo paciente. 

Para cadastrar o paciente será necessário inserir os dados de identificação: número 

do prontuário, nome completo, data de nascimento, telefone, endereço residencial, 

gênero, nome da mãe. Prosseguindo para o próximo passo. 

FLUXO DE USUÁRIO 

 

                                                                                                           

 

 

 

Começar a realizar o cadastro:                         
Nome, E-mail para contato,                             Através de login e senha 
senha de acesso.  

                                                                                                                          
             Sair da página                                        Sair da página  
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Usuário acessa o 

sistema. 

 

 O usuário entra 

no sistema. Formulário: 

Notificação  

Tela: 

Acompanhar 

Notificação  

Preencher formulário 

com informações do 

paciente  

Atualizar dados de 

diagnóstico e conduta.  

GERAR 

NOTIFICAÇÃO 
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Passo 3 – Informação dos dados clínicos: hiperemia, edema, reação de câmera 

anterior, edema de córnea, hipópio, dor, perfuração ocular.  

Passo 4 – Registro do resultado de cultura que deverá ser preenchida pelo notificante 

ou profissional do laboratório responsável pelo resultado de exame solicitado.  

Passo 5 – Informação do diagnostico final: o diagnóstico final no sistema foi sinalizado 

em dois tipos: endoftalmite ou TASS (Síndrome inflamatória). Que deverá ser 

informada pelo notificante. 

 

Responsabilidade de cada usuário 

Médicos: efetuar cadastro, login e senha pessoal, incluir os dados de identificação 

dos pacientes e realizar a notificação frente a condições suspeitas ou desfecho de 

caso confirmado, informar dados clínicos do caso de endoftalmite notificada, realizar 

a inclusão de resultados de análise clínica. 

Enfermeiro: efetuar cadastro, login e senha pessoal, incluir os dados de identificação 

do paciente e realizar a notificação frente a condições suspeitas ou desfecho de caso 

confirmado.  

Técnico de laboratório: efetuar cadastro, login e senha pessoal, incluir os dados de 

identificação de paciente, em caso de paciente não cadastros no sistema e realizar a 

inclusão de resultados de análise clínica.  

Administrador: deverá gerenciar as solicitações de cadastro. Atualizar e excluir 

cadastros, monitorar o perfil dos usuários e acompanhar o andamento das 

notificações. Para cadastrar um usuário o administrador deverá confirmar o vínculo 

empregatício do solicitante, sendo obedecendo os requisitos definidos pelo sistema 

(requisitos dos usuários). 

A Figura 2 apresenta como os usuários devem interagir com o sistema. 
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Figura 2 – Diagrama de uso. 

 

 

 

 

Identificação e determinação de surtos de endoftalmites  

Essa prática possibilita a constatação de qualquer indício de elevação do 

número de casos de infecção ocular suspeitos ou confirmados e visa à adoção 

imediata das medidas de controle eficaz.  

Tal prática será baseada seguindo a determinação do guia da ANVISA para 

Medidas de Prevenção de Endoftalmites e de Síndrome Tóxica do Segmento Anterior 

Relacionadas a Procedimentos Oftalmológicos Invasivos (BRASIL, 2017) que 

determina que o aparecimento de casos suspeitos ou confirmados de endoftalmites 

acima do número esperado para o período pode se considerar a possibilidade de uma 

situação de surto. O sistema possibilita a identificação de surto devido ao aumento no 

número de notificação que será demostrado em tempo real através de uma lista de 

notificações gerada na página inicial. 
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Indicadores de endoftalmites por procedimentos oftalmológicos invasivos 

Para intervir em ações de vigilância em saúde é necessária a utilização de 

indicadores que servem para medir os problemas e analisar os resultados das 

intervenções em saúde (SANTIAGO, 2008). É uma variável que possibilita sintetizar, 

representar um determinado fato que se deseja analisar. Torna-se válido, dessa 

forma, num contexto específico. 

