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RESUMO 
 

Este estudo objetivou validar o diagnóstico de enfermagem Ressecamento ocular em 
pacientes adultos internados em unidade de terapia intensiva (UTI). Trata-se de uma 
pesquisa metodológica de validação de diagnóstico de enfermagem desenvolvida em 
três etapas inter-relacionadas, a saber: ETAPA 1: Construção do diagnóstico de 
enfermagem Ressecamento ocular em pacientes adultos internados em UTI e das 
definições, fundamentada no referencial de análise de conceito e operacionalizada 
mediante Scoping Review; ETAPA 2: Análise de conteúdo diagnóstico, na qual os 
juízes julgaram a adequação dos conceitos criados anteriormente, mediante grupo 
focal; ETAPA 3: Validação clínica do diagnóstico de enfermagem Ressecamento 
ocular em pacientes adultos internados em UTI, executado por meio de estudo da 
acurácia dos indicadores clínicos do diagnóstico de enfermagem Ressecamento 
ocular, com delineamento transversal e abordagem quantitativa, realizado com 206 
pacientes internados na UTI de adultos de um hospital universitário localizado no 
nordeste brasileiro. Os dados coletados foram organizados e armazenados em um 
banco de dados construído no Microsoft Office Excel 2016 e analisados por um 
programa estatístico específico. O estudo obteve parecer favorável do Comitê de Ética 
em Pesquisa sob número 918.510 e CAAE 36079814.6.0000.5537. Foram 
obedecidas as recomendações da Resolução n° 466/12, aprovada pelo Conselho 
Nacional de Saúde do Ministério da Saúde, em 12 de dezembro de 2012. Na primeira 
etapa, foram selecionados 169 artigos e identificaram-se dois atributos, 32 
antecedentes e 12 consequentes. Na segunda etapa, após discussão no grupo focal, 
os juízes obtiveram consenso quanto à adequação de cada componente e definição 
do diagnóstico. Foram considerados 14 características definidoras, nove fatores 
relacionados, duas populações em risco e 20 condições associadas. Na terceira 
etapa, verificou-se mediante o modelo de classe latente a prevalência do diagnóstico 
de enfermagem Ressecamento ocular em 76,22% da amostra. Os indicadores clínicos 
Volume lacrimal diminuído e Excesso de secreção mucoide apresentaram valores 
elevados de especificidade. Além disso, Vasos sanguíneos dilatados na superfície 
ocular, Excesso de secreção mucoide, Filamento mucoide e Quemose apresentaram 
valores mais altos para sensibilidade. O fator relacionado que obteve significância 
estatística com o diagnóstico foi Lagoftalmia e as condições associadas foram: 
Diminuição do mecanismo de piscar, Medicamentos que alteram a homeostase da 
superfície ocular com redução do volume lacrimal, Ventilação mecânica, Doenças 
sistêmicas que alteram a homeostase da superfície ocular com redução do volume 
lacrimal, Ausência de reflexo córneo-palpebral, Ausência de resposta aos reflexos dos 
pares de nervos cranianos III, Ausência de resposta aos reflexos dos pares de nervos 
cranianos IV e Ausência de resposta aos reflexos dos pares de nervos cranianos VI. 
Conclui-se que os dados obtidos podem contribuir para uma melhor compreensão da 
manifestação do diagnóstico em adultos internados em UTI, bem como dos sinais 
mais importantes para inferência do Ressecamento ocular. Destarte, o diagnóstico de 
enfermagem Ressecamento ocular é válido em pacientes adultos internados em UTI. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Enfermagem; Processos de enfermagem; Síndromes do olho 
seco; Saúde ocular; Ressecamento; Unidades de terapia intensiva; Estudos de 
validação. 
  



 
 

ABSTRACT 
 

This study aimed to validate the nursing diagnosis Ocular dryness in adult patients 
hospitalized in an intensive care unit (ICU). This is a methodological research of 
validation of nursing diagnosis developed in three interrelated stages, namely: STAGE 
1: Construction of the nursing diagnosis Ocular dryness in adult patients hospitalized 
in an ICU and of the definitions, based on the concept analysis framework and 
operationalized through Scoping Review. STAGE 2: Analysis of diagnostic content, in 
which the evaluators judged the adequacy of previously created concepts, through 
focus group. STAGE 3: Clinical validation of nursing diagnosis Ocular dryness in adult 
patients hospitalized in an ICU, performed by means of a study of the accuracy of 
clinical indicators of nursing diagnosis Ocular dryness, with a cross-sectional design 
and quantitative approach, performed with 206 patients hospitalized in an ICU of adults 
of a university hospital located in the Brazilian northeast. The data collected was 
organized and stored in a database built in Microsoft Office Excel 2016 and analyzed 
by a specific statistical program. The study obtained a favorable opinion from the 
Research Ethics Committee under number 918.510 and CAAE 
36079814.6.0000.5537. The recommendations of Resolution nº 466/12, approved by 
the National Health Council of the Ministry of Health, on December 12, 2012, were 
obeyed. In the first stage, 169 articles were selected and two attributes, 32 antecedents 
and 12 consequent ones were identified. In the second stage, after discussion in the 
focus group, the judges obtained a consensus regarding the adequacy of each 
component and definition of the diagnosis. We defined 14 defining characteristics, nine 
related factors, two populations at risk and 20 associated conditions. In the third stage, 
was verified using the latent class model the prevalence of nursing diagnosis Ocular 
dryness in 76.22% of the sample. The clinical indicators Decreased lacrimal volume 
and Excess mucoid secretion presented high values of specificity. In addition, Dilated 
blood vessels on the ocular surface, Excess mucoid secretion, Mucoid filament and 
Chemosis presented higher values for sensitivity. The related factor that obtained 
statistical significance with the diagnosis was Lagoftalmia and the associated 
conditions were: Decreased blink mechanism, Medications that alter ocular surface 
homeostasis with reduction of lacrimal volume, Mechanical ventilation, Systemic 
diseases that alter ocular surface homeostasis with reduction of lacrimal volume, 
Absence of corneal-eyelid reflex, Absence of response to reflexes of pairs of cranial 
nerves III, Absence of response to reflexes of pairs of cranial nerves IV and Absence 
of response to reflexes of pairs of cranial nerves VI. It is concluded that the data 
obtained can contribute to a better understanding of the manifestation of the diagnosis 
in adults hospitalized in an ICU, as well as the most important signs for inference of 
Ocular dryness. Thus, the nursing diagnosis Ocular dryness is valid in adult patients 
admitted to the ICU. 

 

KEY WORDS: Nursing; Nursing Process; Dry Eye Syndromes; Eye Health; Dryness; 
Intensive Care Units; Validation Studies. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A realização deste trabalho apresenta o intuito de dar continuidade ao fluxo 

de conhecimento iniciado no mestrado, o qual faz parte da etapa final do projeto 

universal “Validação do diagnóstico de enfermagem Risco de olho seco em pacientes 

críticos”, financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico-CNPq, sob o processo número 444290/2014-1. Foi previamente 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte (UFRN), sob o parecer número 918.510 e CAAE 36079814.6.0000.5537. De 

tal forma, está em consonância com as recomendações da Resolução número 466/12, 

aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde. 

A elaboração do projeto universal ora mencionado partiu da problemática do 

olho seco visualizada na prática clínica com os pacientes internados em unidade de 

terapia intensiva, adicionada ao diagnóstico de enfermagem (DE) Risco de olho seco 

(00219) incluído na edição da NANDA-Internacional 2012-2014, com a finalidade de 

promover uma assistência de enfermagem sistematizada e cada vez mais precisa em 

relação a saúde ocular desta população, bem como oferecer evidências para a equipe 

multidisciplinar com o objetivo de atingir o melhor resultado na recuperação do ser 

humano. 

A execução do projeto universal permitiu a realização de duas dissertações e 

duas teses. O primeiro trabalho de dissertação foi realizado na perspectiva de clarificar 

o termo “olho seco” mediante análise de conceito. O segundo trabalho consistiu na 

minha dissertação de mestrado que objetivou identificar o diagnóstico de enfermagem 

Risco de olho seco e uma proposta preliminar da prevalência do ressecamento ocular 

como fenômeno clínico em pacientes adultos internados em unidade de terapia 

intensiva, cuja inferência diagnóstica foi realizada por enfermeiros diagnosticadores.  

O terceiro trabalho de tese versou sobre uma coorte cujo objetivo foi validar o 

diagnóstico de enfermagem Risco de olho seco da NANDA-Internacional em 

pacientes adultos internados em unidade de terapia intensiva, que culminou com a 

validação do DE Risco de olho seco, com a proposta de modificação de tradução do 

Risco de olho seco para Risco de ressecamento ocular, contemplado na edição da 

NANDA-Internacional 2018-2020 e também com a proposta preliminar baseada na 

prática clínica de tratar o ressecamento ocular não apenas como um fenômeno clínico, 

mas como um DE com foco no problema com o objetivo de permitir ao enfermeiro 



 
 

respaldo legal na sua inferência para que possa, desta forma, executar ações de 

enfermagem assertivas voltadas ao problema.  

Neste contexto, o presente trabalho é o quarto produto e a etapa final do 

projeto universal, o qual baseou-se na construção e validação do DE Ressecamento 

ocular em adultos internados em unidade de terapia intensiva. Para tanto, ressalta-se 

que a coleta de dados geral do projeto universal foi realizada numa perspectiva 

abrangente entre janeiro e julho de 2016, já no entendimento deste produto final 

baseado no novo DE com foco no problema.  

No entanto, ao vislumbrar a necessidade de atualização e clarificação do 

termo Ressecamento ocular para construção dos elementos do diagnóstico proposto, 

realizou-se em novembro de 2018 uma nova análise de conceito para subsidiar a 

construção do diagnóstico e a submissão a enfermeiros juízes para verificar a validade 

de conteúdo.  

Por fim, destaca-se que mesmo após as novas buscas na literatura para 

construção do DE e a verificação da validade de conteúdo, o banco de dados geral 

abrangia as variáveis necessárias para a etapa de validação clínica do novo 

diagnóstico, pois não sofreram modificações em suas mensurações, mas tornaram-

se mais claras em suas definições conceituais e operacionais. Desta maneira, o 

instrumento de coleta de dados foi adaptado para as variáveis necessárias para esta 

pesquisa, permitindo a elaboração de um novo banco de dados direcionado ao estudo 

de acurácia.  

A validação clínica foi então baseada na análise de classes latentes (ACL) 

com o objetivo de evitar o viés de incorporação, de acordo com as atualizações 

descritas na literatura para validação de diagnósticos de enfermagem. Porquanto, a 

problemática, as atualizações e as adequações realizadas foram esclarecidas e 

descritas nos tópicos subsequentes deste trabalho. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo tem por objeto a construção e validação do diagnóstico de 

enfermagem Ressecamento ocular em pacientes adultos internados em unidade de 

terapia intensiva (UTI).  

Desde a década de 70, iniciou-se na enfermagem o processo contínuo de 

raciocínio para o desenvolvimento do diagnóstico de problemas. Neste contexto, foi 

identificado que os enfermeiros diagnosticavam e interviam de forma independente 

sobre problemas relacionados aos pacientes e às suas famílias, diferentemente dos 

diagnósticos médicos. Com isso, foram investidos esforços no sentido de desenvolver 

uma taxonomia de diagnósticos de enfermagem, na qual destaca-se a NANDA 

Internacional (NANDA-I) como um sistema de classificação da enfermagem que se 

encontra em constante revisão e atualização baseadas em evidências (HERDMAN; 

KAMITSURU, 2018).  

Cada disciplina de cuidados em saúde converge a um conjunto de 

conhecimento único para o atendimento ao ser humano, que caracteriza a profissão 

como ciência. Neste contexto, os enfermeiros diagnosticam respostas humanas 

indesejáveis, vulnerabilidades e estados de promoção da saúde (HERDMAN; 

KAMITSURU, 2018). 

Os diagnósticos de enfermagem caracterizam-se como como um processo de 

raciocínio clínico de interpretação e agrupamento dos dados coletados que permite 

estabelecer relações entre seus elementos por meio de uma série de atividades 

cognitivas, que resultam com a tomada de decisão (julgamento clínico) sobre os 

conceitos diagnósticos de enfermagem que traduzem, com maior precisão, as 

respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do 

processo saúde e doença (HERDMAN; KAMITSURU, 2018; BRASIL, 2009). 

Ademais, configuram-se como base para a seleção de intervenções com as 

quais se objetiva alcançar os resultados esperados. Porquanto, tem como propósitos 

documentar a prática clínica e comunicação profissional do enfermeiro e, sobretudo, 

auxiliar no desenvolvimento de conhecimentos que permitam o aperfeiçoamento da 

disciplina de enfermagem como uma prática independente fundamentada em saberes 

profissionais (HERDMAN; KAMITSURU, 2018; BRASIL, 2009). 

Assim, a implementação do Processo de Enfermagem (PE) como um 

instrumento metodológico que guia e sistematiza o trabalho profissional do enfermeiro 
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proporciona estimada relevância (BRASIL, 2009; CARVALHO et al., 2013). Nesta 

perspectiva, o enfermeiro pode valer-se de sistemas de classificação, taxonomias 

importantes para padronização da linguagem profissional que complementam a 

formulação do plano de cuidados, como os diagnósticos de enfermagem da NANDA-

I, a Nursing Outcomes Classification e a Nursing Intervention Classification 

(HERDMAN; KAMITSURU, 2018; MOORHEAD et al., 2016; BULECHEK et al., 2016).  

Na versão 2018-2020, a NANDA-I apresenta 244 diagnósticos, dos quais 17 

são novos, agrupados em 13 domínios e 47 classes. A publicação de novos 

diagnósticos estimula a execução de estudos de validação em diferentes localidades 

do mundo, com a finalidade de fornecer níveis mais altos de evidências científicas. As 

revisões e novas propostas diagnósticas são submetidas a uma análise sistemática a 

fim de identificar sua relação com os critérios determinados para um diagnóstico de 

enfermagem. Após isto, estas propostas são submetidas a distintas fases de 

apreciação de acordo com evidências que indicam o nível de desenvolvimento ou 

validação (HERDMAN; KAMITSURU, 2018). 

Os estudos de validação de diagnósticos de enfermagem apresentam 

estimada relevância para avanços do conhecimento em relação ao uso da linguagem 

padronizada, uma vez que comunica a essência dos cuidados de enfermagem, auxilia 

na melhora da prática profissional por meio da pesquisa e colabora para o 

fortalecimento de uma assistência de enfermagem segura (BOTARELLI, 2016; 

HERDMAN; KAMITSURU, 2018). 

Os critérios do nível de evidência (LOE, level of evidence) da NANDA-I foram 

analisados e revisados pelo Comitê de Pesquisa e Educação da NANDA-I no sentido 

de melhor refletir sobre a enfermagem baseada em evidências. A figura 1 seguinte 

representa a classificação da NANDA-I em relação aos níveis de evidência 

(HERDMAN; KAMITSURU, 2018). 
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Figura 1. Classificação da NANDA-I (2018) em relação aos níveis de evidência (LOE, 
level of evidence). Natal, 2019 
Fonte: elaboração própria. 
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Neste sentido, salienta-se que a proposta diagnóstica deste estudo se 

encontra no desenvolvimento para nível de evidência LOE 3.3, uma vez que partiu da 

análise conceitual e finalizou com uma descrição de estudos relacionados ao 

diagnóstico, com características definidoras, fatores relacionados, população em risco 

e condições associadas, ou seja, um estudo clinico realizado em amostra restrita. 

Apesar da análise conceitual ter sido feita em um âmbito geral, o delineamento 

utilizado para validação diagnóstica tem uma amostra específica aos pacientes 

internados na unidade de terapia intensiva, o que não permite a generalização para a 

população geral. Entretanto, serão perspectivas para estudos futuros no sentido de 

aprimorar progressivamente o desenvolvimento deste constructo, ao levar em 

consideração a continuidade do fluxo do conhecimento dentro da pesquisa 

translacional no sentido de gerar evidências de alto nível. 

As respostas humanas são o cerne dos diagnósticos de enfermagem. Assim, 

um diagnóstico pode ser focado em um problema, um estado de promoção da saúde 

ou um risco potencial. O diagnóstico de enfermagem com foco no problema refere-se 

a um julgamento clínico em relação a uma resposta humana indesejável associada a 

uma condição de saúde que existe em um indivíduo, família, grupo ou comunidade 

(HERDMAN; KAMITSURU, 2018). 

É válido ressaltar que o título e a definição de cada diagnóstico de 

enfermagem sejam claros para que os enfermeiros da prática clínica conheçam as 

definições dos diagnósticos normalmente utilizados e também os elementos que 

caracterizam os indicadores diagnósticos como características definidoras, fatores 

relacionados ou de risco, população em risco e condições associadas. Os dois últimos 

indicadores foram incorporados na versão 2018-2020 da NANDA-I (HERDMAN; 

KAMITSURU, 2018). 

Características definidoras são indicadores subjetivos ou objetivos (sinais ou 

sintomas) observáveis que juntos formam as manifestações de um diagnóstico. Os 

fatores relacionados são as causas ou fatores contribuintes que apresentam relação 

com o diagnóstico de enfermagem. Os fatores de risco são potencialidades que 

aumentam a vulnerabilidade de indivíduos, famílias, grupos ou comunidades a um 

evento insalubre. As populações em risco são grupos de indivíduos que partilham 

características comuns que aumentam a suscetibilidade a determinadas respostas e 

as condições associadas são diagnósticos médicos, lesões, procedimentos, 

dispositivos médicos ou agentes farmacêuticos que não são independentemente 
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modificáveis pelo enfermeiro, mas servem para fundamentar a inferência diagnóstica 

(HERDMAN; KAMITSURU, 2018). 

Os diagnósticos de enfermagem da NANDA-I são conceitos construídos 

mediante um sistema multiaxial de sete eixos (figura 2). Na Taxonomia II o eixo 

configura-se como uma dimensão da resposta humana estimada no julgamento 

diagnóstico. Os eixos são representados nos títulos dos diagnósticos mediante seus 

valores e podem apresentar-se de forma explícita, implícita ou não ser pertinente para 

determinado diagnóstico. O Eixo 1 (o foco do diagnóstico) e o Eixo 3 (julgamento) são 

componentes essenciais de um diagnóstico de enfermagem, o Eixo 2 (sujeito do 

diagnóstico) também é fundamental, entretanto, pode estar implícito, não constituindo 

parte do título. O Comitê de Desenvolvimento de Diagnósticos (Diagnosis 

Development Committee - DDC) estabelece a descrição dos eixos no envio para 

análise de diagnósticos (HERDMAN; KAMITSURU, 2018). 

 

 

Figura 2. Sistema multiaxial de eixos da NANDA-I (2018). Natal, 2019 
Fonte: elaboração própria. 

 

Porquanto, antes de iniciar a avaliação do paciente é necessário conhecer os 

conceitos centrais ou os focos dos diagnósticos de enfermagem. O entendimento do 

cerne/foco conceitual possibilita ao enfermeiro identificar padrões nos dados 

coletados e diagnosticar de forma precisa (HERDMAN; KAMITSURU, 2018). Desta 

forma, a construção e validação do diagnóstico de enfermagem Ressecamento ocular 

apresenta estimada relevância por ser atualmente considerado um dos focos dos 

diagnósticos de enfermagem da taxonomia II da NANDA-I, além de trabalhar com um 

fenômeno diretamente ligado ao exercício dos profissionais de enfermagem que 

trabalham principalmente em serviços de cuidados intensivos. 
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Diagnosticar respostas humanas indesejáveis e estados de risco apresenta o 

direcionamento ao planejamento de metas e intervenções de enfermagem e assim, 

compete ao enfermeiro a responsabilidade de diagnosticar de forma acurada. Deste 

modo, a identificação de dados clínicos de pacientes que apresentem o 

Ressecamento ocular pode permitir a execução de ações mais assertivas voltadas 

para a prevenção de agravos subsequentes (ARAÚJO, 2016). 

Pacientes internados em UTI apresentam uma probabilidade aumentada de 

manifestarem alterações na superfície ocular por estarem, em sua maioria, em estado 

geral grave e necessitarem de assistência ventilatória, cuidados complexos, 

procedimentos invasivos e uso de variados medicamentos, como sedativos e 

bloqueadores neuromusculares para manutenção da terapêutica clínica e dos 

parâmetros vitais. Desta forma, ressalta-se a importância do cuidado ocular no sentido 

de evitar complicações e danos à saúde (FERNANDES et al., 2016; GRIXTI; SADRI; 

DATTA, 2012a).  

Ao relacionar as alterações oculares e a permanência de pacientes internados 

em UTI, estudo anterior verificou uma incidência de 53,0% de olho seco nos 

participantes avaliados (ARAÚJO et al., 2016). Outra pesquisa revela que 32,2% dos 

pacientes apresentaram olho seco e 13,8% desenvolveram abrasão corneal no quinto 

dia de internação (ALAVI et al., 2013). Ademais, estudo de coorte em amostra 

semelhante demonstrou em seus resultados uma incidência de olho seco em 75,3% 

dos pacientes analisados (BOTARELLI, 2016).  

Outro estudo realizado com o objetivo de avaliar os problemas da superfície 

ocular em pacientes internados em UTI verificou que a hiperemia conjuntival foi o sinal 

ocular mais observado, presente em 56,25% dos pacientes analisados. Salienta-se 

que esta condição é um dos sinais presentes nos pacientes com disfunções do filme 

lacrimal (SARITAS et al., 2013). 

Neste ínterim, é válido destacar que na versão 2018-2010 da NANDA-I se 

encontra o diagnóstico de enfermagem Risco de ressecamento ocular (00219), 

anteriormente nomeado como Risco de olho seco, definido como suscetibilidade a 

desconforto ocular ou dano à córnea e à conjuntiva ocasionados por deficiência 

quantitativa e/ou qualitativa do filme lacrimal, responsáveis pela hidratação do olho, 

que pode comprometer a saúde. Seus fatores de risco incluem o ar condicionado, 

conhecimento insuficiente sobre os fatores modificáveis, deficiência de vitamina A, 
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excesso de vento, exposição ao sol, ingestão de cafeína, leitura prolongada, poluição 

do ar, tabagismo e umidade baixa (HERDMAN; KAMITSURU, 2018). 

O olho seco, de forma distinta, é um termo de diagnóstico médico incluído na 

Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à 

Saúde (CID-10) utilizado para referir-se a diversas condições e doenças ocasionadas 

devido à umidade e lubrificação inadequadas do olho. Caracteriza-se como uma perda 

da homeostase do filme lacrimal desencadeada pelo ressecamento da superfície 

ocular, evidenciado por sinais e sintomas oculares, como ardência, sensação de corpo 

estranho, fotofobia, hiperemia e distúrbios da acuidade visual. Porquanto, a 

instabilidade e hiperosmolaridade do filme lacrimal, inflamação e danos da superfície 

ocular e anormalidades neurosensoriais exercem funções de caráter etiológico 

(FERNANDES et al., 2018; WOLFFSOHN et al., 2017). 

O termo “olho seco” era o cerne conceitual do diagnóstico de enfermagem 

Risco de olho seco da taxonomia da NANDA-I (2015-2017). Entretanto, a partir do 

aprofundamento do fenômeno desenvolvido em pesquisa anterior, emergiu a 

premência de repensar o foco do diagnóstico de risco como vulnerabilidade a uma 

resposta humana indesejável e não como doença, uma vez que os sistemas de 

linguagem padronizada da disciplina de enfermagem possuem uma abordagem 

direcionada para as respostas humanas que excedem o limite de concepção isolada 

de doença. Portanto, os termos descritos em seus títulos diagnósticos devem ser 

compreendidos mediante uma perspectiva de enfermagem (BOTARELLI, 2016; 

CARVALHO; CRUZ; HERDMAN, 2013).  

Neste entendimento, estudo anterior propôs a modificação do diagnóstico 

apresentado nas versões anteriores da NANDA-I Risco de olho seco para Risco de 

ressecamento ocular (BOTARELLI, 2016). Ademais, conforme descrito pelo Relatório 

do International Dry Eye WorkShop II (DEWS II), ainda não há padrão-ouro no 

diagnóstico de olho seco e, portanto, observa-se nas publicações científicas que 

existe uma heterogeneidade na metodologia e nos critérios diagnósticos da doença. 

Um grande obstáculo no diagnóstico da síndrome do olho seco tem sido a falta de 

associação entre os sintomas oculares experimentados pelos pacientes e os 

resultados de testes clínicos selecionados (WOLFFSOHN et al., 2017; AKPEK et al., 

2018; BRISSETTE et al., 2018; KYEI et al., 2018).  

Vários testes atualmente são utilizados para diagnosticar distúrbios da 

superfície ocular e do filme lacrimal, a saber: o teste do tempo de ruptura para avaliar 
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a estabilidade do filme lacrimal, a coloração da superfície ocular para avaliar a doença 

da superfície ocular, o teste de Schirmer e o teste de  desaparecimento da 

fluoresceína para avaliar produção e eliminação de lágrimas e o teste de osmolaridade 

lacrimal (FERNANDES et al., 2018). 

Em específico, os métodos utilizados para identificação do olho seco em UTI 

identificados por um estudo de revisão incluem: o teste de Schirmer em 76,5% dos 

estudos, rosa bengala em 52,9%, coloração com fluoresceína em 47% e tempo de 

ruptura do filme lacrimal em 41,2% como os mais frequentes (CÂMARA et al., 2016). 

O corante rosa bengala é tóxico para o epitélio da córnea e mais agressivo para a 

região ocular. Ademais, o conservante utilizado para a coloração com fluoresceína 

pode também causar toxicidade e resultar em dano epitelial da superfície ocular 

(ZEEV et al., 2014). 

Em virtude de não existir respaldo legal para o enfermeiro em relação à 

realização de outros testes específicos, principalmente aqueles que necessitam da 

instilação de alguma substância, destaca-se o teste de Schirmer como prático para 

execução e análise da volumetria lacrimal. Os profissionais da enfermagem treinados 

são aptos a realizá-lo e, portanto, sua mensuração em pacientes internados em UTI 

permite a minimização de futuros agravos oculares (CÂMARA et al., 2016; ARAÚJO, 

2016). 

De tal modo, conforme descrito em estudos anteriores, em virtude da 

dificuldade na padronização diagnóstica do olho seco e de sua inclusão como doença 

de diagnóstico médico na CID-10, torna-se fundamental unificar e delimitar o uso de 

um termo nomeadamente direcionado para a enfermagem com o entendimento de 

uma resposta humana indesejável (BOTARELLI, 2016; ARAÚJO, 2016).  

No sentido de apropriação profissional e ao levar em consideração este 

contexto já posto, compreende-se a necessidade de utilizar o termo Ressecamento 

ocular como uma resposta humana indesejável, permeada por um estágio precoce da 

disfunção do filme lacrimal. Notadamente a esta resposta humana, o enfermeiro tem 

a capacidade de avaliar sua presença, gravidade e implementar assim atividades 

específicas voltadas para prevenção contra o Ressecamento ocular, mediante uso de 

seus sistemas de classificação. Portanto, justifica-se a importância da realização 

desta pesquisa como uma modificação deste estado de risco para um diagnóstico com 

foco no problema, a qual partiu de uma proposta preliminar descrita por Botarelli 

(2016) (HERDMAN; KAMITSURU, 2018; ARAÚJO, 2016; BOTARELLI, 2016). 
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Diagnosticar e intervir sobre respostas humanas torna-se complexo para os 

profissionais, mormente quando vários sinais e sintomas estão presentes, nos quais 

realizar a distinção é ainda mais difícil (ARAÚJO, 2016). Desta forma, a construção e 

validação do diagnóstico de enfermagem Ressecamento ocular em pacientes 

internados em UTI poderá promover importantes benefícios à prestação do cuidado 

ocular, na concepção da segurança do paciente. 

Com a finalidade de minimizar os eventos adversos para a saúde do paciente, 

no Brasil a portaria número 591 de 1º de abril de 2013 institui o Programa Nacional de 

Segurança do Paciente (PNSP). A segurança do paciente se caracteriza como 

redução do risco a um mínimo aceitável de dano desnecessário referente ao cuidado 

em saúde (BRASIL, 2013).  

Ao considerar os danos desnecessários, especialmente no caso do 

Ressecamento ocular, a equipe de enfermagem deve agir mediante estratégias para 

identificar precocemente respostas humanas que indiquem a presença do 

Ressecamento ocular e, desta forma, promover a integridade ocular com o uso de 

medidas preventivas específicas. O conhecimento insuficiente para prevenir lesões 

oculares pode levar a consequências graves, que vão desde o desenvolvimento do 

ressecamento até sequelas irreversíveis como a perda da visão. Desta forma, a saúde 

dos olhos deve ser uma prioridade no cuidado de pacientes internados em UTI, uma 

vez que as sequelas podem ter um efeito importante sobre a qualidade de vida do 

paciente (FRANÇA et al., 2016). 

Para tanto, ressalta-se que esta proposta está em consonância com o Plano 

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

– OMS, ao gerar dados que visem a monitoração de problemas, identificação de 

prioridades e fortalecimento sobre a importância da saúde ocular (WHO, 2013). 

Diante desta problemática, a equipe de saúde deve permitir um ambiente 

seguro, promover a detecção precoce do problema e executar intervenções que 

reduzam o risco de danos oculares. Neste contexto, a enfermagem apresenta papel 

essencial por fornecer assistência direta aos pacientes, a fim de evitar lesões graves 

resultantes do Ressecamento ocular e manter a integridade da córnea. No entanto, o 

cuidado é muitas vezes postergado devido ao pouco conhecimento dos enfermeiros 

e da equipe multidisciplinar sobre a anatomia e fisiologia do olho, avaliação ocular e 

os cuidados que podem ser implementados para evitar possíveis prejuízos (FRANÇA 

et al., 2016).  
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De tal modo, este estudo remete-se a linha de pesquisa Desenvolvimento 

Tecnológico em Saúde e Enfermagem do Programa de Pós-graduação em 

Enfermagem (PGENF) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), ao 

levar em consideração que o cuidado de enfermagem envolve todas as dimensões 

tecnológicas, desde os equipamentos até as relações humanas (CARGNIN et al., 

2016; PEREIRA et al., 2012). 

A harmonia entre estas dimensões da tecnologia são importantes e exigem 

saberes e habilidades de caráter relacional. Na enfermagem, a tecnologia gera 

impacto significativo no processo de trabalho, sobretudo quando os conhecimentos 

científicos são aplicados de modo sistemático, como no PE, no sentido de garantir a 

melhor recuperação do ser humano. Ainda, é importante enfatizar que o uso de 

tecnologias para a prestação de cuidados não deve ser compreendido como contrária 

ao indivíduo, e sim como fator de humanização, até mesmo nos ambientes mais 

tecnologicamente intensos de cuidados, como a UTI (CARGNIN et al., 2016; 

PEREIRA et al., 2012). 

Portanto, a execução desta pesquisa justifica-se com base nos seguintes 

pontos: 

• A necessidade de produção de conhecimento voltada para o diagnóstico de 

respostas humanas indesejáveis, com a inclusão de diagnósticos focados no 

problema como estratégia de fortalecimento da ciência da enfermagem;  

• A premência em clarificar o conceito Ressecamento ocular, bem como seus 

indicadores diagnósticos e definições conceituais e operacionais. 

• A importância de validar diagnósticos de enfermagem em cenários clínicos 

reais mediante pesquisas, no intuito de gerar níveis de evidências; 

• A constatação de que na UTI o cuidado ocular está postergado em detrimento 

às ações de maior complexidade, que predispõem o paciente ao risco de 

lesões oculares graves iniciadas pelo Ressecamento ocular; 

• A motivação de implementar pesquisas que atendam as recomendações do 

plano mundial sobre saúde ocular 2014-2019 da Organização Mundial da 

Saúde (WHO, 2013); 

• A necessidade de gerar dados científicos que retratem a magnitude e os 

possíveis fatores que predispõem ao desenvolvimento da deficiência visual e 

as tendências ao longo do tempo (WHO, 2013);  



26 
 

• A importância de demonstrar o impacto que os enfermeiros têm na prática 

clínica e no sistema de prestação de cuidados de saúde; 

• A indispensável necessidade de promover um cuidado seguro, ao levar em 

consideração o PNSP, com o conhecimento sobre os indicadores 

diagnósticos do Ressecamento ocular no contexto dos pacientes internados 

em UTI; 

• A premente necessidade social de garantir a detecção precoce de problemas 

para garantir a execução de atividades de enfermagem adequadas e um 

cuidado sistematizado pautado na cientificidade, raciocínio clínico e 

julgamento diagnóstico do enfermeiro ao relacionar a temática com o 

desenvolvimento tecnológico em saúde e enfermagem. 

Frente ao exposto, pretende-se com a operacionalização deste estudo, 

responder às seguintes questões norteadoras: Qual o conceito do Ressecamento 

ocular? Quais os atributos que o definem? Quais os antecedentes e consequentes do 

Ressecamento ocular? Como definir e mensurar os indicadores clínicos do 

diagnóstico de enfermagem Ressecamento ocular? Quais indicadores clínicos podem 

mais acuradamente diagnosticar o Ressecamento ocular em pacientes adultos 

internados em unidade de terapia intensiva? O diagnóstico de enfermagem 

Ressecamento ocular é válido em pacientes internados em unidade de terapia 

intensiva? 

Ao representar os conhecimentos da ciência da enfermagem, a taxonomia 

fornece a estrutura para uma linguagem padronizada e sistematizada de comunicação 

dos diagnósticos de enfermagem. O uso destes diagnósticos em interações com o 

paciente ou com os familiares permitem a compreensão dos assuntos que são o foco 

da enfermagem e envolve os indivíduos nos próprios cuidados e, além disso, 

possibilita aos enfermeiros envolvidos com pesquisa acadêmica comunicarem sobre 

fenômenos que preocupam determinada área de modo padronizado, de maneira a 

resultar com a evolução da ciência da enfermagem (HERDMAN; KAMITSURU, 2018). 

Assim, entende-se que a execução deste estudo apresenta relevância para a 

enfermagem e avanços do conhecimento em relação ao estado da arte do objeto em 

estudo, pois o uso da linguagem padronizada mediante a NANDA-I comunica a 

essência dos cuidados de enfermagem e auxilia na melhora da prática profissional por 

meio da pesquisa. Portanto, a operacionalização de estudos voltados para contínuo 

desenvolvimento e o uso dessa taxonomia ajuda no avanço do conhecimento e nos 



27 
 

esforços da enfermagem em ganhar maior visibilidade no cenário da política de saúde 

ao utilizar como objeto seus sistemas de classificação.  

Logo, a execução desta pesquisa tornou-se necessária para a divulgação de 

um suporte científico que fundamente a prática de enfermagem, ao levar em 

consideração que o cuidado ocular está postergado em detrimento às ações de maior 

complexidade, que predispõem o paciente ao risco de lesões oculares graves 

iniciadas pelo Ressecamento ocular. Além disso, versa sobre uma condição 

prejudicial, passível de ser evitada mediante procedimentos considerados simples e 

de fácil acesso e seus resultados proporcionam o desenvolvimento de estratégias 

para a detecção precoce e prevenção do Ressecamento ocular e demais agravos 

subsequentes na Unidade de Terapia Intensiva, com um conhecimento direcionado 

para a prática voltado para as vulnerabilidades e respostas humanas indesejáveis.  

Este estudo apresenta a seguinte hipótese: 

H1: Os indicadores do diagnóstico de enfermagem Ressecamento ocular construído 

são válidos em pacientes adultos internados em unidade de terapia intensiva.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 GERAL 

Validar o diagnóstico de enfermagem Ressecamento ocular em pacientes 

adultos internados em unidade de terapia intensiva. 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

Construir o diagnóstico de enfermagem Ressecamento ocular em pacientes 

adultos internados em unidade de terapia intensiva mediante análise de conceito. 

Construir definições conceituais e operacionais para os indicadores clínicos 

do diagnóstico de enfermagem Ressecamento ocular para pacientes adultos 

internados em unidade de terapia intensiva. 

Verificar com juízes a validade do conteúdo do diagnóstico de enfermagem 

Ressecamento ocular em pacientes adultos internados em unidade de terapia 

intensiva.  

Analisar a validade dos indicadores clínicos do diagnóstico de enfermagem 

Ressecamento ocular em pacientes adultos internados em unidade de terapia 

intensiva. 

Identificar as possíveis relações existentes entre os fatores relacionados, 

populações em risco, condições associadas e a ocorrência do diagnóstico de 

enfermagem Ressecamento ocular em pacientes adultos internados em unidade de 

terapia intensiva.  
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3 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 

Foi utilizado o modelo de validação de diagnósticos de enfermagem segundo 

Lopes, Silva e Araújo (2012), o qual preconiza as seguintes etapas metodológicas a 

serem seguidas para realizar a validação de um diagnóstico: (1) análise de conceito, 

(2) análise de conteúdo por juízes e (3) análise da acurácia dos indicadores clínicos 

(figura 3). Ademais, são descritas as etapas do modelo juntamente com algumas 

atualizações apresentadas pelos autores e adaptações ao estudo proposto. 

 

 

Figura 3. Etapas metodológicas a serem seguidas para validação diagnóstica de 
enfermagem segundo Lopes, Silva e Araújo (2012). Natal, 2019 
Fonte: elaboração própria. 

 

3.1 ANÁLISE DE CONCEITO 

A análise de conceito consiste na primeira etapa a ser realizada para o 

processo de validação de diagnósticos de enfermagem. Identificar atributos, 

antecedentes e consequentes de um diagnóstico de enfermagem configura-se como 

a finalidade da análise de conceito para este estudo, os quais são usados para 

identificar a definição do diagnóstico (atributos) e para identificar os fatores 

relacionados (antecedentes) e características definidoras (consequentes). Ademais, 

nesta etapa são identificadas também as populações em risco e as condições 

associadas que permeiam o diagnóstico (figura 4), além da construção das definições 

conceituais e operacionais para cada indicador clínico (LOPES; SILVA; ARAÚJO, 

2012). 

Análise de 
conceito

Análise de 
conteúdo

Análise de 
Acurácia

Validação 
diagnóstica de 
enfermagem
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Figura 4. Relação entre os elementos da análise de conceito e dos diagnósticos de 
enfermagem. Natal, 2019 
Fonte: elaboração própria. 

 

A definição conceitual fornece uma variável ou conceito com significado 

compreensivo, estabelecido por meio de análise de conceito, derivação de conceito 

ou síntese de conceito (BURNS; GROVE, 1995). A definição operacional descreve o 

que será mensurado e como será realizado, de forma a aumentar a fidedignidade e 

validade dos dados, facilitar a reprodução da pesquisa e proporcionar ao pesquisador 

relatar novos achados (GRANT; KINNEY, 1991). 

O desenvolvimento de uma linguagem padronizada para descrever a prática 

de enfermagem é um dos principais usos da análise do conceito (WALKER; AVANT, 

2019). Cada diagnóstico de enfermagem é composto por um núcleo conceitual 

constituído por um conjunto de características, o qual permite o estabelecimento de 

relações temporais entre fatores que antecedem e se relacionam para a delimitação 

de um conceito e as consequências desta delimitação. Deste modo, no processo de 

validação de diagnóstico de enfermagem existem três elementos essenciais, a saber: 

a definição, os fatores etiológicos e os indicadores clínicos (LOPES; SILVA; ARAÚJO, 

2013).  

Os antecedentes de um conceito representam os fatores etiológicos de um 

diagnóstico de enfermagem, os atributos essenciais compõem a definição do 

diagnóstico e os indicadores clínicos constituem os consequentes. Ao empregar os 
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indicadores clínicos como consequentes, estabelece-se o entendimento de 

diagnóstico como um processo de raciocínio clínico, fato este diretamente associado 

aos métodos de validação de diagnósticos de enfermagem (LOPES; SILVA; ARAÚJO, 

2013).  

Apesar de existirem muitos modelos de análise de conceito propostos na 

literatura, neste estudo, a análise de conceito será fundamentada no referencial 

proposto por Walker e Avant (2019), o qual se baseia na proposta de Wilson e inclui 

a execução de oito passos, conforme descrito na figura 5 abaixo.  

 

 

Figura 5. Passos metodológicos para execução da análise de conceito proposto por 
Walker e Avant (2019). Natal, 2019 
Fonte: elaboração própria. 

 

Tal método propõe esclarecer equívocos e clarificar conceitos relevantes, na 

perspectiva de contribuir para o desenvolvimento da prática da enfermagem 

(WALKER; AVANT, 2019).   

 

 

• A seleção do conceito deve refletir o tópico ou área de maior interesse para
estudo(1) Seleção do conceito; 

• A determinação dos objetivos ajuda a focar a atenção exata no que se pretende
executar na análise conceitual. Essencialmente, responde a pergunta: "Por qual
motivo esta análise será realizada?"

(2) Determinação dos objetivos da análise 
conceitual; 

• identifica de uma maneira mais ampla as variações do uso do conceito.
(3) Identificação dos possíveis usos do 

conceito; 

• Determinar os atributos de definição de um conceito é o cerne da análise. O
objetivo é demonstrar o conjunto de atributos que são mais frequentemente
associado com o conceito e que permitem visualizá-lo de uma forma mais ampla.

(4) Determinação dos atributos críticos ou 
essenciais; 

• Um caso de modelo é um exemplo da utilização do conceito que demonstra
todos os atributos de definição do conceito. Casos modelos podem ser exemplos
da vida real, encontrados na literatura, ou construídos.

(5) Construção de um caso modelo; 

• A identificação de casos adicionais tem como objetivo auxiliar na delimitação do
que é mais importante como atributo para definição do conceito e o que é
irrelevante.

(6) Desenvolvimento de outros casos: 
limítrofes, relacionados, contrários 

inventados e ilegítimos; 

• Antecedentes são os eventos que precedem a ocorrência do conceito. Os
consequentes, por outro lado, são os eventos que decorrem como um resultado
do conceito.

(7) Identificação de antecedentes e 
consequentes do conceito;

• As referências empíricas são referentes a forma de mensuração do conceito ou
determinação da sua existência no mundo real.(8) Definição de referências empíricas. 
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3.2 ANÁLISE DE CONTEÚDO POR JUÍZES 

A análise de conteúdo por juízes é a segunda etapa do processo metodológico 

da validação diagnóstica de enfermagem. Neste modelo, o termo análise é usado em 

detrimento da validação em virtude de os autores relatarem que além do processo de 

validação ser complexo, não se pode garantir que a opinião de um grupo, geralmente 

pequeno, de indivíduos possa afirmar que determinado conjunto particular de 

indicadores clínicos e fatores etiológicos representem o exato conteúdo de um 

diagnóstico. Portanto, esta etapa se aproxima mais de uma pré-análise, o que justifica 

o uso do termo análise do conteúdo diagnóstico (LOPES; SILVA; ARAÚJO, 2013). 

O intuito desta etapa é estimar a proporção de experts que concordam com a 

inclusão de um determinado indicador clínico como um componente de um 

diagnóstico de enfermagem específico, as definições operacionais construídas para 

cada indicador e a definição construída do diagnóstico revisado (LOPES; SILVA; 

ARAÚJO, 2012). 

Para tanto, é importante levar em consideração que não existe um consenso 

na literatura sobre o perfil mínimo de experts. Apesar da proposta de Fehring 

descrever critérios ponderados, apresenta-se extremamente voltada para a visão de 

titulação acadêmica. Assim, devido à dificuldade em determinar um perfil apropriado 

e de encontrar indivíduos com expertise, é plausível que boa parte dos participantes 

dos estudos de validação apresente um perfil mais próximo de uma proficiência do 

que de expertise. Desta forma, juízes ou avaliadores são termos mais adequados para 

definir estes participantes (LOPES; SILVA; ARAÚJO, 2013). 

Em virtude das dificuldades supracitadas em estabelecer um padrão 

metodológico para a análise de conteúdo diagnóstico por juízes, autores sugerem a 

fundamentação na teoria da diversidade preditiva mediante a abordagem da 

“sabedoria do efeito multidão” ou também chamada de “sabedoria coletiva”, a qual 

emprega o conhecimento coletivo de um grupo para julgar sobre a adequação dos 

conceitos envolvidos no diagnóstico de interesse (LOPES; SILVA, 2016). 

Essa abordagem assegura que o agregado das opiniões de muitas pessoas 

com níveis de expertise diferentes tende a apresentar uma melhor precisão nas 

inferências quando comparado com todas as suposições individuais separadas ou 

mesmo das suposições isoladas de experts, uma vez que o erro de predição individual 

é reduzido quando se leva em consideração os julgamentos coletivos com diferentes 

níveis de conhecimento. Desta forma, nesta etapa os juízes julgam quais elementos 
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identificados na revisão representam o diagnóstico e quais deverão ser eliminados ou 

revisados (LOPES; SILVA, 2016). 

Neste estudo, esta etapa do referencial metodológico foi adaptada e realizada 

por juízes mediante grupo focal, em virtude de o Ressecamento ocular ser um termo 

recente com discussão ainda limitada na área da enfermagem. Os grupos focais 

representam uma técnica de coleta de dados que valoriza a comunicação entre os 

participantes da pesquisa e são projetados para valorizar a interação grupal e para 

fornecer tipos diferentes de dados. As perguntas são feitas a um grupo de pessoas, 

que podem falar umas com as outras, perguntar, trocar experiências e pontos de vista. 

Tem sido utilizado para analisar as experiências das pessoas acerca de determinado 

tema (BACKES et al., 2011). 

Norteia-se pela interação entre as pessoas para obtenção dos dados 

necessários à pesquisa. O grupo focal é uma técnica que integra, discute e avalia o 

tema proposto. Essa técnica é vantajosa, porque permite a análise de declarações e 

relatos sobre experiências e eventos, bem como o contexto interacional dessas 

declarações e relatos (BACKES et al., 2011). 

O grupo focal permite uma coleta acurada ao proporcionar uma discussão 

coletiva, interacional e exaustiva e permitir uma reflexão aprofundada de cada 

componente do conceito. Além do mais, apesar de não demonstrar quantitativamente, 

a discussão coletiva obtém o consenso sobre a inteligibilidade de cada definição com 

frases simples, claras e que expressem uma única ideia (clareza), a coerência dos 

componentes em relação a estrutura diagnóstica (relevância) e uma definição única 

para cada indicador que permita a diferenciação entre os componentes do diagnóstico 

(precisão) (BACKES et al., 2011). 

Alguns autores recomendam que essa técnica deva ter de seis a quinze 

participantes, uma vez que grupos com uma maior quantidade de pessoas 

proporciona a possibilidade de ocorrer conversas fora do foco que influenciam 

negativamente nos resultados. Quando se deseja obter um quantitativo de ideias mais 

abrangentes, é mais apropriado optar por um grupo maior. Entretanto, quando se tem 

o objetivo de aprofundar as expressões de cada participante, um grupo pequeno é 

mais adequado (BACKES et al., 2011; BUSANELLO et al., 2013). 

A classificação do nível de conhecimento dos avaliadores representa uma 

importante etapa do processo de análise de conteúdo, conquanto, a falta de consenso 

na literatura apresenta-se como uma dificuldade, além dos critérios de Fehring se 
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apresentam limitados ao conhecimento acadêmico, conforme já posto (LOPES; 

SILVA; ARAÚJO, 2013).  

Em relação aos níveis de expertise, Benner, Tanner e Chesla (2009) 

destacam a importância do conhecimento teórico e prático. As autoras demonstram 

características pertinentes a cincos níveis de expertises, que dividem o grau de 

conhecimento em: novato, iniciante avançado, competente, proficiente e expert, 

conforme demonstrado na figura 6.  

 

 

Figura 6. Nível de expertise de acordo com os estratos propostos por Benner, Tanner 
e Chesla (2009). Natal, 2019 
Fonte: elaboração própria. 

 

3.3 ANÁLISE DE ACURÁCIA 

A análise de acurácia ou validação clínica configura-se como a terceira etapa 

do processo metodológico de validação de diagnósticos de enfermagem. Nesta etapa, 

deve-se definir o questionamento de pesquisa, a população alvo e o delineamento de 

pesquisa a ser utilizado de forma clara. Ademais, devem ser explicitados os 

procedimentos de mensuração, a escolha do padrão de referência e os procedimentos 

estatísticos a serem utilizados (LOPES; SILVA; ARAÚJO, 2012).  

Ressalta-se que o questionamento de pesquisa deve incluir os indicadores 

clínicos a serem analisados, a população alvo pesquisada para a identificação da 

1- Novato

• Não possui ou possui pouca experiência no domínio do assunto que está
sendo discutido.

2 – Iniciante avançado

• Possui alguma experiência no domínio do assunto discutido e consegue
debater com certa segurança o assunto em questão.

3 – Competente

• Possui experiência prática e teórica potencialmente relevante para discutir
o domínio do assunto que está sendo discutido.

4 – Proficiente

• Possui importante experiência prática e teórica e é capaz discutir com
maior complexidade o domínio.

5 – Expert

• Consegue realizar uma discussão mais refinada tendo o maior nível de
compreensão do assunto em questão.
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presença desses indicadores, bem como o padrão de referência que o pesquisador 

usará para estabelecer a ocorrência de indicadores clínicos (LOPES; SILVA; 

ARAÚJO, 2012).  

Os estudos de acurácia também podem ser classificados de acordo com o 

processo de amostragem empregado. Recomenda-se para isto o uso de três 

estratégias de amostragem: amostragem naturalista, prospectiva e retrospectiva. A 

amostragem naturalística é análoga a um delineamento transversal, a prospectiva 

inicia com a identificação dos indicadores clínicos e, em seguida, a frequência dos 

diagnósticos é realizada em uma sub-amostra aleatória. Já a amostragem 

retrospectiva inicia com a identificação de um diagnóstico de enfermagem e uma 

divisão da amostra em quem tem ou não o diagnóstico. Após isto, a presença dos 

indicadores clínicos é analisada em cada grupo (LOPES; SILVA; ARAÚJO, 2012). 

Em relação ao padrão de referência, enfatiza-se que a enfermagem não 

possui padrões de referência perfeitos para os diagnósticos de enfermagem, em 

virtude de as respostas humanas investigadas não poderem ser mensuradas 

diretamente por dispositivos que garantam de forma precisa a identificação correta de 

sua presença ou ausência (LOPES; SILVA; ARAÚJO, 2013). 

 Devido às limitações na execução desta etapa, algumas alternativas à 

abordagem clássica do processo de validação clínica de diagnósticos de enfermagem 

são propostas (validação em separado de componentes, análise de acurácia dos 

indicadores, estabelecimento de árvores de classificação, a verificação da ocorrência 

precoce de indicadores clínicos e a identificação de um conjunto de indicadores que 

formam uma variável latente), todas com o mesmo intuito de constatar o quão 

representativo de um diagnóstico podem ser determinados indicadores clínicos. 

Dentre as alternativas descritas, destaca-se neste estudo a identificação de um 

conjunto de indicadores que formam uma variável latente que representaria um 

diagnóstico (LOPES; SILVA; ARAÚJO, 2013). 

Os estudos que abordam o modelo de variável latente se fundamentam na 

“identificação de uma variável oculta (diagnóstico de enfermagem) nos dados, 

representada por um conjunto subjacente observável (indicadores clínicos).” Nesta 

perspectiva, o modelo pode ser derivado da teoria da resposta ao item, descrito como 

modelagem Rasch (LOPES; SILVA; ARAÚJO, 2013). 

A modelagem Rasch é flexível, de maneira a consentir o tratamento de um 

diagnóstico de forma dicotômica ou escalar (dimensional). As principais vantagens 
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deste modelo é a flexibilidade permitida e a não dependência de um padrão de 

referência. Contudo, a complexidade para interpretação e ajuste dos modelos, a 

dificuldade de decisão sobre a relevância ao item e o fato de suas estimativas se 

sintetizarem a uma aproximação da sensibilidade empregada em análise de acurácia, 

são as principais limitações do modelo (LOPES; SILVA; ARAÚJO, 2013). 
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4 MÉTODO 

 

Ressalta-se que este estudo faz parte da fase final de uma pesquisa maior 

intitulada “Validação do diagnóstico de enfermagem Risco de olho seco em pacientes 

críticos” e, neste sentido, foram executadas as seguintes etapas metodológicas inter-

relacionadas para alcance dos objetivos elencados: a primeira foi constituída pela 

construção do diagnóstico de enfermagem Ressecamento ocular em pacientes 

adultos internados em UTI e das definições; a segunda pela análise de conteúdo 

diagnóstico por juízes e a terceira pela validação clínica do diagnóstico de 

enfermagem em estudo (Figura 7). 

  

Figura 7. Etapas executadas para alcance dos objetivos do estudo. Natal, 2019 
Fonte: elaboração própria. 

 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

Trata-se de um estudo metodológico de construção e validação de diagnóstico 

de enfermagem com algumas adaptações ao modelo proposto por Lopes, Silva e 

Araújo (2012). O estudo metodológico caracteriza-se como um tipo de pesquisa que 

tem a finalidade de verificar métodos de obtenção, organização e análise de dados 

para desenvolver, validar ou avaliar instrumentos e métodos para a pesquisa e a 

prática mediante procedimentos sofisticados de obtenção de dados (POLIT; BECK; 

HUNGLER, 2011). 

  



38 
 

4.2 ETAPA 1: CONSTRUÇÃO DO DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM 

RESSECAMENTO OCULAR EM PACIENTES ADULTOS INTERNADOS EM UTI E 

DAS DEFINIÇÕES 

Esta primeira etapa foi executada por meio de uma análise de conceito, a qual 

se configura como a primeira fase para o processo de validação diagnóstica de 

enfermagem (LOPES; SILVA; ARAÚJO, 2012). A análise de conceito foi 

fundamentada no modelo proposto por Walker e Avant (2019) e operacionalizada 

mediante Scoping Review (JOANA BRIGGS INSTITUTE, 2015).  

 

4.2.1 Análise de conceito 

A análise de conceito tem grande influência na construção de conhecimento 

na enfermagem e desenvolvimento dos seus sistemas de classificação, ao considerar 

que todo diagnóstico de enfermagem é um conceito que necessita ser elaborado 

mediante métodos sistemáticos para o desenvolvimento de uma linguagem 

padronizada (WALKER; AVANT, 2019).   

Conforme descrito no referencial metodológico, o modelo de análise de 

conceito de Walker e Avant se baseia na proposta de Wilson e inclui a execução de 

oito passos, a saber: (1) Seleção do conceito; (2) Determinação dos objetivos da 

análise conceitual; (3) Identificação dos possíveis usos do conceito; (4) Determinação 

dos atributos críticos ou essenciais; (5) Construção de um caso modelo; (6) 

Desenvolvimento de outros casos: limítrofes, relacionados, contrários inventados e 

ilegítimos; (7) Identificação de antecedentes e consequentes do conceito; (8) 

Definição de referências empíricas. Tal método propõe esclarecer equívocos e 

clarificar conceitos relevantes, na perspectiva de contribuir para o desenvolvimento da 

ciência da enfermagem. É importante esclarecer que os passos cinco e seis do modelo 

adotado são opcionais, desenvolvidos com o intuito de enfatizar e/ou elucidar os 

atributos do conceito. Assim, a exclusão dessas etapas não implica em perdas no 

resultado final da análise conceitual (WALKER; AVANT, 2019).   

Neste sentido, foram realizados os seguintes passos para atender ao primeiro 

objetivo da pesquisa: seleção do conceito; determinação dos objetivos da análise 

conceitual; determinação dos atributos críticos ou essenciais; identificação de 

antecedentes e consequentes do conceito e definição de referências empíricas 

(WALKER; AVANT, 2019).   



39 
 

Deste modo, foi escolhido o conceito “Ressecamento ocular”, com o objetivo 

de analisá-lo como uma resposta humana indesejável no contexto da enfermagem. 

Para a seleção do conceito, considerou-se sua identificação pela pesquisadora 

mediante sua prática clínica, de pesquisa e, sobretudo, em virtude da mudança do 

núcleo conceitual de “olho seco”, presente nas versões 2012-2014 e 2015-2017 da 

NANDA-I, para “ressecamento ocular” na versão atual 2018-2020, conforme descrito 

em estudo anterior (BOTARELLI, 2016). Assim, configura-se como um fenômeno que 

necessita de aprofundamento e clarificação em relação ao conhecimento produzido 

na enfermagem. O referencial propõe a escolha de um conceito que apresente maior 

interesse para o pesquisador e que seja o mais crítico para as suas necessidades 

(WALKER; AVANT, 2019).    

Em relação à determinação dos objetivos da análise conceitual, esse passo 

refere-se à finalidade da análise conceitual que se pretende realizar (WALKER; 

AVANT, 2019). Neste estudo, a finalidade da análise do conceito “Ressecamento 

ocular” teve como propósito esclarecer este fenômeno na área da enfermagem e 

ampliar sua compreensão na prática clínica. Os objetivos foram: definir o conceito do 

Ressecamento ocular; identificar quais atributos definem o Ressecamento ocular; 

identificar os antecedentes e consequentes do Ressecamento ocular e descrever os 

referenciais empíricos dos indicadores clínicos do Ressecamento ocular. 

A determinação dos atributos críticos ou essenciais é descrita como o cerne 

da análise e tem como propósito demonstrar o conjunto de características mais 

frequentemente associados ao conceito. A identificação de antecedentes e 

consequentes do conceito visa compreender os contextos sociais onde o conceito é 

geralmente usado. Antecedentes são os eventos ou incidentes que devem ocorrer 

antes da ocorrência do conceito, diferentemente dos consequentes, eventos ou 

incidentes resultantes da ocorrência do conceito. A deliberação sobre referenciais 

empíricos para a definição de atributos é o passo final de uma análise do conceito e 

são os meios pelos quais se pode reconhecer ou medir os atributos (WALKER; 

AVANT, 2019).   

Neste sentido, para a determinação dos atributos críticos, identificação dos 

antecedentes e consequentes do conceito e definição de referências empíricas foi 

realizada uma Scoping Review segundo as recomendações do Joana Briggs Institute 

(2015). 
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Para tanto, a identificação dos atributos do conceito em estudo foi possível 

mediante os seguintes questionamentos: Como o conceito de “Ressecamento ocular” 

é definido pelos autores? Quais as características ou atributos do “Ressecamento 

ocular”? Para identificação dos antecedentes e consequentes foram utilizadas as 

questões: Quais os eventos, situações ou fenômenos são necessários para a 

ocorrência do conceito “Ressecamento ocular”? Quais são os eventos ou situações 

(manifestações clínicas) que ocorrem como consequência do Ressecamento 

ocular? Os referenciais empíricos foram identificados com a resposta à seguinte 

pergunta: Como são definidos e mensurados os indicadores clínicos do diagnóstico 

de enfermagem Ressecamento ocular?   

 

4.2.2 Scoping Review 

 A Scoping Review foi selecionada neste estudo por permitir a abordagem de 

questões e temas mais amplos, de forma a possibilitar a inclusão de estudos de 

diversas naturezas (JOANA BRIGGS INSTITUTE, 2015). 

A revisão foi orientada por um protocolo de pesquisa (APÊNDICE A) e 

composta pelos seguintes passos: identificação das questões de pesquisa; 

identificação dos estudos relevantes mediante busca na literatura com uso de bases 

de dados eletrônicas, documentos que sejam encontrados com uma busca ampla a 

partir de palavras-chave e lista paralela de referências; seleção dos estudos, com 

estabelecimentos dos critérios de elegibilidade; mapeamento dos dados; e coleta, 

resumo e relato dos resultados (figura 8) (JOANA BRIGGS INSTITUTE, 2015). 

 

 

Figura 8. Passos para construção da Scoping Review. Natal, 2019 
Fonte: elaboração própria. 

 

Aplicou-se a estratégia População, Conceito e Contexto (PCC) para nortear a 

elaboração da questão de pesquisa. A estratégia PCC é uma associação mnemônica 
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que permite a identificação de tópicos-chave: População, Conceito e Contexto 

(JOANA BRIGGS INSTITUTE, 2015). 

Neste estudo, a população elencada foi de pacientes adultos, o conceito 

englobou o Ressecamento ocular, e o contexto está relacionado à unidade de terapia 

intensiva. Ao conciliar os tópicos-chave do PCC com os objetivos do estudo, a questão 

norteadora principal de pesquisa da revisão de escopo para mapear o conceito foi: 

Qual o conceito do Ressecamento ocular em pacientes adultos internados em unidade 

de terapia intensiva?  

Ademais, para contemplar os objetivos desta etapa 1 do estudo foram 

elaboradas as seguintes questões de pesquisa subsequentes: Quais os atributos que 

definem o Ressecamento ocular? Quais os antecedentes e consequentes do 

Ressecamento ocular? Quais os referenciais empíricos dos indicadores clínicos do 

Ressecamento ocular?  

A busca foi embasada na estratégia descrita no manual para Scoping Review 

do Instituto Joanna Briggs, dividida em três partes, com o intuito de identificar estudos 

primários publicados e não publicados (literatura cinzenta), bem como revisões (figura 

9) (JOANNA BRIGGS INSTITUTE, 2015).  

 

 

Figura 9. Estratégia para busca descrita no manual para Scoping Review do Instituto 
Joanna Briggs (2015). Natal, 2019 
Fonte: elaboração própria. 

 

A primeira parte da busca ocorreu em novembro de 2018 nas seguintes bases 

de dados: SCOPUS (Elsevier), Web of Science e ScienceDirect (Elsevier), uma vez 

que foram identificadas em estudo anterior como importantes para a identificação de 

pesquisas na temática (FERNANDES et al., 2018). 
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Foram delimitados os seguintes descritores indexados (Descritores em 

Ciências da Saúde - DeCS e Medical Subject Headings - MeSH Database) de acordo 

com cada base de dados: 1# (Dry Eye Syndromes; Síndromes de Ojo Seco; 

Síndromes do Olho Seco); 2# (Keratoconjuntivite Sicca; Queratoconjuntivite Seca; 

Ceratoconjuntivite); 3# (Dryness; Sequedad; Ressecamento); 4# (Intensive Care 

Units; Unidades de Cuidados Intensivos; Unidades de Terapia Intensiva); 5# (Eye; 

Ojo; Olho) e 6# (Retinopathy of Prematurity; Retinopatía de la Prematuridad; 

Retinopatia da Prematuridad). Os cruzamentos nas bases de dados foram realizados 

com o uso dos operadores booleanos AND e AND NOT, a saber: 1# AND 2# AND 3#; 

1# AND 4#; 2# AND 4#; 3# AND 4#; 3# AND 5# e 4# AND 5# AND NOT 6#. Em cada 

base de dados utilizou-se uma busca padronizada de acordo com as estratégias 

disponíveis (Quadro 1). 
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Quadro 1. Estratégias de busca utilizadas em cada base de dados. Natal, 2019 

BASE DE 

DADOS 

CRUZAMENTOS 

SCOPUS 

• KEY("Dry Eye Syndromes") AND ("Keratoconjuntivite Sicca") 
AND ("Dryness") 

• KEY("Dry Eye Syndromes") AND ("Intensive Care Units")  

• KEY("Keratoconjuntivite Sicca") AND ("Intensive Care Units") 

• KEY("Dryness") AND ("Intensive Care Units")  

• KEY("Dryness") AND ("Eye")  

• KEY("Intensive Care Units") AND ("Eye") AND NOT 
(“Retinopathy of Prematurity”) 

WEB OF 

SCIENCE 

• TS=(Dry Eye Syndromes AND Keratoconjuntivite Sicca AND 
Dryness) 

• TS=(Dry Eye Syndromes AND Intensive Care Units) 

• TS=(Keratoconjuntivite Sicca AND Intensive Care Units)  

• TS=(Dryness AND Intensive Care Units)  

• TS=(Dryness AND Eye)  

• TS=(Intensive Care Units AND Eye AND NOT Retinopathy of 
Prematurity) 

SCIENCE 

DIRECT 

Title, abstract, keywords:  

• Dry Eye Syndromes AND Keratoconjuntivite Sicca AND 
Dryness  

• Dry Eye Syndromes AND Intensive Care Units  

• Keratoconjuntivite Sicca AND Intensive Care Units  

• Dryness AND Intensive Care Units  

• Dryness AND Eye  

• Intensive Care Units AND Eye AND NOT Retinopathy of 
Prematurity 

Fonte: elaboração própria. 

 

Salienta-se que foi utilizada uma busca avançada em cada base de dados. A 

busca e seleção ocorreram mediante conteúdo acessado pela Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte, via Comunidade Acadêmica Federada (CAFe), por meio do 

portal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

A segunda parte da busca ocorreu no Google® acadêmico com uso dos 

termos índices e sinonímias (palavras-chave) identificados nos estudos da primeira 

parte da busca: “Olho seco”; “Dry eye”; “Ressecamento ocular”; “Ocular dryness”; 

“Unidade de terapia intensiva”; “Intensive care unit”; “Cuidados críticos” e “Critical 

care”. As oito estratégias usadas no Google® acadêmico para busca estão descritas 

no quadro 2 adiante. Neste momento, usaram-se as aspas como recurso no intuito de 

limitar estudos que utilizaram o termo composto. 
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Quadro 2. Estratégias de busca utilizadas no Google® acadêmico. Natal, 2019 

BANCO DE 

DADOS 

CRUZAMENTOS 

GOOGLE® 

ACADÊMICO 

• “olho seco” e “unidade de terapia intensiva”  

• “olho seco” e “cuidados críticos” 

• “dry eye” and “intensive care unit”  

• “dry eye” and “critical care”  

• “ressecamento ocular” e “unidade de terapia intensiva” 

• “ressecamento ocular” e “cuidados críticos”  

• “ocular dryness” and “intensive care unit” 

• “ocular dryness” and “critical care” 

 Fonte: elaboração própria. 

 

A terceira parte da busca ocorreu mediante busca reversa de acordo com as 

referências identificadas nas pesquisas selecionadas anteriormente. Esta estratégia 

de busca em três partes da Scoping Review permite a captação de outros materiais 

ou pesquisas não identificadas nas bases de dados, fato este que corrobora com as 

recomendações para o processo de validação diagnóstica. No modelo de validação 

de diagnósticos de enfermagem, o uso de artigos científicos selecionados em bases 

de dados é geralmente escasso para incorporar todos os elementos de um processo 

de validação ou para construir definições conceituais e operacionais. Assim, a 

incorporação de outros materiais como teses, dissertações e livros-texto configuram-

se como alternativas para contornar esta situação (LOPES; SILVA; ARAÚJO, 2013). 

Para seleção dos estudos foram utilizados os seguintes critérios de inclusão: 

estudos completos disponíveis nas fontes de dados utilizadas e que abordassem o 

olho seco e/ou apresentassem algum elemento (atributos, antecedentes e 

consequentes) do Ressecamento ocular em pacientes adultos nos idiomas Português, 

Inglês, Espanhol ou Francês. Editoriais, cartas ao editor, resumos e artigos com 

publicação há mais de 20 anos foram excluídos da pesquisa. O recorte temporal dos 

últimos 20 anos foi utilizado em virtude das mudanças conceituais ocorridas sobre o 

fenômeno.    

Para conferir criticidade científica na revisão, a busca foi realizada em pares, 

em máquinas distintas, no mesmo horário e mesma rede de internet. Ao final de cada 

parte da busca, os resultados foram avaliados mediante uma etapa inicial de triagem 

dos estudos, pela leitura dinâmica dos títulos e resumos, e uma posterior de leitura do 
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texto completo por uma dupla de revisores de maneira independente. Os repetidos 

foram contabilizados apenas uma vez, os que não se enquadraram nos critérios de 

elegibilidade estabelecidos foram excluídos e, quando houve discordâncias entre os 

revisores, estas foram resolvidas mediante consenso.  

O processo de busca das pesquisas nas bases de dados e Google® 

acadêmico resultou em um total de 9.297 estudos, dos quais 164 foram selecionados. 

Cinco artigos foram incluídos na busca reversa e, desta forma, 169 estudos 

compuseram a amostra final da revisão. A tabela 1 demonstra o quantitativo 

identificado em cada base de dados por cada cruzamento e a figura 10 o fluxograma 

representativo da amostra final. Destaca-se que no primeiro cruzamento (1# AND 2# 

AND 3#) não foram identificados artigos em nenhuma das bases de dados 

selecionadas e, portanto, não foi disposto na tabela. 

 

Tabela 1. Seleção dos estudos por cada cruzamento nas bases de dados. Natal, 2019 

 
Cruzamentos 

Bases de dados  

SCOPUS 
WEB OF 
SCIENCE 

SCIENCE 
DIRECT 

Total 
Total selecionado 
após critérios de 

elegibilidade 

1# AND 4# 13 9 2 24 10 
2# AND 4# 0 1 0 1 0 
3# AND 4# 61 23 64 148 1 
3# AND 5# 306 771 2123 3200 98 
4# AND 5# AND NOT 6# 1657 473 107 2237 25 
Total 2037 1277 2296 5610 134 

Estratégias 
GOOGLE® ACADÊMICO 

Total selecionado 
após critérios de 

elegibilidade 

“olho seco” e “cuidados 
críticos” 

12 0 

“ressecamento ocular” e 
“cuidados críticos” 

4 0 

“ocular dryness” and 
“intensive care unit”  

65 0 

“ressecamento ocular” e 
“unidade de terapia 
intensiva” 

16 1 

“ocular dryness” and “critical 
care” 

38 1 

“dry eye” and “critical care” 2790 3 
“olho seco” e “unidade de 
terapia intensiva”  

42 13 

“dry eye” and “intensive care 
unit”  

720 12 

Total 3687 30 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura 10. Fluxograma representativo da amostra final da revisão. Natal, 2019  
Fonte: elaboração própria. 

 

Para realizar o mapeamento e extração dos dados foi elaborado e utilizado 

um roteiro (APÊNDICE B) com informações metodológicas dos estudos e itens 

relacionados à análise de conceito, a saber: identificação da publicação (número de 

identificação, base de dados indexada, título do estudo, tipo de arquivo, autores, país, 

idioma, ano de publicação), aspectos metodológicos (objetivo/questão de pesquisa, 

metodologia empregada, tipo de abordagem (quantitativa/qualitativa), população e 

amostra, principais descobertas do estudo), e aspectos relacionados à análise de 

conceito, construção do diagnóstico e definições (conceito definido pelos autores; 

atributos/ características do Ressecamento ocular; antecedentes; consequentes; 

definição conceitual dos consequentes/ características definidoras; referenciais 

empíricos (mensuração dos consequentes/ características definidoras do diagnóstico) 

- definição operacional; população em risco e condições associadas). Por fim, para 

apresentação dos resultados foram utilizados tabela e quadros. 

 

4.3 ETAPA 2: ANÁLISE DE CONTEÚDO DIAGNÓSTICO POR JUÍZES  

 

4.3.1 Grupo focal 

Conforme descrito anteriormente, esta etapa foi realizada por juízes e 

operacionalizada mediante grupo focal, com o intuito de discutir e julgar sobre quais 
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elementos identificados na revisão representam o diagnóstico e quais deverão ser 

eliminados ou revisados (características definidoras, fatores relacionados, população 

em risco e condições associadas), bem como os atributos e as definições conceituais 

e operacionais construídas. Desta forma, propõe-se melhorar a estrutura diagnóstica 

a partir do julgamento de enfermeiros juízes (GUEDES, 2011; LOPES; SILVA; 

ARAÚJO, 2012). 

Foram convidados 13 enfermeiros com experiência acadêmica e/ou 

experiência prática, levando em consideração o tempo de atuação com a temática de 

diagnóstico de enfermagem e/ou ressecamento ocular e/ou olho seco e/ou saúde 

ocular, dos quais 10 aceitaram participar. Desta forma, o produto diagnóstico 

construído a partir da análise de conceito realizada na etapa 1 do estudo foi discutido 

por um grupo focal constituído por 10 enfermeiros juízes integrantes do Núcleo de 

Estudos e Pesquisas em Enfermagem Clínica da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte (NEPEC/UFRN). Atualmente o NEPEC/UFRN é constituído por 

pesquisadores, estudantes (doutorado, mestrado, especialização e graduação) e 

enfermeiros técnicos como experiência em diversas áreas de formação. 

Os enfermeiros juízes foram convidados a participar do estudo, por meio de 

correio eletrônico, no qual foi enviado uma carta convite (APÊNDICE C) com 

explicações sobre as finalidades do estudo e os métodos adotados. Para aqueles que 

responderam positivamente, foi remetido o Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

– TCLE (APÊNDICE D) e o produto diagnóstico construído após análise de conceito.  

O produto diagnóstico foi entregue aos juízes do grupo focal com 

antecedência para que tivessem um primeiro contato com o material a ser analisado 

e discutido no grupo. A análise aconteceu no mês de novembro de 2018, mediante 

três encontros presenciais com duração de 4 horas cada para discussão e julgamento. 

Os enfermeiros juízes discutiram e julgaram em relação a pertinência dos elementos 

diagnósticos, atributos e definições conceituais e operacionais construídas para os 

indicadores clínicos do diagnóstico. Os encontros aconteceram na sala dos grupos de 

pesquisa do departamento de enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte. 

Inicialmente foi entregue o termo de autorização para uso de voz (APÊNDICE 

E) e um instrumento de caracterização (APÊNDICE F) para os membros do grupo 

focal. O instrumento de caracterização continha os seguintes itens: dados 

sociodemográficos, titulação, ocupação atual, tempo de formação profissional, 
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experiência com pesquisa na área de diagnósticos de enfermagem e/ou 

ressecamento ocular e/ou olho seco e/ou saúde ocular, atividade profissional, 

experiência prática e ensino.  

Em seguida, foi feita uma breve apresentação do cenário em que ocorre o 

Ressecamento ocular no presente estudo e cada um dos elementos diagnósticos, 

bem como os atributos que compuseram a definição do diagnóstico e as definições 

conceituais e operacionais construídas foram expostas em cada encontro com o 

auxílio de mídia pela pesquisadora responsável (mediadora) na ordem que se 

apresentaram no material/produto.  

As opiniões dos juízes foram transcritas no texto de forma imediata pelo 

observador, lidas após exaustivas discussões e a versão final de cada elemento e 

definição foi apresentada para aprovação ou não. Além disso, as informações 

transmitidas em cada encontro foram gravadas para confirmar as informações 

incluídas, eliminadas ou reformuladas. 

Quando existiram propostas de adicionar novos elementos diagnósticos ou 

modificar de forma substancial o teor das definições construídas, novas buscas na 

literatura foram realizadas com o objetivo de verificar a pertinência das novas 

informações a serem acrescidas. Por fim, foi feita a análise em relação a adequação 

do domínio e da classe nos quais o diagnóstico poderia ser adicionado na NANDA-I. 

Assim, todos os questionamentos e sugestões dos juízes foram discutidos entre os 

participantes até obtenção de consenso. Considerou-se consenso quando todos os 

participantes do grupo concordavam com a síntese da discussão sobre cada 

questionamento ou sugestão, realizada pelo pesquisador responsável. 

 

4.3.2 Análise dos dados 

Para a análise descritiva de caracterização dos participantes foram 

consideradas as frequências, medidas do centro da distribuição e suas variabilidades. 

O teste de Shapiro-Wilk foi aplicado para verificação da normalidade dos dados.  

O nível de habilidade dos juízes foi realizado de acordo com a classificação 

de Benner, Tanner e Chesla (2009) em novato, iniciante avançado, competente, 

proficiente e expert, mediante os critérios descritos a seguir: Tempo de formação 

(Formação entre 1 e 5 anos – 1 pontos, Formação entre 6 e 10 anos – 2 pontos, 

Formação entre 11 e 15 anos – 3 pontos  e Formação maior que 15 anos – 4 pontos); 

Experiência prática/assistencial com pacientes internados em unidade de terapia 
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intensiva com problemas relacionados ao Ressecamento ocular/olho seco - 1 ponto; 

Titulação (Graduação – 0 ponto, Especialização - 1 ponto, Mestrado - 2 pontos e 

Doutorado – 3 pontos); Participação em projetos de pesquisa que incluam a temática 

de diagnósticos de enfermagem e/ou ressecamento ocular e/ou olho seco e/ou saúde 

ocular - 1 ponto; publicação de trabalhos científicos nas referidas temáticas – 1 ponto 

(tabela 2). 

 

Tabela 2. Parâmetros para classificação dos juízes. Natal, 2019 

Pontuação 

Critérios 

A B 

Tempo de 
formação 

Experiência 
prática 

Titulação 
Participação 
em projetos 
de pesquisa 

Publicação 
de trabalhos 
científicos 

0 - Não Graduação Não Não 
1 1-5 Sim Especialização Sim Sim 
2 6-10 - Mestrado - - 
3 11-15 - Doutorado - - 
4 > 15 - - - - 
5 - - - - - 

Fonte: elaboração própria. 

 

Portando, o nível de expertise foi efetuado mediante cálculo de média 

aritmética entre o tempo de formação + experiência prática e titulação + participação 

em projetos de pesquisa + publicação de trabalhos científicos (A+B/2). Os resultados 

que obtiveram a média final com números decimais maiores ou iguais a cinco foram 

arredondados para o nível de expertise superior/seguinte. 

 Para análise dos elementos do diagnóstico (definição, características 

definidoras, fatores relacionados, população em risco e condições associadas), das 

definições conceituais e operacionais construídas, domínio e classe foram 

consideradas as opiniões expressas por cada especialista. Entretanto, o consenso do 

grupo foi utilizado para o julgamento final, isto significa que durante a discussão cada 

participante expressava suas opiniões sobre os itens e a decisão sobre inclusão, 

eliminação ou reformulação era realizada a partir do consenso do grupo.  

Os dados obtidos foram descritos em quadros, os quatro primeiros com as 

reformulações, inclusões e exclusões dos elementos do diagnóstico, outro com a 

proposição do diagnóstico após finalização da análise com o domínio, a classe, o 

rótulo do diagnóstico de enfermagem Ressecamento ocular e a definição, seguido das 

características definidoras, fatores relacionados, população em risco e o último com 
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as definições conceituais e operacionais incluídas, eliminadas ou reformuladas pelos 

juízes já dispostas de acordo com a classificação em relação aos elementos do 

diagnóstico. 

 

4.3.3 Aspectos éticos 

Este estudo obteve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte sob parecer 918.510 e CAAE 

36079814.6.0000.5537 (ANEXO A). A participação dos enfermeiros juízes foi 

consolidada após assinatura do TCLE (APÊNDICE D) e do termo de autorização para 

uso de voz (APÊNDICE E). 

 

4.4 ETAPA 3: VALIDAÇÃO CLÍNICA  

 

4.4.1 Tipo de estudo 

Trata-se de um estudo de acurácia dos indicadores clínicos do diagnóstico de 

enfermagem proposto Ressecamento ocular, fundamentado no referencial proposto 

por Lopes, Silva e Araújo (2012), e operacionalizado mediante delineamento 

transversal com abordagem quantitativa.  

No estudo transversal, os fenômenos estudados são alcançados durante um 

recorte temporal. São notadamente apropriados para descrever a situação, o status 

do acontecimento ou as relações em um ponto fixo entre os fatos. A abordagem 

quantitativa permite envolver uma coleta sistemática de informações quantificáveis 

com análise através de recursos estatísticos (ALMEIDA FILHO; BARRETO, 2012). 

Para tanto, o delineamento foi fundamentado nos critérios propostos pela 

inciativa Standards for Reporting Studies of Diagnostic Accuracy (STARD) com 

recomendações sobre a descrição mais precisa e completa de estudos de acurácia 

diagnóstica (COHEN et al., 2016). 

 

4.4.2 Local do estudo 

Esta etapa foi realizada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de pacientes 

adultos do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), inserido no complexo de 

saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e administrado pela Empresa 

Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH). A instituição foi escolhida por ser 
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referência do Sistema Único de Saúde (SUS) no atendimento de média e alta 

complexidade para todo o estado do Rio Grande do Norte. 

O HUOL é caracterizado como um hospital de grande porte, público, que 

atende as mais diversas faixas etárias nas mais variadas especialidades, desde 

serviço ambulatorial até cirurgias de alta complexidade. No regime hospitalar 

(internação), o número de leitos disponibilizados é de 240 leitos, distribuídos entre 

setores de clínica médica, clínica cirúrgica e terapia intensiva, todos para a população 

assistida pelo SUS. Salienta-se que a UTI de adultos, local onde foi realizada a coleta 

de dados, oferece 19 leitos, distribuídos entre UTI geral, cirúrgica e cardiológica. 

 

4.4.3 População e amostra 

A população foi composta pelos pacientes internados na UTI de adultos do 

referido hospital. Para determinação da amostra, foi utilizado o recomendado por 

Swanson et al. (2012), o qual propõe a utilização de números pré-definidos de 

indivíduos por indicador clínico investigado. Esta estratégia é utilizada na 

determinação do tamanho amostral em estudos de acurácia diagnóstica 

fundamentados em análise de classe latente (SWANSON et al., 2012).  

Apesar do diagnóstico ora elaborado nas etapas anteriores ser voltado para 

uma população específica e geral e apresentar indicadores clínicos baseados em 

sinais e sintomas, neste estudo, por se tratar de pacientes internados em UTI por 

vezes impossibilitados de verbalizar ou relatar adequadamente sintomas, resolveu-se 

padronizar para a coleta de dados como características definidoras os sinais clínicos 

objetivos, incluindo desta forma sete indicadores. 

Os autores descrevem o emprego de um valor mínimo de 20 a 30 indivíduos 

para cada indicador clínico avaliado (SWANSON et al., 2012). O diagnóstico de 

enfermagem proposto contém sete características definidoras que são aplicáveis para 

avaliação padronizada nos pacientes internados na UTI e poderia dispor de uma 

amostra final mínima de 140 indivíduos. Entretanto, a coleta ocorreu com todos os 

pacientes que se enquadravam nos critérios de elegibilidade no período de sete 

meses (janeiro a julho de 2016) e a amostra final foi então composta por 206 

pacientes.  

Os participantes atenderam aos seguintes critérios de inclusão: pacientes com 

idade igual ou superior a 18 anos e internados na UTI do referido hospital com tempo 
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de internação superior a 24 horas. Os critérios de exclusão foram: pacientes com 

danos ou tratamentos tópicos oculares, cirurgias faciais e em agitação. 

O tempo de internação superior a 24 horas foi estabelecido em virtude de as 

evidências demonstradas na literatura para alterações no filme lacrimal neste 

ambiente aparecerem a partir deste período de tempo (KURUVILLA et al., 2015). 

A amostragem foi do tipo não-probabilística consecutiva, na qual os sujeitos 

foram alocados no estudo à medida que estiverem internados na UTI por mais de 24 

horas e atenderam os critérios de elegibilidade (HULLEY et al., 2015).  

 

4.4.4 Procedimento de coleta de dados 

Após a aprovação do protocolo de pesquisa no Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, os participantes e/ou 

responsáveis foram convidados a participar. Aos que aceitaram, foi solicitada a 

assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. 

Os dados foram obtidos por fonte primária, por meio da avaliação direta do 

pesquisador e por fonte secundária, mediante consulta aos registros do prontuário. O 

instrumento de coleta (APÊNDICE G) foi elaborado mediante uma adaptação para o 

presente estudo do instrumento construído para o projeto universal, com variáveis 

relacionadas aos dados sociodemográficos, clínicos, indicadores clínicos, fatores 

etiológicos, população em risco e condições associadas do diagnóstico de 

enfermagem Ressecamento ocular, subsidiado pelas definições conceituais e 

operacionais identificadas nas etapas anteriores do estudo.  

Elaborou-se ainda um Procedimento Operacional Padrão (POP) (APÊNDICE 

H) para subsidiar a coleta de dados com a finalidade de padronização entre os 

pesquisadores e minimizar possíveis vieses na identificação das variáveis do estudo, 

de maneira a clarificar a forma de mensuração e a decisão quanto à ocorrência das 

variáveis. 

Foi realizada uma coleta piloto do instrumento elaborado com o equivalente a 

30 pacientes para a realização de avaliação sobre sua aplicabilidade e possíveis 

alterações a serem suscitadas, os quais foram incluídos na amostra final devido a não 

existência de alterações substanciais nas formas de obtenção e mensuração das 

variáveis. 
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4.4.5 Treinamento da equipe para coleta de dados 

A coleta dos dados foi realizada por uma equipe previamente treinada pelos 

pesquisadores do estudo para avaliação clínica e composta por nove enfermeiros e 

graduandos de enfermagem do último ano do curso, integrantes do grupo de pesquisa 

NEPEC/UFRN (ANEXO B). O treinamento ocorreu antes do período de coleta de 

dados e teve uma duração de sessenta horas com o intuito de capacitar a equipe para 

avaliação clínica dos pacientes adultos internados na UTI, minimizar vieses na coleta 

e de promover uma familiarização com o instrumento utilizado, conforme 

recomendado por Lopes, Silva e Araújo (2012).  

Com o objetivo de evitar vieses de aferição, o instrumento de coleta de dados 

e a técnica de avaliação de cada variável foram abordados de maneira detalhada 

durante o exercício técnico da equipe. Destaca-se que também foi realizada uma 

simulação da aplicação do instrumento para verificar a habilidade de coleta e propiciar 

possíveis ajustes. O treinamento foi composto pelos seguintes eixos: anatomia e 

fisiologia ocular, semiotécnica para realização de exame físico, aplicação do 

formulário e instrumentos adotados para a coleta dos dados com a apresentação do 

instrumento de coleta e a utilização dos equipamentos necessários. 

Os equipamentos padronizados utilizados para treinamento e para a coleta de 

dados foram: termo higrômetro da marca Incoterm®, o monitor multiparamétrico da 

marca Dixtal® e o Teste de Schirmer da marca Ophtalmos®. 

Ao encerrar o treinamento, a equipe de coleta foi submetida a avaliações que 

envolveram o âmbito teórico e prático. Para a avaliação teórica foram incluídas 10 

questões com tempo de duas horas de duração para execução. As questões 

elaboradas objetivas e subjetivas almejaram relacionar os tópicos do treinamento com 

o conhecimento de cada participante da equipe. Salienta-se que para garantir o 

anonimato dos membros, foi sorteado um número individual para identificar a 

avaliação, postos ao final em envelope lacrado. Desta forma, para proporcionar o 

cegamento das correções, o envelope com o número de identificação de cada 

membro foi aberto apenas na divulgação do resultado. 

 Em relação à avaliação prática, esta ocorreu durante o treinamento e no local 

de coleta de dados, sob orientação da pesquisadora. Após a realização das 

avaliações teóricas e práticas, os participantes da equipe necessitariam obter no 

mínimo 70% de aproveitamento para serem considerados aptos a participar da coleta 

de dados do estudo. Salienta-se que todos os participantes obtiveram êxito para 
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participação da coleta e, em virtude da indisponibilidade de horários de três 

participantes, a equipe foi composta por seis membros. 

 

4.4.6 Variáveis 

Foram utilizadas variáveis de categorização sociodemográfica, variáveis 

clínicas e variáveis relacionadas aos elementos do diagnóstico de enfermagem 

Ressecamento ocular proposto aplicáveis a população do estudo. As escalas/critérios 

e a obtenção dos dados encontram-se descritos no quadro 3. 

 

Quadro 3. Distribuição das variáveis utilizadas no estudo. Natal, 2019 

 

Variáveis de 
caracterização 

sociodemográfica 

Escalas / critérios Obtenção dos dados 

Idade Em anos completos Registros 

Sexo Masculino/Feminino  Registros 

Estado civil Com companheiro/ Sem companheiro Registros 

Local de nascimento Cidade/Estado Registros 

Local que reside Cidade/Estado Registros 

Escolaridade Anos de estudo Registros 

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

Registros 

Renda Familiar Em reais Registros 

Dependentes da renda 
familiar  

Número de dependentes Registros 

Religião Praticante/Não praticante  Registros 

Variáveis clínicas  Escalas / critérios Obtenção dos dados 

Tempo de internação Em dias Registros 

Tipo de internação Cirurgia eletiva/ cirurgia de urgência ou emergência/ 
clínica 

Registros 

Motivo de internação Distúrbio pulmonar/ infeccioso/ neurológico/ choque/ 
gastrointestinal/ hematológico/ músculo-esquelético/ 
cardíaco/ vascular/ renal/ hepático/ neoplasia/ pós-
operatório/ PCR/ Outros. 

Registros 

Comorbidades associadas Arritmias/ AVE/ Doença das valvas cardíacas/ Doença 
coronariana/ DM/ Doença do pâncreas/ HAS/ Doença 
hepática/ ICC/ IRC/ Neoplasia/ Obesidade/ Doenças 
respiratórios/ Doenças neurológicas/ Doenças 
autoimunes/ Doença da tireoide/ Doença vasculares/ 
Catarata/ Dislipidemias/ Hiperplasia prostática 
benigna/ Outros.  

Registros 

Setor de procedência Centro cirúrgico/ hemodinâmica/ clínica médica/ 
clínica cirúrgica/ ambulatório/ Outro 

Registros 

Uso de sedativos Sim/Não Registros 

Escala de Sedação de 
Ramsay 

Em número absoluto Observação/ aferição do 
pesquisador 

Escala de Coma de 
Glasgow 

Em número absoluto Observação/ aferição do 
pesquisador 

Avaliação dos pares de 
nervos cranianos 

Reflexo espontâneo do piscar/ Reflexo córneo 
palpebral/ NC III/ NC IV/ NC VI/ Avaliação pupilar 

Aferição do pesquisador 

Continua 
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Uso de ventilação mecânica 
invasiva 

Sim/Não Observação/ aferição do 
pesquisador 

Modo ventilatório PCV: Ventilação assisto-controlada por pressão; PSV: 
Pressão de suporte ventilatório; VCV: Ventilação 
assisto-controlada por volume; CPAP: Continuous 
Positive Airway Pressure; SIMV: ventilação 
mandatória intermitente sincronizada/ NA 

Observação/ aferição do 
pesquisador 

Fração inspirada de 
oxigênio (FiO2) 

Percentual de O2 Observação/ aferição do 
pesquisador 

Pressão Expiratória 
Positiva Final (PEEP) 

Em milímetros de mercúrio Observação/ aferição do 
pesquisador 

Ventilação Mecânica Não-
Invasiva 

Sim/Não Observação/ aferição do 
pesquisador 

Uso de drogas vasoativas 
endovenosas 

Sim/Não 
Noradrenalina/ Nitroprussiato/ Dobutamina/ Tridil/ 
Vasopressina 

Registros 

Uso de Cateteres Sim/Não 
Cateter de PAM/ HD/ central/ dissecção venosa/AVP 

Observação/ aferição do 
pesquisador 

Número de piscar por 
minuto 

Valor em 60 segundos Observação/ aferição do 
pesquisador 

Avaliação do reflexo de 
piscar/min 

< 5 vezes/min; 5 vezes/min; > 5 vezes/min Observação/ aferição do 
pesquisador 

Exposição do globo ocular Sim/Não Observação/ aferição do 
pesquisador 

Classificação da exposição 
do globo ocular para o olho 
direito e esquerdo 

Córnea completamente exposta/ 1/2 da córnea 
exposta (íris + pupila)/ 1/3 inferior da córnea exposta 
(íris)/ Conjuntiva exposta (apenas esclera visível)/ 
Fechamento palpebral completo 

Observação/ aferição do 
pesquisador 

Medicamentos em uso Prescrição médica  Registros 

Exames laboratoriais Leucócitos/ sódio/ potássio/ ureia/ creatinina/  Registros 

Teste de Schirmer Em milímetros Observação/ aferição do 
pesquisador 

ELEMENTOS DO DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM RESSECAMENTO OCULAR APLICADOS AOS 
PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE DE TERAPIA INTENVIVA 

Características 
definidoras  

Escalas / critérios Obtenção dos dados 

Hiperemia conjuntival 
 

Sim/Não Inspeção da superfície 
ocular 

Volume lacrimal diminuído 
 

Sim/Não Teste de Schimer 

Excesso de secreção 
mucoide 
 

Sim/Não Inspeção do globo ocular 

Quemose 
 

Sim/Não Inspeção da superfície 
ocular 

Vasos sanguíneos 
dilatados na superfície 
ocular 
 

Sim/Não Inspeção da superfície 
ocular 

Filamento mucoide 
 

Sim/Não Inspeção da superfície 
ocular 

Placas mucoide Sim/Não Inspeção da superfície 
ocular 

Fatores relacionados Escalas / critérios Obtenção dos dados 

Lagoftalmia 
 

Sim/Não Inspeção do globo ocular 

Tabagismo 
 

Sim/Não Registros 

Edema palpebral Sim/Não Inspeção do globo ocular 

Continuação 
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Dispositivo de ventilação 
mecânica não-invasiva ou 
oxigenoterapia mal 
adaptados 

Sim/Não Observação do 
pesquisador sobre 
dispositivos mal 
adaptados 

Umidade baixa 
 

Sim/Não Termo higrômetro 

Corrente de ar excessiva 
 

Sim/Não Observação de corrente 
de ar intensa 
direcionada a face do 
indivíduo 

Ar-condicionado Sim/Não Observação do 
pesquisador 

População em risco Escalas / critérios Obtenção dos dados 

Idade maior ou igual a 60 
anos 

Sim/Não Registros 

Sexo feminino Sim/Não Registros 

Condições associadas Escalas / critérios Obtenção dos dados 

Diminuição do mecanismo 
de piscar 

Sim/Não Aferição do pesquisador 
do reflexo espontâneo 
de piscar 

Medicamentos que alteram 
a homeostase da superfície 
ocular com redução do 
volume lacrimal 

Sim/Não Registros 

Internação em Unidade de 
Terapia Intensiva  

Sim/Não Observação do 
pesquisador 

Ventilação Mecânica Sim/Não Observação do 
pesquisador 

Doenças sistêmicas que 
alteram a homeostase da 
superfície ocular com 
redução do volume lacrimal  

Sim/Não Registros 

Doenças autoimunes que 
atingem as glândulas 
lacrimais e resultam em 
redução do filme lacrimal 

Sim/Não Registros 

Procedimento cirúrgico 
ocular 

Sim/Não Registros 

Redução do nível de 
consciência 

Sim/Não Aferição do pesquisador 
mediante Escala de 
Coma de Glasgow  

Alergia Sim/Não Registros 

Proptose Sim/Não Inspeção do globo ocular 

Procedimento no Centro 
Cirúrgico 

Sim/Não Registros 

Oxigenoterapia Sim/Não Aferição do pesquisador 
sobre o uso de 
dispositivo de 
oxigenoterapia 

Ausência do reflexo córneo-
palpebral  

Sim/Não Aferição do pesquisador 
do reflexo sensorial e 
motor córneo-palpebral 

Ausência de resposta aos 
reflexos dos pares de 
nervos cranianos III, IV e VI 

Sim/Não Aferição do pesquisador 
dos reflexos de 
movimentação ocular 

Leucocitose Sim/Não Registros 

 

Conclusão 
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4.4.7 Organização e análise dos dados 

Os dados coletados foram organizados e armazenados em um banco de 

dados construído no programa Microsoft Office Excel 2016 e a análise de dados foi 

realizada por um programa estatístico específico. Para a análise descritiva foram 

consideradas as frequências, medidas do centro da distribuição e suas variabilidades. 

O teste Shapiro-Wilk foi utilizado para verificar a normalidade dos dados.  

Para verificar a sensibilidade e a especificidade de cada indicador clínico com 

seus respectivos intervalos de confiança de 95%, foi utilizado o método de análise de 

classes latentes (ACL) baseado no modelo de efeitos randômicos. A sensibilidade 

representa a probabilidade de identificar corretamente a presença de um indicador 

clínico em pacientes com o diagnóstico de enfermagem. De modo oposto, a 

especificidade refere-se à probabilidade de identificar corretamente a ausência de um 

indicador clínico em pacientes sem o diagnóstico de enfermagem (LOPES; SILVA; 

ARAÚJO, 2013). A ACL consiste em uma técnica utilizada para cálculo de medidas 

de acurácia de indicadores clínicos quando não existe padrão de referência perfeito, 

baseada na suposição de que uma variável oculta ou latente (diagnóstico de 

enfermagem) determina as associações entre as variáveis observáveis (indicadores 

clínicos). O modelo de efeitos randômicos supõe dependência condicional entre os 

indicadores clínicos do diagnóstico em análise. O teste de razão de verossimilhança 

(G2) foi utilizado para verificação da bondade do ajuste dos modelos de classe latente. 

A partir do modelo, indicadores clínicos que não apresentaram significância 

estatística foram excluídos e um novo modelo foi ajustado. Destaca-se que a não 

significância estatística foi considerada quando o limite superior do intervalo de 

confiança das medidas de sensibilidade e especificidade foi inferior a 50% e/ou 

quando o intervalo de confiança incluiu este valor. 

Quando algum indicador clínico precisou ser excluído foi ajustado um novo 

modelo até que o teste da razão de verossimilhança (G²) indicasse que o mesmo 

apresentava ajuste adequado (p>0,05). Probabilidades posteriores para o diagnóstico 

de enfermagem foram calculadas a partir do modelo de classe latente ajustado. 

Ademais, para identificar as possíveis relações entre os fatores relacionados, 

populações em risco, condições associadas e a ocorrência do diagnóstico de 

enfermagem, foram utilizadas para as medidas associativas dos dados categóricos 

nominais o teste Qui-quadrado de Pearson e quando as frequências esperadas foram 

menores que cinco foi aplicado o teste de Fisher. A magnitude da associação foi 
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verificada por meio da razão de prevalência (RP), a um intervalo de confiança (IC) de 

95%. Em todos os testes foi adotado um nível de significância de 5% (p≤0,05). 

 

4.4.8 Aspectos éticos 

Este estudo obteve parecer favorável do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (ANEXO A) mediante número 

918.510 e CAAE 36079814.6.0000.5537. Na coleta dos dados todos os 

participantes/familiares receberam o TCLE (APÊNDICE I) com informações 

asseguradas e esclarecidas sobre direitos e após aceitarem participar da pesquisa, 

foi requerida a assinatura do referido documento com garantia do seu anonimato. 