Serão apresentados, neste tópico, um conjunto de indicadores que tem como 

objetivo mensurar a efetividade do serviço no contexto da atenção à saúde.  Destaca-

se que o estabelecimento desta linha base nos permita situar o hospital em relação 

aos quesitos estabelecidos pelo Ministério da Saúde quanto à cirurgia segura e ao 

controle de infecção, sendo de suma importância para o estabelecimento de 

condições para avaliação de desempenho do serviço. 

 

• Taxa de casos confirmados de endoftalmite pós-cirúrgica em cirurgias de 

facoemulsificação 

 

Trata-se da relação percentual entre o número de casos confirmados de endoftalmite 

notificados em pacientes submetidos a cirurgias de facoemulsificação em determinado 

período e o número total de cirurgias de facoemulsificação no mesmo período. 

Periodicidade: Mensal. 

Método de apuração:  

(Nº de endoftalmites confirmadas em cirurgias de facoemulsificação no período / Nº 

de total de cirurgias de facoemulsificação) X 100 

 

• Taxa de casos suspeitos de endoftalmite pós-cirúrgica em cirurgias de 

facoemulsificação 

Trata-se da relação percentual entre o número de casos suspeitos notificados de 

endoftalmite em pacientes submetidos a cirurgias de facoemulsificação em 

determinado período e o número total de cirurgias de facoemulsificação no mesmo 

período. 

Periodicidade: Mensal. 

Método de apuração:  
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(Nº de casos suspeitos de endoftalmite em cirurgias de facoemulsificação no período 

/ Nº de total de cirurgias de facoemulsificação) X 100 

 

• Taxa de notificação de casos de endoftalmite pós-cirúrgica em cirurgias de 

facoemulsificação 

Trata-se da relação percentual entre a notificação de casos suspeitos e/ou 

confirmados de endoftalmite em pacientes submetidos a cirurgias de 

facoemulsificação em determinado período e o número total de cirurgias de 

facoemulsificação no mesmo período. 

Periodicidade: Mensal. 

Método de apuração:  

(Nº de total de notificações de endoftalmite em cirurgias de facoemulsificação no 

período / Nº de total de casos (suspeitos e confirmados) de endoftalmite) X 100 

 

• Taxa de casos suspeitos de endoftalmite pós-cirúrgica em cirurgias oftalmológicas  

Trata-se da relação percentual entre o número de casos de suspeita de endoftalmite 

em pacientes submetidos a cirurgias oftalmológicas (facoemulsificação, facectomias, 

injeções intravítreas e transplante) em determinado período e o número total de 

cirurgias oftalmológicas no mesmo período. 

Periodicidade: Mensal. 

Método de apuração:  

(Nº de casos suspeitos de endoftalmite em cirurgias oftalmológicas / Nº de total de 

cirurgias oftalmológicas) X 100 

 

• Taxa de casos confirmados de endoftalmite pós-cirúrgica em cirurgias 

oftalmológicas 

Trata-se da relação percentual entre o número de casos confirmados de endoftalmite 

em pacientes submetidos a cirurgias oftalmológicas (facoemulsificação, facectomias, 

injeções intravítreas, transplante) em determinado período e o número total de 

cirurgias oftalmológicas no mesmo período. 

Periodicidade: Mensal. 

Método de apuração:  
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(Nº de casos confirmados de endoftalmite em cirurgias oftalmológicas / Nº de total de 

cirurgias oftalmológicas) X 100. 
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II. OBJETIVO 

Estabelecer medidas para prevenção de  profiláticas para ocorrência de endoftalmite pós 

cirurgia de catarata.  

  

III.  CONCEITO 

A infecção intraocular é uma complicação que ocorre quando alguma estrutura intraocular é 

colonizada por microrganismo replicante, causando resposta inflamatória que pode, em casos 

graves, atingir todos os tecidos oculares.  