As recomendações da Resolução n° 466/12, aprovada pelo Conselho 

Nacional de Saúde do Ministério da Saúde, em 12 de dezembro de 2012 foram 

rigorosamente respeitadas (BRASIL, 2012). 

 

4.5 FINANCIAMENTO DA PESQUISA 

Este estudo foi financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico – CNPq, Edital Universal/2014 processo n° 444290/2014-1. 

Ademais, teve apoio financeiro da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES), por meio da concessão de bolsa de estudos.  
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5 RESULTADOS  

Os resultados obtidos nas três etapas do estudo foram dispostos da seguinte 

forma: 1. Construção do diagnóstico de enfermagem Ressecamento ocular em 

pacientes adultos internados em UTI e das definições, 2. Análise de conteúdo 

diagnóstico por juízes e 3. Validação clínica. 

 

5.1 CONSTRUÇÃO DO DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM RESSECAMENTO 

OCULAR EM PACIENTES ADULTOS INTERNADOS EM UTI E DAS DEFINIÇÕES 

Esta primeira etapa compreendeu a construção da proposição do diagnóstico 

de enfermagem Ressecamento ocular e das definições conceituais e operacionais, 

fundamentada na análise de conceito e operacionalizada mediante Scoping Review. 

 

5.1.1 Caracterização dos estudos identificados na Scoping Review 

 A Scoping Review resultou em uma amostra final de 169 estudos. Na Tabela 

3 seguinte está disposto a caracterização dos estudos conforme ano, fonte de dados, 

tipo de arquivo, método, abordagem, continente e idioma. 
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Tabela 3. Caracterização dos estudos conforme ano, fonte de dados, tipo de arquivo, 
método, abordagem, país e idioma. Natal, 2019. (n=169) 

Variáveis N % 

Ano de publicação   

2014 ‖-----‖ 2018 99 58,6% 
2009 ‖-----‖ 2013 37 21,9% 
2004 ‖-----‖ 2008 20 11,8% 
2000 ‖-----‖ 2003 9 5,3% 

1999 2 1,2% 
1998 2 1,2% 

Fonte de dados   

SCIENCE DIRECT 76 45,0% 
SCOPUS 44 26,0% 

GOOGLE ACADÊMICO 30 17,8% 
WEB OF SCIENCE 14 8,3% 
BUSCA REVERSA 05 2,9% 

Tipo de arquivo   

Artigo 161 95,2% 
Dissertação 04 2,4% 
Nota prévia 02 1,2% 

Tese 02 1,2% 

Método   

Revisão  75 44,4% 
Estudo Transversal 41 24,2% 
Estudo de Coorte  22 13,0% 

Estudo Experimental 17 10,0% 
Estudo Metodológico 06 3,6% 

Estudo de Caso-controle 04 2,4% 
Estudo de Caso 03 1,8% 

Relato de Experiência 01 0,6% 

Abordagem   

Quantitativa 108 63,9% 
Qualitativa 61 36,1% 

Continente   

América 82 48,5% 
Europa 42 24,8% 

Ásia  33 19,5% 
África 06 3,6% 

Oceania 06 3,6% 

Idioma   

Inglês 143 84,6% 
Português 17 10,0% 
Espanhol 06 3,6% 
Francês 03 1,8% 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

De acordo com os dados identificados, observa-se que em relação ao ano os 

artigos datam de 1998 a 2018 e destes, 58,6% foram publicados nos últimos cinco 

anos. Quanto à fonte de dados, a maioria (45,0%) dos estudos foram identificados na 

Science Direct. O tipo de arquivo mais identificado foi artigo (95,2%) e sobre o tipo de 

método, as revisões prevaleceram em 44,4% das pesquisas. A abordagem mais 

frequente foi a quantitativa (63,9%), o continente foi a América (48,5%) e o idioma 

inglês em 84,6% da amostra. 
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A síntese das publicações selecionadas para composição da amostra final da 

revisão está descrita no Apêndice J. 

 

5.1.2 Atributos essenciais, antecedentes e consequentes do Ressecamento 

ocular 

As análises dos artigos que compuseram a amostra permitiram identificar os 

componentes do diagnóstico de enfermagem Ressecamento ocular na população em 

geral e na população internada em UTI permeados pelos dois atributos, 32 

antecedentes e 12 consequentes do foco diagnóstico em questão. Destaca-se que as 

informações foram categorizadas nos quadros seguintes por similaridade de termos. 

A sumarização dos dois atributos essenciais identificados para o 

Ressecamento Ocular permitiu a composição da definição do conceito do diagnóstico 

de enfermagem posposto, conforme descrito no quadro 4. 

 

Quadro 4. Atributos essenciais e definição do Ressecamento ocular identificados na 
literatura. Natal, 2019 

Ressecamento ocular 

    

Atributos n (%) 

Deficiência do filme lacrimal 109 (64,5%) 

Sinais e/ou sintomas oculares 71 (42,0%) 

Definição 

Deficiência quantitativa do filme lacrimal, que pode alterar a manutenção da integridade da superfície 
ocular, associada a presença de sinais e/ou sintomas clínicos com potencial agravo a saúde ocular. 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Os antecedentes estão descritos no quadro 5, o quais foram subdivididos em 

fatores do indivíduo e fatores ambientais e representaram, dentre os elementos do 

diagnóstico, os fatores relacionados, populações em risco e condições associadas. 
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Quadro 5. Antecedentes do Ressecamento ocular identificados na literatura. Natal, 
2019 

Ressecamento ocular 

 

Antecedentes 

Fatores do indivíduo n (%) 

Fechamento palpebral incompleto (lagoftalmia) 71 (42,0%) 

Mecanismo de piscar diminuído 66 (39,0%) 

Medicamentos que alteram a homeostase da superfície 
ocular  

66 (39,0%) 

Idade avançada 55 (32,5%) 

Sexo feminino 53 (31,4%) 

Internados na Unidade de Terapia Intensiva 46 (27,2%) 

Sedação 46 (27,2%) 

Ventilação Mecânica 42 (24,8%) 

Usuários de lentes de contato 40 (23,7%) 

Alterações sistêmicas (Diabetes Mellitus, Hipertensão, 
Hipertireoidismo, Insuficiência Renal Crônica, Falência 
de múltiplos órgãos) 

33 (9,5%) 

Doenças autoimunes (Síndrome de Sjogren, Artrite 
reumatoide, Lupus Eritematoso Sistêmico) 

25 (14,8%) 

Procedimentos cirúrgicos oculares (Cirurgia refrativa, 
Cirurgia de catarata, Blefaroplastia) 

24 (14,2%) 

Dano à superfície ocular 23 (13,6%) 

Exposição a telas 18 (10,6%) 

Diminuição do escore na escala de coma de 
Glasgow/Redução do nível de consciência 

17 (10,0%) 

Deficiência de Vitamina A 15 (8,9%) 

Alergia  08 (4,7%) 

Tabagismo 07 (4,1%) 

Exolftalmia 07 (3,6%) 

Submetidos a procedimentos no Centro Cirúrgico 06 (3,6%) 

Submetidos ao Transplante de Células-tronco 
Hematopoiéticas 

06 (3,6%) 

Oxigenoterapia 06 (3,6%) 

Edema palpebral 05 (2,9%) 

Submetidos à Radioterapia 04 (2,4%) 

Reflexo corneano prejudicado 04 (2,4%) 

Leitura prolongada 03 (1,8%) 

Máscaras de ventilação mecânica não-invasiva mal 
adaptadas 

02 (1,2%) 

Ausência de resposta reflexa dos nervos cranianos III, IV 
e VI 

01 (0,6%) 

Alteração dos leucócitos 01 (0,6%) 

Fatores ambientais n (%) 

Umidade baixa 17 (10,0%) 

Vento excessivo 10 (5,9%) 

Ar-condicionado 09 (5,3%) 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Os consequentes foram subdivididos em sinais e sintomas e representaram 

as características definidoras do diagnóstico proposto (quadro 6). 
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Quadro 6. Consequentes do Ressecamento ocular identificados na literatura. Natal, 
2019 

Ressecamento ocular 

 

Consequentes 

Sinais n (%) 

Hiperemia conjuntival 36 (21,3%) 

Volumetria lacrimal diminuída 34 (20,1%) 

Secreção mucosa/excesso de crostas ciliares 19 (11,2%) 

Quemose 19 (11,2%) 

Vasos sanguíneos dilatados na superfície ocular 04 (2,4%) 

Filamentos mucoides 04 (2,4%) 

Placas mucosas 04 (2,4%) 

Sintomas n (%) 

Visão turva 33 (19,5%) 

Queimação 29 (17,2%) 

Sensação de corpo estranho 25 (14,8%) 

Prurido 17 (10,0%) 

Fadiga ocular 16 (9,5%) 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

A sumarização dos atributos essenciais, antecedentes e consequentes do 

Ressecamento ocular fundamentados na Scoping Review está descrita no Apêndice 

L. 

 

5.1.3 Definições conceituais e operacionais dos elementos do Ressecamento 

ocular 

A seguir estão apresentadas as definições conceituais e operacionais dos 

elementos (antecedentes e consequentes) do Ressecamento ocular construídas com 

base na Scoping review e em livros-texto (quadro 7). 

 

Quadro 7. Definições conceituais e operacionais dos elementos (antecedentes e 
consequentes) do Ressecamento ocular. Natal, 2019 
 

Definições conceituais e operacionais 

Antecedentes 

Fatores do indivíduo:  
▪ Fechamento palpebral incompleto (lagoftalmia) 
Definição conceitual: Corresponde ao inadequado fechamento da pálpebra superior resultante da supressão 
da função do músculo orbicular por mecanismos fisiológicos durante o sono ou secundário a tratamento 
medicamentoso.  
Definição operacional: Com o auxílio de uma lanterna na direção dos cílios verificar:  
1. Córnea completamente exposta; 2. 1/2 da córnea exposta (íris e pupila visíveis); 3. 1/3 inferior da córnea 
exposta (íris visível); 4. Conjuntiva exposta (apenas esclera visível); 5. Fechamento palpebral completo 
(pálpebras superiores encostando completamente nas pálpebras inferiores). 
Referências: (GÜLER; EŞER; FASHAFSHEH, 2017; BOTARELLI, 2016; ARAÚJO, 2016; FERNANDES, 2015; 
ALANSARI; HIJAZI; MAGHRABI, 2015). 

▪ Mecanismo de piscar diminuído 

Continua 
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Definição conceitual: Limitação do movimento espontâneo síncrono de abertura e fechamento palpebral 
bilateral, por descida e subida da pálpebra superior, que compromete o bombeamento de drenagem lacrimal, 
remoção de microorganismos e distribuição lacrimal uniforme.  
Definição operacional: Verificar a frequência do reflexo espontâneo de piscar em um minuto: < 5 vezes/minuto 
(reduzido); = 5 vezes/min (limítrofe); > 5 vezes por min (normal). 
Referências: (BOTARELLI, 2016; ARAÚJO, 2016; FERNANDES, 2015; HORNG et al., 2014; GRIXTI; SADRI; 
DATTA, 2012a; AL-RIBH et al., 2012). 

▪ Medicamentos que alteram a homeostase da superfície ocular 
Definição conceitual: Medicamentos que atuam nos receptores colinérgicos que reduzem e bloqueiam a ação 
da acetilcolina com diminuição da contração tônica do músculo orbicular e resultam em fechamento palpebral 
incompleto, exposição da córnea e ressecamento ou medicamentos que alteram a formação de filme lacrimal e 
diminuem a produção da camada aquosa lacrimal, com potencial dano à superfície ocular por ressecamento. 
Definição operacional: Avaliar a prescrição médica e verificar se os medicamentos estão prescritos e se foram 
administrados por meio de checagem manual. 
Referências: (CHAŁAS et al., 2018; BOTARELLI, 2016; HORNG et al., 2014; SARITAS et al., 2013; GRIXTI; 
SADRI; DATTA, 2012a; GÜLER; EŞER; EĞRILMEZ, 2011) 

▪ Idade avançada 
Definição conceitual: Representa os indivíduos com idade igual ou superior a 60 anos. O envelhecimento é 
um estado que compreende a perda de andrógenos e resulta na redução da produção pela glândula lacrimal 
principal e no aumento da taxa de evaporação decorrente da alteração da camada lipídica produzida pelas 
glândulas meibomianas. 
Definição operacional: Interrogar o paciente ou verificar no prontuário idade igual ou superior a 60 anos. 
Referências: (BOTARELLI, 2016; ARAÚJO, 2016; FONSECA; ARRUDA; ROCHA, 2010) 

▪ Sexo feminino 
Definição conceitual: Corresponde aos indivíduos do sexo feminino. As mulheres produzem andrógenos em 
menor quantidade que homens o que compromete a função das glândulas lacrimais, em especial das glândulas 
meibomianas. 
Definição operacional: Identificar por meio dos registros em prontuário. 
Referências: (BOTARELLI, 2016; ARAÚJO, 2016; BRON et al., 2014; FONSECA; ARRUDA; ROCHA, 2010) 

▪ Internados na Unidade de Terapia Intensiva 
Definição conceitual: Corresponde aos pacientes internados na unidade de terapia intensiva. Pacientes 
internados na terapia intensiva são na maioria das vezes graves e necessitam do uso de múltiplos 
medicamentos, sedação, assistência ventilatória, além de outras tecnologias para manutenção da vida, que 
podem causar ressecamento da superfície ocular. 
Definição operacional: Observar se o paciente se encontra internado na unidade de terapia intensiva. 
Referências: (ARAÚJO et al., 2018; FERNANDES et al., 2018; BOTARELLI, 2016; ARAÚJO, 2016; GRIXTI; 
SADRI; DATTA, 2012a) 

▪ Sedação 
Definição conceitual: Configura-se com uma técnica utilizada para reduzir o nível de consciência do paciente 
com uso de drogas sedativas. 
Definição operacional: Verificar se existem sedativos prescritos e se foram administrados por meio de 
checagem manual. 
Referências: (BOTARELLI, 2016; ARAÚJO, 2016; ALANSARI; HIJAZI; MAGHRABI, 2015; HORNG et al., 2014; 
WERLI-ALVARENGA et al., 2013; AL-RIBH et al., 2012) 

▪ Ventilação Mecânica 
Definição conceitual: Suporte ventilatório mecânico invasivo ou não-invasivo com pressão expiratória final 
positiva (PEEP) elevada aumenta a pressão-intratorácica e produz efeitos que potencializam a estase venosa, 
edema conjuntival e diminuem a perfusão ocular.  
Definição operacional: Verificar à beira do leito o uso de ventilação mecânica invasiva viabilizada por tubo 
endotraqueal ou cânula de traqueostomia; ou ventilação mecânica não-invasiva viabilizada por máscara de 
interface entre o paciente e o respirador, com valores de PEEP acima de 5 cm de H2O. 
Referências: (GÜLER; EŞER; EĞRILMEZ, 2017; BOTARELLI, 2016; ARAÚJO, 2016; ALANSARI; HIJAZI; 
MAGHRABI, 2015; HORNG et al., 2014). 

▪ Usuários de lentes de contato 
Definição conceitual: Representa os indivíduos que usam lentes de contato. As lentes de contato impedem 
que a lágrima atinja livremente a córnea e podem alterar a frequência do piscar, de maneira a acarretar 
ressecamento da superfície ocular. 
Definição operacional: Questionar o paciente sobre o uso de lentes de contato. 
Referências: (GRAHAM, LUNDGRIN, LIN, 2018; BAKKAR et al., 2016; BOTARELLI, 2016; ARAÚJO, 2016; 
ZEEV et al., 2014). 
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▪ Alterações sistêmicas (Diabetes Mellitus, Hipertensão, Hipertireoidismo, Insuficiência Renal Crônica, 
Falência de múltiplos órgãos) 

Definição conceitual: Representa a presença de alterações sistêmicas que podem estar associados ao 
ressecamento ocular. O histórico de hipertensão, doenças cardiovasculares, alterações tireoidianas, 
insuficiência renal e falência de múltiplos órgãos apresentaram associação com o ressecamento ocular em 
pacientes críticos. 
Definição operacional: Indagar o paciente ou identificar no prontuário a presença de alterações sistêmicas, 
como Diabetes Mellitus, Hipertensão, Hipertireoidismo, Insuficiência Renal Crônica, Falência de múltiplos 
órgãos. 
Referências: (CHAŁAS et al., 2018; DANA et al., 2018; BOTARELLI, 2016; ZEEV et al., 2014; LEMP, 2008). 

▪ Doenças auto-imunes (Síndrome de Sjogren, Artrite reumatoide, Lupus Eritematoso Sistêmico) 
Definição conceitual: Condição autoimune com produção de autoanticorpos que atinge as glândulas lacrimais 
e resulta em anormalidades no filme lacrimal.  
Definição operacional: Identificar por meio dos registros em prontuário histórico sobre Síndrome de Sjogren, 
Artrite reumatoide, Lupus Eritematoso Sistêmico. 
Referências: (CHAŁAS et al., 2018; BOTARELLI, 2016; ARAÚJO, 2016; YANG et al., 2015). 

▪ Procedimentos cirúrgicos oculares (Cirurgia refrativa, Cirurgia de catarata, Blefaroplastia) 
Definição conceitual: Refere-se a procedimentos cirúrgicos oculares que podem causar ressecamento ocular 
devido aos mecanismos intrínsecos ao procedimento ou mesmo pelo uso de drogas tópicas no pós-operatório. 
Definição operacional: Questionar o paciente ou identificar no prontuário a presença de procedimentos 
cirúrgicos oculares, como cirurgia refrativa, cirurgia de catarata ou blefaroplastia. 
Referências: (AKPEK et al., 2018; GOMES et al., 2017; BOTARELLI, 2016; ZEEV et al., 2014). 

▪ Dano à superfície ocular 
Definição conceitual: Configura-se com a presença de alterações oculares que são resultantes de um quadro 
inicial ou presença associada de ressecamento ocular. 
Definição operacional: Investigar no prontuário o registro sobre a presença de alterações oculares prévias, 
como Olho seco, Ceratopatia de exposição, Conjuntivite, Abrasão corneana, Lesão de córnea. 
Referências: (AKPEK et al., 2018; VYAS; MAHOBIA; BAWANKURE, 2018; FERNANDES, 2015). 

▪ Exposição a telas 
Definição conceitual: Corresponde ao fato de utilizar dispositivos como computadores, tablets e celulares por 
tempo prolongado, que pode comprometer ou reduzir a frequência de piscar quando os olhos ficam expostos e 
focados em telas, o que causa menor lubrificação ocular. 
Definição operacional: Questionar o paciente se ele(a) tem o hábito de utilizar computadores, tablets e 
celulares por longos períodos durante o dia. 
Referências: (AKPEK et al., 2018; BOTARELLI, 2016; ALVES et al., 2014; ZEEV et al., 2014). 

▪ Diminuição do escore na escala de coma de Glasgow/Redução do nível de consciência 
Definição conceitual: Redução dos valores correspondente à escala de coma de Glasgow, a qual é útil para 
analisar o nível de consciência de um paciente. A redução do nível de consciência pode provoca diminuição da 
contração tônica do músculo orbicular e resultam em fechamento palpebral incompleto, exposição da superfície 
ocular e ressecamento. 
Definição operacional: Avaliar e registrar os valores: 15-13 (leve); 12-9 (Moderado) e 8-3 (Grave) 
Referências: (KALHORI et al., 2016; OLIVEIRA et al., 2016; DÍAZ, 2016; SOLANO; GRANADOS; RODRÍGUEZ, 
2016; WERLI-ALVARENGA et al., 2011). 

▪ Deficiência de Vitamina A 
Definição conceitual: Caracteriza-se como hipovitaminose A, que pode ocasionar várias alterações clínicas, 
como o ressecamento ocular e outros distúrbios visuais. Esta vitamina é imprescindível para o desenvolvimento 
das células caliciformes da conjuntiva e pela expressão das mucinas. Assim, a diminuição destes dois 
componentes causa a instabilidade do filme lacrimal. 
Definição operacional: Identificar deficiência de vitamina A por meio da observação dos exames laboratoriais, 
levando em consideração os valores de referência de cada laboratório. 
(GOMES et al., 2017; MEDEIROS, 2017; OSAE et al., 2017; BOTARELLI, 2016; ARAÚJO, 2016). 

▪ Alergia  
Definição conceitual: Constitui-se como uma reação inflamatória que pode provocar ressecamento da 
superfície ocular, principalmente quando esta reação acontece na região ocular. 
Definição operacional: Indagar ao paciente sobre o histórico de alergias ou observar no prontuário. 
Referências: (CHAŁAS et al., 2018; DANA et al., 2018; ARAÚJO, 2016; DOAN, 2012; MCGINNIGLE; NAROO; 
EPERJESI, 2012). 

▪ Tabagismo 
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Definição conceitual: Distúrbio resultante da dependência de nicotina que altera a camada lipídica do filme 
lacrimal e resulta em efeitos indesejados de evaporação lacrimal. Expõe a superfície ocular aos efeitos tóxicos 
irritativos da fumaça. 
Definição operacional: Interrogar ao paciente ou verificar no prontuário histórico de tabagismo. 
Referências: (BOTARELLI, 2016; ARAÚJO, 2016; ALVES et al., 2014; MCGINNIGLE; SHEHZAD; EPERJESI, 
2012). 

▪ Exolftalmia 
Definição conceitual: Representa a exposição aumentada da superfície ocular “olhos salientes”. 
Definição operacional: Verificar na avaliação ocular a presença de saliência ocular. 
Referências: (CHAŁAS et al., 2018; MALAFA et al., 2016; ARAÚJO, 2016) 

▪ Procedimentos no Centro Cirúrgico 
Definição conceitual: Corresponde aos pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos. Intervenções 
cirúrgicas com combinação de anestésicos gerais, bloqueadores neuromusculares, analgésicos opioides e 
benzodiazepínicos diminuem a produção lacrimal e favorecem o fechamento palpebral incompleto com 
evaporação do filme lacrimal.  
Definição operacional: Investigar procedimentos cirúrgicos recentes. 
Referências: (MEDEIROS, 2017; BOTARELLI, 2016; ARAÚJO, 2016; GRIXTI; SADRI; DATTA, 2012a). 

▪ Submetidos ao transplante de Células-tronco Hematopoiéticas 
Definição conceitual: Corresponde ao paciente submetidos ao transplante de células-tronco hematopoiéticas 
(TCTH). A Doença do Enxerto Contra Hospedeiro (DECH) se apresenta como principal complicação do pós-
TCTH, e uma das principais complicações da fase crônica da DECH é o ressecamento da superfície ocular. 
Definição operacional: Identificar se o paciente foi submetido ao Transplante de Células-tronco 
Hematopoiéticas. 
Referências: (KOSTROUN; KHANDELWAL, 2017; YAMANE et al. 2015; YANG et al., 2015). 

▪ Oxigenoterapia 
Definição conceitual: Materiais de oxigenoterapia adaptados na região facial expõe a superfície ocular ao fluxo 
de oxigênio a uma concentração superior a 21% e aumenta a chance de ressecamento ocular e sintomas de 
desconforto.  
Definição operacional: Verificar à beira do leito o uso de macronebulizador, máscara de Venturi ou cateter 
nasal e observar se há escape excessivo do fluxo de oxigênio para a superfície ocular por posicionamento 
inadequado do dispositivo. 
Referências: (BOTARELLI, 2016; HORNG et al., 2014). 

▪ Edema palpebral 
Definição conceitual: Corresponde ao extravasamento de líquidos com localização na pálpebra, o qual pode 
comprometer o correto funcionamento do piscar. 
Definição operacional: Verificar na avaliação ocular a presença de edema nas pálpebras. 
Referências: (MEDEIROS, 2017; ARAÚJO, 2016; LEADINGHAM et al., 2014). 

▪ Submetidos a radioterapia 
Definição conceitual: Representa os pacientes que fazem uso de radioterapia. A radiação ionizante pode 
acarretar alterações no filme lacrimal e na superfície ocular, de maneira a causar ressecamento ocular. 
Definição operacional: Identificar se o paciente foi submetido à radioterapia. 
Referências: (KOSTROUN; KHANDELWAL, 2017; OLANIYAN et al., 2016; YANG et al., 2015). 

▪ Reflexo corneano prejudicado 
Definição conceitual: Limitação da capacidade sensorial e motora de proteção à córnea contra ameaças 
físicas.  
Definição operacional: Elevar a pálpebra com o dedo indicador e encostar delicadamente uma gaze na 
superfície da córnea. Observar a presença e agilidade do reflexo de piscar e possível lacrimejamento reflexo ao 
estímulo.  
Referências: (BOTARELLI, 2016; HORNG et al., 2014; GRIXTI; SADRI; DATTA, 2012a). 

▪ Leitura prolongada 
Definição conceitual: Corresponde ao fato de realizar leitura por tempo prolongado que pode comprometer ou 
reduzir a frequência de piscar e causar ressecamento da superfície ocular. 
Definição operacional: Perguntar ao paciente se ele(a) tem o hábito de realizar leituras por longos períodos 
durante o dia. 
Referências: (ARAÚJO, 2016; MEDEIROS, 2017; SCHUB; MENNELLA, 2016). 

▪ Máscaras de ventilação mecânica não-invasiva mal adaptadas 
Definição conceitual: Máscara com ajuste excessivo reduz o fluxo sanguíneo para a coróide e resulta em 
fornecimento inadequado de oxigênio para a córnea. Máscara com ajuste insuficiente para vedação facial 
favorece o escape de alto fluxo de ar e oxigênio para a superfície ocular e resulta em evaporação lacrimal e 
irritação da superfície ocular. 
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Definição operacional: Verificar se o tamanho da máscara utilizada é compatível com o biotipo do paciente. 
Verificar frequentemente se os ajustes estão apertados ou frouxos. 
Referências: (BOTARELLI, 2016; OLIVEIRA et al., 2016; HORNG et al., 2014). 

▪ Ausência de resposta reflexa dos nervos cranianos III, IV e VI 
Definição conceitual: Representa a ausência de reflexos de movimentação ocular. A avaliação destes pares 
de nervos cranianos torna-se importante para detectar, além de alterações neurológicas, a possibilidade de 
falhas de mecanismos de proteção ocular relacionados ao funcionamento dos músculos oculomotores, 
palpebrais e de contração pupilar. A ausência destas respostas pode influenciar na manutenção da integridade 
da superfície ocular. 
Definição operacional: Siga os seguintes passos: 1. Coloque seu dedo na frente do paciente e peça para que 
ele o siga com os olhos. 2. Peça para o paciente não movimentar a cabeça. 3. Mova o seu dedo para a esquerda 
e direita horizontalmente, para cima, para a esquerda e para a direita, para baixo à esquerda e à direita, para 
cima e para baixo ao longo da linha média. 4. Nunca permita que o ângulo de visão seja maior do que 45 graus. 
5. Enquanto o paciente seguir o seu dedo, observe para ambos os olhos e avalie se você percebe um movimento 
ocular conjugado. 
Referências: (BOTARELLI, 2016). 

▪ Alteração dos leucócitos 
Definição conceitual: Refere-se ao aumento do número de leucócitos. Nos pacientes com leucocitose 
geralmente há necessidade de uso de antibioticoterapia em vigência de um possível quadro infeccioso 
instalado, o que aumentaria o risco de desenvolvimento de ressecamento da superfície ocular. 
Definição operacional: Identificar leucocitose por meio da observação dos exames laboratoriais, levando em 
consideração os valores de referência de cada laboratório. 
Referências: (BOTARELLI, 2016). 

Fatores ambientais: 

▪ Umidade baixa 
▪ Vento excessivo 
▪ Ar-condicionado 
Definição conceitual: Condições do meio externo que expõe a superfície ocular ao risco de ressecamento. O 
ar condicionado diminui a umidade do ar e o torna mais seco. A exposição facial direta a fluxos de ar excessivo 
aumenta a evaporação lacrimal e quando associados a produção lacrimal reduzida aumentam a inflamação da 
superfície ocular.  
Definição operacional: Utilizar um termo higrômetro para verificar a umidade do ambiente: Entre 20 e 30% 
(estado de atenção), Entre 12 e 20% (estado de alerta); Abaixo de 12% (estado de emergência); Verificar o 
escape excessivo de fluxos de ar na face do paciente quando em uso de dispositivos de oxigenoterapia 
(macronebulizador, máscara de Venturi, cateter nasal e máscaras de ventilação mecânica não-invasiva mal 
adaptadas). 
Referências: (BOTARELLI, 2016; ARAÚJO, 2016; BRON et al., 2014; MCGINNIGLE; SHEHZAD; EPERJESI, 
2012; YAO et al., 2011). 

Consequentes 

Sinais: 

▪ Hiperemia conjuntival 
Definição conceitual: É a denominação que se dá devido a presença de vermelhidão na conjuntiva. 
Definição operacional: Inspecionar o globo ocular para verificação de sinais de hiperemia. Importante 
observar a extensão da área hiperemiada. 
Referências: (BOTARELLI, 2016; ARAÚJO, 2016; FERNANDES, 2015; DAWSON, 2005). 

▪ Volumetria lacrimal diminuída 
Definição conceitual: É a denominação dada a redução de produção das lágrimas por alteração nos 
mecanismos oculares responsáveis. 
Definição operacional: Mensura-se a partir do Teste de Schirmer I: coloca-se uma pequena tira de papel filtro 
estéril sob a pálpebra, no fórnix conjuntival inferior próximo ao canto lateral, longe da córnea. Realiza-se o 
fechamento da pálpebra por cinco minutos e mede-se a porção molhada da tira em milímetros (Considerar 
redução quando o valor for < 10 milímetros).  
Referências: (PITOMBEIRA et al., 2018; MEDEIROS, 2017; BOTARELLI, 2016; ARAÚJO, 2016; 
FERNANDES, 2015; HORNG et al., 2014). 

▪ Secreção mucosa/excesso de crostas ciliares 
Definição conceitual: Representa o excesso de atividade das glândulas caliciformes conjuntivais perante uma 
irritação. É uma secreção conjuntival, de coloração esbranquiçada, habitualmente pouco abundante. 
Definição operacional: Verificar na avaliação ocular a presença de secreção mucosa na conjuntiva e/ou crostas 
ciliares. 
Referências: (MEDEIROS 2017, BOTARELLI, 2016; ARAÚJO, 2016; FERNANDES, 2015; KNASKI, 2012). 
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▪ Quemose 
Definição conceitual: Formação de edema no espaço conjuntival ocasionada por desequilíbrio de fluidos, 
permeabilidade vascular aumentada e comprometimento do retorno venoso às estruturas oculares.  
Definição operacional: Tracionar e mobilizar as pálpebras inferiores e observar formação de edema conjuntival 
de aspecto gelatinoso (característico de desequilíbrio de fluidos) ou de coloração vermelho brilhante 
(característico de estase vascular). 
Referências: (BOTARELLI, 2016; ARAÚJO, 2016; FERNANDES, 2015; ALANSARI; HIJAZI; MAGHRABI, 
2015; HORNG et al., 2014; AL-RIBH et al., 2012; JAMMAL et al., 2012; GRIXTI; SADRI; DATTA, 2012a) 

▪ Vasos sanguíneos dilatados na superfície ocular 
Definição conceitual: É a denominação que se dá devido a presença de vasos sanguíneos dilatados na 
superfície ocular. 
Definição operacional: Inspecionar o globo ocular para verificação de sinais de vasos dilatados na superfície 
ocular. Importante observar o número, extensão e área acometida. 
Referências: (MEDEIROS, 2017; BOTARELLI, 2016; ARAÚJO, 2016; FERNANDES, 2015; DAWSON, 2005). 

▪ Filamentos mucoides 
Definição conceitual: Representa pequenos fios de muco alinhados com o epitélio e presos por uma das 
extremidades da superfície corneana. 
Definição operacional: Verificar na avaliação ocular a presença de filamentos mucoides na superfície 
corneana.  
Referências: (BIRD et al., 2017; BOTARELLI, 2016; ARAÚJO, 2016; FERNANDES, 2015; ALVES, 2010). 

▪ Placas mucosas 
Definição conceitual: Representa placas elevadas, de vários tamanhos, branco-acinzentadas e semi-
transparentes que podem ou não estarem associadas aos filamentos. 
Definição operacional: Verificar na avaliação ocular a presença placas mucosas na superfície ocular. 
Referências: (BOTARELLI, 2016; ARAÚJO, 2016; FERNANDES, 2015; ALVES, 2010). 

Sintomas: 

▪ Visão turva 
Definição conceitual: Representa a visão embaçada e/ou desfocada. 
Definição operacional: Questionar da seguinte forma: Como está a sua visão? Você a sente turva ou 
embaçada? Se sim, isto te incomoda com que frequência? Que tipo de limitações isto te causa? 
Referências: (AKPEK et al., 2018; ASBELLA et al., 2018; CLAYTON, 2018; FERNANDES, 2015). 

▪ Queimação 
Definição conceitual: Sentimento de ardor nos olhos causada pelo ressecamento. 
Definição operacional: Questionar da seguinte forma: Sente os seus olhos arderem? Se sim, isto te 
incomoda com que frequência? Que tipo de limitações esta sensação causa? 
Referências: (OLANIYAN et al., 2016; FERNANDES, 2015). 

▪ Sensação de corpo estranho 
Definição conceitual: Sentimento de corpo estranho nos olhos causada pela interação mecânica da conjuntiva 
palpebral e da superfície da córnea ressecadas. 
Definição operacional: Questionar da seguinte forma: Sente como se tivesse algo nos seus olhos? Se sim, 
isto te incomoda com que frequência? Que tipo de limitações esta sensação causa? 
Referências: (BRISSETTE et al., 2018; CLAYTON, 2018; KYEI et al., 2018; FERNANDES, 2015). 

▪ Prurido 
Definição conceitual: Condiz ao sentimento de prurido nos olhos. 
Definição operacional: Questionar da seguinte forma: Sente prurido ocular? Se sim, isto te incomoda com 
que frequência? Com que frequência você deseja esfregar os olhos? 
Referências: (AKPEK et al., 2018; BRISSETTE et al., 2018; CHAŁAS et al., 2018; FERNANDES, 2015). 

▪ Fadiga ocular 
Definição conceitual: Caracteriza-se pela visualização inadequada de objetos causada por um esforço 
constante do sistema visual. 
Definição operacional: Questionar da seguinte forma: Como você sente a visão ao fim do dia? Sente algum 
tipo de cansaço? Enxerga algum objeto com formato diferente? Isto te incomoda com que frequência? Que 
tipo de limitações este cansaço ocular te causa? 
Referências: (ASBELL et al., 2018; UCHINO et al., 2018; FERNANDES, 2015). 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 

Conclusão 
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5.1.4 Proposição do diagnóstico de enfermagem Ressecamento ocular a partir 

da análise de conceito 

O diagnóstico de enfermagem formulado a partir da análise de conceito está 

descrito estruturalmente no quadro 8 seguinte, proposto como integrante do domínio 

11, Segurança/proteção, e na Classe 2, Lesão física.  

A construção do diagnóstico partiu do sistema multiaxial de eixos descritos na 

NANDA-I, porquanto, congrega o Eixo 1 – foco diagnóstico (Ressecamento ocular) 

explícito no título, Eixo 2 – sujeito diagnóstico (indivíduo), Eixo 3 – julgamento 

(ressecado), Eixo 4 – localização (olho), Eixo 5 – idade (adultos) e Eixo 7- Categoria 

do diagnóstico (com foco no problema) implícitos no título. Neste caso, o Eixo 6 

(tempo) não foi relevante para a construção do diagnóstico em estudo.  

Foi proposta uma definição para o rótulo diagnóstico, 12 características 

definidoras, 12 fatores relacionados, sete populações em risco e 13 condições 

associadas. Os elementos foram dispostos no quadro 8 por ordem decrescente de 

frequência, conforme observado nos quadros 5 e 6 anteriores. 
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Quadro 8. Proposição da estrutura do diagnóstico de enfermagem Ressecamento 
ocular a partir da análise de conceito. Natal, 2019 

Domínio 11. Segurança/proteção                                                                                         Classe 2. Lesão física 

 

 

Ressecamento ocular 

Definição 

Deficiência quantitativa do filme lacrimal, que pode alterar a manutenção da integridade da superfície ocular, 

associada a presença de sinais e/ou sintomas clínicos com potencial agravo a saúde ocular.  

Características definidoras 

Sinais: Sintomas: 

▪ Hiperemia conjuntival 
▪ Volumetria lacrimal diminuída 
▪ Secreção mucosa/excesso de crostas ciliares 
▪ Quemose 
▪ Vasos sanguíneos dilatados na superfície ocular 
▪ Filamentos mucoides  
▪ Placas mucosas 

▪ Visão turva 
▪ Queimação 
▪ Sensação de corpo estranho 
▪ Prurido 
▪ Fadiga ocular 

Fatores relacionados 

Fatores do indivíduo: 

▪ Fechamento palpebral incompleto (lagoftalmia) 
▪ Mecanismo de piscar diminuído 
▪ Exposição a telas 
▪ Tabagismo 
▪ Exolftalmia 

▪ Edema palpebral 
▪ Reflexo corneano prejudicado 
▪ Leitura prolongada 
▪ Ausência de resposta reflexa dos nervos cranianos 

III, IV e VI 

Fatores ambientais: 

▪ Umidade baixa 
▪ Vento excessivo 
▪ Ar-condicionado 

População em risco 

▪ Idade avançada 
▪ Sexo feminino 
▪ Internados na Unidade de Terapia Intensiva 
▪ Usuários de lentes de contato 

▪ Submetidos a procedimentos no Centro Cirúrgico 
▪ Submetidos ao Transplante de Células-tronco 

Hematopoiéticas 
▪ Submetidos à Radioterapia 

Condições associadas 

▪ Medicamentos que alteram a homeostase da 
superfície ocular  

▪ Ventilação Mecânica 
▪ Sedação 
▪ Alterações sistêmicas (Diabetes Mellitus, 

Hipertensão, Hipertireoidismo, Insuficiência Renal 
Crônica, Falência de múltiplos órgãos) 

▪ Doenças auto-imunes (Síndrome de Sjogren, 
Artrite reumatoide, Lupus Eritematoso Sistêmico) 

▪ Procedimentos cirúrgicos oculares (Cirurgia 
refrativa, Cirurgia de catarata, Blefaroplastia) 

▪ Dano à superfície ocular 
▪ Diminuição do escore na escala de coma de 

Glasgow/Redução do nível de consciência 
▪ Deficiência de Vitamina A 
▪ Alergia 
▪ Oxigenoterapia 
▪ Máscaras de ventilação mecânica não-invasiva mal 

adaptadas 
▪ Alteração dos leucócitos 

Fonte: dados da pesquisa 
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5.2 ANÁLISE DE CONTEÚDO DIAGNÓSTICO POR JUÍZES 

Esta etapa correspondeu a verificação da validade de conteúdo sobre a 

proposição do diagnóstico de enfermagem Ressecamento ocular realizada por 

enfermeiros juízes.  

 

5.2.1 Caracterização dos juízes participantes da etapa de validade de conteúdo 

A tabela 4 seguinte apresenta a caracterização dos dez enfermeiros juízes 

participantes da etapa de validade de conteúdo do diagnóstico de enfermagem 

Ressecamento ocular. 

 
Tabela 4. Caracterização dos juízes participantes da etapa de validade de conteúdo 
do diagnóstico de enfermagem Ressecamento ocular. Natal, 2019. (n=10) 

Variáveis n % 

Sexo   

Feminino 09 90,0% 
Masculino 01 10,0% 

Titulação   

Mestrado 05 50,0% 
Graduação 03 30,0% 
Doutorado 02 20,0% 

Experiência profissional   

Assistência, ensino e pesquisa 06 60,0% 
Ensino e pesquisa 02 20,0% 

Assistência e pesquisa 02 20,0% 

Experiência didática*   

Diagnóstico de enfermagem  09 90,0% 
Ressecamento ocular/olho 

seco/saúde ocular 
03 30,0% 

Participação em projeto de 
pesquisa* 

  

Diagnóstico de enfermagem  10 100,0% 
Ressecamento ocular/olho 

seco/saúde ocular 
10 100,0% 

Publicação de trabalhos 
científicos* 

  

Diagnóstico de enfermagem  10 100,0% 
Ressecamento ocular/olho 

seco/saúde ocular 
08 80,0% 

Nível de expertise**   

1- Novato 01 10,0% 
2- Iniciante avançado 03 30,0% 

3- Competente 03 30,0% 
4- Proficiente 02 20,0% 

5- Expert 01 10,0% 

Variáveis Média DP Mediana Mínimo Máximo Valor p1 

Idade*** 28,8 4,8 27 24 38 0,068 
Tempo de formação*** 5,4 5,0 3,5 01 15 0,006 

Tempo de participação em grupo 
de pesquisa na temática*** 

4,0 1,8 3,5 2 8 0,137 

Legenda: *Múltipla resposta; **Adaptado de Benner, Tanner e Chesla (2009); ***Em anos; 1Teste 
Shapiro-Wilk.  
Fonte: dados da pesquisa. 
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Quanto à caracterização dos juízes, observa-se que a maioria era do sexo 

feminino (90,0%) e a titulação mestrado prevaleceu (50,0%). A maior parte tinha 

experiência profissional na assistência, ensino e pesquisa (60,0%) e 90,0% tinha 

experiência didática no ensino de diagnósticos de enfermagem. Todos os 

participantes apresentavam experiência na participação em projetos de pesquisa que 

envolvessem os diagnósticos de enfermagem e o ressecamento ocular/olho 

seco/saúde ocular.  

Em relação a publicação de trabalhos científicos, todos tinham publicações na 

área de diagnóstico de enfermagem e 80,0% na temática do ressecamento ocular/olho 

seco/saúde ocular. Referente ao nível de expertise, 03 (30,0%) eram iniciantes 

avançados, 03 (30,0%) competentes, 02 (20,0%) proficientes, 01 (10,0%) novato e 01 

(10,0%) expert. A idade obteve uma média de 28,8 anos (±4,8), o tempo de formação 

uma mediana de 3,5 anos e o tempo de participação em grupos de pesquisa com foco 

na temática das terminologias de enfermagem teve uma média de 4 anos (±1,8 anos). 

 

5.2.2 Reformulação/inclusão/exclusão dos elementos do diagnóstico de 

enfermagem Ressecamento ocular a partir da validade de conteúdo 

Os resultados da análise obtida pelo consenso do grupo focal em relação a 

estrutura do diagnóstico, os elementos (definição, características definidoras, fatores 

relacionados, população em risco e condições associadas), domínio e classe estão 

apresentados a seguir. 

Em relação a definição do diagnóstico, houve a alteração de “Deficiência 

quantitativa do filme lacrimal, que pode alterar a manutenção da integridade da 

superfície ocular, associada a presença de sinais e/ou sintomas clínicos com potencial 

agravo a saúde ocular” para “Insuficiência quantitativa do filme lacrimal, que pode 

comprometer a manutenção da integridade da superfície ocular”. A proposta de 

alteração baseou-se na discussão de que os pacientes com o diagnóstico de 

Ressecamento ocular podem estar em um estado inicial de insuficiência do filme 

lacrimal de maneira que podem ou não apresentar sinais e/ou sintomas clínicos. 

No que se refere as características definidoras, a divisão entre sinais e 

sintomas foi acatada pelos juízes, seis foram modificadas em relação ao título com a 

finalidade de deixá-las mais inteligíveis e duas características definidoras foram 

incluídas. Não houve nenhuma sugestão de exclusão e as demais permaneceram 

como estavam descritas na proposta inicial após análise de conceito (quadro 9).   
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Quadro 9. Características definidoras reformuladas/incluídas após análise dos juízes. 
Natal, 2019. 

CARACTERÍSTICAS DEFINIDORAS REFORMULADAS/INCLUÍDAS 

Proposta inicial Após reformulação/inclusão 

Sinais 

Hiperemia conjuntival - 

Volumetria lacrimal diminuída Volume lacrimal diminuído 

Secreção mucosa/excesso de crostas ciliares Excesso de secreção mucoide 

Quemose - 

Vasos sanguíneos dilatados na superfície ocular - 

Filamento mucoide - 

Placas mucosas Placa mucoide 

Sintomas 

Visão turva - 

Sensação de corpo estranho Sensação de corpo estranho ocular 

Queimação Sensação de ardência ocular 

Prurido Sensação de prurido ocular 

Fadiga ocular - 

Sensação arenosa ocular Incluída 

Sensação de secura ocular Incluída 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Em relação aos fatores relacionados, a divisão entre fatores do indivíduo e 

ambientais foi considerada pelos juízes, sete tiveram seus títulos reformulados para 

uma melhor descrição e quatro foram transferidas para as condições associadas no 

entendimento de que não são independentemente modificáveis pelo enfermeiro. 

Nenhum fator relacionado foi excluído e os demais permaneceram como estavam 

redigidos na proposta inicial (quadro 10). 
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Quadro 10. Fatores relacionados reformulados/transferidos após análise dos juízes. 
Natal, 2019 

FATORES RELACIONADOS REFORMULADOS/TRANSFERIDOS 

Proposta inicial Após reformulação/transferência 

Fatores do indivíduos 

Fechamento palpebral incompleto (lagoftalmia) Lagoftalmia 

Mecanismo de piscar diminuído Diminuição do mecanismo de piscar (transferido 
para condições associadas) 

Exposição a telas  Exposição a telas digitais 

Tabagismo - 

Exoftalmia Proptose (transferido para condições 
associadas) 

Edema palpebral - 

Reflexo corneano prejudicado Ausência do reflexo córneo-palpebral 
(transferido para condições associadas) 

Leitura prolongada - 

Ausência de resposta reflexa dos nervos 
cranianos III, IV e VI  

Ausência de resposta aos reflexos dos pares de 
nervos cranianos III, IV e VI (transferido para 
condições associadas) 

Fatores ambientais 

Umidade baixa - 

Vento excessivo Corrente de ar excessiva 

Ar-condicionado - 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Sobre as populações em risco, seis tiveram seus títulos reformulados e cinco 

foram transferidas para condições associadas ao levar em consideração que são 

procedimentos/tratamentos médicos que não são modificáveis pelo enfermeiro de 

maneira independente. Não houve nenhuma população em risco excluída e apenas 

uma (sexo feminino) permaneceu descrita de acordo com a proposta inicial (quadro 

11). 
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Quadro 11. Populações em risco reformuladas/transferidas após análise dos juízes. 
Natal, 2019 

POPULAÇÕES EM RISCO REFORMULADAS/TRANSFERIDAS 

Proposta inicial Após reformulação/transferência 

Idade avançada Idade maior ou igual a 60 anos 

Sexo feminino - 

Internados na Unidade de Terapia Intensiva Internação em Unidade de Terapia Intensiva 
(transferida para condições associadas) 

Usuários de lentes de contato Lente de contato (transferida para condições 
associadas) 

Submetidos a procedimentos no Centro Cirúrgico Procedimento no Centro Cirúrgico (transferida 
para condições associadas) 

Submetidos ao Transplante de Células-tronco 
Hematopoiéticas 

Transplante de Células-tronco Hematopoiéticas 
com desenvolvimento da fase crônica da Doença 
do Enxerto contra Hospedeiro (transferida para 
condições associadas) 

Submetidos à Radioterapia Radioterapia (transferida para condições 
associadas) 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

No tocante as condições associadas, sete tiveram seus títulos reformulados, 

uma (dispositivo de ventilação mecânica não-invasiva ou oxigenoterapia mal 

adaptados) foi transferida para fatores relacionados na compreensão de poder ser 

independentemente modificada pelo enfermeiro e uma (sedação) foi excluída por já 

estar contemplada em outro item (medicamentos que alteram a homeostase da 

superfície ocular com redução do volume lacrimal). As demais condições 

permaneceram com a apresentação de acordo com a proposta inicial, conforme 

descrito no quadro 12.  
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Quadro 12. Condições associadas reformuladas/transferidas/excluídas após análise 
dos juízes. Natal, 2019 

CONDIÇÕES ASSOCIADAS REFORMULADAS/TRANSFERIDAS 

Proposta inicial Após reformulação/transferência/exclusão 

Medicamentos que alteram a homeostase da 
superfície ocular 

Medicamentos que alteram a homeostase da 
superfície ocular com redução do volume 
lacrimal 

Ventilação Mecânica - 

Sedação Excluída 

Alterações sistêmicas (Diabetes Mellitus, 
Hipertensão, Hipertireoidismo, Insuficiência 
Renal Crônica, Falência de múltiplos órgãos) 
 

Doenças sistêmicas que alteram a homeostase 
da superfície ocular com redução do volume 
lacrimal 

Doenças autoimunes (Síndrome de Sjogren, 
Artrite reumatoide, Lupus Eritematoso Sistêmico) 

Doenças autoimunes que atingem as glândulas 
lacrimais e resultam em redução do filme 
lacrimal 

Procedimentos cirúrgicos oculares (Cirurgia 
refrativa, Cirurgia de catarata, Blefaroplastia) 
 

Procedimento cirúrgico ocular  

Dano à superfície ocular - 

Diminuição do escore na escala de coma de 
Glasgow/Redução do nível de consciência 

Redução do nível de consciência 

Deficiência de Vitamina A - 

Alergia - 

Oxigenoterapia - 

Máscaras de ventilação mecânica não-invasiva 
mal adaptadas 

Dispositivo de ventilação mecânica não-
invasiva ou oxigenoterapia mal adaptados 
(transferida para fatores relacionados) 

Alteração dos leucócitos Leucocitose 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Assim, as características que compuseram o diagnóstico após realização da 

validade de conteúdo foram: Sinais (Hiperemia conjuntival, Volume lacrimal diminuído, 

Excesso de secreção mucoide, Quemose, Vasos sanguíneos dilatados na superfície 

ocular, Filamento mucoide e Placa mucoide), Sintomas (Visão turva, Sensação de 

corpo estranho ocular, Sensação de ardência ocular, Sensação de prurido ocular, 

Fadiga ocular, Sensação arenosa ocular e Sensação de secura ocular). 

Os fatores relacionados incluíram: Fatores do indivíduo (Lagoftalmia; 

Exposição a telas digitais; Tabagismo; Edema palpebral; Leitura prolongada e 

Dispositivo de ventilação mecânica não-invasiva ou oxigenoterapia mal adaptados), 

Fatores ambientais (Umidade baixa, Corrente de ar excessiva e Ar-condicionado). 

As populações em risco foram: Idade maior ou igual a 60 anos e Sexo 

feminino. E as condições associadas: Diminuição do mecanismo de piscar; 

Medicamentos que alteram a homeostase da superfície ocular com redução do 

volume lacrimal; Internação em Unidade de Terapia Intensiva; Ventilação mecânica; 

Lente de contato; Doenças sistêmicas que alteram a homeostase da superfície ocular 
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com redução do volume lacrimal; Doenças autoimunes que atingem as glândulas 

lacrimais e resultam em redução do filme lacrimal; Procedimento cirúrgico ocular; 

Dano à superfície ocular; Redução do nível de consciência; Deficiência de Vitamina 

A; Alergia; Proptose; Procedimento no Centro Cirúrgico; Transplante de Células-

tronco Hematopoiéticas com desenvolvimento da fase crônica da Doença do Enxerto 

contra Hospedeiro; Oxigenoterapia; Radioterapia; Ausência do reflexo córneo-

palpebral; Ausência de resposta ao reflexo dos pares de nervos cranianos III, IV e VI 

e Leucocitose. 

Além disso, após as discussões no grupo focal o diagnóstico proposto 

permaneceu como integrante do domínio 11, Segurança/proteção, e da Classe 2, 

Lesão física, estimados como adequados ao levar em consideração as definições dos 

domínios e classes descritas na NANDA-I (2018). 

 

5.2.3 Proposição do diagnóstico de enfermagem Ressecamento ocular a partir 

da validade de conteúdo 

Após o consenso final dos enfermeiros juízes em relação aos elementos do 

diagnóstico de enfermagem Ressecamento ocular, no quadro 13 está descrita a 

proposta do diagnóstico a partir da validade de conteúdo com a nova definição, 14 

características definidoras, nove fatores relacionados, duas populações em risco e 20 

condições associadas. 
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Quadro 13. Proposição da estrutura do diagnóstico de enfermagem Ressecamento 
ocular a partir da validade de conteúdo. Natal, 2019 

Domínio 11. Segurança/proteção                                                                                        Classe 2. Lesão física 

 

 

Ressecamento ocular 

Definição 

Insuficiência quantitativa do filme lacrimal, que pode comprometer a manutenção da integridade da superfície 

ocular.  

Características definidoras 

Sinais: Sintomas: 

▪ Hiperemia conjuntival 
▪ Volume lacrimal diminuído 
▪ Excesso de secreção mucoide 
▪ Quemose 
▪ Vasos sanguíneos dilatados na superfície ocular 
▪ Filamento mucoide 
▪ Placa mucoide 

▪ Visão turva 
▪ Sensação de corpo estranho ocular 
▪ Sensação de ardência ocular 
▪ Sensação de prurido ocular 
▪ Fadiga ocular 
▪ Sensação arenosa ocular 
▪ Sensação de secura ocular 

Fatores relacionados 

Fatores do indivíduo: Fatores ambientais: 

▪ Lagoftalmia 
▪ Exposição a telas digitais 
▪ Tabagismo 
▪ Edema palpebral 
▪ Leitura prolongada  
▪ Dispositivo de ventilação mecânica não-invasiva ou 

oxigenoterapia mal adaptados 

▪ Umidade baixa 
▪ Corrente de ar excessiva 
▪ Ar-condicionado 

População em risco 

▪ Idade maior ou igual a 60 anos 
▪ Sexo feminino 

Condições associadas 

▪ Diminuição do mecanismo de piscar 
▪ Medicamentos que alteram a homeostase da 

superfície ocular com redução do volume lacrimal 
▪ Internação em Unidade de Terapia Intensiva  
▪ Ventilação Mecânica 
▪ Lente de contato  
▪ Doenças sistêmicas que alteram a homeostase da 

superfície ocular com redução do volume lacrimal  
▪ Doenças autoimunes que atingem as glândulas 

lacrimais e resultam em redução do filme lacrimal 
▪ Procedimento cirúrgico ocular 
▪ Dano à superfície ocular 
▪ Redução do nível de consciência 

▪ Deficiência de vitamina A 
▪ Alergia 
▪ Proptose 
▪ Procedimento no Centro Cirúrgico 
▪ Transplante de Células-tronco Hematopoiéticas 

com desenvolvimento da fase crônica da Doença do 
Enxerto contra Hospedeiro  

▪ Oxigenoterapia 
▪ Radioterapia 
▪ Ausência do reflexo córneo-palpebral  
▪ Ausência de resposta aos reflexos dos pares de 

nervos cranianos III, IV e VI 
▪ Leucocitose 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

5.2.4 Definições conceituais e operacionais dos elementos do diagnóstico de 

enfermagem Ressecamento ocular a partir da análise de conteúdo 

 Uma vez julgada a coerência dos elementos em relação a estrutura diagnóstica, 

os juízes emitiram o consenso em relação as definições conceituais e operacionais. 

Destaca-se que todas sofreram reformulações com o objetivo de tornarem-se mais 
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simples, claras, expressarem uma única ideia e permitirem a diferenciação entre os 

demais elementos do diagnóstico. As novas descrições das definições estão 

apresentadas no quadro 14. 

 

Quadro 14. Definições conceituais e operacionais dos elementos (características 
definidoras, fatores relacionados, populações em risco e condições associadas) do 
diagnóstico de enfermagem Ressecamento ocular a partir da validade de conteúdo. 
Natal, 2019 
 

DEFINIÇÕES CONCEITUAIS E OPERACIONAIS DOS ELEMENTOS DO DIAGNÓSTICO 

Características definidoras 

Sinais: 

▪ Hiperemia conjuntival 
Definição conceitual: Presença de vermelhidão na conjuntiva. 

Definição operacional: Realizar abertura ocular para inspeção da conjuntiva e observar a extensão da área 

acometida. (Se o paciente apresentar alguma área hiperemiada na conjuntiva, a característica está presente). 

Referências: (BOTARELLI, 2016; ARAÚJO, 2016; FERNANDES, 2015; DAWSON, 2005). 

▪ Volume lacrimal diminuído 
Definição conceitual: Redução da produção e/ou aumento da evaporação das lágrimas. 

Definição operacional: Teste de Schirmer I: Colocar a tira de papel filtro estéril sob a pálpebra, no fórnix 

conjuntival inferior próximo ao canto lateral, longe da córnea. Realizar o fechamento da pálpebra por cinco 

minutos. Retirar a tira e medir a porção molhada em milímetros. (Se o paciente apresentar o valor <10 

milímetros, a característica está presente).  

Referências: (PITOMBEIRA et al., 2018; MEDEIROS, 2017; BOTARELLI, 2016; ARAÚJO, 2016; 

FERNANDES, 2015; HORNG et al., 2014). 

▪ Excesso de secreção mucoide 
Definição conceitual: Presença de secreção conjuntival excessiva de coloração esbranquiçada e aspecto 

mucoide por aumento da atividade das glândulas caliciformes. 

Definição operacional: Inspecionar a região ocular para observar excesso de secreção mucoide. (Se o 

paciente apresentar excesso de secreção mucoide conjuntival, a característica está presente). 

Referências: (MEDEIROS 2017, BOTARELLI, 2016; ARAÚJO, 2016; FERNANDES, 2015; KNASKI, 2012). 

▪ Quemose 
Definição conceitual: Presença de edema na conjuntiva. 

Definição operacional: Realizar abertura ocular, tracionar e mobilizar as pálpebras para inspecionar a 

formação de edema conjuntival. (Se o paciente apresentar edema na conjuntiva, a característica está presente).  

Referências: (BOTARELLI, 2016; ARAÚJO, 2016; FERNANDES, 2015; ALANSARI; HIJAZI; MAGHRABI, 

2015; HORNG et al., 2014; AL-RIBH et al., 2012; JAMMAL et al., 2012; GRIXTI; SADRI; DATTA, 2012a). 

▪ Vasos sanguíneos dilatados na superfície ocular 
Definição conceitual: Presença de vasos sanguíneos dilatados na superfície ocular. 

Definição operacional: Realizar abertura ocular para inspeção da superfície e verificar a existência de vasos 

dilatados na superfície ocular. Observar quantidade, extensão e área acometida. (Se o paciente apresentar este 

sinal na superfície ocular, a característica está presente). 

Referências: (MEDEIROS, 2017; BOTARELLI, 2016; ARAÚJO, 2016; FERNANDES, 2015; DAWSON, 2005). 

▪ Filamento mucoide 
Definição conceitual: Presença de filamento de coloração esbranquiçada e aspecto mucoide na extensão da 

superfície ocular. 

Definição operacional: Realizar abertura ocular, tracionar e mobilizar as pálpebras para inspecionar a presença 

de filamento mucoide na superfície ocular. (Se o paciente apresentar este sinal na superfície ocular, a 

característica está presente). 

Referências: (BIRD et al., 2017; BOTARELLI, 2016; ARAÚJO, 2016; FERNANDES, 2015; ALVES, 2010). 

Continua 
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▪ Placa mucoide 
Definição conceitual: Presença de formação mucoide elevada de vários tamanhos, branco-acinzentadas e/ou 

semitransparentes na superfície ocular. 

Definição operacional: Realizar abertura ocular, tracionar e mobilizar as pálpebras para inspecionar a presença 

de placa mucoide na superfície ocular. (Se o paciente apresentar este sinal na superfície ocular, a característica 

está presente). 

Referências: (BOTARELLI, 2016; ARAÚJO, 2016; FERNANDES, 2015; ALVES, 2010). 

Sintomas: 

▪ Visão turva 
Definição conceitual: Relato de constante visão embaçada ou desfocada. 

Definição operacional: Questionar da seguinte forma: Você enxerga os objetos adequadamente? Se não, está 

relacionado a algum horário do dia? (Se o paciente relatar a presença de visualização inadequada de objetos 

por período constante durante o dia, a característica está presente).  

Referências: (AKPEK et al., 2018; ASBELL et al., 2018; CLAYTON, 2018; FERNANDES, 2015). 

▪ Sensação de ardência ocular 
Definição conceitual: Relato de queimação nos olhos. 

Definição operacional: Questionar da seguinte forma: Você sente incômodo nos olhos? Se sim, qual incômodo 

você sente? (Se o paciente relatar incômodo nos olhos relacionado à queimação/ardência, a característica está 

presente).  

Referências: (OLANIYAN et al., 2016; FERNANDES, 2015). 

▪ Sensação de corpo estranho ocular 
Definição conceitual: Relato de presença localizada de objeto ou substância nos olhos 

Definição operacional: Questionar da seguinte forma: Você sente incômodo nos olhos? Se sim, qual incômodo 

você sente? (Se o paciente relatar incômodo nos olhos relacionado à presença localizada de objeto ou 

substância, a característica está presente). 

Referências: (BRISSETTE et al., 2018; CLAYTON, 2018; KYEI et al., 2018; FERNANDES, 2015). 

▪ Sensação de prurido ocular 
Definição conceitual: Relato de sensação desagradável que estimula o indivíduo a esfregar os olhos em busca 

de alívio. 

Definição operacional: Questionar da seguinte forma: Você sente incômodo nos olhos? Se sim, qual incômodo 

você sente? (Se o paciente relatar incômodo nos olhos relacionado ao prurido, a característica está presente). 

Referências: (AKPEK et al., 2018; BRISSETTE et al., 2018; CHAŁAS et al., 2018; FERNANDES, 2015). 

▪ Fadiga ocular 
Definição conceitual: Relato de visualização inadequada de objetos ao fim do dia causada por esforço do 

sistema visual. 

Definição operacional: Questionar da seguinte forma: Você enxerga os objetos adequadamente? Se não, está 
relacionado a algum horário do dia? (Se o paciente relatar a presença de visualização inadequada de objetos 
ao fim do dia, a característica está presente). 
Referências: (ASBELL et al., 2018; UCHINO et al., 2018; FERNANDES, 2015). 

▪ Sensação arenosa ocular 
Definição conceitual: Relato de presença de areia em toda superfície ocular. 

Definição operacional: Questionar da seguinte forma: Você sente incômodo nos olhos? Se sim, qual incômodo 

você sente? (Se o paciente relatar incômodo nos olhos relacionado à presença de areia, a característica está 

presente). 

Referências: (OLANIYAN et al., 2016; FERNANDES, 2015). 

▪ Sensação de secura ocular 

Definição conceitual: Relato de sensação de ter os olhos mais secos. 

Definição operacional: Questionar da seguinte forma: Você sente incômodo nos olhos? Se sim, qual incômodo 

você sente? (Se o paciente relatar incômodo nos olhos relacionado à presença de secura, a característica está 

presente). 

Referências: (BRISSETTE et al., 2018; OLANIYAN et al., 2016). 

Fatores relacionados 

Fatores do indivíduo: 
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▪ Lagoftalmia 
Definição conceitual: Fechamento palpebral incompleto que expõe segmento da superfície ocular. 

Definição operacional: Com o auxílio de uma lanterna na direção dos cílios verificar exposição do segmento 

da superfície ocular. (Se o paciente apresentar qualquer seguimento do olho exposto, o fator está presente). 

Referências: (GÜLER; EŞER; FASHAFSHEH, 2017; BOTARELLI, 2016; ARAÚJO, 2016; FERNANDES, 2015; 

ALANSARI; HIJAZI; MAGHRABI, 2015). 

▪ Exposição a telas digitais 
Definição conceitual: Utilização de dispositivos como computadores, tablets e celulares por tempo de 

exposição maior que uma hora por dia ininterrupta. 

Definição operacional: Questionar da seguinte forma: Você tem o hábito de usar computadores, tablets e 
celulares? Se sim, quantas horas seguidas por dia? (Se o paciente relatar tempo de utilização de dispositivos 
maior que uma hora por dia ininterrupta, o fator está presente). 
Referências: (AKPEK et al., 2018; BOTARELLI, 2016; ALVES et al., 2014; ZEEV et al., 2014). 

▪ Tabagismo 
Definição conceitual: Distúrbio resultante da dependência de nicotina. 

Definição operacional: Observar no registro ou questionar o indivíduo sobre histórico de tabagismo. (Se for 

identificado no registro ou o paciente relatar histórico de tabagismo, o fator está presente). 

Referências: (BOTARELLI, 2016; ARAÚJO, 2016; ALVES et al., 2014; MCGINNIGLE; SHEHZAD; EPERJESI, 

2012). 

▪ Edema palpebral 
Definição conceitual: Acúmulo de líquidos no compartimento intersticial das pálpebras. 

Definição operacional: Realizar inspeção ocular para verificar a presença de edema nas pálpebras. (Se o 

paciente apresentar edema nas pálpebras, o fator está presente). 

Referências: (ARAÚJO, 2016; MEDEIROS, 2017; LEADINGHAM et al., 2014). 

▪ Leitura prolongada 
Definição conceitual: Realização de leitura por mais de duas horas seguidas por dia. 

Definição operacional: Questionar da seguinte forma: Você tem o hábito de ler? Se sim, quantas horas 

seguidas por dia? (Se o paciente relatar a realização de leitura por mais de duas horas seguidas durante o dia, 

o fator está presente). 

Referências: (ARAÚJO, 2016; MEDEIROS, 2017; SCHUB; MENNELLA, 2016). 

▪ Dispositivos de ventilação mecânica não-invasiva ou oxigenoterapia mal adaptados 
Definição conceitual: Ajuste excessivo, insuficiente ou mau posicionamento do dispositivo de ventilação 

mecânica não-invasiva ou oxigenoterapia. 

Definição operacional: Observar se o tamanho do dispositivo é incompatível com o biotipo do indivíduo ou se 

os ajustes estão apertados, frouxos ou mal adaptados. (Se o paciente apresentar dispositivo incompatível ou 

se os ajustes estiverem apertados, frouxos ou mal adaptados, o fator está presente). 

Referências: (BOTARELLI, 2016; OLIVEIRA et al., 2016; HORNG et al., 2014). 

Fatores ambientais: 

▪ Umidade baixa 
Definição conceitual: Baixa proporção entre a quantidade de vapor de água e a temperatura no ambiente.  

Definição operacional: Utilizar um termo higrômetro e verificar a umidade do ambiente. (Se a umidade do 
ambiente estiver igual ou menor que 30%, o fator está presente). 
Referências: (BOTARELLI, 2016; ARAÚJO, 2016; MCGINNIGLE; SHEHZAD; EPERJESI, 2012; YAO et al., 
2011). 

▪ Corrente de ar excessiva 
Definição conceitual: Movimento aumento da corrente de ar no ambiente direcionado a face do indivíduo. 

Definição operacional: Observar/questionar corrente de ar intensa direcionada a face do indivíduo. (Se houver 
presença de corrente de ar intensa direcionada a face do indivíduo, o fator está presente). 
Referências: (BOTARELLI, 2016; ARAÚJO, 2016; BRON et al., 2014; MCGINNIGLE; SHEHZAD; EPERJESI, 
2012; YAO et al., 2011). 

▪ Ar-condicionado 
Definição conceitual: Ar resfriado ou aquecido por meio de condicionador de ar.  

Definição operacional: Observar/questionar o uso de condicionador de ar. (Se houver uso de condicionador 
de ar, o fator está presente). 
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Referências: (BOTARELLI, 2016; ARAÚJO, 2016; BRON et al., 2014; MCGINNIGLE; SHEHZAD; EPERJESI, 
2012). 

População em risco 

▪ Idade maior ou igual a 60 anos 
Definição conceitual: Indivíduos com idade igual ou superior a 60 anos.  

Definição operacional: Observar no registro ou questionar a idade do indivíduo. (Se o paciente apresentar 

idade igual ou superior a 60 anos, a população em risco está presente). 

(BOTARELLI, 2016; ARAÚJO, 2016; FONSECA; ARRUDA; ROCHA, 2010). 

▪ Sexo feminino 
Definição conceitual: Indivíduos do sexo feminino. 

Definição operacional: Observar no registro ou observar o sexo do indivíduo. (Se o paciente for do sexo 

feminino, a população em risco está presente). 

(BOTARELLI, 2016; ARAÚJO, 2016; BRON et al., 2014; FONSECA; ARRUDA; ROCHA, 2010). 

Condições associadas 

▪ Diminuição do mecanismo de piscar 
Definição conceitual: Diminuição quantitativa do movimento espontâneo síncrono de abertura e fechamento 

palpebral bilateral.  

Definição operacional: Observar a frequência do movimento espontâneo síncrono de abertura e fechamento 
palpebral durante um minuto. (Se o paciente apresentar frequência do reflexo espontâneo de piscar menor ou 
igual a cinco vezes por minuto, a condição está presente). 
Referências: (BOTARELLI, 2016; ARAÚJO, 2016; FERNANDES, 2015; HORNG et al., 2014; GRIXTI; SADRI; 
DATTA, 2012a; AL-RIBH et al., 2012). 

▪ Medicamentos que alteram a homeostase da superfície ocular com redução do volume lacrimal 
Definição conceitual: Uso de medicamentos que alteram a homeostase da superfície ocular. 

Definição operacional: Observar na prescrição médica ou questionar o indivíduo sobre a administração de: 
diuréticos, anti-histamínicos, betabloqueadores, antiespasmódicos, bloqueadores neuromusculares, atropina, 
antidepressivos, sedativos, analgésicos opioides, anestésicos, antibióticos, vasodilatadores, colírio 
antiglaucoma e com conservantes. (Se o paciente fizer uso de algum destes medicamentos, a condição está 
presente). 
Referências: (CHAŁAS et al., 2018; BOTARELLI, 2016; HORNG et al., 2014; SARITAS et al., 2013; GRIXTI; 
SADRI; DATTA, 2012a; GÜLER; EŞER; EĞRILMEZ, 2011). 

▪ Internação em Unidade de Terapia Intensiva 
Definição conceitual: Indivíduos internados em unidade de terapia intensiva. 

Definição operacional: Observar no registro se o indivíduo está internado em unidade de terapia intensiva há 

no mínimo 24 horas. (Se o paciente apresentar internação por tempo mínimo de 24 horas, a condição está 

presente). 

Referências: (ARAÚJO et al., 2018; FERNANDES et al., 2018; BOTARELLI, 2016; ARAÚJO, 2016; GRIXTI; 

SADRI; DATTA, 2012a). 

▪ Ventilação Mecânica 
Definição conceitual: Suporte ventilatório mecânico invasivo ou não-invasivo.  

Definição operacional: Observar o uso de ventilação mecânica invasiva ou não-invasiva. (Se o paciente fizer 

uso de algum destes tipos de suporte ventilatório, a condição está presente). 

Referências: (GÜLER; EŞER; EĞRILMEZ, 2017; BOTARELLI, 2016; ARAÚJO, 2016; ALANSARI; HIJAZI; 

MAGHRABI, 2015; HORNG et al., 2014). 

▪ Lente de contato 
Definição conceitual: Indivíduos que usam lente de contato.  

Definição operacional: Observar/questionar o uso de lente de contato. (Se o paciente fizer uso, a condição 

está presente).  

Referências: (GRAHAM, LUNDGRIN, LIN, 2018; BAKKAR et al., 2016; BOTARELLI, 2016; ARAÚJO, 2016; 

ZEEV et al., 2014). 

▪ Doenças sistêmicas que alteram a homeostase da superfície ocular com redução do volume lacrimal  
Definição conceitual: Distúrbio que determina alterações patológicas em diversos órgãos ao mesmo tempo. 

Definição operacional: Observar no registro ou questionar o indivíduo sobre o histórico de diabetes melitos, 

hipertireoidismo, doença renal crônica ou disfunção de múltiplos órgãos. (Se o paciente apresentar alguma 

destas doenças sistêmicas, a condição está presente). 
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Referências: (CHAŁAS et al., 2018; DANA et al., 2018; BOTARELLI, 2016; ZEEV et al., 2014; LEMP, 2008).  

▪ Doenças autoimunes que atingem as glândulas lacrimais e resultam em redução do filme lacrimal 
Definição conceitual: Distúrbio autoimune com produção de autoanticorpos. 

Definição operacional: Observar no registro ou questionar o indivíduo sobre o histórico de Síndrome de 
Sjogren, Artrite reumatoide ou Lupus Eritematoso Sistêmico. (Se o paciente apresentar alguma destas doenças 
autoimunes, a condição está presente).  
Referências: (CHAŁAS et al., 2018; BOTARELLI, 2016; ARAÚJO, 2016; YANG et al., 2015). 

▪ Procedimento cirúrgico ocular  
Definição conceitual: Realização de procedimento cirúrgico ocular. 

Definição operacional: Observar no registro ou questionar o indivíduo sobre a realização de procedimento 

cirúrgico ocular. (Se o paciente tiver realizado algum procedimento cirúrgico ocular, a condição está presente). 

Referências: (AKPEK et al., 2018; GOMES et al., 2017; BOTARELLI, 2016; ZEEV et al., 2014). 

▪ Dano à superfície ocular 
Definição conceitual: Presença de distúrbios da superfície ocular. 

Definição operacional: Observar no registro ou questionar o indivíduo sobre o histórico de distúrbios da 

superfície ocular. (Se o paciente apresentar algum distúrbio da superfície ocular, a condição está presente). 

Referências: (AKPEK et al., 2018; VYAS; MAHOBIA; BAWANKURE, 2018; FERNANDES, 2015). 

▪ Redução do nível de consciência 
Definição conceitual: Redução dos valores correspondente à escala de coma de glasgow com reação pupilar. 

Definição operacional: Avaliar e registrar os valores da escala de coma de glasgow com reação pupilar. (Se 

o paciente apresentar valores menores ou igual a 13, a condição está presente). 

Referências: (KALHORI et al., 2016; OLIVEIRA et al., 2016; DÍAZ, 2016; SOLANO; GRANADOS; 

RODRÍGUEZ, 2016; WERLI-ALVARENGA et al., 2011). 

▪ Deficiência de Vitamina A 
Definição conceitual: Redução dos níveis séricos de vitamina A. 

Definição operacional: Observas nos exames laboratoriais a redução dos níveis séricos de vitamina A. (Se o 

paciente apresentar níveis séricos reduzidos, a condição está presente). 

(GOMES et al., 2017; MEDEIROS, 2017; OSAE et al., 2017; BOTARELLI, 2016; ARAÚJO, 2016). 

▪ Alergia  
Definição conceitual: Reação de hipersensibilidade inflamatória de origem imunológica anormal. 

Definição operacional: Observar no registro, questionar o indivíduo ou observar sinais/sintomas de reação 

alérgica. (Se o paciente apresentar reação alérgica, a condição está presente). 

Referências: (CHAŁAS et al., 2018; DANA et al., 2018; ARAÚJO, 2016; DOAN, 2012; MCGINNIGLE; NAROO; 

EPERJESI, 2012). 

▪ Proptose 
Definição conceitual: Protusão anormal do globo ocular. 

Definição operacional: Realizar inspeção ocular para observar protusão dos olhos. (Se o paciente apresentar 

protusão anormal dos olhos, a condição está presente). 

Referências: (CHAŁAS et al., 2018; MALAFA et al., 2016; ARAÚJO, 2016). 

▪ Procedimento no Centro Cirúrgico 
Definição conceitual: Realização de procedimento no centro cirúrgico. 

Definição operacional: Observar o indivíduo no transoperatório, investigar no registro ou questionar sobre a 

realização de procedimento no centro cirúrgico nas últimas 24 horas. (Se o paciente tiver realizado 

procedimento no centro cirúrgico há 24 horas, a condição está presente). 

Referências: (MEDEIROS, 2017; BOTARELLI, 2016; ARAÚJO, 2016; GRIXTI; SADRI; DATTA, 2012a). 

▪ Transplante de Células-tronco Hematopoiéticas com desenvolvimento da fase crônica da Doença do 
Enxerto contra Hospedeiro  

Definição conceitual: Realização de Transplante de Células-tronco Hematopoiéticas (TCTH) com 

desenvolvimento da fase crônica da Doença do Enxerto contra Hospedeiro (DECH).  

Definição operacional: Observar no registro ou questionar o indivíduo sobre a DECH em decorrência do TCTH 

há no mínimo 100 dias. (Se o paciente tiver apresentado a DECH há no mínimo 100 dias, a condição está 

presente). 

Referências: (KOSTROUN; KHANDELWAL, 2017; YAMANE et al. 2015; YANG et al., 2015). 
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▪ Oxigenoterapia 
Definição conceitual: Uso de dispositivo de oxigenoterapia de baixo ou alto fluxo. 

Definição operacional: Observar/questionar o indivíduo sobre o uso de dispositivo de oxigenoterapia. (Se o 

paciente fizer uso de algum dispositivo, a condição está presente). 

Referências: (BOTARELLI, 2016; HORNG et al., 2014). 

▪ Radioterapia 
Definição conceitual: Realização de radioterapia. A radiação ionizante pode acarretar alterações no filme 

lacrimal e na superfície ocular, de maneira a causar ressecamento ocular. 

Definição operacional: Observar no registro ou questionar o indivíduo sobre tratamento por radioterapia. 

Referências: (KOSTROUN; KHANDELWAL, 2017; OLANIYANA et al., 2016; YANG et al., 2015). 

▪ Ausência do reflexo córneo-palpebral 
Definição conceitual: Ausência de resposta ao reflexo sensorial e motor córneo-palpebral. 

Definição operacional: Elevar a pálpebra superior com o dedo indicador. Encostar delicadamente a gaze na 
superfície da córnea. Observar a ausência do reflexo de piscar e possível lacrimejamento reflexo ao estímulo. 
(Se o paciente apresentar ausência do reflexo, a condição está presente). 
Referências: (BOTARELLI, 2016; GRIXTI; SADRI; DATTA, 2012a; HORNG et al., 2014). 

▪ Ausência de resposta reflexa dos nervos cranianos III, IV e VI 
Definição conceitual: Ausência de resposta aos reflexos de movimentação ocular.  

Definição operacional: Colocar o dedo verticalmente na frente da linha média da face do indivíduo e solicitar 

para que ele o siga com os olhos. Solicitar para o paciente não movimentar a cabeça. Mover o dedo para a 

esquerda e direita horizontal e verticalmente ao longo da linha média e nunca permita que o ângulo de visão 

seja maior do que 45 graus. Enquanto o paciente seguir o dedo, observar para os olhos e avaliar ausência de 

movimento ocular conjugado. (Se o paciente apresentar ausência de resposta aos reflexos de movimentação 

ocular, a condição está presente). 

Referências: (BOTARELLI, 2016). 

▪ Leucocitose 
Definição conceitual: Aumento do número total de leucócitos no sangue. 

Definição operacional: Observar nos exames laboratoriais o aumento dos níveis séricos de leucócitos totais. 

(Se o paciente apresentar aumento dos níveis séricos de leucócitos totais, a condição está presente).  

Referências: (BOTARELLI, 2016). 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

5.3 VALIDAÇÃO CLÍNICA 

Esta etapa correspondeu a mensuração das medidas de acurácia dos 

indicadores clínicos (características definidoras) do diagnóstico de enfermagem 

Ressecamento ocular proposto em pacientes adultos internados em unidade de 

terapia intensiva.  

De tal forma, foram apresentadas a caracterização sociodemográfica e clínica 

dos pacientes; a distribuição das características definidoras, fatores relacionados, 

populações em risco e condições associadas; as medidas de acurácia diagnóstica 

para as características definidoras e as probabilidades posteriores para o diagnóstico 

a partir do modelo de classe latente ajustado e as relações existentes entre os fatores 

relacionados, populações em risco, condições associadas e a ocorrência do 

diagnóstico de enfermagem Ressecamento ocular em pacientes adultos internados 

em unidade de terapia intensiva. 
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5.3.1 Caracterização sociodemográfica e clínica dos pacientes internados em 

unidade de terapia intensiva 

Na tabela 5 está apresentada a caracterização dos dados sociodemográficos 

dos pacientes internados em unidade de terapia intensiva. Dos 206 pacientes, 52,4% 

eram do sexo masculino e apresentaram uma média de idade de 58,69 anos (±14,61), 

51,9% tinham idade acima de 58 anos. Com relação a faixa etária, observa-se o 

seguinte resultado: até 40 anos (11,2%), 41 a 50 anos (15,5%), 51 a 60 anos (25,7%), 

61 a 70 anos (27,2%) e acima de 70 anos (20,4%).  

Sobre o estado civil, 63,9% dos pacientes viviam com companheiro e quanto 

ao local de nascimento, 74,1% eram do interior do estado do RN, 18,8% da capital do 

RN e 7,1% de outros estados. Em relação ao local que residiam, a maioria (57,6%) 

morava no interior, seguido de 40,4% na capital e 2,0% em outro estado. 

De acordo com o grau de escolaridade, 41,8% tinham o ensino fundamental 

incompleto e em termos de ocupação, a maior parte era composta de aposentados 

(43,3%). Além disso, percentual de 88,8% eram religiosos praticantes. A renda familiar 

obteve uma mediana de 1.760,00 reais e três foi o número mediano de dependentes. 
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Tabela 5. Caracterização dos dados sociodemográficos dos pacientes internados em 
Unidade de Terapia Intensiva. Natal, 2019. (n=206) 

Variáveis n % 

Sexo   

Masculino 108 52,4% 
Feminino 98 47,6% 

Faixa etária 1   

Até 58 anos 99 48,1% 
Acima de 58 anos 107 51,9% 

Faixa etária 2   

Até 40 anos 23 11,2% 
41 - 50 anos 32 15,5% 
51 - 60 anos 53 25,7% 
61 - 70 anos 56 27,2% 

Acima de 70 anos 42 20,4% 

Estado civil*   

Com companheiro 126 63,9% 
Sem companheiro 71 36,1% 

Local de nascimento*   

Interior do RN 146 74,1% 
Capital do RN 37 18,8% 
Outro estado 14 7,1% 

Local que reside*    

Interior do RN 114 57,6% 
Capital do RN 80 40,4% 
Outro estado 04 2,0% 

Escolaridade*    

Não alfabetizado 44 24,9% 
Ensino fundamental incompleto 74 41,8% 
Ensino fundamental completo 20 11,3% 

Ensino médio incompleto 07 3,9% 
Ensino médio completo 22 12,4% 

Superior incompleto 04 2,3% 
Superior completo 06 3,4% 

Ocupação*   

Aposentado 81 43,3% 
Atividade remunerada 63 33,7% 

Dona do lar 26 13,9% 
Licença saúde/Auxílio doença 10 5,4% 

Estudante 04 2,1% 
Sem atividade 03 1,6% 

Religião*   

Praticante 164 88,2% 
Não praticante 22 11,8% 

Variáveis Média DP Mediana Mínimo Máximo Valor p1 

Idade** 58,69 14,61 59,50 19 86 0,187 
Renda familiar*** 2027,14 1689,08 1760,00 77,00 10000,00 <0,001 

Número de dependentes 3,36 1,71 3,00 0,00 10,00 <0,001 

Legenda: *Dados ausentes; **Em anos; ***Em reais; DP: Desvio Padrão; 1Teste Shapiro-Wilk. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Referente aos dados clínicos descritos na tabela 6 abaixo, 35,6% dos 

pacientes têm o centro cirúrgico como setor de procedência, seguido de clínica médica 

(28,8%), hemodinâmica (17,6%), outros hospitais (13,2%), clínica cirúrgica (3,4%) e 

ambulatório (1,5%). Sobre o tipo de internação, 49,5% foram por motivos de 
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tratamento clínico, 27,7% cirurgia de urgência e 22,8% cirurgia eletiva. O número de 

dias de internação obteve a mediana de um dia. 

O tubo endotraqueal (47,0%) foi o principal tipo de dispositivo ventilatório, 

seguido de ar ambiente (32,0%), máscara de Venturi (9,7%) cateter nasal (5,3%), 

traqueostomia (4,6%) e máscara facial (1,0%). De acordo com o suporte ventilatório, 

51,9% dos pacientes utilizaram ventilação mecânica invasiva e apenas 3,4% dos 

pacientes faziam uso de ventilação mecânica não-invasiva. 

Com relação aos principais medicamentos utilizados, observa-se o respectivo 

resultado: inibidor/protetor secreção gástrica (71,4%), antibióticos (68,0%), anti-

hipertensivos (67,5%), anticoagulantes (51,9%), drogas vasoativas (44,7%), sedativos 

(44,2%), opioides (41,7%), anti-inflamatórios (39,8%), corticoides (34,9%), ansiolíticos 

(27,7%), insulina/hipoglicemiantes (27,7%) e diuréticos (22,8%). Em 80,1% dos 

pacientes, o teste de schimer apresentou-se insuficiente (< 10 milímetros). 
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Tabela 6. Caracterização dos dados clínicos dos pacientes internados em unidade de 
terapia intensiva. Natal, 2019. (n=206) 

Variáveis n % 

Setor de procedência*   

Centro cirúrgico 73 35,6% 
Clínica médica 59 28,8% 
Hemodinâmica 36 17,6% 
Outro hospital 27 13,2% 

Clínica cirúrgica 07 3,4% 
Ambulatório 03 1,5% 

Tipo de internação   

Clínica 102 49,5% 
Cirurgia urgência/emergência 57 27,7% 

Cirurgia eletiva 47 22,8% 

Dispositivo ventilatório    

Tubo endotraqueal 97 47,1% 
Ar ambiente 66 32,0% 

Máscara de Venturi 20 9,7% 
Cateter nasal 11 5,3% 

Traqueostomia 10 4,6% 
Máscara facial  2 1,0% 

Ventilação mecânica invasiva    

Sim 107 51,9% 
Não 99 48,1% 

Ventilação mecânica não- invasiva    

Sim 7 3,4% 
Não 199 96,6% 

Medicamentos utilizados**   

Inibidor/protetor secreção gástrica 147 71,4% 
Antibióticos 140 68,0% 

Anti-hipertensivos 139 67,5% 
Anticoagulantes 107 51,9% 

Drogas vasoativas 92 44,7% 
Sedativos 91 44,2% 
Opioides 86 41,7% 

Anti-inflamatórios 82 39,8% 
Corticoides 72 34,9% 
Ansiolíticos 57 27,7% 

Insulina/Hipoglicemiantes 57 27,7% 
Diuréticos 47 22,8% 

Teste de Schimer   

Insuficiente (<10mm) 165 80,1% 
Normal (>10mm) 41 19,9% 

Variáveis Média DP Mediana Mínimo Máximo Valor 
p1 

Dias de internação 3,30 4,21 1,00 1,00 26,00 <0,001 

Legenda: *Dados ausentes; **Múltipla resposta; DP: Desvio Padrão; 1Teste Shapiro-Wilk. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

5.3.2 Distribuição das características definidoras, fatores relacionados, 

populações em risco e condições associadas  

A tabela 7 seguinte expõe a distribuição das características definidoras, 

fatores relacionados, populações em risco e condições associadas do diagnóstico de 

enfermagem em pacientes adultos internados em unidade de terapia intensiva. 
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Tabela 7. Distribuição das características definidoras, fatores relacionados, 
populações em risco e condições associadas do diagnóstico de enfermagem 
Ressecamento ocular em pacientes adultos internados em Unidade de Terapia 
Intensiva. Natal, 2019. (n=206) 

Características definidoras (Sinais)*  N % 

Volume lacrimal diminuído  165 80,1% 
Hiperemia conjuntival  129 62,6% 
Quemose  69 33,5% 
Vasos sanguíneos dilatados na superfície ocular  63 30,6% 
Excesso de secreção mucoide  49 23,8% 
Filamento mucoide  34 16,5% 
Placa mucoide  20 9,7% 

Fatores relacionados (fatores do indivíduo)*    

Tabagismo  75 36,4% 
Edema palpebral  47 22,8% 
Lagoftalmia  43 20,9% 
Dispositivo de ventilação mecânica não-invasiva ou oxigenoterapia 
mal adaptados 

 
03 1,5% 

Fatores relacionados (fatores ambientais)*    

Ar-condicionado  206 100,0% 
Corrente de ar excessiva  33 16,0% 
Umidade baixa  00 0,0% 

População em risco*    

Idade maior ou igual a 60 anos  105 51,0% 
Sexo feminino  98 47,6% 

Condições associadas*    

Internação em Unidade de Terapia Intensiva  206 100,0% 
Doenças sistêmicas que alteram a homeostase da superfície ocular 
com redução do volume lacrimal 

 
146 70,9% 

Medicamentos que alteram a homeostase da superfície ocular com 
redução do volume lacrimal 

 
140 66,0% 

Ventilação mecânica  107 51,9% 
Leucocitose  104 50,5% 
Diminuição do mecanismo de piscar  100 48,5% 
Ausência de resposta aos reflexos dos pares de nervos cranianos III  86 41,7% 
Ausência de resposta aos reflexos dos pares de nervos cranianos IV  78 37,9% 
Procedimento no Centro Cirúrgico  73 35,4% 
Ausência de resposta aos reflexos dos pares de nervos cranianos VI  72 35,0% 
Oxigenoterapia  31 15,0% 
Alergia  21 10,2% 
Redução do nível de consciência  20 9,7% 
Doenças autoimunes que atingem as glândulas lacrimais e resultam 
em redução do filme lacrimal 

 
16 7,8% 

Ausência do reflexo córneo-palpebral  11 5,3% 
Proptose  08 3,9% 
Procedimento cirúrgico ocular  03 1,5% 

Legenda: *Múltipla resposta. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Conforme observado, as características definidoras mais prevalentes foram 

Volume lacrimal diminuído (80,1%), Hiperemia conjuntival (62,6%), Quemose (33,5%) 

e Vasos sanguíneos dilatados na superfície ocular (30,6%). Em relação aos fatores 

relacionados ao indivíduo, Tabagismo (36,4%), Edema palpebral (22,8%) e 

Lagoftalmia (20,9%) foram os mais frequentes. Sobre os fatores relacionados 

ambientais, 100,0% faziam uso de Ar-condicionado e 16% foram acometidos por 
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Corrente de ar excessiva. De acordo com às populações em risco, 51,0% tinham Idade 

maior ou igual a 60 anos e 47,6% eram do Sexo feminino.  

No tocante às condições associadas, 100,0% apresentavam Internação em 

Unidade de Terapia Intensiva, 70,9% tinham Doenças sistêmicas que alteram a 

homeostase da superfície ocular com redução do volume lacrimal, 66,0% faziam uso 

de Medicamentos que alteram a homeostase da superfície ocular com redução do 

volume lacrimal, 51,9% estavam em uso de Ventilação mecânica, 50,5% 

apresentaram Leucocitose, 48,5% tinham Diminuição do mecanismo de piscar, 41,7% 

apresentaram Ausência de resposta aos reflexos dos pares de nervos cranianos III, 

37,9% Ausência de resposta aos reflexos dos pares de nervos cranianos IV, 35,4% 

realizaram Procedimento no centro cirúrgico e 35,0% tinham Ausência de resposta 

aos reflexos dos pares de nervos cranianos VI. 

 

5.3.3 Medidas de acurácia diagnóstica e probabilidades posteriores para o 

diagnóstico obtidas a partir do modelo de classe latente 

A tabela 8 representa as medidas de acurácia para as características 

definidoras do diagnóstico de enfermagem Ressecamento Ocular a partir do modelo 

de classe latente ajustado.  

Destaca-se que embora o diagnóstico proposto na etapa anterior conte com 

14 características definidoras subdivididas em sete sinais e sete sintomas, neste 

estudo, por se tratar de pacientes internados em UTI por vezes impossibilitados de 

verbalizar ou relatar os sintomas adequadamente, padronizou-se para a coleta de 

dados os sinais clínicos objetivos. Desta forma, sete características definidoras foram 

incluídas na análise e cinco apresentaram ajuste adequado, demonstrando que existe 

uma associação suficientemente forte entre elas para representar uma variável latente 

(diagnóstico de enfermagem). Duas características foram eliminadas pois 

apresentaram valores de sensibilidade e especificidade inferiores a 0,5 ou o intervalo 

de confiança de 95% incluiu este valor. 
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Tabela 8. Medidas de acurácia para as características definidoras do diagnóstico de 
enfermagem Ressecamento ocular em pacientes adultos internados em Unidade de 
Terapia Intensiva a partir do modelo de classe latente ajustado. Natal, 2019 

Características definidoras Se IC95% Sp IC95% 

CD1 0,2038 0,1507 0,2762 0,8163 0,6466 0,9043 

CD2 0,7452 0,6638 0,8069 0,4694 0,2855 0,6263 

CD3 0,9999 0,9996 1,0000 0,9999 0,9999 1,0000 

CD4 1,0000 0,9999 1,0000 0,6940 0,0833 0,9501 

CD5 0,7197 0,6479 0,7846 0,5102 0,3581 0,6493 

Prevalência: 76,22% G2: 28,8 GL: 20 p= 0,092 

Legenda: CD1: Volume lacrimal diminuído; CD2: Vasos sanguíneos dilatados na superfície ocular; 
CD3: Excesso de secreção mucoide; CD4: Filamento mucoide; CD5: Quemose. Se: Sensibilidade; Sp: 
Especificidade; IC 95%: Intervalo de Confiança de 95%; G2: Teste de razão de verossimilhança; GL: 
Grau de liberdade; p: Valor de p. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 

De tal forma, verificou-se mediante o modelo de classe latente a prevalência 

do diagnóstico de enfermagem Ressecamento ocular em 76,22% da amostra. Os 

indicadores clínicos Volume lacrimal diminuído e Excesso de secreção mucoide 

apresentaram valores elevados de especificidade, assim, podem ser usados para 

confirmar a presença do diagnóstico de enfermagem Ressecamento ocular. Além 

disso, Vasos sanguíneos dilatados na superfície ocular, Excesso de secreção 

mucoide, Filamento mucoide e Quemose apresentaram valores mais altos para 

sensibilidade, o que evidencia que tais características demonstram melhores medidas 

de acurácia para inferir estágios iniciais do diagnóstico de enfermagem Ressecamento 

ocular. Excesso de secreção mucoide foi o melhor indicador clínico para predizer a 

presença do Ressecamento ocular nos pacientes internados em UTI com altos valores 

de sensibilidade (99,99%) e especificidade (99,99%), seguido do indicador filamento 

mucoide com 100% de sensibilidade. 

As probabilidades posteriores para o diagnóstico de enfermagem 

Ressecamento ocular em pacientes adultos internados em Unidade de Terapia 

Intensiva obtidas a partir do modelo de classe latente ajustado estão dispostas na 

tabela 9. 
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Tabela 9. Probabilidades posteriores para o diagnóstico de enfermagem 
Ressecamento ocular em pacientes adultos internados em Unidade de Terapia 
Intensiva obtidas a partir do modelo de classe latente. Natal, 2019 

Conjuntos 
Características definidoras 

n 
Diagnóstico de enfermagem 

CD1 CD2 CD3 CD4 CD5 Presente Ausente 

1 0 0 0 0 0 4 0,00 1,00 

2 0 0 0 0 1 8 0,00 1,00 

3 0 0 0 1 0 4 0,00 1,00 

4 0 0 0 1 1 3 0,00 1,00 

5 0 0 1 1 0 4 1,00 0,00 

6 0 0 1 1 1 29 1,00 0,00 

7 0 1 0 0 0 12 0,00 1,00 

8 0 1 0 0 1 4 0,00 1,00 

9 0 1 0 1 0 3 0,00 1,00 

10 0 1 0 1 1 2 0,00 1,00 

11 0 1 1 1 0 29 1,00 0,00 

12 0 1 1 1 1 63 1,00 0,00 

13 1 0 0 0 1 1 0,00 1,00 

14 1 0 0 1 0 2 0,00 1,00 

15 1 0 0 1 1 1 0,00 1,00 

16 1 0 1 1 0 2 1,00 0,00 

17 1 0 1 1 1 5 1,00 0,00 

18 1 1 0 0 1 5 0,00 1,00 

19 1 1 1 1 0 9 1,00 0,00 

20 1 1 1 1 1 16 1,00 0,00 

Legenda: CD1: volume lacrimal diminuído; CD2: vasos sanguíneos dilatados na superfície ocular; CD3: 

excesso de secreção mucoide; CD4: filamento mucoide; CD5: quemose. 

 

Ressalta-se que dos 20 conjuntos com diferentes combinações, oito foram 

capazes de manifestar a presença do diagnóstico de enfermagem em estudo. Este 

resultado confirma o observado na tabela anterior, uma vez que quando existia pelo 

menos a presença das duas características excesso de secreção mucoide e filamento 

mucoide, o diagnóstico também estava presente, conforme observa-se no conjunto 5. 

E em todos os demais conjuntos em que o diagnóstico se fez presente (6, 11, 12, 16, 

17, 19 e 20), as características excesso de secreção mucoide e filamento mucoide 

também estavam presentes. 

O conjunto 18 também corrobora com o resultado anterior ao demonstrar que 

mesmo quando as três demais características estiveram presentes (volume lacrimal 

diminuído; vasos sanguíneos dilatados na superfície ocular e quemose), o diagnóstico 

esteve ausente quando não existiu a presença de excesso de secreção mucoide e 

filamento mucoide. 



93 
 

Os indicadores clínicos vasos sanguíneos dilatados na superfície ocular, 

filamento mucoide e quemose, quando avaliados exclusivamente em um conjunto, 

apresentaram 100% de probabilidade de não apresentar o diagnóstico (conjuntos 2, 3 

e 7). 

 

5.3.4 Relações entre os fatores relacionados, populações em risco, condições 

associadas e a ocorrência do diagnóstico de enfermagem  

A tabela 10 representa as relações entre os fatores relacionados e a 

ocorrência do diagnóstico de enfermagem Ressecamento ocular em pacientes adultos 

internados em Unidade de Terapia Intensiva. 