Por se tratar de uma afecção grave, a prevenção da endoftalmite classificada como pós 

operatória melhora não só o prognóstico visual do paciente, mas visa garantir sua qualidade de 

vida e posterior inserção socioeconômica. 
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A utilização de iodopovidona periocular na antissepsia para profilaxia cirúrgica é considerada 

mandatória no  momento pré-operatório de cirurgias oftalmológicas. Além das medidas 

habituais de antissepsia cirúrgica pelo cirurgião e toda equipe já estabelecidas pela comunidade 

internacional , a sociedade europeia de cirurgia refrativa e catarata (ESCRS), em ensaio clínico 

randomizado multicêntrico controlado, demonstrou eficácia na inclusão da injeção intracameral 

perioperatória de cefuroxima como profilaxia contra a endoftalmite. 

A endoftalmite é um processo inflamatório decorrente da infecção intraocular e pode ocorrer 

como uma complicação em cirurgias oftalmológicas. É considerada de extrema gravidade, com 

prognóstico ruim na maioria dos casos, podendo resultar em perda parcial ou total da acuidade 

visual. Em alguns casos com necessidade de transplante de córnea, enucleação ou evisceração. 

Este tipo de infecção pós-operatória tem uma incidência variável de acordo com o procedimento 

cirúrgico, podendo chegar até 0,7%. Em média, as maiores incidências são após os transplantes 

de córnea com 0,36%, as cirurgias antiglaucomatosas com 0,23%, as cirurgias para remoção da 

catarata com 0,17%, as injeções intravítreas com 0,06% e as cirurgias de vitrectomia posterior 

com 0,05%. Os agentes etiológicos mais comuns são os Gram-positivos, sobretudo os 

Staphylococcus coagulase negativa, seguidos pelos Gram-negativos e, menos comumente, os 

fungos. O aparecimento dos sinais e sintomas geralmente ocorre nos primeiros quatro dias após 

a cirurgia, porém podem ser diagnosticados mais tardiamente, dependendo do agente etiológico, 

como os fungos (ANVISA, 2017).  

Embora a incidência deste tipo de complicação seja baixa, em situações de surtos, o número de 

pacientes afetados pode ser elevado, visto que, normalmente, várias cirurgias são realizadas em 

um único dia, sob condições semelhantes de risco. 

IV. DESCRIÇÃO 

 

a) Classificação Estatística Internacional de Doenças relacionadas à Saúde (CID-10) 

H 44.0  

H 44.1 

 

b) Diagnóstico 

CLÍNICO 

Observar no exame clínico na lâmpada de fenda e exame físico direto: 
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• Dor; 

• Embaçamento visual, podem aparecer imagens escuras no campo visual do paciente 

devido a inflamação do vítreo, até uma perda mais grave de visão (acuidade visual com 

percepção luminosa- PL); 

• Edema de pálpebra; 

• Edema de conjuntiva; 

• Secreção purulenta na conjuntiva; 

• Edema de córnea com infiltrados ou abcesso em anel; 

• Reação de câmara anterior com células, hipópio ou fibrina; 

• Defeito pupilar aferente; 

• Vitreíte - Inflamação no vítreo; 

• Retinite - Inflamação da retina. 

 

EXAMES COMPLENTARES 

• Ultrassonografia:  é um método utilizado como exame complementar ao critério clínico 

para o diagnóstico de endoftalmite. Podendo haver cistos intravítreos formando bolsões 

ou mesmo descolamento de retina. 

 

c) Critério de Inclusão  

Não se aplica  

d) Critério de Exclusão 

Não se aplica.  

 

e) Tratamento 

• Amicacina 0,4mg em 0,1ml  

• Vancomicina 1,0mg em 0,1ml  

• Dexametasona 4mg/ml  

 

Em caso de Infecção Fúngica  

• Anfotericina B – Dose 5 – 10µg - Pegar 0,1 a 0,2ml-dose: 10µg 

• Pegar 0,1 a 0,2ml-dose: 10µg 
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Cirurgia 

VITRECTOMIA Via Pars Plana - Conforme critério médico da retina cirúrgica- limpeza da 

câmara vítrea eliminando restos celulares, principalmente tração vítrea que pode desencadear 

descolamento de retina. 