 

Tabela 10. Relações entre os fatores relacionados e a ocorrência do diagnóstico de 
enfermagem Ressecamento ocular em pacientes adultos internados em Unidade de 
Terapia Intensiva. Natal, 2019. (n=206) 

Legenda: 1Teste Qui-Quadrado de Pearson; 2Teste exato de Fisher; RP: Razão de prevalência; IC95%: 
Intervalo de confiança 95%. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Sobre as relações existentes entre os fatores relacionados e o diagnóstico de 

enfermagem Ressecamento ocular, para um nível de significância de 5%, verificou-se 

evidência de diferença estatística entre o diagnóstico com a Lagoftalmia. Referente à 

razão de prevalência, constata-se que a ocorrência do diagnóstico de enfermagem 

 
Diagnóstico de enfermagem 

Total Estatísticas  Fatores relacionados 

 Ausente Presente 

Lagoftalmia 
Presente 

46,5% 
(n=20) 

53,5% 
(n=23) 

100,0% 
(n=43) 

p1= <0,001 
RP=2,614 

IC95%: 1,650-4,141 Ausente 
17,8% 
(n=29) 

82,2% 
(n=134) 

100,0% 
(n=163) 

Tabagismo 

Presente 
20,0% 
(n=15) 

80,0% 
(n=60) 

100,0% 
(n=75) 

p1= 0,334 
RP=0,771 

IC95%: 0,450-1,319 Ausente 
26,0% 
(n=34) 

74,0% 
(n=97) 

100,0% 
(n=131) 

Edema palpebral 

Presente 
27,7% 
(n=13) 

72,3% 
(n=34) 

100,0% 
(n=47) 

p1= 0,478 
RP=1,222 

IC95%: 0,709-2,105 Ausente 
22,6% 
(n=36) 

77,4% 
(n=123) 

100,0% 
(n=159) 

Dispositivo de 
ventilação mecânica 
não-invasiva ou 
oxigenoterapia mal 
adaptados 

Presente 
0,0% 

(n=00) 
100,0% 
(n=03) 

100,0% 
(n=03) p2=1,000 

RP= Indeterminada 
IC95%: Indeterminada Ausente 

24,1% 
(n=49) 

75,9% 
(n=154) 

100,0% 
(n=203) 

Corrente de ar excessiva 

Presente 
15,2% 
(n=05) 

84,8% 
(n=28) 

100% 
(n=33) 

p1= 0,204 
RP=0,596 

IC95%: 0,255-1,389 Ausente 
25,4% 
(n=44) 

74,6% 
(n=129) 

100% 
(n=173) 
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Ressecamento ocular é 2,6 vezes maior na presença da Lagoftalmia, quando 

comparado aos que não apresentaram esse fator. 

Devido a presença de casela com número zero não foi possível calcular a 

razão de prevalência para o fator relacionado Dispositivo de ventilação mecânica não-

invasiva ou oxigenoterapia mal adaptados. 

A tabela 11 demonstra as relações existentes entre as populações em risco e 

a ocorrência do diagnóstico de enfermagem Ressecamento ocular em pacientes 

adultos internados em Unidade de Terapia Intensiva. Entretanto, para um nível de 

significância de 5%, não foram observadas relações estatisticamente significantes 

entre as populações em risco e o diagnóstico em estudo. 

 

Tabela 11. Relações entre as populações em risco e a ocorrência do diagnóstico de 
enfermagem Ressecamento ocular em pacientes adultos internados em Unidade de 
Terapia Intensiva. Natal, 2019. (n=206) 

Legenda: 1Teste Qui-Quadrado de Pearson; RP: Razão de prevalência; IC95%: Intervalo de confiança 
95%. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 

A tabela 12 aborda as relações existentes entre as condições associadas e a 

ocorrência do diagnóstico de enfermagem Ressecamento ocular em pacientes adultos 

internados em Unidade de Terapia Intensiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diagnóstico de enfermagem 

Total Estatísticas  Populações em risco 

 Ausente Presente 

Idade maior ou 
igual a 60 anos 

Presente 
21,9% 
(n=23) 

78,1% 
(n=82) 

100,0% 
(n=105) 

p1= 0,518 
RP=0,851 

IC95%: 0,521-1,389 Ausente 
25,7% 
(n=26) 

74,3% 
(n=75) 

100,0% 
(n=101) 

Sexo feminino 

Presente 
25,5% 
(n=25) 

74,5% 
(n=73) 

100,0% 
(n=98) 

p1= 0,580 
RP=1,148 

IC95%: 0,704-1,872 Ausente 
22,2% 
(n=24) 

77,8% 
(n=84) 

100,0% 
(n=108) 
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Tabela 12. Relações entre as condições associadas e a ocorrência do diagnóstico de 
enfermagem Ressecamento ocular em pacientes adultos internados em Unidade de 
Terapia Intensiva. Natal, 2019. (n=206) 
 

 Diagnóstico de 
enfermagem Total Estatísticas  Condições associadas 

 Ausente Presente 

Diminuição do mecanismo 
de piscar 

Presente 
41,0% 
(n=41) 

59,0% 
(n=59) 

100,0% 
(n=100) 

p1= <0,001 
RP=5,433 

IC95%: 2,680-11,012 Ausente 
7,5% 

(n=08) 
92,5% 
(n=98) 

100,0% 
(n=106) 

Medicamentos que alteram 
a homeostase da superfície 
ocular com redução do 
volume lacrimal 

Presente 
30,0% 
(n=42) 

70,0% 
(n=98) 

100,0% 
(n=140) 

p1= 0,002 
RP=2,829 

IC95%: 1,343-5,957 Ausente 
10,6% 
(n=07) 

89,4% 
(n=59) 

100,0% 
(n=66) 

Ventilação mecânica 

Presente 
36,4% 
(n=39) 

63,6% 
(n=68) 

100,0% 
(n=107) 

p1= <0,001 
RP= 3,608 

IC95%: 1,905-6,834 Ausente 
10,1% 
(n=10) 

89,9% 
(n=89) 

100,0% 
(n=99) 

Doenças sistêmicas que 
alteram a homeostase da 
superfície ocular com 
redução do volume 
lacrimal 

Presente 
19,2% 
(n=28) 

80,8% 
(n=118) 

100% 
(n=146) p1= 0,015 

RP=0,548 
IC95%: 0,339-0,885 Ausente 

35,0% 
(n=21) 

65,0% 
(n=39) 

100% 
(n=60) 

Doenças autoimunes que 
atingem as glândulas 
lacrimais e resultam em 
redução do volume 
lacrimal 

Presente 
25,0% 
(n=04) 

75,0% 
(n=12) 

100% 
(n=16) p2= 1,000 

RP=1,056 
IC95%: 0,435-2,561 Ausente 

23,7% 
(n=45) 

76,3% 
(n=145) 

100,0% 
(n=190) 

Procedimento cirúrgico 
ocular 

Presente 
33,3% 
(n=01) 

66,7% 
(n=02) 

100,0% 
(n=03) 

p2= 0,559 
RP=1,410 

IC95%: 0,279-7,118 Ausente 
23,6% 
(n=48) 

76,4% 
(n=155) 

100,0% 
(n=203) 

Redução do nível de 
consciência 

Presente 
30,0% 
(n=06) 

70,0% 
(n=14) 

100,0% 
(n=20) 

p2= 0,580 
RP=1,298 

IC95%: 0,632-2,663 Ausente 
23,1% 
(n=43) 

76,9% 
(n=143) 

100,0% 
(n=186) 

Alergia 

Presente 
23,8% 
(n=05) 

76,2% 
(n=16) 

100,0% 
(n=21) 

p2=1,000 
RP=1,001 

IC95%: 0,446-2,245 Ausente 
23,8% 
(n=44) 

76,2% 
(n=141) 

100,0% 
(n=185) 

Proptose 

Presente 
50,0% 
(n=04) 

50,0% 
(n=04) 

100,0% 
(n=08) 

p2= 0,093 
RP=2,200 

IC95%: 1,051-4,607 Ausente 
22,7% 
(n=45) 

77,3% 
(n=153) 

100% 
(n=198) 

Procedimento no centro 
cirúrgico 

Presente 
19,2% 
(n=14) 

80,8% 
(n=59) 

100% 
(n=73) 

p1= 0,250 
RP=0,729 

IC95%: 0,420-1,263 Ausente 
26,3% 
(n=35) 

73,7% 
(n=98) 

100,0% 
(n=133) 

Oxigenoterapia 

Presente 
12,9% 
(n=04) 

87,1% 
(n=27) 

100,0% 
(n=31) 

p1= 0,123 
RP=0,502 

IC95%: 0,194-1,296 Ausente 
25,7% 
(n=45) 

74,3% 
(n=130) 

100,0% 
(n=175) 

Ausência de reflexo 
córneo-palpebral 

Presente 
54,5% 
(n=06) 

45,5% 
(n=05) 

100,0% 
(n=11) 

p2=0,024 
RP= 2,474 

IC95%: 1,357-4,510 Ausente 
22,1% 
(n=43) 

77,9% 
(n=152) 

100,0% 
(n=195) 

Continua 
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Legenda: 1Teste Qui-Quadrado de Pearson; 2Teste exato de Fisher; RP: Razão de prevalência; IC95%: 
Intervalo de confiança 95%. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Alusivo às relações entre as condições associadas com o diagnóstico de 

enfermagem Ressecamento ocular, para um nível de significância de 5%, foram 

demonstradas diferenças estatísticas entre o diagnóstico com a Diminuição do 

mecanismo do pisar, Medicamentos que alteram a homeostase da superfície ocular 

com redução do volume lacrimal, Ventilação mecânica, Doenças sistêmicas que 

alteram a homeostase da superfície ocular com redução do volume lacrimal, Ausência 

de reflexo córneo-palpebral, Ausência de resposta aos reflexos dos pares de nervos 

cranianos III, Ausência de resposta aos reflexos dos pares de nervos cranianos IV e 

Ausência de resposta aos reflexos dos pares de nervos cranianos VI.  

Ao analisar as razões de prevalência, observa-se que a ocorrência do 

diagnóstico é 5,4 vezes maior na presença da diminuição do mecanismo de piscar, 

2,8 vezes maior com uso Medicamentos que alteram a homeostase da superfície 

ocular com redução do volume lacrimal, 3,6 vezes maior com o uso de Ventilação 

mecânica, 54% menor na presença de Doenças sistêmicas que alteram a homeostase 

da superfície ocular com redução do volume lacrimal, 2,4 vezes maior com a Ausência 

de reflexo córneo-palpebral, 2,8 vezes maior com a Ausência de resposta aos reflexos 

dos pares de nervos cranianos III, 4,5 vezes maior com a Ausência de resposta aos 

reflexos dos pares de nervos cranianos IV e 4,2 vezes maior com a Ausência de 

resposta aos reflexos dos pares de nervos cranianos VI, quando comparado aos que 

não apresentaram essas condições. 

 

 

Ausência de resposta aos 
reflexos dos pares de 
nervos cranianos III 

Presente 
38,4% 
(n=33) 

61,6% 
(n=53) 

100% 
(n=86) 

p1= <0,001 
RP= 2,878 

IC95%: 1,696-4,884 Ausente 
13,3% 
(n=16) 

86,7% 
(n=104) 

100,0% 
(n=120) 

Ausência de resposta aos 
reflexos dos pares de 
nervos cranianos IV 

Presente 
46,2% 
(n=36) 

53,8% 
(n=42) 

100% 
(n=78) 

p1= <0,001 
RP= 4,544 

IC95%: 2,574-8,022 Ausente 
10,2% 
(n=13) 

89,8% 
(n=115) 

100% 
(n=128) 

Ausência de resposta aos 
reflexos dos pares de 
nervos cranianos VI 

Presente 
47,2% 
(n=34) 

52,8% 
(n=38) 

100% 
(n=72) 

p1= <0,001 
RP= 4,219 

IC95%: 2,469-7,209 Ausente 
11,2% 
(n=15) 

88,8% 
(n=119) 

100,0% 
(n=134) 

Leucocitose 
Presente 

23,1% 
(n=24) 

76,9% 
(n=80) 

100% 
(n=104) 

p1=0,809 
RP=0,942 

IC95%:0,577-1,535 Ausente 
24,5% 
(n=25) 

75,5% 
(n=77) 

100,0% 
(n=102) 

Conclusão 
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5.3.5 Proposição do diagnóstico de enfermagem Ressecamento ocular a partir 

da validação clínica 

Diante dos resultados evidenciados pelas medidas de acurácia para as 

características definidoras do diagnóstico a partir do modelo de classe latente ajustado 

e das relações e razões de prevalência entre os fatores relacionados, populações em 

risco e condições associadas com o diagnóstico (tabelas 8, 10, 11 e 12), foram 

selecionadas as variáveis que apresentaram valores elevados de sensibilidade e/ou 

especificidade e as que apresentaram significância estatística para compor a 

proposição do diagnóstico Ressecamento ocular em pacientes adultos internados em 

Unidade de Terapia Intensiva.  

Ademais, as variáveis que tiveram 100% de apresentação nos participantes 

da amostra, também foram selecionadas para compor o diagnóstico (ar-condicionado 

e internação em Unidade de Terapia Intensiva), conforme demonstrado no quadro 15. 

 
Quadro 15. Proposição da estrutura do diagnóstico de enfermagem Ressecamento 
ocular a partir da validade clínica em pacientes internados em Unidade de Terapia 
Intensiva. Natal, 2019 

Domínio 11. Segurança/proteção                                                                                        Classe 2. Lesão física 

 

 

Ressecamento ocular 

Definição 

Insuficiência quantitativa do filme lacrimal, que pode comprometer a manutenção da integridade da superfície 

ocular.  

Características definidoras 

Sinais: 

▪ Volume lacrimal diminuído 
▪ Excesso de secreção mucoide 
▪ Quemose 
▪ Vasos sanguíneos dilatados na superfície ocular 
▪ Filamento mucoide 

Fatores relacionados 

Fatores do indivíduo: Fatores ambientais: 

▪ Lagoftalmia ▪ Ar-condicionado 

População em risco 

- 

Condições associadas 

▪ Diminuição do mecanismo de piscar 
▪ Medicamentos que alteram a homeostase da superfície ocular com redução do volume lacrimal 
▪ Internação em Unidade de Terapia Intensiva  
▪ Ventilação Mecânica 
▪ Doenças sistêmicas que alteram a homeostase da superfície ocular com redução do volume lacrimal  
▪ Ausência do reflexo córneo-palpebral  
▪ Ausência de resposta aos reflexos dos pares de nervos cranianos III, IV e VI 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Assim, após a validação clínica da proposição diagnóstica Ressecamento 

ocular em pacientes internados em Unidade de Terapia Intensiva, cinco 

características definidoras, dois fatores relacionados e sete condições associadas 

foram considerados para compor os elementos do diagnóstico de enfermagem 

construído neste estudo.  

Para tanto, destaca-se que as características definidoras relacionadas aos 

sintomas (Visão turva, Sensação de corpo estranho ocular, Sensação de ardência 

ocular, Sensação de prurido ocular, Fadiga ocular, Sensação arenosa ocular e 

Sensação de secura ocular), os fatores relacionados (Exposição a telas digitais e 

Leitura prolongada) e as condições associadas (Lente de contato, Dano à superfície 

ocular, Deficiência de vitamina A, Transplante de Células-tronco Hematopoiéticas com 

desenvolvimento da fase crônica da Doença do Enxerto Contra Hospedeiro e 

radioterapia) não puderam ser validadas clinicamente na população do estudo em 

virtude da falta de informações nos registros sobre estas variáveis e/ou pela 

impossibilidade dos pacientes em relatar sintomas, conforme padronização da coleta. 

Este fato corrobora para a realização de outros estudos de validação clínica em 

diferentes populações para dar continuar a formulação de evidência com a finalidade 

de aprimorar este constructo (diagnóstico de enfermagem Ressecamento ocular). 
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6 DISCUSSÃO 

 

Um conjunto de conhecimentos único é uma característica basal para uma 

profissão, porquanto, é fundamental conhecer os conceitos-chave ou os focos dos 

diagnósticos de enfermagem com a finalidade de diagnosticar de maneira acurada. 

Os conhecimentos estão em constante desenvolvimento na ciência da enfermagem e 

são esclarecidos por meio de pesquisas, os quais permitem avanços constantes das 

taxonomias, como a NANDA-Internacional (HERDMAN; KAMITSURU, 2018). 

A taxonomia representa os conhecimentos da enfermagem e proporciona uma 

linguagem compartilhada para os enfermeiros abordarem os problemas de saúde, os 

estados de risco e a disposição para a promoção da saúde. O objetivo da submissão 

de novos diagnósticos é de aperfeiçoar a taxonomia com o fornecimento de 

informações que possibilitem a sua precisão (HERDMAN; KAMITSURU, 2018). 

Ao levar em consideração o processo de raciocínio clínico e julgamento 

diagnóstico, a determinação de um diagnóstico de enfermagem inicia com uma 

interação entre supostos fatores etiológicos (antecedentes clínicos) que interagem 

com a pessoa, família, grupo ou comunidade produzindo respostas fisiológicas. Após 

isto, os fatores etiológicos se juntam e mudam seu espectro clínico para que, a 

qualquer período, os atributos essenciais sejam destacados e indique uma situação 

clínica específica como um diagnóstico (LOPES; SILVA; HERDMAN, 2015). 

Já os consequentes clínicos representam uma exacerbação dos atributos 

essenciais associados à exposição a antecedentes clínicos. A interação dos 

antecedentes clínicos com a pessoa resultará em uma resposta gradual e intensa, que 

depende do espectro dessa exposição. Os consequentes clínicos estão 

representados na taxonomia da NANDA-I como características definidoras (LOPES; 

SILVA; HERDMAN, 2015). 

No sentido de aperfeiçoamento da taxonomia, inclui-se o estudo em questão, 

o qual permitiu a construção e validação do diagnóstico de enfermagem 

Ressecamento ocular em pacientes adultos internados em unidade de terapia 

intensiva. A análise de conceito executada mediante scoping review permitiu a 

identificação de 169 estudos com a caracterização dos atributos essenciais, 

antecedentes e consequentes que compuseram o diagnóstico de enfermagem 

proposto.  
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No tocante ao ano de publicação, observou-se que a maioria dos artigos foram 

publicados nos últimos cinco anos, de forma a representar uma discussão recente da 

temática. Esse resultado pode estar relacionado com o maior interesse nos estudos 

relacionados a saúde ocular, com ênfase no olho seco/ressecamento ocular nos 

últimos anos, um cuidado por vezes negligenciado principalmente em locais de 

cuidados críticos como na unidade de terapia intensiva (ARAÚJO, 2016; BOTARELLI, 

2016; FERNANDES, 2015).  

A maioria dos artigos publicados eram revisões e no idioma inglês, o que 

concebe uma temática ainda em constante aperfeiçoamento em relação ao 

entendimento da definição, diagnóstico e tratamento, sobretudo, no Brasil. Além disso, 

constatou-se que apesar de existir uma grande maioria de estudos realizados na 

América, a distribuição entre os locais de desenvolvimento das pesquisas foi 

expansiva (América, Europa, Ásia, África e Oceania), de maneira a demonstrar 

interesse das diversas partes do mundo pela temática e confirmar a sua ampla 

relevância. 

Os dois atributos identificados capazes de definir conceitualmente o 

diagnóstico foram: deficiência do filme lacrimal e sinais e/ou sintomas oculares. O filme 

lacrimal é altamente estável, suas camadas são coesas durante os movimentos do 

olho e tem a finalidade de manter e lubrificar as estruturas oculares. Porquanto, 

quando ocorre diminuição do volume lacrimal, a manutenção e lubrificação das 

estruturas ficam comprometidas (BRON et al, 2017). 

A superfície ocular é protegida por uma camada contínua de epitélio, o qual 

reveste a córnea, o globo ocular anterior e o tarso e estende-se até as junções muco 

cutâneas das margens da pálpebra. A hidratação da superfície ocular é mantida pelas 

lágrimas, que a umidificam e fornecem uma película contínua sobre a superfície 

exposta. As lágrimas são secretadas principalmente pelas glândulas lacrimais, com 

contribuições adicionais da conjuntiva, das células caliciformes e das glândulas 

meibomianas (BRON et al, 2017). 

A superfície ocular exposta é constantemente submetida ao ressecamento por 

meio da evaporação lacrimal, mas é protegida contra danos mediante mecanismos 

homeostáticos que regulam a secreção e a distribuição da lágrima em resposta a 

sinais da superfície ocular. De tal modo, a superfície ocular e as glândulas secretoras 

de lágrimas funcionam como uma unidade integrada. Caso exista alguma alteração 

nesta unidade funcional, o resultado é um filme lacrimal instável que pode ocasionar 
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sinais e/ou sintomas de irritação ocular e possíveis danos ao epitélio da superfície 

ocular (AKPEK et al., 2018).  

O filme lacrimal é importante para manter a saúde e a função da superfície 

ocular com a minimização do atrito e do ressecamento na superfície do olho. Além 

disso, é importante para a oxigenação da córnea e proteção contra infecções 

(MALAFA et al., 2016). O conceito de deficiência lacrimal foi proposto pela primeira 

vez em 1903 por Schirmer, que desenvolveu o famoso teste de Schirmer, capaz de 

detectar a deficiência aquosa de lágrimas (TSUBOTA et al., 2016). 

Neste sentido, compreende-se a deficiência do filme lacrimal como a redução 

da produção e/ou aumento da evaporação das lágrimas por alteração nos 

mecanismos oculares responsáveis que causam prejuízos na glândula lacrimal e 

ocasionam diminuição na produção lacrimal ou exposição da superfície ocular com 

consequente elevação da evaporação lacrimal (AKPEK et al., 2018; BRON et al, 2017; 

TSUBOTA et al., 2016). 

O estágio inicial de deficiência/insuficiência do filme lacrimal pode exacerba-

se e promover o aparecimento de sinais e/ou sintomas oculares, como hiperemia, 

redução quantitativa do volume lacrimal, secreção mucosa, quemose, vasos 

sanguíneos dilatados, filamentos mucoides, placas mucosas, visão turva, queimação, 

sensação de corpo estranho, prurido e fadiga, capazes de alterar a manutenção da 

integridade da superfície ocular e gerar potenciais agravos a saúde (AKPEK et al., 

2018; BOTARELLI, 2016; LEMP et al., 2012). 

De tal forma, ao compreender os sinais e/ou sintomas como exacerbação da 

disfunção do filme lacrimal, os juízes reformularam, na segunda etapa do estudo, a 

definição conceitual do diagnóstico inicialmente construída na análise de conceito 

para “Insuficiência quantitativa do filme lacrimal, que pode comprometer a 

manutenção da integridade da superfície ocular”. 

Para tanto, o termo “insuficiência quantitativa” na definição do diagnóstico tem 

relação com a condição de redução do volume lacrimal ocasionado tanto pela 

deficiência de produção pelas glândulas lacrimais, quanto pelo aumento da 

evaporação a partir da exposição da superfície ocular. Portanto, estas condições se 

retratam ao volume reduzido da unidade funcional lacrimal (BOTARELLI, 2016). 

Assim, a partir do exposto, o ressecamento ocular pode ser entendido como 

uma condição inicial de insuficiência do filme lacrimal, que altera a quantidade das 

lágrimas. Logo, pode comportar-se como uma resposta humana isolada sob 
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responsabilidade da enfermagem ou uma resposta associada a estágios particulares 

de doenças oculares, como olho seco, ceratite e lesão de córnea. 

Além dos atributos essenciais, a scoping review permitiu a identificação de 32 

antecedentes e 12 consequentes do foco diagnóstico em questão, os quais foram 

definidos conceitualmente e empiricamente com o intuito de serem julgados pelos 

enfermeiros juízes na segunda etapa do estudo. 

Neste aspecto, atende a requisitos importantes para os estudos de validação 

de diagnósticos, pois os resultados proporcionam uma padronização no conceito 

(identificação adequada do que se propõe pesquisar) e na mensuração dos diversos 

elementos da proposta diagnóstica de enfermagem, o que permite medir corretamente 

o fenômeno pesquisado (LOPES; SILVA; ARAÚJO, 2013). Além disso, as definições 

conceituais e operacionais promovem o fortalecimento da ciência da enfermagem 

(CARVALHO; CRUZ; HERDMAN, 2013). 

A definição conceitual admite um significado conotativo, exato e organizado 

ao elemento pesquisado (BURNS; GROVE, 1995), já a definição operacional 

descreve a forma de mensuração de cada elemento com o intuito de aumentar a 

fidedignidade e validade dos dados, facilitar a reprodução da pesquisa e proporcionar 

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

A etapa de análise de conteúdo por enfermeiros juízes foi operacionalizada 

por meio do grupo focal. Em relação a caracterização dos participantes, observou-se 

que a maioria era do sexo feminino, com a titulação mestrado, tinham experiência 

profissional na assistência, ensino e pesquisa e tinha experiência didática no ensino 

de diagnósticos de enfermagem. Ainda, a maior parte dos juízes apresentaram 

experiência na participação em projetos/publicação de pesquisas que envolvessem 

os diagnósticos de enfermagem e o ressecamento ocular/olho seco/saúde ocular. 

Estas características consentem o entendimento de que os participantes tinham um 

conhecimento apropriado para garantir uma discussão aprofundada sobre o conceito 

estudado. 

Referente ao nível de expertise, a presente pesquisa teve participantes em 

todos os níveis propostos por Benner, Tanner e Chesla (2009). As autoras descrevem 

que os três primeiros níveis (novato, iniciante avançado e competente) fazem uso de 

uma racionalidade calculada no processo de julgamento, na qual o processo de 

raciocínio crítico necessita de uma estrutura teórica e também de certas normas e/ou 

protocolos. A experiência prática nestes três níveis é escassa e, neste sentido, a 
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intuição torna-se discreta quando comparada aos outros dois últimos níveis de 

expertise (DINIZ, 2017; BENNER; TANNER; CHESLA, 2009).  

Nos dois últimos níveis de expertise (proficiente e expert), as autoras 

ressaltam o uso da racionalidade deliberativa, na qual ocorre o uso da reflexão e 

questionamentos durante o processo de julgamento, com a permissão de uma análise 

espontânea e independente da intuição com base nos conhecimentos práticos. Assim, 

destaca-se a importância dos conhecimentos teórico e prático, ao levar em 

consideração as perdas significativas que poderiam existir no processo de inferência 

caso apenas um destes conhecimentos fosse utilizado (DINIZ, 2017; BENNER; 

TANNER; CHESLA, 2009). 

Dos 32 antecedentes identificados na análise de conceito, nove constituíram 

os fatores relacionados do diagnóstico após validade de conteúdo, a saber: 

Lagoftalmia, Exposição a telas digitais, Tabagismo, Edema palpebral, Leitura 

prolongada, Dispositivos de ventilação mecânica não-invasiva ou oxigenoterapia mal 

adaptados, Umidade baixa, Corrente de ar excessiva e Ar-condicionado. 

Dois constituíram a população em risco: Idade maior ou igual a 60 anos e 

Sexo feminino e 20 representaram as condições associadas do diagnóstico proposto: 

Diminuição do mecanismo de piscar; Medicamentos que alteram a homeostase da 

superfície ocular com redução do volume lacrimal; Internação em Unidade de Terapia 

Intensiva; Ventilação mecânica; Lente de contato; Doenças sistêmicas que alteram a 

homeostase da superfície ocular com redução do volume lacrimal; Doenças 

autoimunes que atingem as glândulas lacrimais e resultam em redução do filme 

lacrimal; Procedimento cirúrgico ocular; Dano à superfície ocular; Redução do nível 

de consciência; Deficiência de Vitamina A; Alergia; Proptose; Procedimento no Centro 

Cirúrgico; Transplante de Células-tronco Hematopoiéticas com desenvolvimento da 

fase crônica da Doença do Enxerto contra Hospedeiro; Oxigenoterapia; Radioterapia; 

Ausência do reflexo córneo-palpebral; Ausência de resposta ao reflexo dos pares de 

nervos cranianos III, IV e VI e Leucocitose.  

Os 12 consequentes identificados representaram as características 

definidoras do diagnóstico. Após a análise de conteúdo pelos juízes foram acrescidas 

duas características, resultando em 14 características definidoras, a saber: Hiperemia 

conjuntival, Volume lacrimal diminuído, Excesso de secreção mucoide, Quemose, 

Vasos sanguíneos dilatados na superfície ocular, Filamento mucoide, Placa mucoide, 

Visão turva, Sensação de corpo estranho ocular, Sensação de ardência ocular, 
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Sensação de prurido ocular, Fadiga ocular, Sensação arenosa ocular e Sensação de 

secura ocular. 

De tal modo, os juízes consentiram em relação a coerência dos elementos em 

relação a estrutura diagnóstica e tornaram as definições conceituais e operacionais 

mais simples e claras com o intuito de expressarem uma única ideia e permitirem a 

diferenciação entre os demais elementos do diagnóstico. 

Outro item avaliado pelos juízes foi a conformação em relação ao domínio e 

classe de inserção do diagnóstico de enfermagem na NANDA-I, o qual continuou após 

consenso como integrante do domínio 11, Segurança/proteção, definido como estar 

livre de perigo; lesão física ou dano ao sistema imunológico; conservação contra 

perdas; e proteção da segurança e da ausência de perigo. E na Classe 2, Lesão física, 

caracterizada como dano ou ferimento no corpo (HERDMAN; KAMITSURU, 2018). 

Em relação à caracterização sociodemográfica dos participantes da terceira 

etapa deste estudo, têm-se que a maioria era do sexo masculino com uma média de 

idade de 58,69 anos (±14,61), viviam com companheiro e quanto ao local de 

nascimento e ao local de residência, a maior parte era do interior do estado do Rio 

Grande do Norte. De acordo com o grau de escolaridade, o ensino fundamental 

incompleto prevaleceu e a maioria eram aposentados.  

Estes resultados se assemelham ao encontrados por estudo de coorte, onde 

a maioria também era do sexo masculino com uma média de idade de 59 anos 

(ARAÚJO et al., 2016). Ademais, estudo metodológico e descritivo realizado com 

pacientes críticos para determinar a capacidade do enfermeiro para diagnosticar a 

ceratopatia de exposição, identificou uma média de idade semelhante ao desta 

pesquisa (59 anos), e também uma maior frequência de pacientes do sexo masculino 

na amostra de pacientes estudada (GÜLER; ESER; EGRILMEZ, 2018). 

Entretanto, outra pesquisa realizada com a finalidade de avaliar os problemas 

da superfície ocular em pacientes que permaneceram em UTI, identificaram também 

uma maioria do sexo masculino, porém a média de idade foi menor (40,1 

anos) (SARITAS et al., 2013). Outro estudo também realizado em UTI para identificar 

ceratopatia de exposição relatou uma maioria do sexo masculino e com uma média 

de idade também menor de 43,4 anos (KURUVILLA et al., 2015). 

Os avanços tecnológicos permitem uma maior longevidade na população 

(CHAŁAS et a., 2018). Assim, o perfil dos pacientes com idade avançada internados 

em UTI tem aumentado com o envelhecimento, fato este que também justifica uma 
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maioria de aposentados na amostra do presente estudo. Deste modo, um conjunto de 

medidas que previnam complicações relacionadas à suscetibilidade destes indivíduos 

devem ser executadas além do diagnóstico primário de internação (BOTARELLI, 

2016). 

A maior procedência (nascimento/residência) do estado do Rio Grande do 

Norte identificada na amostra pode ser justificada em virtude de o hospital universitário 

onde foi realizado este estudo estar inserido no complexo de saúde da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, administrado pela Empresa Brasileira de Serviços 

Hospitalares (EBSERH) e ser referência do Sistema Único de Saúde (SUS) no 

atendimento de média e alta complexidade para todo o estado do Rio Grande do 

Norte, além de ser uma unidade referenciada para as urgências cardiológicas (SOUZA 

et al., 2014). 

 No tocante à caracterização clínica deste estudo, a maioria dos pacientes 

teve o centro cirúrgico como setor de procedência e o número mediano de dias de 

internação foi de um dia. O tubo endotraqueal foi o principal tipo de dispositivo 

ventilatório e a maior parte dos pacientes utilizaram ventilação mecânica invasiva. Os 

principais medicamentos utilizados incluíram inibidor/protetor secreção gástrica, 

antibióticos, anti-hipertensivos e anticoagulantes com frequências acima de 50%. 

Além do mais, o teste de schimer classificado como insuficiente (< 10 milímetros) foi 

o mais frequente na amostra. 

Concernente ao setor de procedência, pesquisa de coorte realizado em UTI 

descreveu que a maioria dos pacientes procediam do bloco cirúrgico (ARAÚJO, 2014). 

Ademais, outros estudos realizados no sentido de identificar alterações oculares em 

pacientes críticos internados na UTI também corroboram com os dados deste estudo, 

pois identificaram na maioria dos participantes da amostra o uso da ventilação 

mecânica invasiva, o que também justifica o tubo endotraqueal como o principal tipo 

de dispositivo ventilatório (GÜLER; ESER; EGRILMEZ, 2018; KOUSHA; KOUSHA; 

PADDLE, 2018a; ARAÚJO, et al., 2016; KURUVILLA et al., 2015) 

Entretanto, diferente do identificado nos resultados em relação ao número de 

dias de internação, autores relataram faixas médias de dias de permanência na UTI 

entre 3,5 e 23 dias (GÜLER; ESER; EGRILMEZ, 2018; ARAÚJO, et al., 2016; 

KURUVILLA et al., 2015; DEMIREL et al., 2014). Para tanto, outra pesquisa descreve 

que já existem evidências de alterações na superfície ocular de pacientes nas 

primeiras 24 horas de internação na UTI (KURUVILLA et al., 2015). 
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Neste sentido, observa-se que o número de dias de internação em UTI é 

variável para o aparecimento de distúrbios oculares e pesquisas de coorte 

demonstram relações significativas entre o tempo de permanência com a presença de 

distúrbios da superfície ocular. Além disso, o tempo de internação em UTI associado 

ao uso de ventilação mecânica são fortes preditores para a incidência de distúrbios 

na superfície ocular, sobretudo quando existe exposição por fechamento palpebral 

incompleto (ARAÚJO et al., 2016; KURUVILLA et al., 2015; DEMIREL et al., 2014). 

Medicamentos antiúlcera péptica, antibióticos, anticoagulantes, analgésicos e 

anti-hipertensivos são rotineiramente utilizados em pacientes internados em UTI 

(MOREIRA et al., 2017) e, estudo de coorte identificou associação estatística 

significativa entre anticoagulantes, analgésicos e anti-hipertensivos e o 

desenvolvimento de olho seco (ARAÚJO et al., 2016).  

Outra pesquisa de coorte demonstrou relações entre o olho seco com 

sedativos, opioides e antibióticos (BOTARELLI, 2016). De acordo com a literatura, 

alguns medicamentos são mais propícios ao desenvolvimento de alterações oculares, 

como sedativos, bloqueadores neuromusculares, anti-hipertensivos, diuréticos, 

antidepressivos, ansiolíticos e anticolinérgicos (STAPLETON et al., 2017; ARAÚJO, 

2017; OLANIYAN et al., 2016; ONG et al., 2016) 

No tocante ao teste de schimer, autores descrevem que a maioria dos 

pacientes também apresentaram um resultado positivo (insuficiente) (ARAÚJO et al., 

2016). Ainda, outra pesquisa em UTI identificou o resultado do teste de schimer menor 

que 10 milímetros na maioria dos pacientes avaliados, corroborando com os 

resultados do presente estudo. Neste sentido, sabe-se que a redução da volumetria 

lacrimal pode evoluir para o aparecimento de diversas alterações na superfície 

lacrimal (SARITAS et al., 2013). 

Em relação a frequência dos elementos do diagnóstico proposto, apesar de 

alguns se apresentarem elevados na amostra, não demonstraram qualquer relação 

com o diagnóstico proposto. Desta maneira, a discussão foi direcionada 

principalmente para aqueles que obtiveram valores elevados de sensibilidade e/ou 

especificidade, relações estatísticas significativas e quando se apresentaram em 

100% dos pacientes. Ademais, os elementos não passíveis de validação na terceira 

etapa deste estudo também foram contextualizados de forma sucinta na discussão. 

A prevalência do diagnóstico de enfermagem Ressecamento ocular neste 

estudo foi de 76,22%. Outros distúrbios da superfície ocular descritos na literatura 
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apresentaram frequências variáveis entre 13,2% e 75,3% nos pacientes críticos 

internados em UTI, predispostos por frequentemente apresentam mecanismos de 

defesa ocular comprometidos, como resultado de disfunção de múltiplos órgãos, 

distúrbios metabólicos, ventilação mecânica e inconsciência (KOUSHA; KOUSHA; 

PADDLE, 2018a; PITOMBEIRA et al., 2018; BOTARELLI, 2016; ARAÚJO et al., 2016; 

KURUVILLA et al., 2015; SARITAS et al., 2013; GRIXTI; SADRI; DATTA, 2012a; OH 

et al., 2009).  

Essa frequência variável pode ser justificada pela falta de padronização entre 

os critérios diagnósticos para os distúrbios da superfície ocular (AKPEK et al., 2018; 

WOLFFSOHN et al., 2017; OLANIYAN et al., 2016). Deste modo, a realização de 

pesquisas com outros delineamentos para o diagnóstico de enfermagem proposto e 

em outras populações apresenta estimada relevância para o fortalecimento das 

evidências científicas direcionadas para o Ressecamento ocular, uma vez que a 

secura da superfície ocular é o principal fator de risco para o desenvolvimento de 

alterações na córnea. Além disso, autores evidenciam o teste lacrimal de Schirmer 

como um método simples para determinar pacientes de alto risco (ALAVI et al., 2013). 

Os indicadores clínicos Volume lacrimal diminuído e Excesso de secreção 

mucoide apresentaram valores elevados de especificidade. Além disso, Vasos 

sanguíneos dilatados na superfície ocular, Excesso de secreção mucoide, Filamento 

mucoide e Quemose apresentaram valores mais altos para sensibilidade. O Excesso 

de secreção mucoide foi o melhor indicador clínico para predizer a presença do 

Ressecamento ocular nos pacientes internados em UTI com altos valores de 

sensibilidade e especificidade, seguido do indicador Filamento mucoide, confirmados 

também pelas probabilidades posteriores de se identificar ou não o diagnóstico de 

enfermagem Ressecamento ocular a partir da presença ou ausência de 20 conjuntos 

que compuseram o modelo de classe latente ajustado. 

O Volume lacrimal diminuído representa a redução de produção das lágrimas 

por alteração nos mecanismos oculares responsáveis. Conforme já relatado, outros 

estudos realizados em UTI demonstraram um resultado insuficiente para o teste de 

schimer (ARAÚJO et al., 2016; SARITAS et al., 2013). Porquanto, o teste de Schirmer 

pode ser realizado para avaliar a produção aquosa de lágrimas e é realizado mediante 

inserção de uma tira de papel filtro estéril sob a pálpebra, no fórnix conjuntival inferior 

próximo ao canto lateral, longe da córnea. A produção de lágrimas aquosas é 

mensurada pelo comprimento em milímetros que a tira umedece durante o período de 
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teste (5 minutos) (AKPEK et al., 2018; PITOMBEIRA et al., 2018; MEDEIROS, 2017; 

BOTARELLI, 2016; ARAÚJO, 2016; FERNANDES, 2015; HORNG et al., 2014).  

O teste de Schirmer pode ser realizado com ou sem o uso de anestesia tópica. 

Entretanto, o teste de Schirmer com anestesia apresenta resultados mais variáveis 

quando comparado ao teste de Schirmer feito sem anestesia. Resultados menores ou 

iguais a 10 milímetros para o teste de Schirmer sem anestesia são considerados 

insuficientes e fortemente sugestivos de deficiência lacrimal (AKPEK et al., 2018; KYEI 

et al., 2018).  

Estudo descreve que os pacientes com resultados normais no teste de 

Schirmer (maior que 10 milímetros) evidenciaram um risco 65% menor para o 

desenvolvimento do Ressecamento ocular (BOTARELLI, 2016). Neste intuito, o 

Volume lacrimal diminuído foi descrito neste estudo como importante para confirmar 

a presença do diagnóstico proposto, com alto valor de especificidade. 

O Excesso de secreção mucoide representa o aumento da atividade das 

glândulas caliciformes conjuntivais resultante de uma irritação inicial, como nos casos 

de insuficiência lacrimal. Geralmente apresenta-se com uma coloração esbranquiçada 

e habitualmente pouco abundante (FERNANDES, 2015; KNASKI, 2012). 

Estudo revela que a hiperemia ocular e a secreção mucosa foram indicadores 

que apresentaram significância estatística com a ocorrência do olho seco e tiveram, 

respectivamente, um risco 18,37 e 12,0 vezes maior quando comparado aos pacientes 

que não possuíam estes sinais (BOTARELLI, 2016). Este resultado corrobora com o 

presente estudo, uma vez que o excesso de secreção mucoide apresentou valores 

elevados de sensibilidade e especificidade, de modo a confirmar a presença do 

diagnóstico e ser importante para inferir estágios iniciais do diagnóstico de 

enfermagem. 

Apesar da hiperemia ocular ter sido uma característica definidora excluída 

após ajuste do modelo de classe latente, apresentou uma alta frequência nos 

participantes deste estudo. Outro estudo também revelou uma presença elevada 

(56,2%) de hiperemia conjuntival nos pacientes avaliados (SARITAS et al., 2013). 

A característica definidora Vasos sanguíneos dilatados na superfície ocular foi 

identificada como um sinal clínico que indica a detecção dos estágios inicias do 

diagnóstico de enfermagem Ressecamento ocular. A expansão destes vasos 

sanguíneos na superfície ocular em virtude de um fator desencadeador, como a 

irritação da superfície ocular por redução da quantidade lacrimal originam a hiperemia 
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(vermelhidão na conjuntiva) e podem evoluir para hemorragia conjuntival em estágios 

avançados de problemas da superfície ocular (MEDEIROS, 2017; BOTARELLI, 2016; 

ARAÚJO, 2016; FERNANDES, 2015). Neste sentido, é considerado um sinal clínico 

de menor gravidade que permite a detecção precoce do problema e, neste estudo, 

esteve presente em 30,6% da amostra. 

O Filamento mucoide condiz com a presença de pequenos fios de muco de 

coloração esbranquiçada na extensão da superfície ocular, especialmente nas áreas 

de adesão muco epiteliais envolvendo a córnea, relacionadas à disfunção epitelial 

ocasionadas pela redução do volume das lágrimas  (BIRD et al., 2017; BOTARELLI, 

2016; ARAÚJO, 2016; FERNANDES, 2015; ALVES, 2010). De tal forma, o aumento 

da hipóxia gerada sob as pálpebras, associado à inflamação da superfície ocular 

aumenta a disponibilidade de sítios receptores de muco epitelial na córnea e sua 

presença na superfície ocular sugere a presença de anormalidades (GRIXTI; SADRI; 

DATTA, 2012a).  

Estudo realizado na Turquia avaliou os distúrbios da superfície ocular em 

pacientes em UTI e identificou uma frequência de apenas 5% de filamentos mucoides 

(SARITAS et al., 2013). Em contraponto, a frequência identificada neste estudo foi de 

16,5% e o indicador apresentou uma sensibilidade de 100%. Neste sentido, o 

Filamento mucoide é considerado também um indicador clínico de menor gravidade 

e, portanto, permite a inferência estágios iniciais do diagnóstico de enfermagem 

Ressecamento ocular.  

A Quemose refere-se ao edema conjuntival e pode ser ocasionada por 

diferentes fatores (GÜLER; EŞER; FASHAFSHEH, 2017; BOTARELLI, 2016). Estudo 

de revisão descreveu em seus resultados uma alta incidência de edema conjuntival 

nas pesquisas realizadas em pacientes internados em UTI, sobretudo naqueles com 

lagoftalmia. Isto sugere que a quemose pode desenvolvida secundariamente à própria 

irritação da superfície ocular por exposição ou ser um fator ocasionado pelo 

desequilíbrio de fluidos, permeabilidade vascular aumentada e alteração do retorno 

venoso às estruturas oculares com comprometimento do fechamento completo da 

pálpebra (GÜLER; EŞER; FASHAFSHEH, 2017; GRIXTI; SADRI; DATTA, 2012a). 

Quando exacerbada comporta-se também como um fator que aumenta a exposição 

da superfície ocular (ALANSARI; HIJAZI; MAGHRABI, 2015; HORNG et al., 2014). 

Portanto, em virtude desta imprecisão na relação de causa e efeito, resolveu-

se tratar neste estudo a Quemose como uma característica definidora do 
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Ressecamento ocular, a qual se apresentou como um sinal clínico importante para a 

detecção dos estágios inicias do diagnóstico. 

Ademais, apesar dos sintomas não terem sido validados neste estudo em 

virtude de serem geralmente avaliados com o auxílio de questionários em indivíduos 

conscientes e orientados (YAÑEZ-SOTO et al., 2014), autores descrevem que a 

sensação de ardor nos olhos, fadiga ocular, visão turva, prurido ocular, sensação 

arenosa e presença de corpo estranho ocorrem em virtude da interação mecânica da 

conjuntiva palpebral e da superfície da córnea ressecada. Como resultado promove a 

presença de incômodos e limitações nas atividades de vida diária (BRISSETTE et al., 

2018; HYON et al., 2014). 

Pesquisa desenvolvida em base comunitária identificou os sintomas mais 

comumente relatados em pacientes com distúrbios da superfície ocular, a saber: 

sensação arenosa (53,4%), sensação de queimação/ardência (48,3%) e sensação de 

secura (35,6%) (OLANIYAN et al., 2016). Destarte, sugere-se a realização de 

pesquisas em diferentes populações no sentido de validar os sintomas do diagnóstico 

de enfermagem recém construído. 

Sobre as relações existentes entre os fatores relacionados e o diagnóstico de 

enfermagem Ressecamento ocular, observou-se que a ocorrência do diagnóstico de  

é 2,6 vezes maior na presença da Lagoftalmia, representada pelo fechamento 

palpebral inadequado devido supressão da função do músculo orbicular por 

mecanismos fisiológicos durante o sono ou secundário ao tratamento medicamentoso 

(GÜLER; EŞER; FASHAFSHEH, 2017; BOTARELLI, 2016; ARAÚJO, 2016; 

FERNANDES, 2015; ALANSARI; HIJAZI; MAGHRABI, 2015).  

Essa exposição pode resultar em aumento da evaporação do filme lacrimal e 

ressecamento da superfície ocular. O fechamento palpebral protege a córnea do 

ambiente externo e renova o filme lacrimal, é considerado completo quando as 

pálpebras superiores encostam totalmente nas pálpebras inferiores (MALAFA et al., 

2016; KURUVILLA et al., 2015).  

Concernente ao resultado do presente estudo, outra pesquisa relatou em seus 

resultados a exposição do globo ocular como o principal fator de risco para alterações 

da superfície ocular (ARAÚJO et al., 2016). Estudo de revisão identificou que a 

lagoftalmia ocorre em 20,8% a 75% dos pacientes sedados em UTI (GRIXTI; SADRI; 

DATTA, 2012a). Outro estudo realizado na UTI descreveu uma relação significativa 

entre a presença de lagoftalmo e o desenvolvimento de ceratopatia por exposição 
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(GÜLER; EŞER; FASHAFSHEH, 2017). Para tanto, quanto maior o grau de 

exposição, maior é o comprometimento da córnea e, desta forma, a córnea se torna 

suscetível aos efeitos indesejáveis da evaporação lacrimal e instabilidade do filme 

lacrimal (BOTARELLI, 2016; KURUVILLA et al., 2015). 

O fator de risco ambiental Ar-condicionado esteve presente em 100% dos 

pacientes em virtude de a população em estudo ser de pacientes em UTI. É 

considerado por outras pesquisas juntamente com a umidade baixa e a corrente de ar 

excessiva como condições do meio externo que expõem a superfície ocular ao risco 

de ressecamento. A baixa umidade do ambiente (<30%) pode ser ocasionada pelo 

uso de ar-condicionado e a exposição facial direta a fluxos de ar excessivo, como uso 

de macronebulizador, máscara de venturi, cateter nasal e dispositivos de ventilação 

mecânica não-invasiva ou oxigenoterapia mal adaptados aumentam a evaporação 

lacrimal e quando associados a produção lacrimal reduzida, aumento da fenda 

palpebral e diminuição do mecanismo de piscar (BOTARELLI, 2016; ARAÚJO, 2016; 

BRON et al., 2014; MCGINNIGLE; SHEHZAD; EPERJESI, 2012; YAO et al., 2011). 

Os fatores relacionados (Exposição a telas digitais e Leitura prolongada) não 

puderam ser validados no estudo. Contudo, outros autores descrevem a exposição a 

telas digitais e a leitura prolongada como fatores contribuintes para a ocorrência de 

ressecamento ocular (AKPEK et al., 2018; BOTARELLI, 2016; ALVES et al., 2014; 

ZEEV et al., 2014). A exposição a telas corresponde à utilização de dispositivos como 

computadores, tablets e celulares por tempo prolongado, de forma a comprometer ou 

reduzir a frequência de piscar e, por conseguinte, aumentar a exposição da superfície 

ocular (AKPEK et al., 2018; BOTARELLI, 2016; ALVES et al., 2014; ZEEV et al., 2014).  