 

f) Medidas de prevenção de endoftalmite: 

PRÉ-OPERATÓRIAS 

1. Identificar e buscar solucionar qualquer infecção recente ou presente no momento da 

admissão e adiar cirurgias eletivas até que o processo de infecção esteja tratado 

resolvido; Por exemplo: infecções do trato respiratório superior e inferior,  infecções 

dentárias, infecções do trato geniturinário, infecções gastrointestinais, erisipelas, 

celulites, ferimentos perfurocortantes/úlceras infectados, lesões por pressão infectadas, 

micoses interdigitais com solução de continuidade, etc. 

2. Identificar e tratar blefarite. Paciente com hiperemia ocular no pré-operatório deve ser 

cuidadosamente avaliado para possíveis quadros infecciosos. Pacientes apresentando 

conjuntivite infecciosa, ceratite bacteriana ou fúngica, blefarite, dacriocistite aguda ou 

agudizada, hordéolo, meibomite e blefarite grave devem ter o procedimento cirúrgico 

adiado até o tratamento e resolução do quadro infeccioso. 

3. Avaliar e controlar adequadamente os níveis de glicemia em todos os pacientes 

diabéticos e evitar hiperglicemia (maior que 180 mg/dl) ou hipoglicemia no pré, trans 

e pós-operatório imediato.  

4. O paciente deve ser orientado a tomar banho antes de sair de casa para ir ao serviço de 

saúde, deve-se fazer a limpeza da pele da face, pálpebras e sobrancelhas com água e 

sabão neutro. Orientar o paciente a não deixar cair sabão dentro do olho para não causar 

irritação local. 

5. Todo paciente com hiperemia ocular no pré-operatório deve ser cuidadosamente 

avaliado para possíveis quadros infecciosos; 

6. Pacientes com conjuntivite infecciosa, ceratite bacteriana ou fúngica, blefarite, 

dacriocistite aguda ou agudizada, hordéolo, meibomite e blefarite grave e devem ter o 

procedimento cirúrgico adiado para após o tratamento e resolução do quadro 

infeccioso; 

7. Identificar e tratar blefarite; 

8. O paciente deve ser orientado a tomar banho antes de sair de casa para ir ao serviço de 
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saúde; 

9. Avaliar e controlar adequadamente os níveis de glicemia em todos os pacientes 

diabéticos, e evitar hipoglicemia no pré, trans e pós-operatório imediato; 

10. Solicitar o paciente a O paciente deve ser orientado a lavagem lavar o do rosto com 

sabonete sabão líquido no pré-operatório imediato; 

11. Realizar a dilatação ocular quando necessário, conforme POP específico.  

12. Os profissionais envolvidos no procedimento devem realizar antissepsia cirúrgica das 

mãos conforme POP SCIH 004 - Antissepsia cirúrgica ou preparo pré-operatório das 

mãos, utilizando Iodopovidona, degermante ou Clorexidine degermante; 

13. Realizar a antissepsia da pele periocular: utilizar solução aquosa de povidine a 10% 

com 1% de iodo livre (PVPI tópico), aplicar o antisséptico na pele em sentido 

unidirecional movendo para a periferia; se necessário, repetir a operação.   

Nota: Atentar para máxima eliminação da microbiota presente na superfície da 

córnea, folículos pilosos dos cílios, pálpebras e na pele em torno do olho a ser operado, 

por meio de rigorosa antissepsia pré-operatória; 

Apenas em casos de pacientes alérgicos a iodo, optar por clorexidina solução aquosa 

a 2% com cuidado para não escorrer para a conjuntiva, devido ao risco de toxicidade 

para o epitélio corneano e conjuntival. 

14. Deve-se aplicar uma gota de iodo povidona a 5% 15 minutos antes no saco conjuntival 

e, outra gota na sala operatória; 

Nota: É importante ressaltar que o colírio não deve conter degermantes, devido ao 

risco de coagulação corneana irreversível e também não deve ser injetada dentro do 

olho devido à toxicidade para as células endoteliais da córnea. 

Nos casos de pacientes com alergia a iodo, o colírio com iodo povidona não será 

administrado.  