Medidas como descer a tela do computador abaixo do nível dos olhos para 

diminuir a abertura da pálpebra, programar intervalos regulares e aumentar os 

esforços para piscar conscientemente podem diminuir o desconforto associado às 

atividades de computador e leitura (AKPEK et al., 2018). Portanto, assim como o fator 

anterior, a Leitura prolongada também pode comprometer ou reduzir a frequência de 

piscar e causar ressecamento da superfície ocular (ARAÚJO, 2016; MEDEIROS, 

2017; SCHUB; MENNELLA, 2016). 

No presente estudo não foram observadas relações estatisticamente 

significantes entre as populações em risco (idade maior ou igual a 60 anos e sexo 

feminino) e o diagnóstico em estudo. Entretanto, apesar deste resultado, a literatura 

enfatiza que o envelhecimento é um estado que compreende a perda de andrógenos 
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e resulta alteração na glândula lacrimal principal e no aumento da taxa de evaporação 

decorrente da modificação da camada lipídica produzida pelas glândulas 

meibomianas (BOTARELLI, 2016; ARAÚJO, 2016; FONSECA; ARRUDA; ROCHA, 

2010). Ainda, no tocante ao sexo feminino, as mulheres produzem andrógenos em 

menor quantidade que homens, com a possibilidade maior de comprometer a função 

das glândulas lacrimais (BOTARELLI, 2016; ARAÚJO, 2016; BRON et al., 2014; 

FONSECA; ARRUDA; ROCHA, 2010). 

Estudo realizado com pacientes fora do ambiente da UTI descreveu que 

indivíduos com idade maior ou igual a 60 anos eram cerca de 3 vezes mais 

susceptíveis a terem secura ocular do que aqueles com idade entre 40-59 anos 

(OLANIYAN et al., 2016). Outros fatores relacionados a diminuição do volume lacrimal 

em pacientes idosos são o aumento da prevalência de doenças sistêmicas na faixa 

etária mais avançada, por exemplo, diabetes, artrite reumatoide e o uso de 

medicações sistêmicas e tópicas que interferem na função da lágrima normal. Em 

mulheres na pós-menopausa, a ação dupla de níveis mais baixos de estrogênios 

juntamente com a deficiência androgênica pode levar à secreção inadequada das 

glândulas lacrimais e desempenhar papel importante na redução das lágrimas 

(BAKKAR et al., 2016) 

As condições associadas que apresentaram significância estatística com o 

diagnóstico foram: Diminuição do mecanismo do piscar, Medicamentos que alteram a 

homeostase da superfície ocular com redução do volume lacrimal, Ventilação 

mecânica, Doenças sistêmicas que alteram a homeostase da superfície ocular com 

redução do volume lacrimal, Ausência de reflexo córneo-palpebral, Ausência de 

resposta aos reflexos dos pares de nervos cranianos III, Ausência de resposta aos 

reflexos dos pares de nervos cranianos IV e Ausência de resposta aos reflexos dos 

pares de nervos cranianos VI.  

Foi demonstrado neste estudo que a ocorrência do diagnóstico de 

enfermagem Ressecamento ocular é 5,4 vezes maior na presença da Diminuição do 

mecanismo de piscar. O mecanismo de piscar dentro dos parâmetros de normalidade 

desempenha um papel integral na superfície ocular e na homeostase do filme lacrimal 

(WANG et al., 2018), porquanto, esta condição de diminuição representa a limitação 

do movimento espontâneo do reflexo do piscar (menor ou igual a cinco vezes por 

minuto), comprometendo o bombeamento de drenagem lacrimal, remoção de 

microrganismos e distribuição lacrimal uniforme, além de favorecer o aumento da 
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evaporação do filme lacrimal por fatores ambientais (BOTARELLI, 2016; ARAÚJO, 

2016; FERNANDES, 2015; HORNG et al., 2014; GRIXTI; SADRI; DATTA, 2012a; AL-

RIBH et al., 2012).  

Estudo realizado em UTI descreve que pacientes com reflexo espontâneo de 

piscar maior que 5 vezes por minuto apresentam 40% menor risco de desenvolver 

ressecamento quando comparado com aqueles que apresentam reflexo ausente ou 

reduzido (BOTARELLI, 2016). Outro estudo de coorte corrobora com este resultado 

quando descreve um risco 75% menor de desenvolver olho seco naqueles pacientes 

com o reflexo de piscar maior que cinco vezes por minuto (ARAÚJO et al., 2016). Com 

isso, as chances da ocorrência de alterações na córnea provenientes de 

ressecamento da superfície ocular aumentam quando o número de piscadas é 

reduzido (HORNG et al., 2014). 

Ainda, estudo transversal que objetivou investigar a influência do piscar nos 

parâmetros do filme lacrimal, características da superfície ocular e sintomatologia do 

olho seco em uma população ambulatorial demonstrou uma menor estabilidade do 

filme lacrimal e da qualidade da camada lipídica em participantes que exibiram piscar 

incompleto (WANG et al., 2018). 

A condição associada Medicamentos que alteram a homeostase da superfície 

ocular com redução do volume lacrimal aumentou a ocorrência do diagnóstico em 2,8 

vezes. Estes medicamentos são principalmente aqueles que atuam nos receptores 

colinérgicos, ocasionam redução ou bloqueio da ação da acetilcolina com diminuição 

da contração tônica do músculo orbicular e resultam em fechamento palpebral 

incompleto, exposição da córnea e ressecamento. Outros medicamento são aqueles 

que alteram a formação de filme lacrimal e diminuem a produção da camada aquosa 

lacrimal, com potencial dano à superfície ocular por ressecamento (CHAŁAS et al., 

2018; BOTARELLI, 2016; SARITAS et al., 2013; HORNG et al., 2014; GRIXTI; SADRI; 

DATTA, 2012a; GÜLER; EŞER; EĞRILMEZ, 2011). 

Múltiplos mecanismos diferentes têm sido propostos para descrever a relação 

das drogas com as alterações da superfície ocular. Um grande segmento de drogas 

sistêmicas são aqueles com atividade anticolinérgica, pois os receptores muscarínicos 

acoplados à proteína G nos ácinos da glândula lacrimal e das células produtoras de 

muco conjuntival podem ser afetados e como consequência reduzem a produção de 

componentes lacrimais e afetam a estabilidade do filme lacrimal. Além disso, agentes 

adrenérgicos, incluindo betabloqueadores e alfa-agonistas, provocam mudanças tanto 
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na produção de lágrimas quanto na qualidade do filme lacrimal, possivelmente 

mediada pela produção de proteína quinase C e concentração de cálcio intracelular 

(GOMES et al., 2017).  

Estudos demonstram relações entre as alterações da superfície ocular com 

diuréticos (MAN et al., 2017; OLANIYAN et al., 2016). Aqueles que usam esta 

medicação são cerca de 12 vezes mais propensos a apresentar alterações da 

superfície ocular do que os não usuários, pois o efeito desidratante dos diuréticos 

pode resultar em aumento da osmolaridade do filme lacrimal (OLANIYAN et al., 2016). 

Os sedativos e os bloqueadores neuromusculares também estão relacionados 

ao Ressecamento ocular porque inibem a contração do músculo orbicular do olho com 

consequente fechamento incompleto da pálpebra e eliminam o reflexo de piscar, um 

dos principais mecanismos de proteção ocular. Logo, a presença de doença da 

superfície ocular está intimamente relacionada com o grau de lagoftalmia, que por sua 

vez estava intimamente relacionada com a profundidade da sedação (SARITAS et al., 

2013). 

O uso de sedativos e analgésicos opioides aumentam em 10,8 e 17,5 vezes, 

respectivamente, o risco de desenvolver alterações oculares, conforme apresentado 

em estudo anterior (BOTARELLI, 2016). Outros autores demonstram significância 

estatística entre o uso de hipnóticos, sedativos e ansiolíticos com aumento do risco 

de desenvolver olho seco (ARAÚJO et al., 2016). 

Diferentes estudos desenvolvidos na UTI também encontraram relação entre 

o uso de antibióticos com a ocorrência de olho seco e as úlceras de córnea 

(BOTARELLI, 2016; WERLI-ALVARENGA, 2011). Entretanto, mais pesquisas são 

necessárias para avaliar se existe relação causal entre o uso de antibióticos e 

desenvolvimento de distúrbios na superfície ocular. 

O uso de Ventilação mecânica aumentou em 3,6 vezes a ocorrência do 

diagnóstico de enfermagem em questão. A Ventilação Mecânica compreende o 

suporte ventilatório mecânico invasivo ou não-invasivo com pressão expiratória final 

positiva (PEEP). O uso de PEEP elevada pode comprometer o olho por aumentar a 

pressão-intratorácica e produzir efeitos que potencializam a estase venosa, edema 

facial e diminuem a perfusão ocular  (GÜLER; EŞER; EĞRILMEZ, 2017; BOTARELLI, 

2016; ARAÚJO, 2016; ALANSARI; HIJAZI; MAGHRABI, 2015; HORNG et al., 2014; 

AL-RIBH et al., 2012). 
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Considerada como um tratamento comum em pacientes críticos, o uso da 

ventilação mecânica invasiva geralmente necessita de sedativos para melhor 

adequação dos parâmetros ventilatórios e em algumas situações de bloqueadores 

neuromusculares, com o potencial de afetar os mecanismos naturais de proteção 

ocular e aumentar o risco de distúrbios na superfície ocular (BOTARELLI, 2016; 

ALANSARI; HIJAZI; MAGHRABI, 2015; GRIXTI; SADRI; DATTA, 2012a). 

Concernente a este resultado, o uso da ventilação mecânica invasiva é 

demonstrado em diversos estudos como uma condição importante para alterações 

oculares (KOUSHA; KOUSHA; PADDLE, 2018a; GÜLER; EŞER; EĞRILMEZ, 2017; 

ARAÚJO et al., 2016; BOTARELLI, 2016; KURUVILLA et al., 2015; SARITAS et al., 

2013; WERLI-ALWARENGA et al., 2011). Pesquisa refere a ventilação mecânica e o 

fechamento palpebral incompleto como os principais fatores de risco para desordens 

na superfície ocular (KOUSHA; KOUSHA; PADDLE, 2018a). 

Deste modo, existe uma série de condições que aumentam o risco de 

desenvolvimento de ressecamento da superfície ocular quando associadas a 

ventilação mecânica invasiva em pacientes internados em UTI. Portanto, medidas 

preventivas específicas relacionadas ao julgamento clínico acurado podem preservar 

a saúde ocular desses pacientes (BOTARELLI, 2016). 

Apesar da ocorrência do diagnóstico ter sido descrita como 54% menor na 

presença de Doenças sistêmicas que alteram a homeostase da superfície ocular com 

redução do volume lacrimal, a literatura descreve que estas doenças alteram a 

homeostase da superfície ocular com redução do volume lacrimal e podem estar 

associadas ao Ressecamento ocular. Pesquisas relatam que o histórico de 

hipertensão, doenças cardiovasculares, diabetes melitos, alterações tireoidianas, 

insuficiência renal e falência de múltiplos órgãos apresentaram relações com o 

Ressecamento ocular em pacientes críticos  (CHAŁAS et al., 2018; DANA et al., 2018; 

BOTARELLI, 2016; ZEEV et al., 2014; LEMP, 2008). 

É provável que pacientes com hipertensão e doença cardiovascular estejam 

em uso de classes de medicamentos que tenham conhecidos efeitos 

anticolinérgicos. Drogas com efeitos anticolinérgicos podem alterar a homeostase do 

filme lacrimal e são relatados como condições que aumentam a ocorrência ou 

gravidade dos sinais e sintomas de alterações oculares. Outra possível razão para 

esses resultados pode ser o uso de drogas diuréticas, envolvendo a desidratação do 
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corpo, distúrbios do metabolismo hidroeletrolítico e secura secundária de todas as 

membranas mucosas (DANA et al., 2018; CHAŁAS et al., 2018). 

O diabetes melitos tipo 2 é um fator de risco comum para doenças oculares, 

como retinopatia, catarata, glaucoma, olho seco e outras condições da superfície 

ocular. Quando o diabetes não é adequadamente controlado, pode causar uma 

variedade de alterações na córnea, como tempos de cicatrização prolongados para 

dano epitelial, neuropatia e diminuição da produção de lágrimas. Além disso, efeitos 

anticolinérgicos são encontrados na metformina, identificada como a terapia de 

primeira linha para a maioria dos pacientes com diabetes tipo 2. Estudo de caso-

controle de base populacional relatou um aumento da chance em 1,4 vezes para a 

ocorrência de distúrbios oculares (DANA et al., 2018). 

A glândula tireoide e o equilíbrio do corpo dos hormônios da tireoide podem 

ser afetados por uma série de mecanismos (mutação autoimune, deficiência em iodo, 

induzida por drogas, fatores genéticos). Um desequilíbrio nos hormônios tireoidianos 

pode causar efeitos negativos na glândula lacrimal, no filme lacrimal e na superfície 

ocular. Além disso, a doença de Graves e a tireoidite de Hashimoto têm um 

componente autoimune que pode induzir ou exacerbar as alterações da superfície 

ocular (MAN et al., 2017). Também, no hipertireoidismo pode ocorrer o 

desenvolvimento de orbitopatia tireoidiana com dano ao tecido da cavidade ocular, 

resultando em exoftalmia e, consequentemente, exposição excessiva da superfície do 

globo ocular a fatores externos (CHAŁAS et al., 2018). 

Pacientes gravemente doentes com disfunção de múltiplos órgãos também 

são suscetíveis a desequilíbrio de fluidos. A depleção excessiva de volume prejudica 

a perfusão ocular e ocasiona ressecamento, de modo contrário, a sobrecarga de 

volume pode provocar edema conjuntival e aumentar área de exposição da superfície 

ocular. Além disso, a sedação torna o olho mais suscetível ao lagoftalmo e 

consequente ressecamento da superfície (GRIXTI; SADRI; DATTA, 2012a). 

A Ausência de reflexo córneo-palpebral também demonstrou ser uma 

condição associada importante ao aumentar em 2,4 vezes a ocorrência do diagnóstico 

de enfermagem Ressecamento ocular. Esta condição pode gerar alterações oculares 

por representar uma limitação da capacidade sensorial e motora de proteção à córnea 

contra ameaças físicas (BOTARELLI, 2016; GRIXTI; SADRI; DATTA, 2012a; HORNG 

et al., 2014).  
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Lesões traumáticas do quinto par de nervos cranianos alteram a inervação 

sensorial da córnea e produzem inflamações crônicas da superfície ocular por 

diminuição da sensibilidade (GRIXTI; SADRI; DATTA, 2012a). Ademais, estudo expõe 

que o uso de bloqueadores neuromusculares pode causar a perda dos mecanismos 

de proteção provenientes do reflexo córneo-palpebral e resultar em elevação do risco 

para desenvolvimento de ceratopatia de exposição (HORNG et al., 2014). 

A Ausência de resposta aos reflexos dos pares de nervos cranianos III, IV e 

VI aumentam a ocorrência do diagnóstico em 2,8 vezes, 4,5 vezes e 4,2 vezes, 

respectivamente. A ausência dos reflexos de movimentação ocular pode proporcionar 

falhas nos mecanismos de proteção ocular relacionados ao funcionamento dos 

músculos oculomotores, palpebrais e de contração pupilar e, por conseguinte, pode 

influenciar na manutenção da integridade da superfície ocular (BOTARELLI, 2016). 

Esta associação foi identificada em apenas um estudo realizado em UTI, o 

qual descreveu que a presença de resposta de movimentação ocular diminuiu em até 

82% o risco de desenvolvimento do olho seco (BOTARELLI, 2016). 

A Internação em Unidade de Terapia Intensiva apresentada em 100% da 

amostra em estudo é empregada geralmente em pacientes graves e que necessitam 

do uso de múltiplos medicamentos, sedação, assistência ventilatória, além de outras 

tecnologias para manutenção da vida, que podem resultar em ressecamento da 

superfície ocular (ARAÚJO et al., 2018; FERNANDES et al., 2018; BOTARELLI, 2016; 

ARAÚJO, 2016; GRIXTI; SADRI; DATTA, 2012a) 

A equipe de saúde da UTI está primariamente preocupada com as condições 

de risco de vida, portanto, os sinais e sintomas oculares podem ser despercebidos e 

levar a complicações oculares graves que podem ocasionar opacidade da córnea e 

até perfuração com sérios prejuízos em relação a acuidade visual e a qualidade de 

vida (SARITAS et al., 2013). 

A falta de mecanismos de defesa em pacientes gravemente doentes pode 

levar a ressecamento, infecção, ulceração, perfuração e cicatrização da 

córnea. Conjuntivite, lagoftalmo, abrasão da córnea (lesão superficial no epitélio), 

ceratopatia por exposição (secagem da córnea com subsequente colapso epitelial), 

olho seco, ceratite microbiana (a inflamação microbiana da córnea) e endoftalmite 

(inflamação que afeta o interior do globo ocular) são as principais complicações 

oculares em pacientes internados em UTI (GÜLER, EŞER, FASHAFSHEH, 2017). 
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As condições associadas Lente de contato, Dano à superfície ocular, 

Deficiência de vitamina A, Transplante de Células-tronco Hematopoiéticas com 

desenvolvimento da fase crônica da Doença do Enxerto Contra Hospedeiro e 

Radioterapia não puderam ser validadas clinicamente na população do estudo. De tal 

forma, sugere-se a validação destes componentes em outras populações 

relacionadas. 

A Lente de contato impede que a lágrima atinja livremente a córnea e pode 

alterar a frequência do piscar, de maneira a acarretar ressecamento da superfície 

ocular (GRAHAM, LUNDGRIN, LIN, 2018; BAKKAR et al., 2016; BOTARELLI, 2016; 

ARAÚJO, 2016; ZEEV et al., 2014). Além do mais, acredita-se também que exista 

uma relação entre o uso de lentes de contato e aumento da osmolaridade lacrimal. A 

resposta inflamatória devido ao contato prolongado da lente com a superfície ocular, 

ao material da lente e aos conservantes utilizados nas soluções de limpeza 

representam suposições para esta disfunção (BOTARELLI, 2016; ZEEV et al., 2014; 

KASTELAN et al., 2013; STERN; SCHAUMBURG; PFLUGFELDER, 2013). Em todo 

o mundo, os sintomas de secura durante o uso de lentes de contato são considerados 

a principal razão para a descontinuação da lente (BAKKAR et al., 2016) 

O Dano à superfície ocular configura-se com a presença de alterações 

oculares que são resultantes de um quadro inicial ou presença associada de 

ressecamento ocular, como olho seco, ceratopatia de exposição, conjuntivite, abrasão 

corneana e lesão de córnea (AKPEK et al., 2018; VYAS; MAHOBIA; BAWANKURE, 

2018; FERNANDES, 2015). 

A Deficiência de vitamina A pode ocasionar várias alterações clínicas, como 

o ressecamento ocular e outros distúrbios visuais. Esta vitamina é imprescindível para 

o desenvolvimento das células caliciformes da conjuntiva e pela expressão das 

mucinas. Assim, a diminuição destes dois componentes causa a instabilidade do filme 

lacrimal (GOMES et al., 2017; MEDEIROS, 2017; OSAE et al., 2017; BOTARELLI, 

2016; ARAÚJO, 2016). A vitamina A normal é necessária para a diferenciação epitelial 

da córnea com aumento da cicatrização e a força da córnea e redução da 

queratinização epitelial da córnea e da conjuntiva (GOMES et al., 2017). 

A condição Transplante de Células-tronco Hematopoiéticas (TCTH) com 

desenvolvimento da fase crônica da Doença do Enxerto contra Hospedeiro (DECH) 

apesar de não ter sido validada no presente estudo, também se configura como uma 

condição clínica que pode resultar em ressecamento ocular. A DECH se apresenta 
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como principal complicação do pós-TCTH, e uma das principais complicações da fase 

crônica da DECH é o ressecamento da superfície ocular (KOSTROUN; 

KHANDELWAL, 2017; YAMANE et al. 2015; YANG et al., 2015). Por fim, os pacientes 

submetidos à Radioterapia também podem apresentar alterações no filme lacrimal e 

na superfície ocular em virtude da exposição à radiação ionizante (KOSTROUN; 

KHANDELWAL, 2017; OLANIYAN et al., 2016; YANG et al., 2015). 

Apesar de existir algumas barreiras na prestação de cuidados oftalmológicos 

na UTI, como a falta de tempo, a escassez de mão-de-obra treinada e a falta de 

conhecimento e habilidade adequados, acredita-se que os enfermeiros podem 

desempenhar um papel importante no estabelecimento de um diagnóstico precoce e 

acurado de Ressecamento ocular durante a prestação de cuidados. A inclusão de 

uma avaliação de rotina do olho poder prevenir problemas da superfície ocular 

despercebidos, bem como as complicações posteriores que provavelmente ocorrerão 

e, desse modo, garantir um aumento da qualidade de vida do paciente (VYAS; 

MAHOBIA; BAWANKURE, 2018; GÜLER, EŞER, FASHAFSHEH, 2017).  

Estratégias para melhor utilizar o tempo dos enfermeiros e o fornecimento de 

um programa de treinamento estruturado podem ajudá-los a ter um melhor 

desempenho em relação aos cuidados oculares (VYAS; MAHOBIA; BAWANKURE, 

2018). 
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7 CONCLUSÕES 

 

De acordo com os resultados obtidos e ao considerar os objetivos propostos 

nesta pesquisa, conclui-se que a construção do diagnóstico de enfermagem 

Ressecamento ocular ocorreu por meio de uma análise de conceito, a qual contou 

com 169 estudos identificados mediante Scoping Review.  

Os termos mais frequentes foram categorizados por similaridade de forma a 

admitir a sumarização dos dois atributos essenciais (Deficiência do filme lacrimal e 

Sinais e/ou sintomas oculares), capazes de compor a definição do diagnóstico de 

enfermagem Ressecamento ocular, 32 antecedentes e 12 consequentes. A 

construção das definições conceituais e operacionais também ocorreu com base na 

Scoping Review e em livros-texto. 

A verificação da validade de conteúdo realizada por enfermeiros juízes a partir 

do grupo focal permitiu a análise da estrutura do diagnóstico, dos elementos 

(definição, características definidoras, fatores relacionados, população em risco e 

condições associadas), domínio, classe e das definições conceituais e operacionais 

construídas. 

Com a finalização das duas primeiras etapas, identificou-se a seguinte 

definição conceitual para o diagnóstico de enfermagem Ressecamento ocular: 

“Insuficiência quantitativa do filme lacrimal, que pode comprometer a manutenção da 

integridade da superfície ocular.” 

Foram identificadas 14 características definidoras: Sinais (Hiperemia 

conjuntival, Volume lacrimal diminuído, Excesso de secreção mucoide, Quemose, 

Vasos sanguíneos dilatados na superfície ocular, Filamento mucoide e Placa 

mucoide); Sintomas (Visão turva, Sensação de corpo estranho ocular, Sensação de 

ardência ocular, Sensação de prurido ocular, Fadiga ocular, Sensação arenosa ocular 

e Sensação de secura ocular). Nove fatores relacionados: Fatores do indivíduo 

(Lagoftalmia; Exposição a telas digitais; Tabagismo; Edema palpebral; Leitura 

prolongada e Dispositivo de ventilação mecânica não-invasiva ou oxigenoterapia mal 

adaptados); Fatores ambientais (Umidade baixa, Corrente de ar excessiva e Ar-

condicionado). Duas populações em risco: Idade maior ou igual a 60 anos e Sexo 

feminino.  

E, por fim, 20 condições associadas: Diminuição do mecanismo de piscar; 

Medicamentos que alteram a homeostase da superfície ocular com redução do 



121 
 

volume lacrimal; Internação em Unidade de Terapia Intensiva; Ventilação mecânica; 

Lente de contato; Doenças sistêmicas que alteram a homeostase da superfície ocular 

com redução do volume lacrimal; Doenças autoimunes que atingem as glândulas 

lacrimais e resultam em redução do filme lacrimal; Procedimento cirúrgico ocular; 

Dano à superfície ocular; Redução do nível de consciência; Deficiência de Vitamina 

A; Alergia; Proptose; Procedimento no Centro Cirúrgico; Transplante de Células-

tronco Hematopoiéticas com desenvolvimento da fase crônica da Doença do Enxerto 

contra Hospedeiro; Oxigenoterapia; Radioterapia; Ausência do reflexo córneo-

palpebral; Ausência de resposta ao reflexo dos pares de nervos cranianos III, IV e VI 

e Leucocitose. 

Na validação clínica, a prevalência do diagnóstico foi de 76,22% da amostra. 

Cinco características definidoras foram capazes de apresentar valores elevados de 

especificidade e ou sensibilidade após ajuste do modelo de classe latente. As 

características Volume lacrimal diminuído e Excesso de secreção mucoide 

apresentaram-se apropriadas para confirmar a presença do diagnóstico de 

enfermagem Ressecamento ocular. E as características Vasos sanguíneos dilatados 

na superfície ocular, Excesso de secreção mucoide, Filamento mucoide e Quemose 

foram consideradas importantes para inferir estágios iniciais do diagnóstico. Excesso 

de secreção mucoide e filamento mucoide foram os melhores indicadores para 

predizer a presença do Ressecamento ocular nos pacientes internados em UTI. 

Foram identificadas relações estatísticas significativas entre a presença do 

diagnóstico com o fator relacionado Lagoftalmia e também com as condições 

associadas Diminuição do mecanismo do pisar, Medicamentos que alteram a 

homeostase da superfície ocular com redução do volume lacrimal, Ventilação 

mecânica, Doenças sistêmicas que alteram a homeostase da superfície ocular com 

redução do volume lacrimal, Ausência de reflexo córneo-palpebral e Ausência de 

resposta aos reflexos dos pares de nervos cranianos III, IV VI.  

O fator relacionado Ar-condicionado e a condição associada Internação em 

Unidade de Terapia Intensiva também foram incluídas na proposta final do diagnóstico 

após a validação clínica por se apresentaram em 100% da amostra. Assim, após a 

validação clínica, cinco características definidoras, dois fatores relacionados e sete 

condições associadas foram considerados para compor os elementos do diagnóstico 

de enfermagem construído neste estudo, proposto como integrante do domínio 

Segurança/proteção e da classe 2 Lesão física.  
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Destarte, entende-se que os dados obtidos podem contribuir para uma melhor 

compreensão da manifestação do diagnóstico em adultos internados em UTI, bem 

como dos sinais mais importantes para inferência do Ressecamento ocular e frente 

aos resultados apresentados, pode-se concluir que a tese foi confirmada e os 

indicadores clínicos do diagnóstico de enfermagem Ressecamento ocular construído 

são válidos em pacientes adultos internados em UTI.  

Portanto, acredita-se que o processo de validação desenvolvido neste estudo 

apresenta condições para submissão e apreciação pela NANDA-Internacional. O 

diagnóstico proposto congrega o Eixo 1 – foco diagnóstico (Ressecamento ocular) 

explícito no título, Eixo 2 – sujeito diagnóstico (indivíduo), Eixo 3 – julgamento 

(ressecado), Eixo 4 – localização (olho), Eixo 5 – idade (adultos) e Eixo 7- Categoria 

do diagnóstico (com foco no problema) implícitos no título. Após a realização do 

estudo, o diagnóstico alcançou o nível de evidência LOE 3.3 com uma descrição das 

características definidoras, fatores relacionados, população em risco e condições 

associadas por meio de um estudo clínico realizado em amostra restrita. 

As limitações do presente estudo foram: o perfil do nível de expertise dos 

participantes do grupo focal para validade de conteúdo, pois a maioria se 

apresentavam entre novato e competente, podendo resultar em outro consenso caso 

os juízes estivessem em um nível de expertise mais avançado, incapacidade do 

conhecimento de relações de causa e efeito em virtude do delineamento utilizado para 

validação clínica e o fato de ter sido realizado no cenário clínico da UTI, não permitiu 

a validação de alguns elementos do diagnóstico e, portanto, restringe a generalização 

dos dados para outras populações. 

Neste intuito, sugere-se a realização de pesquisas com outros delineamentos 

e em diferentes populações para dar continuidade a formulação de evidência para 

aprimoração contínua do diagnóstico de enfermagem Ressecamento ocular proposto. 

Além do mais, sugere-se a realização de uma análise de conceito simultânea entre o 

Ressecamento ocular e olho seco para confirmar as semelhanças e as divergências 

entre os conceitos aqui propostas. 

Entretanto, os resultados da pesquisa promovem avanços para a área da 

enfermagem/saúde, no sentido de subsidiar o aprimoramento da ciência da 

enfermagem e da taxonomia NANDA-Internacional, proporcionar um conhecimento 

direcionado para a prática com atenção voltada para respostas humanas indesejáveis 

e, além disso, direcionar o desenvolvimento de ações de prevenção e avaliação do 
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Ressecamento ocular em UTI ao permitir um julgamento diagnóstico acurado. Logo, 

proporciona benefícios para a assistência de enfermagem, para os pacientes críticos, 

para o ensino mediante os avanços do conhecimento da enfermagem e para a 

pesquisa por meio da divulgação científica deste novo conhecimento proposto. 
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APÊNDICE A – PROTOCOLO DA SCOPING REVIEW (1ª ETAPA) 

SCOPING REVIEW– PROTOCOLO 

Tema: Ressecamento ocular 

Objetivos:  
 Definir o conceito do Ressecamento ocular; 
 Identificar quais atributos definem o Ressecamento ocular; 
 Identificar os antecedentes e consequentes do Ressecamento ocular; 
 Descrever os referenciais empíricos dos indicadores clínicos do 
Ressecamento ocular. 

1) Questões de pesquisa: Qual o conceito do Ressecamento ocular em pacientes 
adultos internados em unidade de terapia intensiva? Quais os atributos que definem 
o Ressecamento ocular? Quais os antecedentes e consequentes do Ressecamento 
ocular? Quais os referenciais empíricos dos indicadores clínicos do Ressecamento 
ocular? 

2) Identificação dos estudos relevantes 

❖ Estratégias de busca 
Primeira fase: 

 Base de dados 1: SCOPUS  
 Base de dados 2: WEB OF SCIENCE 
 Base de dados 3: SCIENCE DIRECT 

Segunda Fase: 
 Google® Acadêmico 

Terceira Fase: 
 Busca paralela nas referências.  

Descritores indexados usados nas bases de dados: 
 1# Dry Eye Syndromes; Síndromes de Ojo Seco; Síndromes do Olho Seco 
 2# Keratoconjuntivite Sicca; Queratoconjuntivite Seca; Ceratoconjuntivite 
 3# Dryness; Sequedad; Ressecamento 
 4# Intensive Care Units; Unidades de Cuidados Intensivos; Unidades de 

Terapia Intensiva. 
 5# Eye; Ojo; Olho. Four ROC O unknown 
 6# Retinopathy of Prematurity; Retinopatía de la Prematuridad; Retinopatia 

da Prematuridad. 
Palavras-chave usadas no Google® acadêmico: 

 Olho seco; Dry eye.  
 Ressecamento ocular; Ocular Dryness. 
 Unidade de terapia intensiva; Intensive care unit; Cuidados críticos; Critical 

care. 

Cruzamentos nas bases de dados:  
 1# AND 2# AND 3# 

 1# AND 4# 

 2# AND 4# 

 3# AND 4# 

 3# AND 5# 

 4# AND 5# AND NOT 6# 
Estratégias usadas no Google® acadêmico: 

 “olho seco” e “unidade de terapia intensiva”  
 “olho seco” e “cuidados críticos” 
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 “dry eye” and “intensive care unit”  
 “dry eye” and “critical care” 
 “ressecamento ocular” e “unidade de terapia intensiva” 
 “ressecamento ocular” e “cuidados críticos” 
 “ocular dryness” and “intensive care unit”  
 “ocular dryness” and “critical care” 

3) Seleção dos estudos 

Critérios de inclusão: 
 Estudos completos disponíveis nas fontes de dados utilizadas e que abordem 

o olho seco e/ou contenham algum elemento (atributos, antecedentes e 
consequentes) do Ressecamento ocular em pacientes adultos. 

 Artigos disponíveis nos idiomas Português, Inglês, Espanhol ou Francês. 

Critérios de exclusão:  
 Editoriais, cartas ao editor, resumos e artigos com publicação há mais de 20 

anos. 

Estratégia de seleção: 
 Foi realizada uma etapa de triagem dos estudos, pela leitura dinâmica dos 

títulos e resumos, e uma posterior de leitura do texto completo uma dupla de 
revisores de maneira independente.  

 Os repetidos foram contabilizados apenas uma vez e os que não se 
enquadraram nos critérios de elegibilidade estabelecidos foram excluídos; 

 Quando houve discordâncias entre os revisores, estas foram resolvidas 
mediante consenso. 

6) Mapeamento dos dados e extração dos dados 

 Roteiro com as seguintes informações: identificação da publicação, aspectos 
metodológicos e aspectos relacionados à análise de conceito, construção do 
diagnóstico e definições (APÊNDICE B). 

7)Apresentação dos resultados 

 Quadros e tabelas. 
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APÊNDICE B – ROTEIRO PADRÃO PARA EXTRAÇÃO DOS DADOS (1ª ETAPA) 

1. Identificação da publicação 

Número de identificação  

Base de dados indexada  

Título do estudo  

Tipo de arquivo (artigo, livro...)  

Autores  

País  

Idioma  

Ano de publicação  

2. Aspectos metodológicos  

Objetivo/questão de pesquisa  

Metodologia empregada  

Tipo de abordagem 
(quantitativa/qualitativa) 

 

População e amostra  

Principais descobertas do estudo  

3. Aspectos relacionados à análise de conceito, construção do diagnóstico e 
definições 

Conceito definido pelos autores 
(ressecamento ocular/ ceratopatia de 
exposição/olho seco/ outros...) 

 

Atributos/ Características do 
Ressecamento ocular (ajudarão na 
descrição da definição)  

 

Antecedentes (fatores relacionados)  

Consequentes (características 
definidoras) 

 

Definição conceitual dos consequentes/ 
características definidoras 

 

Referenciais empíricos (mensuração 
dos consequentes/ características 
definidoras do diagnóstico) – definição 
operacional 

 

População em risco  

Condições associadas  

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA GUIAR A EXTRAÇÃO DOS DADOS 
DOS ESTUDOS: 
A identificação dos atributos do conceito em estudo será possível mediante os 

seguintes questionamentos: Como o conceito de “Ressecamento ocular” é definido 

pelos autores? Quais as características ou atributos do “Ressecamento ocular”? 

Para identificação dos antecedentes e consequentes serão utilizadas as questões: 

Quais os eventos, situações ou fenômenos são necessários para a ocorrência do 

conceito “Ressecamento ocular”? Quais são os eventos ou situações 
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(manifestações clínicas) que ocorrem como consequência do Ressecamento 

ocular? Os referenciais empíricos serão identificados com a resposta à seguinte 

pergunta: Como são definidos e mensurados os indicadores clínicos do diagnóstico 

de enfermagem ressecamento ocular?   
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APÊNDICE C - CARTA CONVITE (JUÍZES) - (2ª ETAPA) 

 

Prezado Enfermeiro(a), 

Meu nome é Jéssica Naiara de Medeiros Araújo, sou enfermeira e doutoranda 

do Programa de Pós-graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, sob orientação da Prof.ª Dr.ª Allyne Fortes Vitor. Estamos em 

processo de desenvolvimento da pesquisa intitulada “Elaboração e validação do 

diagnóstico de enfermagem Ressecamento ocular em pacientes adultos internados 

em unidade de terapia intensiva”. Desta forma, venho mediante este e-mail convidá-

lo(a) para colaboração na pesquisa como enfermeiro especialista da área de interesse 

do estudo (taxonomias e olho seco/ressecamento ocular/saúde ocular). O estudo 

objetiva elaborar e validar o diagnóstico de enfermagem Ressecamento Ocular em 

pacientes adultos internados na unidade de terapia intensiva. 

Nesta pesquisa, a função do senhor(a) será a participação em um grupo focal 

que ocorrerá em encontros presenciais previamente agendados, prestando 

contribuições sobre os elementos do diagnóstico de enfermagem Ressecamento 

ocular previamente construído na etapa de análise de conceito. 

Caso deseje participar, peço que me responda o mais rápido possível. 

Posteriormente, serão enviados maiores esclarecimentos sobre o estudo e o termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE).  

Aguardaremos sua resposta e, desde já, agradeço sua atenção e cooperação. 

 

Respeitosamente, 

 

Doutoranda Jéssica Naiara de Medeiros Araújo 

Profª. Drª. Allyne Fortes Vitor 
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APÊNDICE D - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (JUÍZES) 

- (2ª ETAPA) 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Esclarecimentos 

 

Meu nome é Jéssica Naiara de Medeiros Araújo, sou enfermeira e doutoranda 

do Programa de Pós-graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, sob orientação da Profa. Dra. Allyne Fortes Vitor. Estamos em 

processo de desenvolvimento da pesquisa intitulada “Elaboração e validação do 

diagnóstico de enfermagem Ressecamento ocular em pacientes adultos internados 

em unidade de terapia intensiva”. Desta forma, venho mediante este e-mail convidá-

lo(a) para colaboração na pesquisa como enfermeiro especialista da área de interesse 

do estudo (taxonomias e olho seco/ressecamento ocular). O estudo objetiva elaborar 

e validar o diagnóstico de enfermagem Ressecamento Ocular em pacientes adultos 

internados na unidade de terapia intensiva. 

Inicialmente, gostaria de agradecer pelo aceite em participação do estudo. 

Suas contribuições são grande importância para a pesquisa. Garantimos o sigilo das 

informações obtidas, uma vez que suas respostas serão utilizadas apenas para a 

realização do estudo. Asseguramos que o(a) Sr.(a) será informado quanto aos 

procedimentos, com esclarecimentos de quaisquer dúvidas que possam surgir. Além 

disso, o (a) Sr. (a) terá total liberdade para retirar-se da pesquisa sem nenhum 

prejuízo. Os dados serão guardados pela pesquisadora responsável em local seguro 

e por um período de 5 anos. 

Nesta pesquisa, a função do senhor(a) será a participação em um grupo focal 

que ocorrerá em encontros presenciais previamente agendados, prestando 

contribuições sobre os elementos (características definidoras, fatores relacionados, 

população em risco e condições associadas) do diagnóstico de enfermagem 

Ressecamento ocular previamente construído na etapa de análise de conceito. 

Sua participação consistirá no julgamento da adequação dos referidos 

elementos. Você tem o direito de recusar-se a responder perguntas que possam 

causar algum tipo de constrangimento. Suas contribuições serão de extrema valia 

para a continuidade do estudo. Durante a realização do grupo focal a previsão de 

riscos é mínima, o qual será desenvolvido em vários encontros, a depender da 

necessidade. 
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Se você tiver algum gasto com a realização da pesquisa, ele será assumido 

pela pesquisadora e reembolsado a você. Se você sofrer algum dano decorrente desta 

pesquisa, você será devidamente indenizado.  

Este documento foi impresso em duas vias. Você ficará com uma cópia deste 

termo e toda dúvida que tiver sobre esta pesquisa, poderá perguntar diretamente para 

a pesquisadora responsável, Profa. Dra. Allyne Fortes Vitor pelo telefone: (84) 3215-

3429. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê 

de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-

3135. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter 

entendido o que foi me explicado, concordo em participar da pesquisa intitulada 

“Elaboração e validação do diagnóstico de enfermagem Ressecamento ocular em 

pacientes adultos internados em unidade de terapia intensiva”. 

 

Natal/RN, ____ / ____/ ________ 

 

___________________________________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo, declaro que assumo a inteira 

responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e 

direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim 

como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. Declaro ainda 

estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei infringindo 

as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Natal/RN, ____ / ____/ ________ 

 

 

Pesquisadora Responsável: Profa. Dra. Allyne Fortes Vitor 

Comitê de Ética e Pesquisa: End. Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova. Caixa Postal: 1666, 
CEP: 59072-970, Natal/RN – Brasil. Telefone: 3215-3135. Home Endereço eletrônico: 

www.etica.ufrn.br. E-mail: cepufrn@reitoria.ufrn.br 
 

http://www.etica.ufrn.br/
mailto:cepufrn@reitoria.ufrn.br
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APÊNDICE E - TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DE VOZ (JUÍZES) - 

(2ªETAPA) 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 

 

Eu,_________________________________________________, depois de 
entender os riscos e benefícios que a pesquisa intitulada “Elaboração e validação 
do diagnóstico de enfermagem Ressecamento ocular em pacientes adultos 
internados em unidade de terapia intensiva” poderá trazer e, entender 
especialmente os métodos que serão usados para a coleta de dados, assim como, 
estar ciente da necessidade da gravação de voz, AUTORIZO, por meio deste termo, 
a pesquisadora Allyne Fortes Vitor a realizar a gravação de minha participação sem 
custos financeiros a nenhuma parte.  

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso dos 
pesquisadores acima citados em garantir-me os seguintes direitos:  

1. poderei ler a transcrição de minha gravação;  
2. os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações 

para a pesquisa aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: 
revistas científicas, congressos e jornais;  

3. minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação 
das informações geradas;  

4. qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser 
feita mediante minha autorização;  

5. os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade 
do(a) pesquisador(a) coordenador(a) da pesquisa Allyne Fortes Vitor, e após esse 
período, serão destruídos e,  

6. serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer 
momento e/ou solicitar a posse da gravação e transcrição de minha entrevista.  

Este documento foi impresso em duas vias. Você ficará com uma cópia deste 
termo e toda dúvida que tiver sobre esta pesquisa, poderá perguntar diretamente para 
a pesquisadora responsável, Profa. Dra. Allyne Fortes Vitor pelo telefone: (84) 3215-
3429. 

Natal ________/___________/ _______.  

 

____________________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

____________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 
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APÊNDICE F - INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS PARA ETAPA DE 

ANÁLISE POR JUÍZES (2ª ETAPA) 

 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 
Fonte: Adaptado de DINIZ, 2017 

 
1 – Identificação do Especialista: 

1.1 Sexo: ( ) Feminino ( ) Masculino 

1.2 Idade: __________ 

1.3 Cidade de atuação: ___________________________________ 

1.4 Endereço para correspondência: ___________________________________ 

1.5 Titulação: ( ) Especialização ( ) Mestrado ( ) Doutorado 

1.5.1 Tema estudado: _______________________________________ 

1.5.2 Área de Estudo: _______________________________________ 

1.6 Atual ocupação: ______________________________________________ 

1.7 Tempo de formação profissional: _________________________________ 

Por gentileza, responder as questões a seguir: 

1.8 Desenvolveu ou está desenvolvendo trabalhos no contexto Terminologia de Enfermagem na forma de: 
( ) TCC de graduação ( )TCC de especialização ( ) Dissertação ( ) Tese ( ) Artigos científicos ( ) Outros: 
___________________ 
Se sim, quais terminologias? ______________________________________________ 

1.9 Desenvolveu ou está desenvolvendo trabalhos no contexto de diagnósticos de enfermagem na forma de: 
( ) TCC de graduação ( )TCC de especialização ( ) Dissertação ( ) Tese ( ) Artigos científicos ( ) Outros: 
___________________ 

1.10 Desenvolveu ou está desenvolvendo trabalhos no contexto do Ressecamento ocular/olho seco/saúde ocular 
na forma de: 
( ) TCC de graduação ( )TCC de especialização ( ) Dissertação ( ) Tese ( ) Artigos científicos ( ) Outros: 
___________________ 

1.11 Participa ou já participou de grupos/projetos de pesquisa com foco na temática Terminologias de 
Enfermagem? 
( ) Sim ( ) Não 
Se sim, qual o nome do grupo/projeto? __________________________________ 
Por quanto tempo participou/participa do grupo/projeto? _____________________ 

1.12 Nos últimos 12 meses, onde exerceu suas atividades profissionais? 
( ) Hospital ( ) Unidade Básica de Saúde 
( ) Instituição de Ensino ( ) Outro: _________________________ 

1.13 Utiliza ou já utilizou diagnósticos de enfermagem na sua prática profissional? 
( ) Sim. Por quanto tempo? ___________________ ( )Não 

1.14 Presta ou já prestou assistência a pacientes internados em unidade de terapia intensiva com problemas 
relacionados ao Ressecamento ocular/olho seco? 
( ) Sim ( ) Não 
Se sim, 
( ) Pacientes com Ressecamento ocular/olho seco  
( ) Pacientes com o diagnóstico de enfermagem Risco de ressecamento ocular 
Em qual local? ___________________________________________________ 
Há quanto tempo? _________________________________________________ 

1.15 No ensino, ministra ou já ministrou disciplinas envolvendo o contexto de diagnósticos de enfermagem? 
( ) Sim ( ) Não 

1.16 No ensino, ministra ou já ministrou disciplinas que envolvem o Ressecamento ocular/olho seco/saúde ocular? 
( ) Sim ( ) Não 
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APÊNDICE G – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS PARA ETAPA DE 

VALIDAÇÃO CLÍNICA (3ª ETAPA) 

Instrumento de Coleta de Dados da Pesquisa  

Nº Identificação: ________ 

 

  Data de internação: ____ / ____ / ____       Data da coleta: ____ / ____ / ___ Hora da Coleta:______ 

DADOS DE CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA  

2. Idade  

3. Sexo 3.1 (  ) Masculino 3.2 (  ) Feminino 

4. Estado civil 4.1 (  ) Com companheiro 4.2 (  ) Sem companheiro 

5. Local de nascimento (cidade/estado) 5.1 Interior (  ) 5.2 Capital RN (  ) 5.3 Outros (  ) 

6. Local que reside (cidade/estado) 6.1 Interior (  ) 6.2 Capital RN (  ) 6.3 Outros (  ) 

7. Escolaridade: 8. Ocupação: 

9. Renda Familiar: 10. Nº de dependentes da renda familiar: 

11. Religião 11.1 (  ) Praticante  11.2 (  ) Não-praticante 

DADOS CLÍNICOS GERAIS 

12 Dias de internação: 

13 Tipo de internação na UTI 

13.1 (  ) Cirurgia eletiva 13.2 (  ) Cirurgia de urgência/emergência 13.3 (  ) Clínica 

14 Motivo de internação na UTI 

14.1 (  ) Distúrbio pulmonar 14.7  (  ) Distúrbio músculo-esquelético 14.13 (  )  Pós-operatório 

14.2 (  ) Distúrbio infeccioso 14.8 (  ) Distúrbio cardíaco 14.14 (  ) PCR 

14.3 (  ) Distúrbio neurológico 14.9 (  ) Distúrbio vascular  

14.4 (  ) Choque: 14.10 (  ) Distúrbio renal  

14.5 (  ) Distúrbio gastrintestinal 14.11 (  )  Distúrbio hepático  

14.6 (  ) Distúrbio hematológico 14.12 (  )  Neoplasia  

Comorbidades associadas 

15. (  ) Arritmias 23. (  ) ICC 31. (  ) Doenças vasculares 

16. (  ) AVE  24. (  ) IRC 32. (  ) Catarata 

17. ( ) Doença das válvulas cardíacas 25. (  ) Neoplasia 33. (  ) Dislipidemia 

18. (  ) Doenças coronarianas 26. (  ) Obesidade 34. (  ) Hiperplasia prostática 
benigna 

19. (  ) Diabetes Melitus 27. (  ) Doenças respiratórias   

20. (  ) Doença do pâncreas 28. (  ) Doenças neurológicas   

21. (  ) HAS 29. (  ) Doença autoimune   

22. (  ) Doença hepática 30. (  ) Doença da tireoide   

35 Setor de procedência 

35.1 (  ) Centro-cirúrgico 35.2 (  ) Clínica cirúrgica 35.3 (  ) Clínica médica 

35.4 (  ) Hemodinâmica 35.5 (  ) Ambulatório 35.6 (  ) Outro: 

 DADOS CLÍNICOS (SUPORTE NEUROLÓGICO) 

36 Uso de sedativos? (  ) Sim  (  ) Não 

37 Escala de Ramsay Escores: 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) 6 (  ) 

38 Escala de Glasgow Escores: 15-13(  ) Leve; 12-9 (  ) Moderado; 8-3 (  ) Grave 

Avaliação dos pares de nervos cranianos 

Reflexo espontâneo de piscar: Reflexo córneo-palpebral (NC V):  

39. OD (  ) Sim  (  ) Não 40. OE (  ) Sim  (  ) Não 41. OD (  ) Sim  (  ) Não 42. OE (  ) Sim  (  ) Não 

Movimentação ocular (NC III- direção do nariz; IV- para cima; VI- lateral): 

43. NC III: OD (  ) Sim  (  ) Não  44. NC III:OE (  ) Sim  (  ) Não  

45. NC IV: OD(  ) Sim  (  ) Não  46. NC IV: OE (  ) Sim  (  ) Não 

47. NC VI: OD(  ) Sim  (  ) Não  48. NC VI: OE (  ) Sim  (  ) Não 
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Avaliação pupilar (NC III) 

49. Isocoria: (  ) Isocórica(  ) Anisocórica: Reflexo: 50. OD (  ) Sim  (  ) Não / 51. OE (  ) Sim  (  ) Não 

Lagoftalmia:52. Olho direito (  ) Sim  (  ) Não/ 53. Olho esquerdo (  ) Sim  (  ) Não 

DADOS CLÍNICOS (SUPORTE VENTILATÓRIO) 

54. Ventilação mecânica invasiva? (  ) Sim   (  ) Não 

55. Modo ventilatório 

55.1 (  ) PCV 55.2 (  ) VCV 55.3 (  ) CPAP 55.4 (  ) SIMV 55.5 (  ) PSV 55.6 (  ) BIPAP 55.7 (  ) NA 

56. Ventilação mecânica não-invasiva? (  ) Sim   (  ) Não 

57. Valor de PEEP:       cmH2O 58. FiO2:           % 

DADOS CLÍNICOS (SUPORTE HEMODINÂMICO) 

59. Uso de drogas vasoativas endovenosa? (  )Sim   (  )Não  

60. (  )Noradrenalina     61. (  )Nitroprussiato   62. (  )Dobutamina    63. (  )  Tridil       64. (  )  Vasopressina       

65. Uso de cateteres (  ) Sim  (  )Não 

66. (  ) Cat. PAM 67. (  ) Cat. HD 68. (  ) Cat. central 69. (  ) Cat. Dissecação 
venosa 

70. (  ) AVP 

DADOS CLÍNICOS (AVALIAÇÃO OCULAR)  

71. Número total de piscar/min: 

72.  Avaliação do reflexo de piscar/min: 72.1 (   ) < 5 vezes/min 72.2 (   ) 5 vezes/min 72.3 (   ) > 5 vezes/min 

73. Avaliação da exposição do globo ocular (OD) 74. Avaliação da exposição do globo ocular (OE) 

73.1 (   ) Córnea completamente exposta 74.1 (   ) Córnea completamente exposta 

73.2 (   ) 1/2 da córnea exposta (íris + pupila) 74.2 (   ) 1/2 da córnea exposta (íris + pupila) 

73.3 (   ) 1/3 inferior da córnea exposta (íris) 74.3 (   ) 1/3 inferior da córnea exposta (íris) 

73.4 (   ) Conjuntiva exposta (apenas esclera visível) 74.4 (   ) Conjuntiva exposta (apenas esclera visível) 

73.5 (   ) Fechamento palpebral completo 74.5 (   ) Fechamento palpebral completo 

MEDICAMENTOS EM USO 

75. (  ) Antibiótico 80. (  ) Betabloqueadores 85. (  ) anti-histamínicos 

76. (  ) Antidepressivos 81. (  ) Diuréticos 86. (  ) antiespasmódicos  

66. (  ) Sedativos 82. (  ) Vasodilatador 87. (  ) Colírio antiglaucoma e com 
conservates 

78. (  ) Atropina 83. (  ) Opióide 

79. ( ) Bloqueadores neuromusculares 84. (  ) Anestésico hipnótico 

EXAMES LABORATORIAIS 

88. Leucócitos: 91. Uréia: 

89. Sódio: 92. Creatinina: 

90. Potássio: 

FATORES AMBIENTAIS 

93. Umidade:          %  95. Temperatura:          ºC 

94. Ar-condicionado:             (   ) Sim   (   )Não 96. Exposição à luz artificial: (   ) Sim   (   )Não 

TESTE DE SCHIMER 

97. TESTE DE SCHIRMER OD:        mm 98. TESTE DE SCHIRMER  OE:         mm 

ELEMENTOS DO DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM RESSECAMENTO OCULAR 

CARACTERÍSTICAS DEFINIDORAS AVALIADAS NOS PACIENTES INTERNADOS NA UTI 

CD 1 Volume lacrimal diminuído: (  ) Sim (  ) Não CD 5 Filamento mucoide: (  ) Sim (  ) Não 

CD 2 Hiperemia conjuntival: (  ) Sim (  ) Não CD 6 Placa mucoide: (  ) Sim (  ) Não 

CD 3 Vasos sanguíneo dilatados na superfície ocular: (  ) Sim    
(  ) Não  

CD 7 Quemose: (  ) Sim (  ) Não 

CD 4 Excesso de secreção mucosa: (  ) Sim (  ) Não 

FATORES RELACIONADOS 

Fatores do indivíduo Fatores ambientais 

FR 1 Lagoftalmia (  ) Sim (  ) Não FR 5 Umidade baixa (  ) Sim (  ) Não 

FR 2 Tabagismo (  ) Sim (  ) Não FR 6 Corrente de ar excessiva (  ) Sim (  ) Não 

FR 3 Edema palpebral (  ) Sim (  ) Não FR 7 Ar-condicionado (  ) Sim (  ) Não 

FR 4 Dispositivo de ventilação mecânica não-invasiva ou oxigenoterapia mal adaptados (  ) Sim (  ) Não 
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POPULAÇÃO EM RISCO BASEADA NOS DADOS AVALIADOS NA UTI 

PR 1 Idade maior ou igual a 60 anos (  ) Sim (  ) Não 

PR 2 Sexo feminino (  ) Sim (  ) Não 

CONDIÇÕES ASSOCIADAS AVALIADAS NA UTI 

CA 1 Diminuição do mecanismo de piscar (  ) Sim (  ) Não CA 9 Alergia (  ) Sim (  ) Não 

CA 2 Medicamentos que alteram a homeostase da superfície 
ocular com redução do filme lacrimal (  ) Sim (  ) Não 

CA 10 Proptose (  ) Sim (  ) Não 

CA 3 Internados em UTI (  ) Sim (  ) Não CA 11 Procedimento no centro cirúrgico (  ) Sim         
(  ) Não 

CA 4 Ventilação mecânica (  ) Sim (  ) Não CA 12 Oxigenoterapia (  ) Sim (  ) Não 

CA 5 Doenças sistêmicas que alteram a homeostase da 
superfície ocular com redução do filme lacrimal (  ) Sim       
(  ) Não 

CA 13 Ausência do reflexo córneo-palpebral (  ) Sim   
(  ) Não 

CA 6 Doenças autoimunes que atingem as glândulas lacrimais e 
resultam em redução do filme lacrimal (  ) Sim (  ) Não 

CA 14 Ausência de resposta aos reflexos dos pares 
de nervos cranianos III, IV e VI (  ) Sim (  ) Não 

CA 7 Procedimento cirúrgico ocular (  ) Sim (  ) Não CA 15 Leucocitose (  ) Sim (  ) Não 

CA 8 Redução do nível de consciência (  ) Sim (  ) Não 
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APÊNDICE H - PROTOCOLO OPERACIONAL PADRÃO (3ª ETAPA) 

1. OBJETIVO  

Padronizar a coleta de dados referente aos dados sociodemográficos, clínicos e características 
definidoras, fatores relacionados, população em risco e condições associadas do diagnóstico de 
enfermagem Ressecamento ocular mediante anamnese e exame físico em pacientes internados na 
Unidade de Terapia Intensiva.  