INTRA-OPERATÓRIAS 

15. Realizar a limpeza e a descontaminação do campo operatório, usando antisséptico 

apropriado, aplicando em sentido unidirecional movendo para a periferia; 

16. Atentar para máxima eliminação da microbiota presente na superfície da córnea, 

folículos pilosos dos cílios, pálpebras e na pele em torno do olho a ser operado por meio 

de rigorosa antissepsia pré-operatória; 

17. Deve-se aplicar uma gota de colírio antibiótico no saco conjuntival 1 hora antes da 

cirurgia, outra gota meia hora (30 minutos) antes do procedimento. (moxifloxacino); 
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18. Deve-se aplicar uma gota de iodo povidona a 5%, 15 minutos antes no saco conjuntival 

e, outra gota na sala operatória; 

19. Deve-se aplicar iodo povidona a 10% na área periorbital e deixar cair na conjuntiva e 

fundo de saco conjuntival; 

20. Realizar antissepsia cirúrgica das mãos conforme POP SCIH 004 - Antissepsia 

cirúrgica ou preparo pré-operatório das mãos, utilizando Iodo Povidona degermante ou 

Clorexidine degermante; 

21. Paramentar-se com gorro, máscara (cobrindo a boca e narinas), capote e luvas estéreis; 

22. Colocar o campo cirúrgico estéril e isolar os cílios com o adesivo (drape) isolador; 

23. Implantar a lente evitando o contato com a região ocular do paciente, usar injetores 

para esse fim; 

24. Evitar a realização de incisões na área de fenda palpebral ou inferior; 

25. Aplicar 1 mg de cefuroxime intracameral na dosagem de 10mg/ml volume de 0,1 ml 

em solução salina (0.9%) intracameral no fim da cirurgia;  

26. A incisão deve estar selada ao final do procedimento; 

27. Reaplicar a quinolona tópica uma gota no fim da cirurgia (moxifloxacino).  

 

 

PÓS-OPERATÓRIAS IMEDIATAS 

1. Realizar curativo oclusivo com técnica asséptica no local cirúrgico e colocar 

tampão ocular; 

2. Marcar retorno para avaliação pós-operatória o mais precoce possível;  

3. Realizar orientações de cuidados pessoais que deverão ser realizas no ambiente 

domiciliar (ficha de cuidados pós-operatório);  

4. Orientar o uso dos colírios no pós-operatório.  

5. Avaliar e controlar adequadamente os níveis de glicemia em todos os pacientes 

diabéticos e evitar hiperglicemia (maior que 180 mg/dl) ou hipoglicemia no pré, 

trans e pós-operatório imediato.  

 

V. MAPEAMENTO 

NA 

 

VI. CUIDADOS ESPECIAIS / AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE 
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• Para pacientes alérgicos à iodopovidona, deve proceder a administração de colírio de 

clorexidina aquosa 0,05%, como alternativa.  

• Pacientes com alergia conhecida a cefuroxime deverá ter aplicação suspensa. Mantendo 

a profilaxia convencional descrita no Protocolo (colírios).  

• Injeção intravítrea: A injeção intravítrea é um procedimento cirúrgico invasivo com 

grande potencial para causar endoftalmite, portanto, todo o rigor utilizado em uma 

cirurgia deve ser dado durante esse procedimento, o que inclui a adequada paramentação 

cirúrgica, utilização de campos esterilizados e isolamento dos cílios. Em resumo, o risco 

potencial de endoftalmite justifica o uso de barreiras máximas de proteção. 

• Não reaproveitar os insumos:  Nunca reaproveitar soluções remanescentes, como por 

exemplo, a solução viscoelástica ou de BSS, de uma cirurgia para outra. Estes são de uso 

único, por paciente, e surtos relacionados a prática de reaproveitamento dessas soluções 

já foram reportados. 

• Cuidados com o ambiente cirúrgico: seguir as orientações contidas no 

POP/SCIH/001/2019                             Limpeza e desinfecção de objetos utilizados na 

assistência e POP/SHH-SH/012/2016 Limpeza concorrente das salas cirúrgicas.  

 

VII. INDICADORES 

• Incidência de endoftalmite em pacientes submetidos às cirurgias de catarata  
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