2. MATERIAIS NECESSÁRIOS  

• Instrumento para coleta de dados;  

• Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) em duas vias 

• Almofada para impressão digital 

• Caneta 

• Prancheta  

• Luvas de procedimento 

• Luvas estéreis 

• Termo higrômetro Incoterm®  

• Monitor Dixtal® disponível na UTI  

• Lanterna clínica tipo caneta comum  

• Teste de Schirmer I da marca Ophtalmos® 

3. ANTES DE INICIAR A COLETA DE DADOS 

• Utilizar jaleco contendo nome para identificação;  

• Apresentar-se ao enfermeiro responsável pelo setor e informar o objetivo da pesquisa e os 
procedimentos que serão realizados junto aos pacientes;  

• Realizar a higienização das mãos;  

• Utilizar Equipamentos de Proteção Individual (touca, máscara, luvas de procedimento e capote, 
este último em caso de isolamento);  

• Identificar o paciente que participará da coleta de dados e certificar-se do atendimento aos critérios 
de elegibilidade pré-estabelecidos; 

• Os critérios de elegibilidade são: pacientes com idade igual ou superior a 18 anos e internados na 
UTI do referido hospital com tempo de internação superior a 24 horas. Pacientes com danos ou 
tratamentos tópicos oculares, cirurgias faciais e em agitação são excluídos da amostra. 

• Atendidos os critérios estabelecidos, o examinador deve apresentar-se ao paciente para convidá-
lo a participar da pesquisa, explicando-lhe os objetivos da pesquisa e os procedimentos a serem 
realizados, além de explicar-lhe, de uma forma geral, clara e compreensível o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  

• Em caso de aceite, solicitar a assinatura ou impressão digital do TCLE, impreterivelmente anterior 
ao início da coleta de dados. Em casos de pacientes inconscientes ou desorientados, a permissão 
para a realização da pesquisa será solicitada ao responsável legal pelo paciente, o qual será 
abordado no momento da visita. 

• Deve-se destacar ao paciente/responsável a possibilidade de encerrar sua participação na 
pesquisa quando for de sua vontade. 

4. COLETA DE DADOS  

Neste momento serão coletados os dados referentes à verificação aos dados sociodemográficos, 
clínicos e características definidoras, fatores relacionados, população em risco e condições 
associadas do diagnóstico de enfermagem Ressecamento ocular conforme instrumento de coleta.  
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APÊNDICE I- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(PARTICIPANTES) - (3ª ETAPA) 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: “Validação do Diagnóstico 

de Enfermagem Risco de olho seco em pacientes críticos”, que tem como pesquisador 

responsável professora Dra. Allyne Fortes Vitor. Sua participação é voluntária, o que 

significa que você poderá desistir a qualquer momento, com a retirada seu 

consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. Esta pesquisa 

tem como objetivo geral validar o diagnóstico de enfermagem Risco de olho seco da 

NANDA-Internacional em pacientes críticos internados em Unidade de Terapia 

Intensiva. 

A motivação deste estudo surgiu a partir da necessidade de verificar o processo 

de validação do referido diagnóstico de enfermagem para permear a incorporação 

deste na prática de enfermagem, ao entender que seus componentes, mesmo 

aprovados pela NANDA-I, necessitam ser testados por meio de pesquisas com 

diferentes realidades e populações. 

Caso você decida participar, você será submetido(a) ao(s) seguinte(s) 

procedimentos: na etapa de coleta de dados o pesquisador preencherá um formulário 

por meio do qual serão coletados dados do prontuário de caracterização 

sociodemográfica e dados clínicos de saúde.  Em seguida, o pesquisador realizará 

uma observação à beira do leito com a finalidade de identificar se existem indicadores 

clínicos diagnósticos.  

Durante a realização da avaliação clínica ocular a previsão de riscos é mínima, 

ou seja, o risco que você corre é semelhante àquele sentido num exame físico ou 

psicológico de rotina. Você terá como benefício a possível detecção precoce para o 

Ressecamento ocular, o qual será comunicado à equipe intensivista para que haja 

encaminhamento para tratamento clínico oftalmológico adequado. Além disso, será 

sugerido um protocolo de cuidados de enfermagem para prevenção deste risco 

elaborado com as melhores evidências científicas disponíveis. 

Em caso de algum problema que você possa ter relacionado com a pesquisa, 

você terá direito a assistência gratuita que será prestada pela pesquisadora 

responsável Profa. Dra. Allyne Fortes Vitor e demais membros da equipe Jéssica 

Naiara de Medeiros Araújo e Fabiane Rocha Botarelli. 
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Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para 

a pesquisadora responsável Profa. Dra. Allyne Fortes Vitor pelo telefone: (84) 3215-

3429. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em 

qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. Os dados coletados 

serão confidenciais e serão divulgados apenas em congressos ou publicações 

científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe identificar. Esses 

dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local 

seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será 

assumido pela pesquisadora responsável e reembolsado para você. Se você sofrer 

algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê 

de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-

3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com 

a pesquisadora responsável Professora Dra. Allyne Fortes Vitor no endereço: 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Departamento de Enfermagem, na 

Avenida Salgado Filho, S/N, Campus Universitário Lagoa Nova. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os 

dados serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e 

benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, 

concordo em participar da pesquisa “Validação do Diagnóstico de Enfermagem Risco 

de olho seco em pacientes críticos”, e autorizo a divulgação das informações por mim 

fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa 

me identificar. 

 

Natal/RN, ____ / ____/ ________ 

 

 

 

Assinatura do participante/responsável 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo, declaro que assumo a inteira 

responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e 

direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim 

como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. Declaro ainda 

estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei infringindo 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Natal/RN, ____ / ____/ ________ 

 

 

Pesquisadora Responsável: Profa. Dra. Allyne Fortes Vitor 

Comitê de Ética e Pesquisa: End. Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova. Caixa Postal: 1666, 
CEP: 59072-970, Natal/RN – Brasil. Telefone: 3215-3135. Home Endereço eletrônico: 

www.etica.ufrn.br. E-mail: cepufrn@reitoria.ufrn.br 
 

http://www.etica.ufrn.br/
mailto:cepufrn@reitoria.ufrn.br
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APÊNDICE J – SÍNTESE DAS PUBLICAÇÕES SELECIONADAS PARA COMPOSIÇÃO DA AMOSTRA FINAL DA SCOPING 

REVIEW  

ID Autores/ano Título Fonte de 
dados 

Tipo de 
arquivo 

Método Abordagem País Idioma 

2018 

1.  (AKPEK et al.,2018) Dry Eye Syndrome 
Preferred Practice 
Pattern® 

SCIENCE 
DIRECT 

Artigo Revisão Qualitativa EUA Inglês 

2.  (ARAÚJO et al., 2018) Olho seco e doenças da 
córnea em pacientes 
internados em terapia 
intensiva 

GOOGLE 
ACADÊMICO 

Artigo Revisão Quantitativa Brasil Português 

3.  (ASBELL et al., 2018) Dry Eye Assessment 
and Management 
(DREAM©) Study: 
Study design and 
baseline characteristics 

SCIENCE 
DIRECT 

Artigo Estudo 
experimental 

Quantitativa EUA Inglês 

4.  (ASIEDUA et al., 
2018) 

Clinical subtypes of dry 
eye in youthful clinical 
sample in Ghana 

SCIENCE 
DIRECT 

Artigo Transversal Quantitativa Gana Inglês 

5.  (BRISSETTE et al., 
2018) 

The utility of a normal 
tear osmolarity test in 
patients presenting with 
dry 
eye disease like 
symptoms: A 
prospective analysis 

SCIENCE 
DIRECT 

Artigo Coorte Quantitativa EUA Inglês 

6.  (CHAŁAS et al., 2018) Subjective Complaints 
of Ocular Dryness and 
Xerostomia Among the 
Non-Sjögren Adult 
Population of Lublin 
Region, Poland 

SCOPUS Artigo Transversal Quantitativa Polônia Inglês 

7.  (CLAYTON, 2018) Dry eye GOOGLE 
ACADÊMICO 

Artigo Revisão Qualitativa EUA Inglês 

8.  (CRAIG et al., 2018) Ethnic differences 
between the Asian and 

SCIENCE 
DIRECT 

Artigo Transversal Quantitativa Nova 
Zelândia 

Inglês 
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Caucasian ocular 
surface: A colocated 
adult migrant population 
cohort study 

9.  (DANA et al., 2018) Comorbidities and 
Prescribed Medications 
in Patients With or 
Without Dry Eye 
Disease: A Population-
Based Study 

SCIENCE 
DIRECT 

Artigo Caso-controle Quantitativa EUA Inglês 

10.  (ESSA; LAUGHTON; 
WOLFFSOHN, 2018) 

Can the optimum 
artificial tear treatment 
for dry eye disease be 
predicted from 
presenting signs and 
symptoms? 

SCIENCE 
DIRECT 

Artigo Estudo 
experimental 

Quantitativa Reino 
Unido 

Inglês 

11.  (FERNANDES et al., 
2018) 

Olho Seco em Unidade 
de Terapia Intensiva: 
uma análise de conceito 

GOOGLE 
ACADÊMICO 

Artigo Revisão Quantitativa Brasil Português 

12.  (GARCÍA-PORTA et 
al., 2018) 

The potential influence 
of Schirmer strip 
variables on dry eye 
disease 
characterisation, and on 
tear collection and 
analysis 

SCIENCE 
DIRECT 

Artigo Estudo 
experimental 

Quantitativa Reino 
Unido 

Inglês 

13.  (GRAHAM, 
LUNDGRIN, LIN, 
2018) 

The Berkeley Dry Eye 
Flow Chart: A fast, 
functional screening 
instrument for contact 
lens-induced dryness 

SCOPUS Artigo Transversal Quantitativa EUA Inglês 

14.  (GÜLER; ESER; 
EGRILMEZ, 2018) 

Nurses can play an 
active role in the early 
diagnosis of exposure 
keratopathy in intensive 
care patients 

SCOPUS Artigo Estudo 
metodológico 

Quantitativa Turquia Inglês 

15.  (HAYAKAWA et al., 
2018) 

Prevention of lesions on 
the eye surface by eye 

GOOGLE 
ACADÊMICO 

Artigo Estudo 
experimental 

Quantitativa Brasil Inglês 
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occlusion: an auto-
paired clinical trial 

16.  (KOUSHA; KOUSHA; 
PADDLE, 2018a) 

Exposure keratopathy: 
Incidence, risk factors 
and impact of 
protocolised care on 
exposure keratopathy in 
critically ill adults 

SCOPUS Artigo Coorte Quantitativa Reino 
Unido 

Inglês 

17.  (KOUSHA; KOUSHA; 
PADDLE, 2018b) 

Incidence, risk factors 
and impact of 
protocolised care on 
exposure keratopathy in 
critically ill adults: a two-
phase prospective 
cohort study 

SCOPUS Artigo Coorte Quantitativa Reino 
Unido 

Inglês 

18.  (KYEI et al., 2018) Association between dry 
eye symptoms and signs 

SCIENCE 
DIRECT 

Artigo Transversal Quantitativa Gana Inglês 

19.  (PITOMBEIRA et al., 
2018) 

Características dos 
pacientes com 
ressecamento ocular 
internados em unidade 
de terapia intensiva 

GOOGLE 
ACADÊMICO 

Artigo Transversal Quantitativa Brasil Português 

20.  (RICO-DEL-VIEJO et 
al., 2018) 

The effect of ageing on 
the ocular surface 
parameters 

SCIENCE 
DIRECT 

Artigo Transversal Quantitativa Espanha Inglês 

21.  (SIDDIREDDY et al., 
2018) 

The eyelids and tear film 
in contact lens 
discomfort 

SCIENCE 
DIRECT 

Artigo Transversal Quantitativa Austrália Inglês 

22.  (UCHINO et al., 2018) The evaluation of dry 
eye mobile apps for 
screening of dry eye 
disease and 
educational tear event in 
Japan 

SCIENCE 
DIRECT 

Artigo Transversal Quantitativa Japão Inglês 

23.  (VYAS; MAHOBIA; 
BAWANKURE, 2018) 

Knowledge and practice 
patterns of Intensive 
Care Unit nurses 
towards eye 

SCOPUS Artigo Transversal Quantitativa Índia Inglês 
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care in Chhattisgarh 
state 

24.  (WANG et al., 2018) Impact of blinking on 
ocular surface and tear 
film parameters 

SCIENCE 
DIRECT 

Artigo Transversal Quantitativa Nova 
Zelândia 

Inglês 

2017 

25.  (ANDERSEN; 
YOSIPOVITCH; 
GALOR, 2017) 

Neuropathic symptoms 
of the ocular surface: 
dryness, pain, and itch 

WEB OF 
SCIENCE 

Artigo Revisão Quantitativa EUA Inglês 

26.  (ARAÚJO, 2017) Efeito de intervenções 
de enfermagem na 
prevenção de olho seco 
em pacientes críticos: 
ensaio clínico 
randomizado 

GOOGLE 
ACADÊMICO 

Tese Estudo 
experimental 

Quantitativa Brasil Português 

27.  (ARAÚJO et al., 
2017a) 

Concordância 
interavaliadores em 
avaliação da córnea de 
pacientes críticos 

GOOGLE 
ACADÊMICO 

Artigo Transversal Quantitativa Brasil Português 

28.  (ARAÚJO et al., 
2017b) 

Olho seco em pacientes 
críticos: revisão 
integrativa 

GOOGLE 
ACADÊMICO 

Artigo Revisão Quantitativa Brasil Português 

29.  (ARAÚJO; RIBEIRO; 
CHIANCA, 2017) 

Efetividade do filme de 
polietileno na prevenção 
de olho seco em 
pacientes críticos: 
revisão sistemática 

GOOGLE 
ACADÊMICO 

Artigo Revisão Quantitativa Brasil Português 

30.  (BELMONTE et al., 
2017) 

TFOS DEWS II pain and 
sensation report 

SCOPUS Artigo Revisão Qualitativa EUA Inglês 

31.  (BENDAVID et al., 
2017) 

Prevention of Exposure 
Keratopathy in Critically 
Ill Patients: A Single-
Center, Randomized, 
Pilot Trial Comparing 
Ocular Lubrication With 
Bandage Contact 
Lenses and Punctal 
Plugs 

SCOPUS Estudo 
piloto 

Estudo 
experimental 

Quantitativa Israel Inglês 
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32.  (BIRD et al., 2017) Exposure Keratopathy in 
the Intensive Care Unit: 
Do Not Neglect the 
Unseen 

GOOGLE 
ACADÊMICO 

Artigo Revisão Qualitativa EUA Inglês 

33.  (BRON et al., 2017) TFOS DEWS II 
pathophysiology report 

SCIENCE 
DIRECT 

Artigo Revisão Qualitativa EUA Inglês 

34.  (CHO et al., 2017) Development and 
validation of an eye care 
educational programme 
for intensive care unit 
nurses 

SCOPUS Artigo Estudo 
metodológico 

Quantitativa Coréia do 
Sul 

Inglês 

35.  (CRAIG et al., 2017) TFOS DEWS II 
Definition and 
Classification Report 

SCIENCE 
DIRECT 

Artigo Revisão Qualitativa EUA Inglês 

36.  (FARRAND et al., 
2017) 

Prevalence of 
Diagnosed Dry Eye 
Disease in the United 
States Among Adults 
Aged 18 Years and 
Older 

SCIENCE 
DIRECT 

Artigo Transversal Quantitativa EUA Inglês 

37.  (FUKUOKA; ARITA, 
2017) 

Increase in tear film lipid 
layer thickness after 
instillation of 3% 
diquafosol ophthalmic 
solution in healthy 
human eyes 

SCOPUS Artigo Estudo 
experimental 

Quantitativa Japão Inglês 

38.  (GEORGIEV; 
EFTIMOV; YOKOI, 
2017) 

Structure-function 
relationship of tear film 
lipid layer: A 
contemporary 
perspective 

SCIENCE 
DIRECT 

Artigo Revisão Qualitativa Bulgária Inglês 

39.  (GOMES et al., 2017) TFOS DEWS II 
iatrogenic report 

SCIENCE 
DIRECT 

Artigo Revisão Qualitativa EUA Inglês 

40.  (GÜLER; EŞER; 
FASHAFSHEH, 2017) 

Intensive Care Nurses’ 
Views and Practices for 
Eye Care: An 
International 
Comparison 

GOOGLE 
ACADÊMICO 

Artigo Transversal Quantitativa Turquia Inglês 
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41.  (JONES et al., 2017) TFOS DEWS II 
Management and 
Therapy Report 

SCIENCE 
DIRECT 

Artigo Revisão Qualitativa EUA Inglês 

42.  (KOSTROUN; 
KHANDELWAL, 
2017) 

New Diagnostics in 
Ocular Surface Disease 

SCOPUS Artigo Revisão Qualitativa EUA Inglês 

43.  (MAKATEB; 
TORABIFARD, 2017) 

Dry eye signs and 
symptoms in night-time 
workers 

SCIENCE 
DIRECT 

Artigo Transversal Quantitativa Irã Inglês 

44.  (MAN et al., 2017) Incidence and risk 
factors of symptomatic 
dry eye disease in Asian 
Malays from the 
Singapore Malay Eye 
Study 

SCIENCE 
DIRECT 

Artigo Coorte Quantitativa Cingapura Inglês 

45.  (MEDEIROS, 2017) Diagnóstico de 
enfermagem risco de 
olho seco e 
ressecamento ocular em 
pacientes adultos em 
pós-operatório imediato 

GOOGLE 
ACADÊMICO 

Dissertação Transversal Quantitativa Brasil Português 

46.  (MERAYO-LLOVES, 
2017) 

Ojo seco SCIENCE 
DIRECT 

Artigo Revisão Qualitativa Espanha Espanhol 

47.  (NARMAWALA; JANI, 
2017) 

Exposure Keratopathy: 
Prophylaxis and Impact 
of Eye Care Education 
Programme in ICU 
Patients 

SCOPUS Artigo Coorte Quantitativa Índia Inglês 

48.  (OSAE et al., 2017) Epidemiology of dry eye 
disease in Africa: The 
sparse information, gaps 
and opportunities 

SCIENCE 
DIRECT 

Artigo Revisão Quantitativa Gana Inglês 

49.  (PFLUGFELDER; 
PAIVA, 2017) 

The Pathophysiology of 
Dry Eye Disease 

SCIENCE 
DIRECT 

Artigo Revisão Qualitativa EUA Inglês 

50.  (STAPLETON et al., 
2017) 

TFOS DEWS II 
Epidemiology Report 

SCOPUS Artigo Revisão Qualitativa Austrália Inglês 
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51.  (SULLIVAN et al., 
2017) 

TFOS DEWS II Sex, 
Gender, and Hormones 
Report 

SCIENCE 
DIRECT 

Artigo Revisão Qualitativa EUA Inglês 

52.  (THULASI; 
DJALILIAN et al., 
2017) 

Update in Current 
Diagnostics and 
Therapeutics of Dry Eye 
Disease 

SCIENCE 
DIRECT 

Artigo Revisão Qualitativa EUA Inglês 

53.  (WILLCOX et al., 
2017) 

TFOS DEWS II Tear 
Film Report 

SCIENCE 
DIRECT 

Artigo Revisão Qualitativa EUA Inglês 

54.  (WOLFFSOHN et al., 
2017) 

TFOS DEWS II 
Diagnostic Methodology 
report 

BUSCA 
REVERSA 

Artigo Revisão Qualitativa EUA Inglês 

55.  (ZHANG et al., 2017) A link between tear 
breakup and symptoms 
of ocular irritation 

SCIENCE 
DIRECT 

Artigo Estudo 
experimental 

Quantitativa EUA Inglês 

2016 

56.  (ARAÚJO, 2016) Diagnóstico de 
enfermagem risco de 
olho seco e 
ressecamento ocular em 
pacientes adultos 
internados em unidade 
de terapia intensiva 

GOOGLE 
ACADÊMICO 

Dissertação Transversal Quantitativa Brasil Português 

57.  (ARAÚJO et al., 2016) Predição de risco e 
incidência de olho seco 
em pacientes críticos 

SCOPUS Artigo Coorte Quantitativa Brasil Português 

58.  (ASIEDU et al., 2016) Ocular Surface Disease 
Index (OSDI) Versus the 
Standard Patient 
Evaluation of Eye 
Dryness (SPEED): A 
Study of a Nonclinical 
Sample 

WEB OF 
SCIENCE 

Artigo Transversal Quantitativa Gana Inglês 

59.  (BAKKAR et al., 2016) Epidemiology of 
symptoms of dry eye 
disease (DED) in 
Jordan: A cross-

SCIENCE 
DIRECT 

Artigo Transversal Quantitativa Jordânia Inglês 
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sectional non-clinical 
population-based study 

60.  (BOTARELLI, 2016) Validação do 
diagnóstico de 
enfermagem risco de 
olho seco em pacientes 
adultos internados em 
UTI 

GOOGLE 
ACADÊMICO 

Tese Estudo 
metodológico 

Quantitativa Brasil Português 

61.  (CÂMARA et al., 
2016) 

Methods for Detection of 
Dry Eye in Critically Ill 
Patients: an Integrative 
Review 

GOOGLE 
ACADÊMICO 

Artigo Revisão Quantitativa Brasil Inglês 

62.  (CASILLAS-
CHAVARIN et al., 
2016) 

Prevalencia de queratitis 
por exposición en 
pacientes en estado 
crítico 

SCOPUS Artigo Transversal Quantitativa México Espanhol 

63.  (DÍAZ, 2016) Prevención de lesiones 
oculares en el paciente 
crítico 

GOOGLE 
ACADÊMICO 

Dissertação Revisão Qualitativa Espanha Espanhol 

64.  (FRANÇA et al., 2016) Evidence of 
interventions for the risk 
of dry eye in critically ill 
patients: An integrative 
review 

SCOPUS Artigo Revisão Quantitativa Brasil Inglês 

65.  (HOLLAND et al., 
2016) 

Lifitegrast clinical 
efficacy for treatment of 
signs and symptoms of 
dry eye disease across 
three randomized 
controlled trials 

SCOPUS Artigo Estudo 
experimental 

Quantitativa EUA Inglês 

66.  (KALHORI et al., 
2016) 

Different Nursing Care 
Methods for Prevention 
of Keratopathy Among 
Intensive Care Unit 
Patients 

GOOGLE 
ACADÊMICO 

Artigo Estudo 
experimental 

Quantitativa Irã Inglês 

67.  (MALAFA et al., 2016) Perioperative Corneal 
Abrasion: Updated 
Guidelines for 

SCOPUS Artigo Revisão Qualitativa EUA Inglês 



168 
 

Prevention and 
Management 

68.  (OLANIYAN et al., 
2016) 

Dry eye disease in an 
adult population in 
South-West Nigeria 

SCIENCE 
DIRECT 

Artigo Transversal Quantitativa Nigéria Inglês 

69.  (OLIVEIRA et al., 
2016) 

Fatores de risco para 
lesão na córnea em 
pacientes críticos na 
terapia intensiva: 
revisão integrativa 

GOOGLE 
ACADÊMICO 

Artigo Revisão Quantitativa Brasil Português 

70.  (ONG et al., 2016) Longitudinal 
Examination of 
Frequency of and Risk 
Factors for Severe Dry 
Eye Symptoms in US 
Veterans 

GOOGLE 
ACADÊMICO 

Artigo Coorte Quantitativa EUA Inglês 

71.  (PARTENHAUSER; 
BERNKOP-
SCHNURCH, 2016) 

Mucoadhesive polymers 
in the treatment of dry X 
syndrome 

SCOPUS Artigo Revisão Qualitativa Áustria Inglês 

72.  (SAREZKY, 
MASSARO-
GIORDANO, BUNYA, 
2016) 

Novel Diagnostics and 
Therapeutics in Dry Eye 
Disease 

SCIENCE 
DIRECT 

Artigo Revisão Qualitativa EUA Inglês 

73.  (SOLANO; 
GRANADOS; 
RODRÍGUEZ, 2016) 

Prevención y manejo de 
queratopatía por 
exposición en pacientes 
de cuidado intensivo. 
Revisión de la literatura 

SCIENCE 
DIRECT 

Artigo Revisão Qualitativa Colômbia Espanhol 

74.  (TSUBOTA et al., 
2016) 

New Perspectives on 
Dry Eye Definition and 
Diagnosis: A Consensus 
Report by the Asia Dry 
Eye Society 

SCIENCE 
DIRECT 

Artigo Revisão Qualitativa Japão Inglês 

2015 

75.  (ALANSARI; HIJAZI; 
MAGHRABI et al., 
2015) 

Making a Difference in 
Eye Care of the Critically 
Ill Patients 

GOOGLE 
ACADÊMICO 

Artigo Revisão Qualitativa Arábia 
Saudita 

Inglês 
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76.  (AMPARO; 
SCHAUMBERG; 
DANA, 2015) 

Comparison of Two 
Questionnaires for Dry 
Eye Symptom 
Assessment 

SCIENCE 
DIRECT 

Artigo Estudo 
experimental 

Quantitativa EUA Inglês 

77.  (ARAÚJO et al., 2015) Risco de olho seco em 
unidade de terapia 
intensiva: estudo 
transversal 

SCOPUS Nota prévia Transversal Quantitativa Brasil  Português 

78.  (BOTARELLI et al., 
2015) 

Análise do diagnóstico 
de enfermagem “risco 
de olho seco”: estudo de 
coorte 

SCOPUS Nota prévia Coorte Quantitativa Brasil  Português 

79.  (EBADI et al., 2015) Development and 
psychometric evaluation 
of a questionnaire on 
nurses’ clinical 
competence eye care in 
intensive care unit 
patients 

SCOPUS Artigo Estudo 
metodológico 

Quantitativa Irã Inglês 

80.  (ESPER et al., 2015) Protección ocular en los 
enfermos internados en 
la Unidad de Terapia 
Intensiva. Una 
propuesta de mejora de 
calidad y seguridad 

GOOGLE 
ACADÊMICO 

Artigo Transversal Quantitativa México Espanhol 

81.  (FERNANDES, 2015) Gravidade do olho seco 
em pacientes internados 
em unidade de terapia 
intensiva: análise de 
conceito e construção 
de definições 

GOOGLE 
ACADÊMICO 

Dissertação Estudo 
metodológico 

Quantitativa Brasil Português 

82.  (KURUVILLA et al., 
2015) 

Incidence and risk factor 
evaluation of exposure 
keratopathy in critically 
ill patients: A cohort 
study 

SCOPUS Artigo Coorte Quantitativa Índia Inglês 

83.  (SERÉS et al., 2015) Tear break-up time for 
tear film evaluation: Are 
moistening solutions 

SCIENCE 
DIRECT 

Artigo Revisão Qualitativa Espanha Inglês 
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interchangeable? 

84.  (TAN et al., 2015) Prevalence of and risk 
factors for symptomatic 
dry eye disease in 
Singapore 

WEB OF 
SCIENCE 

Artigo Transversal Quantitativa Cingapura Inglês 

85.  (YANG et al., 2015) Risk Factors for Dry Eye 
Syndrome: A 
Retrospective Case-
Control Study 

BUSCA 
REVERSA 

Artigo Caso-controle Quantitativa China Inglês 

86.  (YEH; GRAHAM; LIN, 
2015) 

Relationships among 
Tear Film Stability, 
Osmolarity, and Dryness 
Symptoms 

WEB OF 
SCIENCE 

Artigo Transversal Quantitativa EUA Inglês 

2014 

87.  (AHN et al., 2014) Prevalence of and Risk 
Factors Associated With 
Dry Eye: The Korea 
National Health and 
Nutrition Examination 
Survey 2010–2011 

SCIENCE 
DIRECT 

Artigo Transversal Quantitativa Coréia do 
Sul 

Inglês 

88.  (ALVES et al., 2014) Is dry eye an 
environmental disease? 

BUSCA 
REVERSA 

Artigo Revisão Qualitativa Brasil Inglês 

89.  (BITTON, WITTICH, 
2014) 

Influence of eye position 
on the Schirmer tear test 

SCIENCE 
DIRECT 

Artigo Estudo de 
caso 

Quantitativa Canadá Inglês 

90.  (BRON et al., 2014) Rethinking Dry Eye 
Disease: A Perspective 
on Clinical Implications 

SCIENCE 
DIRECT 

Artigo Revisão Qualitativa EUA Inglês 

91.  (DOUGHTY, 2014) Fluorescein-Tear 
Breakup Time as an 
Assessment of Efficacy 
of Tear Replacement 
Therapy in Dry Eye 
Patients: A Systematic 
Review and Meta-
Analysis 

SCIENCE 
DIRECT 

Artigo Revisão Quantitativa Reino 
Unido 

Inglês 

92.  (FOULKS; 
PFLUGFELDER, 
2014) 

New Testing Options for 
Diagnosing and Grading 
Dry Eye Disease 

SCIENCE 
DIRECT 

Artigo Revisão Qualitativa EUA Inglês 
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93.  (HAN et al., 2014) Evaluation of Dry Eye 
and Meibomian Gland 
Dysfunction After 
Cataract Surgery 

SCIENCE 
DIRECT 

Artigo Estudo de 
caso 

Quantitativa Coréia do 
Sul 

Inglês 

94.  (HORNG et al., 2014) The Observation for 
Ocular Surface 
Diseases in Respiratory 
Care Center in One 
Regional Teaching 
Hospital 
in Southern Taiwan 

BUSCA 
REVERSA 

Artigo Coorte Quantitativa Taiwan Inglês 

95.  (LEADINGHAM et al., 
2014) 

Maintaining the vision in 
the intensive care unit 

GOOGLE 
ACADÊMICO 

Artigo Revisão Qualitativa EUA Inglês 

96.  (LEHPAMER et al., 
2014) 

Risk Factors for the 
Development of 
Inpatient Exposure 
Keratitis 

GOOGLE 
ACADÊMICO 

Artigo Coorte Quantitativa EUA Inglês 

97.  (ONWUBIKO et al., 
2014) 

Dry eye disease: 
Prevalence, distribution 
and determinants in a 
hospital-based 
population 

SCIENCE 
DIRECT 

Artigo Transversal Quantitativa Nigéria Inglês 

98.  (YAÑEZ-SOTO et al., 
2014) 

Interfacial Phenomena 
and the Ocular Surface 

SCOPUS Artigo Revisão Qualitativa EUA Inglês 

99.  (YOKOI; BRON; 
GEORGIES, 2014) 

The Precorneal Tear 
Film as a Fluid Shell: 
The Effect of Blinking 
and Saccades on Tear 
Film Distribution and 
Dynamics 

SCIENCE 
DIRECT 

Artigo Estudo 
experimental 

Quantitativa Japão Inglês 

2013 

100.  (ALAVI et al., 2013) An audit of eye dryness 
and corneal abrasion in 
ICU patients in Iran 

SCOPUS Artigo Coorte Quantitativa Irã Inglês 

101.  (AZFAR; KHAN; 
ALZEER, 2013) 

Protocolized eye care 
prevents corneal 
complications in 
ventilated patients in a 

SCOPUS Artigo Coorte Quantitativa Arábia 
Saudita 

Inglês 
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medical intensive care 
unit 

102.  (BURDA et al., 2013) Prevalence of dry eye 
syndrome at patients 
with diabetus melitus 
TIP 2 

SCIENCE 
DIRECT 

Artigo Transversal Quantitativa Albânia Inglês 

103.  (DEMIREL et al., 
2013) 

Effective management 
of exposure keratopathy 
developed in intensive 
care units: The impact of 
an evidence based eye 
care education 
programme 

SCIENCE 
DIRECT 

Artigo Coorte Quantitativa Turquia Inglês 

104.  (DESCHAMPS et al., 
2013) 

The Impact of Dry Eye 
Disease on Visual 
Performance 

SCIENCE 
DIRECT 

Artigo Caso-controle Quantitativa França Inglês 

105.  (KAM et al., 2013) Eye care in the critically 
ill: a national survey and 
protocol 

SCOPUS Artigo Transversal Quantitativa Inglaterra Inglês 

106.  (NGO et al., 2013) Psychometric Properties 
and Validation of the 
Standard Patient 
Evaluation of Eye 
Dryness Questionnaire 

SCOPUS Artigo Estudo 
Metodológico 

Quantitativa Canadá Inglês 

107.  (SARITAS et al., 
2013) 

Ocular Surface 
Disorders in Intensive 
Care Unit Patients 

SCOPUS Artigo Transversal Quantitativa Turquia Inglês 

108.  (SWEENEY; MILLAR; 
RAJU, 2013) 

Tear film stability: A 
review 

SCIENCE 
DIRECT 

Artigo Revisão Qualitativa Austrália Inglês 

109.  (VEHOF et al., 2013) Relationship Between 
Dry Eye Symptoms and 
Pain Sensitivity 

WEB OF 
SCIENCE 

Artigo Transversal Quantitativa Inglaterra Inglês 

110.  (VICENTE-
HERREROA et al., 
2013) 

Síndrome del ojo seco. 
Factores de riesgo 
laboral, valoración y 
prevención 

SCIENCE 
DIRECT 

Artigo Revisão Qualitativa Espanha Espanhol 
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111.  (WERLI-
ALVARENGA et al., 
2013) 

Nursing Interventions for 
Adult Intensive Care 
Patients With Risk for 
Corneal Injury: A 
Systematic Review 

GOOGLE 
ACADÊMICO 

Artigo Revisão Quantitativa Brasil Inglês 

2012 

112.  (DOAN, 2012) Diagnostic différentiel de 
l’allergie oculaire 

SCOPUS Artigo Revisão Qualitativa França Francês 

113.  (GRIXTI; SADRI; 
DATTA, 2012a) 

Common Ocular 
Surface Disorders in 
Patients in Intensive 
Care Units 

SCOPUS Artigo Revisão Qualitativa Reino 
Unido 

Inglês 

114.  (GRIXTI; SADRI; 
DATTA, 2012b) 

Uncommon 
ophthalmologic 
disorders in intensive 
care unit patients 

SCIENCE 
DIRECT 

Artigo Revisão Qualitativa Reino 
Unido 

Inglês 

115.  (GUILLEMIN et al., 
2012) 

Appraisal of Patient-
Reported Outcome 
Instruments Available 
for Randomized Clinical 
Trials in Dry Eye: 
Revisiting the Standards 

SCOPUS Artigo Revisão Qualitativa França Inglês 

116.  (JAMMAL et al., 2012) Exposure keratopathy in 
sedated and ventilated 
patients 

SCOPUS Artigo Coorte Quantitativa Jordânia Inglês 

117.  (LANE, 2012) Management of ocular 
surface exposure 

GOOGLE 
ACADÊMICO 

Artigo Revisão Qualitativa Reino 
Unido 

Inglês 

118.  (MCGINNIGLE; 
NAROO; EPERJESI, 
2012) 

Evaluation of Dry Eye SCIENCE 
DIRECT 

Artigo Revisão Qualitativa Reino 
Unido 

Inglês 

119.  (SULLIVAN et al., 
2012)  

Report of the 
TFOS/ARVO 
Symposium on Global 
Treatments for Dry Eye 
Disease: An Unmet 
Need 

SCIENCE 
DIRECT 

Artigo Relato de 
experiência 

Qualitativa EUA Inglês 

2011 
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120.  (DOUGHERTY, 
NICHOLS, NICHOLS, 
2011) 

Rasch Analysis of the 
Ocular Surface Disease 
Index (OSDI) 

WEB OF 
SCIENCE 

Artigo Transversal Quantitativa EUA Inglês 

121.  (GÜLER; EŞER; 
EĞRILMEZ, 2011) 

Effectiveness of 
polyethylene covers 
versus carbomer drops 
(Viscotears) to prevent 
dry eye syndrome in the 
critically ill 

SCOPUS Artigo Estudo 
experimental 

Quantitativa Turquia Inglês 

122.  (KAM; HAYES; 
JOSHI, 2011) 

Ocular care and 
complications in the 
critically ill 

SCOPUS Artigo Revisão Qualitativa Reino 
Unido 

Inglês 

123.  (RIDDER et al., 2011) Impaired Visual 
Performance in Patients 
with Dry Eye 

SCIENCE 
DIRECT 

Artigo Revisão Qualitativa EUA Inglês 

124.  (UCHINO et al., 2011) Prevalence and Risk 
Factors of Dry Eye 
Disease in Japan: 
Koumi Study 

SCIENCE 
DIRECT 

Artigo Transversal Quantitativa Japão Inglês 

125.  (WERLI-
ALVARENGA et al., 
2011) 

Lesões na córnea: 
incidência e fatores de 
risco em Unidade de 
Terapia Intensiva 

SCOPUS Artigo Coorte Quantitativa Brasil Português 

126.  (YOUNG et al., 2011) Characterizing contact 
lens-related dryness 
symptoms in a cross-
section of UK soft lens 
wearers 

SCIENCE 
DIRECT 

Artigo Transversal Quantitativa Reino 
Unido 

Inglês 

2010 

127.  (FONSECA; 
ARRUDA; ROCHA, 
2010) 

Olho seco: 
etiopatogenia e 
tratamento 

BUSCA 
REVERSA 

Artigo Revisão Qualitativa Brasil Português 

128.  (GUILLON, MAÏSSA, 
2010) 

Tear film evaporation - 
Effect of age and gender 

SCIENCE 
DIRECT 

Artigo Transversal Quantitativa EUA Inglês 

129.  (MONTÉS-MICÓ et 
al., 2010) 

The Tear Film and the 
Optical Quality of the 
Eye 

SCIENCE 
DIRECT 

Artigo Revisão Qualitativa Espanha Inglês 
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130.  (RODRÍGUEZ-
TORRES et al., 2010) 

Analysis of incidence of 
ocular surface disease 
index 
with objective tests and 
treatment for dry eye 

SCIENCE 
DIRECT 

Artigo Estudo 
experimental 

Quantitativa Espanha Inglês 

2009 

131.  (BLACKIE et al., 
2009) 

The Relationship 
Between Dry Eye 
Symptoms and Lipid 
Layer Thickness 

WEB OF 
SCIENCE 

Artigo Transversal Quantitativa EUA Inglês 

132.  (CREUZOT-
GARCHER, 2009) 

La sécheresse oculaire 
liée aux médications 
systémiques 

SCOPUS Artigo Revisão Qualitativa França Francês 

133.  (EZRA et al., 2009) Randomised trial 
comparing ocular 
lubricants and 
polyacrylamide hydrogel 
dressings in the 
prevention of exposure 
keratopathy in the 
critically ill 

WEB OF 
SCIENCE 

Artigo Estudo 
experimental 

Quantitativa Reino 
Unido 

Inglês 

134.  (JOHNSON, 2009) The Association 
Between Symptoms of 
Discomfort and Signs in 
Dry Eye 

SCIENCE 
DIRECT 

Artigo Revisão Quantitativa Reino 
Unido 

Inglês 

135.  (OH et al., 2009) Factors related to 
incidence of eye 
disorders in Korean 
patients at intensive 
care units 

WEB OF 
SCIENCE 

Artigo Coorte Quantitativa EUA Inglês 

136.  (SCHAUMBERG et 
al., 2009) 

Prevalence of Dry Eye 
Disease Among US Men 
Estimates From the 
Physicians’ Health 
Studies 

WEB OF 
SCIENCE 

Artigo Transversal Quantitativa EUA Inglês 

2008 

137.  (LEMP, 2008) Advances in 
Understanding and 

SCIENCE 
DIRECT 

Artigo Revisão Qualitativa EUA Inglês 
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Managing Dry Eye 
Disease 

138.  (MCHUGH et al., 
2008) 

Screening for ocular 
surface disease in the 
intensive care unit 

WEB OF 
SCIENCE 

Artigo Coorte Quantitativa Inglaterra Inglês 

139.  (RAMÍREZ et al., 
2008) 

The Neglected Eye: 
Ophthalmological 
Issues in the Intensive 
Care Unit 

GOOGLE 
ACADÊMICO 

Artigo Revisão Qualitativa EUA Inglês 

140.  (RONG et al., 2008) Lacrimal hyposecretion: 
a surgical complication 
of juvenile 
nasopharyngeal 
angiofibroma 

SCIENCE 
DIRECT 

Artigo Estudo de 
caso 

Quantitativa China Inglês 

141.  (ROSENBERG; 
EISEN, 2008) 

Eye care in the intensive 
care unit: Narrative 
review and meta-
analysis 

SCOPUS Artigo Revisão Quantitativa EUA Inglês 

2007 

142.  (FOULKS, 2007) The Correlation 
Between the Tear Film 
Lipid Layer and Dry Eye 
Disease 

SCIENCE 
DIRECT 

Artigo Revisão Qualitativa EUA Inglês 

143.  (KLENKLER; 
SHEARDOWN; 
JONES, 2007) 

Growth Factors in the 
Tear Film: Role in 
Tissue Maintenance, 
Wound Healing, and 
Ocular Pathology 

SCIENCE 
DIRECT 

Artigo Revisão Qualitativa Canadá Inglês 

144.  (MONTÉS-MICÓ, 
2007) 

Role of the tear film in 
the optical quality of the 
human eye 

SCIENCE 
DIRECT 

Artigo Revisão Qualitativa Espanha Inglês 

2006 

145.  (CHALMERS; 
BEGLEY, 2006) 

Dryness symptoms 
among an unselected 
clinical population 
with and without contact 
lens wear 

SCOPUS Artigo Transversal Quantitativa EUA Inglês 
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146.  (CREUZOT-
GARCHER, 2006) 

Influence des anomalies 
du film lacrymal sur la 
surface oculaire 

SCIENCE 
DIRECT 

Artigo Revisão Qualitativa França Francês 

147.  (MCMONNIES, 2006) Incomplete blinking: 
Exposure keratopathy, 
lid wiper epitheliopathy, 
dryeye, refractive 
surgery, and dry contact 
lenses 

SCIENCE 
DIRECT 

Artigo Revisão Qualitativa Austrália Inglês 

148.  (SIVASANKAR et al., 
2006) 

Eye care in ICU GOOGLE 
ACADÊMICO 

Artigo Estudo 
experimental 

Quantitativa Índia Inglês 

2005 

149.  (DAWSON, 2005) Development of a new 
eye care guideline for 
critically ill patients 

SCIENCE 
DIRECT 

Artigo Coorte Quantitativa Reino 
Unido 

Inglês 

150.  (GILBARD, 2005) The Diagnosis and 
Management of Dry 
Eyes 

WEB OF 
SCIENCE 

Artigo Revisão Qualitativa EUA Inglês 

151.  (GUILLON; MAISSA, 
2005) 

Dry Eye 
Symptomatology of Soft 
Contact Lens Wearers 
and Nonwearers 

SCOPUS Artigo Coorte Quantitativa Reino 
Unido 

Inglês 

152.  (HOM; LAND, 2005) Prevalence and Severity 
of Symptomatic Dry 
Eyes in Hispanics 

SCOPUS Artigo Transversal Quantitativa EUA Inglês 

153.  (OUSLER et al., 2005) Methodologies for the 
Study of Ocular Surface 
Disease 

SCIENCE 
DIRECT 

Artigo Revisão Qualitativa EUA Inglês 

154.  (TOMLINSON; 
KHANAL, 2005) 

Assessment of Tear 
Film Dynamics: 
Quantification Approach 

SCIENCE 
DIRECT 

Artigo Revisão Quantitativa Escócia Inglês 

2004 

155.  (BELMONTE et al., 
2004) 

Nerves and Sensations 
from the Eye Surface 

SCOPUS Artigo Revisão Qualitativa Espanha Inglês 

156.  (JOHNSON; 
MURPHYA, 2004) 

Changes in the tear film 
and ocular surface from 
dry eye syndrome 

SCIENCE 
DIRECT 

Artigo Revisão Qualitativa Reino 
Unido 

Inglês 

2003 
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157.  (GREGORY, 2003) Eyecare for Patients in 
Critical Care Units 

GOOGLE 
ACADÊMICO 

Artigo Revisão Qualitativa EUA Inglês 

158.  (MATHERS, 2003) Evaporation from the 
ocular surface 

SCIENCE 
DIRECT 

Artigo Revisão Quantitativa EUA Inglês 

159.  (YOKOI; KOMURO, 
2003) 

Non-invasive methods 
of assessing the tear film 

SCIENCE 
DIRECT 

Artigo Revisão Qualitativa Japão Inglês 

2002 

160.  (BEGLEY et al., 2002) Use of the Dry Eye 
Questionnaire to 
Measure Symptoms of 
Ocular Irritation in 
Patients With Aqueous 
Tear Deficient Dry Eye 

WEB OF 
SCIENCE 

Artigo Caso-controle Quantitativa EUA Inglês 

2001 

161.  (BAUDOUIN, 2001) The Pathology of Dry 
Eye 

SCIENCE 
DIRECT 

Artigo Revisão Qualitativa EUA Inglês 

162.  (BRON, 2001) Diagnosis of Dry Eye SCIENCE 
DIRECT 

Artigo Revisão Qualitativa Reino 
Unido 

Inglês 

163.  (ROLANDO; 
ZIERHUT, 2001) 

The Ocular Surface and 
Tear Film and Their 
Dysfunction in Dry Eye 
Disease 

SCIENCE 
DIRECT 

Artigo Revisão Qualitativa EUA Inglês 

2000 

164.  (MOSS; KLEIN; 
KLEIN, 2000) 

Prevalence of and Risk 
Factors for Dry Eye 
Syndrome 

GOOGLE 
ACADÊMICO 

Artigo Coorte Quantitativa EUA Inglês 

165.  (PATEL; BOYD; 
BURNS, 2000) 

Age, stability of the 
precorneal tear film and 
the refractive index of 
tears 

SCIENCE 
DIRECT 

Artigo Transversal Quantitativa Reino 
Unido 

Inglês 

1999 

166.  (MERCIECA et al., 
1999) 

Ocular surface disease 
in intensive care unit 
patients 

SCOPUS Artigo Coorte Quantitativa Reino 
Unido 

Inglês 

167.  (SURESH et al., 1999) Eye care for the critically 
ill 

SCOPUS Artigo Estudo 
experimental 

Quantitativa Reino 
Unido 

Inglês 

1998 
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168.  (CUNNINGHAM; 
GOULDB, 1998) 

Eyecare for the sedated 
patient undergoing 
mechanical ventilation: 
the use of evidence-
based care 

WEB OF 
SCIENCE 

Artigo Transversal Quantitativa EUA Inglês 

169.  (TSUBOTA, 1988) Tear Dynamics and Dry 
Eye 

SCIENCE 
DIRECT 

Artigo Revisão Qualitativa Japão Inglês 
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APÊNDICE L – SÍNTESE DOS ATRIBUTOS ESSENCIAIS, ANTECEDENTES E CONSEQUENTES DO RESSECAMENTO 

OCULAR BASEADOS NA SCOPING REVIEW (1ª ETAPA). 

ID Autores/ano Atributos Antecedentes Consequentes 

2018 

1.  (AKPEK et al., 2018) -Reduzida produção lacrimal; 
-Instabilidade do filme 
lacrimal; 
-Sintomas oculares. 

-Fechamento palpebral incompleto; 
-Mecanismo de piscar diminuído; 
-Umidade reduzida; 
-Aumento de vento e correntes de ar; 
-Ar-condicionado; 
-Exoftalmia; 
-Idosos; 
-Sexo feminino. 
-Cirurgia refrativa; 
-Cirurgia de catarata; 
-Síndrome de Sjögren; 
-Exposição à tela; 
-Artrite reumatoide; 
-Tabagismo; 
-Uso de anti-histamínicos, medicamentos 
antidepressivos, ansiolíticos, corticosteroides, 
diuréticos, anticolinérgicos, antidepressivos, 
medicações para glaucoma; 
-Lúpus. 

-Irritação ocular; 
-Vermelhidão; 
-Secreção de muco; 
-Visão flutuante; 
-Volume lacrimal reduzido. 

2.  (ARAÚJO et al., 2018) -Deficiência do filme lacrimal; 
-Sinais e sintomas oculares. 

-Reflexo de piscar prejudicado; 
-Mau posicionamento palpebral; 
-Valor reduzido na escala de coma de 
Glasgow. 
-Regime de tratamento sistêmico, como o uso 
de anti-histamínicos, betabloqueadores, 
antiespasmódicos, diuréticos e alguns 
psicotrópicos. 
-Fatores externos: baixa umidade do ar, alta 
velocidade dos ventos, uso de ar-
condicionado; 
-Idosos; 
-Sexo feminino. 

-Ardência; 
-Sensação de corpo estranho; 
-Hiperemia; 
-Distúrbios da acuidade visual. 
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3.  (ASBELL et al., 2018) -Deficiência quantitativa do 
filme lacrimal; 
-Presença de sinais e 
sintomas oculares. 

 -Volume diminuído das lágrimas; 
-Desconforto ocular; 
-Fadiga ocular; 
-Visão embaçada. 

4.  (ASIEDU et al., 2018) -Deficiência do filme lacrimal. -Sexo feminino. -Volumetria lacrimal diminuída. 

5.  (BRISSETTE et al., 2018) -Sinais e sintomas oculares. -Fechamento palpebral incompleto; 
-Mecanismo de piscar diminuído. 

-Sensação de corpo estranho; 
-Aridez; 
-Secura; 
-Vermelhidão; 
-Fadiga; 
-Prurido; 
-Visão flutuante. 

6.  (CHAŁAS et al., 2018) - -Mecanismo de piscar diminuído; 
-Baixa umidade, vento excessivo; 
-Exposição a tela de computador; 
-Ar-condicionado; 
-Fumar; 
-Idosos; 
-Hipertensão, doenças cardiovasculares, 
diabetes mellitus, hipertireoidismo, 
osteoporose, doenças reumáticas, alergias; 
-Medicamentos: beta-bloqueadores, 
diuréticos, antiarrítmicos, esteroides, 
antidepressivos e neurolépticos, anti-
histamínicos, anticolinérgicos, 
antiespasmódicos, analgésicos; 
-Lesões oculares; 
-Hipertireoidismo. 

-Sensação corpo estranho sob as 
pálpebras; 
-Prurido; 
-Ardor nos olhos. 

7.  (CLAYTON, 2018) -Deficiência do filme lacrimal; 
-Sintomas oculares. 

-Idosos; 
-Sexo feminino; 
-Doenças autoimunes; 
-Doenças neurológicas; 
-Diabetes Melitos; 
-Disfunção da glândula meibomiana. 

-Visão desfocada; 
-Sensação de corpo estranho; 
-Secura; 
-Irritação. 

8.  (CRAIG et al., 2018) -Alterações no filme lacrimal. -Uso de lentes de contato. -Hiperemia; 
-Secreção mucosa. 

9.  (DANA et al., 2018) -Sensações oculares. -Envelhecimento; 
-Sexo feminino; 
-Diabetes Melitos 

- 
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-Síndrome de Sjogren; 
-Alergia; 
-Hipertensão; 
-Cirurgia de catarata; 
-Cirurgia refrativa; 
-Lúpus; 
-Artrite reumatoide; 
-Olho seco; 
-Ceratite; 
-Medicamento anticolinérgico; 
-Doença da tireoide. 

10.  (ESSA; LAUGHTON; 
WOLFFSOHN, 2018) 

-Deficiência na camada 
aquosa do filme lacrimal; 
-Sinais e sintomas oculares. 

- - 

11.  (FERNANDES et al., 
2018) 

-Diminuição quantitativa do 
filme lacrimal; 
-Sinais e sintomas oculares. 

-Fechamento palpebral incompleto; 
-Mecanismo de piscar diminuído; 
-Idosos; 
-Sexo feminino;  
-Hipovitaminose A; 
-Doenças autoimunes (Artrite Reumatoide, 
Lúpus, Miastenia Gravis, Síndrome de 
Sjögren); 
-Doenças sistêmicas (Acidente Vascular 
Encefálico, Hiperlipdemia, Diabetes Mellitus, 
Hipertensão Arterial Sistêmica). 

- Volumetria insuficiente; 
-Hiperemia; 
-Sensação de prurido ocular;  
-Visão turva;  
-Quemose; 
-Excesso de secreção mucosa; 
-Sensação de ardor; 
-Sensação arenosa;  
-Sensação de corpo estranho; 
-Fadiga ocular. 

12.  (GARCÍA-PORTA et al., 
2018) 

- - -Volume lacrimal reduzido. 

13.  (GRAHAM, LUNDGRIN, 
LIN, 2018) 

- -Uso de lentes de contato. - 

14.  (GÜLER; ESER; 
EGRILMEZ, 2018) 

-Redução da produção de 
lágrimas. 

-Fechamento da pálpebra incompleta ou 
inadequada; 
-Ceratopatia por exposição; 
-Síndrome do olho seco; 
-Abrasão da córnea; 
-Pacientes internados na UTI; 
-Ventilação mecânica; 
-Sedação contínua; 
-Bloqueio neuromuscular; 
-Ausência de reflexo de piscar espontâneo. 

-Quemose. 
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15.  (HAYAKAWA et al., 2018) - -Fechamento palpebral incompleto; 
-Mecanismo de piscar diminuído; 
-Idosos; 
-Pacientes em UTI; 
-Sedação; 
-Coma; 
-Ventilação mecânica. 

- 

16.  (KOUSHA; KOUSHA; 
PADDLE, 2018a) 

-Deficiência quantitativa do 
filme lacrimal; 
-Presença de sinais e 
sintomas clínicos. 

-Fechamento palpebral incompleto; 
-Mecanismo de piscar diminuído; 

-Hiperemia; 
-Secreção mucosa; 
-Visão turva; 
-Sensação de corpo estranho; 
-Volumetria lacrimal diminuída. 

17.  (KOUSHA; KOUSHA; 
PADDLE, 2018b) 

-Redução da produção de 
lágrimas. 

-Reflexo corneano prejudicado; 
-Fechamento ocular incompleto; 
-Permeabilidade vascular alterada; 
-Pacientes críticos; 
-Doença ocular pré-existente. 

-Quemose;  
 

18.  (KYEI et al., 2018) -Deficiência quantitativa do 
filme lacrimal; 
-Presença de sinais e 
sintomas clínicos. 

-Mecanismo de piscar diminuído; -Sensações de secura; 
-Sensação de arenosidade; 
-Sensação de corpo estranho; 
-Sensação de queimação. 

19.  (PITOMBEIRA et al., 
2018) 

-Deficiência quantitativa do 
filme lacrimal; 
-Presença de sinais e/ou 
sintomas clínicos. 

-Uso de suporte ventilatório invasivo; 
-Bloqueadores musculares; 
-Sedação; 
-Internação em UTI; 
-Fechamento palpebral incompleto; 
-Edema palpebral; 

-Volumetria do filme lacrimal reduzida; 
-Quemose; 
-Proptose; 
-Hiperemia; 
-Secreção mucosa. 

20.  (RICO-DEL-VIEJO et al., 
2018) 

- -Aumento da evaporação do filme lacrimal; 
-Sexo feminino; 
-Envelhecimento. 

- 

21.  (SIDDIREDDY et al., 
2018) 

-Alteração na homeostase da 
lágrima. 

-Lentes de contato. -Redução das lágrimas. 

22.  (UCHINO et al., 2018) -Filme lacrimal instável; 
-Sintomas oculares. 

- -Fadiga ocular; 
-Sensação de queimação; 
-Vermelhidão; 
-Redução da acuidade visual. 
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23.  (VYAS; MAHOBIA; 
BAWANKURE, 2018) 

- -Fechamento palpebral incompleto; 
-Pacientes em UTI; 
-Ventilação mecânica; 
-Ceratopatia. 

- 

24.  (WANG et al., 2018) -Instabilidade do filme 
lacrimal. 

-Mecanismo de piscar diminuído. - 

2017 

25.  (ANDERSEN; 
YOSIPOVITCH; GALOR, 
2017) 

-Sintomas oculares. -Sexo feminino. -Queimação; 
-Prurido. 

26.  (ARAÚJO, 2017) -Anormalidade no filme 
lacrimal; 
-Sinais e sintomas oculares. 

-Fechamento inadequado das pálpebras; 
-Redução do nível de consciência; 
-Coma; 
-Uso de medicamentos, como diuréticos, 
sedativos e betabloqueadores; 
-Terapia com ventilação mecânica; 
-Exposição ao ar-condicionado, baixa 
umidade do ar; 
-Uso de lentes de contato; 

-Desconforto ocular; 
-Ardência; 
-Prurido; 
-Sensação de areia nos olhos; 
-Volume insuficiente das lágrimas. 

27.  (ARAÚJO et al., 2017a) - -Fechamento palpebral ineficaz; 
-Pacientes internados em UTI; 
-Sedação; 
-Coma; 
-Ventilação mecânica; 
-Sexo feminino; 
-Idosos. 

- 

28.  (ARAÚJO et al., 2017b) -Instabilidade do filme 
lacrimal; 
-Sintomas de desconforto 
ocular. 

-Idade (envelhecimento); 
-Doenças autoimunes; 
-Sexo (feminino); 
-Ventilação Mecânica; 
-Lagofalmia; 
-Falta do reflexo espontâneo de piscar; 
-Efeitos colaterais relacionados ao tratamento 
(sedativos, anestésicos, diuréticos, beta-
bloqueadores, drovas vasoativas, hipnóticos; 
ansiolíticos); 
-Diabetes; 
-Paciente cirúrgico; 
-Tempo de internação prolongado na UTI; 

- 
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-Coma; 
-Piscar de olhos por minuto (<5 vezes/min); 
-Nível de consciência reduzido. 

29.  (ARAÚJO; RIBEIRO; 
CHIANCA, 2017) 

-Sintomas oculares -Pacientes críticos. - 

30.  (BELMONTE et al., 2017) -Deficiência quantitativa do 
filme lacrimal; 
-Presença de sinais e 
sintomas clínicos. 

- -Dor; 
-Prurido; 
-Redução do volume lacrimal. 

31.  (BENDAVID et al., 2017) -Deficiência do filme lacrimal. -Diminuição do reflexo de piscar; 
-Agentes paralisantes musculares; 
-Edema conjuntival; 
-Ventilação mecânica; 
-Ceratite; 
-Pacientes criticamente doentes; 
-Sedação. 

-Defeitos na acuidade visual. 

32.  (BIRD et al., 2017) -Instabilidade do filme 
lacrimal. 

-Sedação; 
-Ventilação mecânica; 
-Idosos; 
-Sexo feminino; 
-Ventilação com máscara facial; 
-Doença da tireoide; 
-Proptose; 
-Fechamento incompleto das pálpebras; 
-Pacientes em UTI; 
-Agentes Farmacêuticos: Propofol, 
benzodiazepínicos e outros sedativos 
hipnóticos; 
-Doenças autoimunes.  

-Vermelhidão; 
-Visão turva; 
-Quemose; 
-Filamentos mucoides; 
-Secreção mucosa; 
-Sensação de corpo estranho; 
-Hiperemia; 
-Volume lacrimal reduzido. 

33.  (BRON et al., 2017) -Insuficiência do filme 
lacrimal; 
-Sintomas oculares. 

-Fechamento palpebral incompleto; 
-Mecanismo de piscar diminuído; 
-Envelhecimento. 

- 

34.  (CHO et al., 2017) -Redução da produção de 
lágrimas. 

-Lagoftalmia (fechamento incompleto da 
pálpebra);  
-Diminuição dos níveis de consciência; 
-Redução do reflexo de piscar; 
-Uso de sedativos e relaxantes musculares;  
-Ventilação mecânica; 
-Permanência na UTI. 

-Quemose. 
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35.  (CRAIG et al., 2017) -Alteração no filme lacrimal. -Drogas sistêmicas; 
-Doenças alérgicas da superfície ocular; 
-Deficiência de vitamina A; 
-Deficiência no fechamento palpebral; 
-Mecanismo de piscar reduzido; 
-Envelhecimento; 
-Ambiente com baixa umidade; 
-Aumento da velocidade do vento 

-Desconforto ocular; 
-Perturbação visual; 
-Sensação de areia nos olhos; 
-Ardência ocular. 

36.  (FARRAND et al., 2017) - -Idosos; 
-Sexo feminino. 

-Secura ocular; 
-Irritação nos olhos 
-Prurido; 
-Sensação de corpo estranho no olho; 
-Visão turva; 
-Vermelhidão da conjuntiva. 

37.  (FUKUOKA; ARITA, 2017) -Deficiência quantitativa do 
filme lacrimal; 
-Presença de sintomas 
clínicos. 

- -Secura; 
-Irritação; 
-Queimação; 
-Fadiga ocular. 

38.  (GEORGIEV; EFTIMOV; 
YOKOI, 2017) 

-Instabilidade do filme 
lacrimal. 

-Disfunção da glândula meibomiana; 
-Lentes de contato; 
-Exposição prolongada a computador. 

 

39.  (GOMES et al., 2017) - -Medicamentos sistêmicos (adrenérgicos; 
alfa-agonistas; betabloqueadores; 
anticolinérgicos); 
-Uso de lentes de contato; 
-Cirurgia refrativa; 
-Cirurgia de catarata; 
-Cirurgia nas pálpebras; 
-Quimioterápicos; 
-Deficiência de vitamina A. 

- 

40.  (GÜLER; EŞER; 
FASHAFSHEH, 2017) 

-Deficiência quantitativa do 
filme lacrimal; 
-Sinais e sintomas clínicos. 

-Fechamento palpebral incompleto; 
-Mecanismo de piscar diminuído; 
-Uso de sedativos; 
-Uso de bloqueadores neuromusculares;  
-Terapia de ventilação mecânica; 
-Pacientes em UTI. 

-Hiperemia; 
-Secreção mucosa. 

41.  (JONES et al., 2017) - Insuficiência lacrimal. - - 

42.  (KOSTROUN; 
KHANDELWAL, 2017) 

 -Fechamento palpebral incompleto; 
-Mecanismo de piscar diminuído; 
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-Idosos; 
-Mulheres; 
-Uso de computador ou assistir televisão; 
-Uso de anti-histamínicos; 
-Cirurgia refrativa; 
-Radioterapia; 
-Transplante de células-tronco 
hematopoiéticas; 
-Deficiência de vitamina A; 
-Diabetes Melitos. 

43.  (MAKATEB; 
TORABIFARD, 2017) 

-Deficiência quantitativa do 
filme lacrimal; 
-Presença de sinais e 
sintomas clínicos. 

- -Hiperemia; 
-Visão embaçada; 
-Desconforto ocular. 

44.  (MAN et al., 2017) -Filme lacrimal instável. -Lente de contato; 
-Idosos; 
-Uso de tabaco; 
-Uso de anti-hipertensivos e antidepressivos; 
-Longas horas em um ambiente climatizado; 
-Cirurgia de catarata; 
-Doença da tireoide; 
-Medicação anti-glaucoma de longo prazo. 

 

45.  (MEDEIROS, 2017) -Hiposecreção lacrimal; 
-Sinais e sintomas oculares. 

-Pacientes cirúrgicos; 
-Anestésicos; 
-Ventilação mecânica; 
-Fechamento palpebral incompleto; 
-Proptose; 
-Edema palpebral; 
-Ventilação mecânica; 
-Sedação; 
-Redução do nível de consciência; 
-Sexo feminino; 
-Envelhecimento; 
-Doenças autoimunes; 
-Leitura prolongada; 
-Uso de lentes de contato; 
-Alergias; 
-Hipertensão; 
-Diabetes Melitos; 

-Volumetria lacrimal diminuída; 
-Hiperemia; 
-Vasos sanguíneos dilatados na 
superfície ocular; 
-Secreção mucosa; 
-Placas mucosas; 
-Filamentos mucoides; 
-Quemose; 
-Sensação de prurido ocular;  
-Visão turva;  
-Sensação de ardor; 
-Sensação arenosa;  
-Sensação de corpo estranho; 
-Fadiga ocular. 
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-Lesões neurológicas com perda sensorial 
reflexa motora; 
-Regime de tratamento; 
-Deficiência de vitamina A 

46.  (MERAYO-LLOVES, 
2017) 

-Instabilidade da lágrima; 
-Sintomas oculares. 

-Medicações sistêmicas; 
-Mecanismo de piscar diminuído; 
-Uso de lente de contato; 
-Meio ambiente adverso (condições 
ambientais); 
-Uso prolongado de telas; 
-Sexo feminino; 
-Envelhecimento; 
-Cirurgia refrativa; 
-Cirurgia ocular. 

-Olhos pesados; 
-Ardência; 
-Secura ocular. 
 

47.  (NARMAWALA; JANI, 
2017) 

-Diminuição do filme lacrimal. -Rebaixamento do nível de consciência; 
-Reflexo corneano prejudicado; 
-Fechamento ocular incompleto; 
-Sedação; 
-Pacientes internados em UTI; 
-Doença ocular pré-existente. 

-Quemose. 

48.  (OSAE et al., 2017) -Instabilidade da lágrima; 
-Sintomas oculares. 

-Idade; 
-Sexo feminino; 
-Deficiência de vitamina A; 
- Ceratite. 

-Sensação de queimação; 
-Sensação de corpo estranho; 
-Secura; 
-Fadiga ocular; 
-Vermelhidão. 

49.  (PFLUGFELDER; PAIVA, 
2017) 

-Instabilidade da lágrima. -Ambiente seco; 
-Uso de lente de contato; 
-Colírio com conservante; 
-Visualização prolongada de tela; 
-Uso de anticolinérgico sistêmicos; 
-Idosos; 
-Mulheres; 
-Cirurgia refrativa; 
-Autoimunidade sistêmica. 

- 

50.  (STAPLETON et al., 2017) -Instabilidade do filme 
lacrimal; 
-Sinais e sintomas oculares. 

-Baixa umidade; 
-Idosos; 
-Sexo feminino;  
-Uso de computador; 
-Uso de lentes de contato; 

-Sensação de corpo estranho; 
-Secura; 
-Prurido; 
-Queimação; 
-Vermelhidão; 
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-Síndrome de Sjögren; 
-Disfunção da glândula meibomiana; 
-Diabetes; 
-Transplante de células-tronco 
hematopoiéticas; 
-Medicamentos: anti-histamínicos, 
antidepressivos, ansiolíticos, anticolinérgicos, 
diuréticos, beta-bloqueadores; 
-Deficiência de vitamina A; 
-Cirurgia refrativa. 

-Visão embaçada. 

51.  (SULLIVAN et al., 2017) - -Sexo feminino; 
-Deficiência androgênica. 

- 

52.  (THULASI; DJALILIAN et 
al., 2017) 

-Volume insuficiente do filme 
lacrimal; 
-Sinais e sintomas oculares. 

- -Volume reduzidos das lágrimas. 

53.  (WILLCOX et al., 2017) -Instabilidade do filme 
lacrimal. 

-Uso de telas; 
-Grandes altitudes; 
-Ar frio e seco; 
-Lentes de contato; 
-Sexo feminino. 

-Visão embaçada. 

54.  (WOLFFSOHN et al., 
2017) 

-Instabilidade do filme 
lacrimal; 
-Sinais e sintomas oculares. 

- - 

55.  (ZHANG et al., 2017) -Instabilidade do filme 
lacrimal. 

- -Irritação nos olhos; 
-Queimação; 
-Ardor; 
-Visão embaçada. 

2016 

56.  (ARAÚJO, 2016) -Hiposecreção lacrimal; 
-Sinais oculares. 

-Ventilação mecânica; 
-Fechamento palpebral incompleto; 
-Proptose; 
-Edema palpebral. 
-Pacientes em UTI; 
-Ventilação mecânica; 
-Sedação; 
-Redução do nível de consciência; 
-Sexo feminino; 
-Envelhecimento; 
-Doenças autoimunes; 

-Volumetria lacrimal diminuída; 
-Hiperemia; 
-Vasos sanguíneos dilatados na 
superfície ocular; 
-Secreção mucosa; 
-Placas mucosas; 
-Filamentos mucoides; 
-Quemose. 
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-Uso de lentes de contato; 
-Leitura prolongada; 
-Alergias; 
-Hipertensão; 
-Diabetes Melitos; 
-Lesões neurológicas com perda sensorial 
reflexa motora; 
-Regime de tratamento; 
-Deficiência de vitamina A. 

57.  (ARAÚJO et al., 2016) -Deficiência do filme lacrimal; 
-Presença de sintomas. 

-Fatores ambientais (Ar-condicionado e 
umidade baixa); 
-Piscar menor ou igual a 5 vezes por minuto; 
-Lagoftalmia; 
-Sedação; 
-Efeitos colaterais de agentes farmacêuticos, 
como diuréticos, analgésicos, sedativos e 
agentes bloqueadores neuromusculares; 
-Terapia com ventilação mecânica; 
-Lesões neurológicas com perda sensorial ou 
motora reflexa; 
-Danos na superfície ocular; 
-Tempo de internação na UTI maior que 24h. 

-Volume lacrimal reduzido. 

58.  (ASIEDU et al., 2016) -Instabilidade do filme 
lacrimal; 
-Sintomas oculares. 

- - 

59.  (BAKKAR et al., 2016) -Deficiência quantitativa do 
filme lacrimal; 
-Presença de sinais e 
sintomas clínicos. 

-Idade avançada; 
-Sexo feminino; 
-Uso de lentes de contato; 
-Doenças autoimunes, por exemplo artrite 
reumatoide; 
-Diabetes Melitos; 
-Cirurgia refrativa; 
-Alterações ambientais, tais como 
temperatura e umidade. 

-Sensação arenosa; 
-Sensação de corpo estranho; 
-Visão turva; 
-Secura ocular. 

60.  (BOTARELLI, 2016) -Deficiência quantitativa do 
filme lacrimal; 
-Presença de sinais e 
sintomas clínicos. 

-Lagoftalmia; 
-Redução ou ausência do reflexo espontâneo 
do piscar; 
-Terapia com ventilação mecânica; 
-Sexo feminino; 

-Hiperemia; 
-Vasos sanguíneos dilatados na 
superfície ocular; 
-Secreção mucosa; 
-Placas mucosas; 
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-Doença autoimune; 
-Tabagismo; 
-Envelhecimento; 
-Máscaras de ventilação mecânica não-
invasiva mal adaptadas; 
-Nebulização de medicamentos com alto 
fluxo; 
-Ausência do reflexo sensorial da córnea; 
-Medicamentos (antibióticos; opioides; 
sedativos); 
-Fatores ambientais: Ar-condicionado; Vento 
excessivo; Baixa umidade;  
-Leitura prolongada; 
-Tratamento cirúrgico; 
-Cirurgias oculares; 
-Colírio anti-glaucoma e com conservantes; 
-Leucocitose; 
-Lentes de contato; 
-Deficiência de vitamina A; 
-Uso prolongado de dispositivos tecnológicos 
visuais; 
-Uso de dispositivos de oxigenoterapia 
(macronebulizador, máscara de Venturi, 
cateter nasal); 
-Ausência de resposta reflexa dos nervos 
cranianos III, IV e VI; 
-Redução ou ausência do reflexo córneo 
palpebral; 
-Agentes tópicos (colírios). 

-Filamentos mucoides; 
-Quemose; 
-Volume lacrimal reduzido; 
- Ardência ocular; 
-Sensação de corpo estranho; 
-Visão turva. 
 

61.  (CÂMARA et al., 2016) -Deficiência quantitativa do 
filme lacrimal; 
-Presença de sinais e 
sintomas clínicos. 

-Pacientes críticos. - 

62.  (CASILLAS-CHAVARIN et 
al., 2016) 

-Deficiência do filme lacrimal. -Lagoftalmia; 
-Alteração do piscar; 
-Alteração do nível de consciência; 
-Sedação; 
-Pacientes críticos. 

-Volumetria lacrimal diminuída; 
- Secreção conjuntival. 

63.  (DÍAZ, 2016) - -Fechamento palpebral deficiente; -Quemose. 
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-Uso de sedativos; 
-Uso de relaxantes musculares;  
-Edema periorbital; 
-Exposição ao globo ocular; 
-Hospitalização prolongada na UTI; 
-Ventilação mecânica; 
-Oxigenoterapia; 
-Mecanismo de piscar reduzido; 
-Baixo escore na escala de coma de Glasgow; 
-Fatores ambientais; 
-Lesões neurológicas com perda de sensorial 
e reflexos motores; 
-Pacientes críticos internados em UTI; 
-Idosos. 

64.  (FRANÇA et al., 2016) -Deficiência quantitativa do 
filme lacrimal; 
-Presença de sinais e 
sintomas clínicos. 

-Fechamento palpebral incompleto; 
-Alterações em fatores ambientais, como 
baixa umidade do ar, fluxo aéreo de alta 
velocidade; 
-Frequência de piscar menor que 5 vezes por 
minuto; 
-Uso de drogas como anti-histamínicos, 
betabloqueadores, antiespasmódicos, 
diuréticos; 
-Oxigenoterapia; 
-Pacientes críticos em UTI; 
-Centro cirúrgico; 
-Uso de drogas bloqueadoras musculares; 
-Diminuição do escore na escala de coma de 
Glasgow; 
-Redução do nível de consciência. 

-Volumetria lacrimal diminuída. 

65.  (HOLLAND et al., 2016) -Sinais e sintomas oculares. - - 

66.  (KALHORI et al., 2016) - -Fechamento palpebral incompleto; 
-Mecanismo de piscar diminuído; 
-Pacientes em UTI; 
-Redução do nível de consciência. 

- 

67.  (MALAFA et al., 2016) -Deficiência quantitativa do 
filme lacrimal; 
-Presença de sinais e 
sintomas clínicos. 

-Fechamento palpebral incompleto 
(lagoftalmia); 
-Mecanismo de piscar diminuído; 
-Uso de oxigênio (máscaras faciais); 

-Redução da quantidade lacrimal; 
-Visão turva; 
-Sensação de corpo estranho. 
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-Olho seco; 
-Proptose; 
-Idade avançada; 
-Pacientes em perioperatório; 
-Abrasão corneana; 
-Anestesia geral; 
-Cirurgia longa (> 60 a 90 min). 

68.  (OLANIYAN et al., 2016) -Alteração no filme lacrimal; 
-Sintomas de desconforto. 

-Cirurgia refrativa; 
-Deficiência de vitamina A; 
-Radioterapia; 
-Transplante de medula óssea; 
-Certas classes de medicamentos sistêmicos 
e oculares, incluindo ansiolíticos, 
antidepressivos, anti-histamínicos; 
-Tabagismo; 
-Sexo feminino; 
-Idade avançada. 

-Sensação de areia nos olhos; 
-Queimação; 
-Sensação de secura; 
-Vermelhidão nos olhos; 
-Secreção mucosa e crostas; 
-Volume lacrimal reduzido. 

69.  (OLIVEIRA et al., 2016) - -Ausência ou diminuição do reflexo de piscar; 
-Incompleto fechamento palpebral; 
-Ventilação mecânica invasiva; 
-Alto fluxo de 02 com máscara mal adaptada; 
-Uso de sedação; 
-Diminuição do escore da escala de coma de 
glasgow; 
-Aumento do tempo de internação hospitalar; 
-Drogas vasoativas; 
-Falência de órgãos; 
-Medicamentos: Anti-histamínicos, atropina, 
fenotiazidas, antidepressivos, relaxantes ou 
bloqueadores musculares. 

- 

70.  (ONG et al., 2016) -Diminuição na produção das 
lágrimas. 

-Idade avançada; 
-Sexo feminino; 
-Doença da tireoide; 
-Uso de medicamentos (antidepressivos e 
ansiolíticos). 

-Secura; 
-Queimação; 
-Visão borrada ou flutuante; 
-Volumetria lacrimal diminuída. 

71.  (PARTENHAUSER; 
BERNKOP-SCHNURCH, 
2016) 

-Deficiência quantitativa do 
filme lacrimal; 
-Presença de sinais e 
sintomas clínicos. 

- -Volumetria lacrimal diminuída. 
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72.  (SAREZKY, MASSARO-
GIORDANO, BUNYA, 
2016) 

-Alteração no filme lacrimal. - - 

73.  (SOLANO; GRANADOS; 
RODRÍGUEZ, 2016) 

- -Escore baixo na escala de Glasgow; 
-Permanência na UTI; 
-Ventilação mecânica; 
-Uso de relaxantes musculares; 
-Insuficiência de múltiplos órgãos; 
-Sedação; 
-Fechamento incompleto da pálpebra; 
-Mecanismo de piscar diminuído; 
-Medicamentos como: atropina, anti-
histamínicos e antidepressivos tricíclicos. 

- 

74.  (TSUBOTA et al., 2016) -Filme lacrimal instável; 
-Sintomas oculares. 

-Fechamento palpebral incompleto; 
-Envelhecimento; 
-Lentes de contato; 
-Cirurgias refrativas. 

-Redução do volume lacrimal. 

2015 

75.  (ALANSARI; HIJAZI; 
MAGHRABI, 2015) 

-Deficiência quantitativa do 
filme lacrimal; 
-Presença de sinais clínicos. 

-Fechamento palpebral incompleto; 
-Mecanismo de piscar diminuído; 
-Sedação; 
-Pacientes em UTI. 

-Volumetria lacrimal diminuída. 

76.  (AMPARO; 
SCHAUMBERG; DANA, 
2015) 

- -Uso de lentes de contato. -Desconforto; 
-Visão turva; 
-Ardor; 
-Sensação de corpo estranho. 

77.  (ARAÚJO et al., 2015) -Deficiência quantitativa do 
filme lacrimal; 
-Presença de sinais e 
sintomas clínicos. 

-Pacientes internados em UTI; 
-Ventilação mecânica. 

- 

78.  (BOTARELLI et al., 2015) -Deficiência quantitativa do 
filme lacrimal; 
-Presença de sinais e 
sintomas clínicos. 

-Incompleto fechamento palpebral; 
-Diminuição do reflexo de piscar; 
-Ventilação mecânica; 
-Sedação; 
-Bloqueadores neuromusculares; 
-Uso de medicações específicas; 
-Pacientes internados em UTI. 

-Volumetria lacrimal diminuída. 

79.  (EBADI et al., 2015) - -Nível diminuído de consciência; 
-Lagoftalmia; 

-Volumetria lacrimal reduzida; 
-Secura ocular. 
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-Diminuição do reflexo de piscar; 
-Ceratite; 
-Ventilação mecânica; 
-Pacientes internados em UTI; 
-Sedação e uso de relaxantes musculares. 

80.  (ESPER et al., 2015) - -Sedação; 
-Relaxante muscular; 
-Disfunção orgânica múltiplas; 
-Ventilação mecânica. 

- 

81.  (FERNANDES, 2015) -Diminuição quantitativa do 
filme lacrimal; 
-Sinais e sintomas oculares. 

-Fechamento palpebral incompleto; 
-Mecanismo de piscar diminuído; 
-Idosos; 
-Sexo feminino; 
-Hipovitaminose A; 
-Doenças autoimunes (Artrite Reumatoide, 
Lúpus, Miastenia Gravis, Síndrome de 
Sjögren); 
-Doenças sistêmicas (Acidente Vascular 
Encefálico, Hiperlipdemia, Diabetes Mellitus, 
Hipertensão Arterial Sistêmica). 

- Volumetria insuficiente; 
-Hiperemia; 
-Vasos sanguíneos dilatados na 
superfície ocular; 
-Sensação de prurido ocular;  
-Visão turva;  
-Quemose; 
-Excesso de secreção mucosa; 
-Sensação de ardor; 
-Sensação arenosa;  
-Sensação de corpo estranho; 
-Fadiga ocular. 

82.  (KURUVILLA et al., 2015) -Sinais e sintomas oculares. -Fechamento ocular incompleto; 
-Diminuição do reflexo corneano; 
-Permeabilidade vascular alterada; 
-Ventilação mecânica;  
-Sedação; 
-Uso de bloqueadores neuromusculares. 

-Diminuição da formação de lágrimas. 

83.  (SERÉS et al., 2015) -Alteração do filme lacrimal. - - 

84.  (TAN et al., 2015) -Sintomas oculares. -Sexo feminino; 
-Lente de contato; 
-Olho seco; 
-Medicamentos. 

-Sensação de secura; 
-Sensação de areia nos olhos. 

85.  (YANG et al., 2015) -Instabilidade do filme 
lacrimal. 

-Diabetes Melitos;  
-Transplante de células-tronco 
hematopoiéticas; 
-Radioterapia de cabeça e pescoço; 
-Anti-histamínicos; 
-Antidepressivos; 
-Lentes de contato; 

- 
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-Exposição a telas. 

86.  (YEH; GRAHAM; LIN, 
2015) 

-Instabilidade do filme 
lacrimal. 

-Sexo feminino. - 

2014 

87.  (AHN et al., 2014) - -Tabagismo; 
-Exposição a tela; 
-Hipertensão; 
-Artrite reumatoide; 
-Doença da tireoide; 
-Cirurgia refrativa. 

- 

88.  (ALVES et al., 2014) - -Fatores ambientais (umidade do ambiente, 
fluxo de ar, temperatura, níveis elevados de 
poluentes); 
-Síndrome de Sjögren; 
-Diabetes melitos; 
-Ceratite; 
-Exposição a telas; 
-Envelhecimento; 
-Sexo feminino 
-Condições alérgicas ou autoimunes (artrite 
reumatóide e lúpus eritematoso sistêmico); 
-Uso de lentes de contato; 
-Redução na frequência do piscar. 

-Desconforto ocular; 
-Alterações no volume da composição 
do filme lacrimal. 

89.  (BITTON, WITTICH, 
2014) 

-Sintomas oculares. - - 

90.  (BRON et al., 2014) -Instabilidade do filme 
lacrimal; 
-Volumetria insuficiente. 

-Uso de lentes de contato; 
-Exposição prolongada a tela; 
-Mecanismo de piscar diminuído; 
-Sexo feminino; 
-Idosos; 
-Síndrome de Sjogren; 
-Cirurgia refrativa; 
-Cirurgia de Catarata; 
-Terapia para glaucoma. 

-Desconforto ocular. 

91.  (DOUGHTY, 2014) -Instabilidade do filme 
lacrimal. 

-Idosos. - 

92.  (FOULKS; 
PFLUGFELDER, 2014) 

-Alteração do filme lacrimal. - -Inflamação da superfície ocular; 
-Volume lacrimal reduzido. 
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93.  (HAN et al., 2014) -Disfunção do filme lacrimal. -Sexo feminino; 
-Idosos; 
-Uso de lentes de contato. 

-Irritação ocular; 
-Instabilidade do filme lacrimal; 
-Fadiga ocular; 
-Sensação de corpo estranho; 
-Secura; 
-Prurido; 
-Vermelhidão. 

94.  (HORNG et al., 2014) - -Sedação intensa; 
-Relaxantes musculares; 
-Posição inadequada das pálpebras; 
-Pacientes em UTI; 
-Reflexos de piscar prejudicados; 
-Desequilíbrio de fluidos; 
-Ventilação com pressão positiva; 

- 

95.  (LEADINGHAM et al., 
2014) 

-Diminuição da produção de 
lágrimas; 
-Sinais clínicos oculares. 

-Fechamento incompleto da pálpebra; 
-Sedação; 
-Nível de consciência reduzido; 
-Ventilação mecânica; 
-Edema palpebral. 

-Volume reduzido das lágrimas. 
-Vermelhidão conjuntiva; 
-Placas mucosas; 
-Crostas nas margens das pálpebras. 

96.  (LEHPAMER et al., 2014) -Alterações no filme lacrimal. -Falha no fechamento palpebral; 
-Sedação; 
-Ventilação mecânica; 
-Lagoftalmia; 
-Problemas neuromusculares; 
-Estado mental alterado; 
-Proptose; 
-Pacientes em UTI; 

- 

97.  (ONWUBIKO et al., 2014) -Instabilidade do filme 
lacrimal. 

-Exposição ao vento; 
-Idosos. 

-Volume lacrimal reduzido. 

98.  (YAÑEZ-SOTO et al., 
2014) 

-Deficiência do filme lacrimal; 
-Sinais e sintomas clínicos. 

-Mecanismo de piscar diminuído; 
-Baixa umidade; 
-Sexo feminino; 
-Idosos; 
-Síndrome de Sjogren; 
-Lentes de contato; 
-Ceratite; 
-Procedimento cirúrgico; 
-Diabetes. 

-Volumetria lacrimal diminuída; 
-Quemose. 
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99.  (YOKOI; BRON; 
GEORGIES, 2014) 

- -Utilização de computador e telas. - 

2013 

100.  (ALAVI et al., 2013) -Deficiência quantitativa do 
filme lacrimal; 
-Presença de sinais e 
sintomas clínicos. 

-Fechamento deficiente das pálpebras; 
-Sedativos; 
-Relaxantes musculares; 
-Pacientes em UTI. 

-Volumetria lacrimal diminuída; 
-Quemose. 

101.  (AZFAR; KHAN; ALZEER, 
2013) 

- -Pacientes críticos; 
-Ceratite; 
-Ventilação mecânica. 

-Hiperemia; 
-Secreção mucosa; 
-Visão turva; 
-Quemose. 

102.  (BURDA et al., 2013) - -Envelhecimento; 
-Diabetes Melitus. 

-Déficit de visão; 
-Cicatrizes e ulceração de córnea; 
-Prurido; 
-Hiperemia; 
-Sensação de corpo estranho; 
-Visão turva. 

103.  (DEMIREL et al., 2013) - -Diminuição ou falta de reflexo de piscar;  
-Ventilação mecânica com pressão; 
-Pacientes internados em UTI; 
-Ventilação mecânica; 
-Sedação; 
-Tratamentos relaxantes musculares. 

- 

104.  (DESCHAMPS et al., 
2013) 

- - -Redução da quantidade das lágrimas. 
-Visão turva. 

105.  (KAM et al., 2013) -Diminuição do filme lacrimal; 
-Sinais oculares. 

-Lagoftalmia; 
-Diminuição do reflexo de piscar; 
-Ventilação mecânica; 
-Pacientes em UTI. 

-Volumetria lacrimal diminuída; 
-Quemose. 

106.  (NGO et al., 2013) -Instabilidade do filme 
lacrimal; 
-Presença de sinais e 
sintomas clínicos. 

- -Volumetria lacrimal diminuída; 
-Secura; 
-Queimação; 
-Fadiga. 

107.  (SARITAS et al., 2013) -Deficiência quantitativa do 
filme lacrimal; 
-Presença de sinais e 
sintomas clínicos. 

-Fechamento palpebral incompleto; 
-Mecanismo de piscar diminuído; 
-Pacientes em UTI; 
-Agentes paralisantes e sedativos, anti-
histamínicos e antidepressivos. 

-Hiperemia; 
-Secreção mucosa; 
-Volumetria lacrimal diminuída. 
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108.  (SWEENEY; MILLAR; 
RAJU, 2013) 

-Instabilidade do filme 
lacrimal. 

-Cirurgia das pálpebras; 
-Cirurgia refrativa; 
-Envelhecimento; 
-Condições ambientais externas, como 
temperatura, umidade, ar condicionado, 
poluição do ar, incluindo fumaça e outras 
substâncias irritantes atmosféricas, e até 
correntes de ar; 

 

109.  (VEHOF et al., 2013) - -Sexo feminino; 
-Idosos. 

-Desconforto ocular; 
-Irritação ocular. 

110.  (VICENTE-HERRERO et 
al., 2013) 

-Sintomas oculares. 
-Deficiência na quantidade do 
filme lacrimal; 
-Perda do mecanismo 
homeostático da unidade 
funcional lacrimal. 

-Mecanismo de piscar diminuído; 
-Uso de lentes de contatos; 
-Fechamento palpebral incompleto; 
-Mecanismo de piscar diminuído; 
-Uso de telas de exibição; 
-Idosos; 
-Mulheres; 
-Doenças autoimunes; 
-Condições ambientais (baixa umidade 
relativa, alta temperatura, poluição). 

-Visão embaçada;  
-Inflamação da superfície ocular; 
-Volumetria lacrimal diminuída; 
-Fadiga; 
-Irritação nos olhos; 
-Visão turva; 
-Hiperemia. 

111.  (WERLI-ALVARENGA et 
al., 2013) 

-Insuficiência do filme 
lacrimal; 
-Presença de sinais e 
sintomas clínicos. 

- Fechamento palpebral incompleto; 
-Mecanismo de piscar diminuído; 
-Idosos; 
-Mulheres; 
-Sedação; 
-Coma; 
-Pacientes em UTI. 

- 

2012 

112.  (DOAN, 2012) - -Alergia. - 

113.  (GRIXTI; SADRI; DATTA, 
2012a) 

 -Fechamento palpebral incompleto; 
-Mecanismo de piscar diminuído; 
-Sedação contínua; 
-Bloqueadores neuromusculares; 
-Permanência na UTI; 
-Oxigenoterapia com dispositivos de alto 
fluxo; 
-Anestesia geral; 
-Falência de múltiplos órgãos. 

-Quemose; 
-Hiperemia; 
-Secreção mucosa; 
-Volumetria lacrimal diminuída. 
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114.  (GRIXTI; SADRI; DATTA, 
2012b) 

- -Pacientes críticos. - 

115.  (GUILLEMIN et al., 2012) -Deficiência do filme lacrimal. -Idosos. -Desconforto; 
-Secura; 
-Degradação do desempenho visual. 

116.  (JAMMAL et al., 2012) - -Fechamento incompleto da pálpebra; 
-Pacientes em UTI; 
-Sedação; 
-Ventilação mecânica. 

- 

117.  (LANE, 2012) - -Fechamento palpebral incompleto; 
-Mecanismo de piscar diminuído; 
-Proptose. 

- 

118.  (MCGINNIGLE; NAROO; 
EPERJESI, 2012) 

-Instabilidade do filme 
lacrimal. 

-Anormalidades na pálpebra; 
-Disfunção da glândula meibomiana; 
-Alergia; 
-Uso de lentes de contato; 
-Doença auto-imune; 
-Envelhecimento. 

-Sensação de queimação; 
-Sensação arenosa; 
-Vermelhidão; 
-Fadiga ocular. 

119.  (SULLIVAN et al., 2012)  -Instabilidade do filme 
lacrimal. 

-Sexo feminino; 
-Hipertensão. 

- 

2011 

120.  (DOUGHERTY, 
NICHOLS, NICHOLS, 
2011) 

-Sintomas oculares. -Sexo feminino. - 

121.  (GÜLER; EŞER; 
EĞRILMEZ, 2011) 

-Deficiência quantitativa do 
filme lacrimal; 
-Presença de sinais e 
sintomas clínicos. 

-Fechamento palpebral incompleto; 
-Mecanismo de piscar diminuído; 
-Pacientes em UTI; 
-Terapia com ventilação mecânica; 
-Bloqueio neuromuscular; 
-Sedação. 

-Volumetria lacrimal diminuída. 

122.  (KAM; HAYES; JOSHI, 
2011) 

- -Fechamento palpebral incompleto; 
-Mecanismo de piscar diminuído; 
- Pacientes em UTI; 
-Ventilação mecânica; 
-Sedação. 

- 

123.  (RIDDER et al., 2011) -Instabilidade do filme 
lacrimal. 

-Uso de anti-histamínico; 
-Antidepressivos; 
-Betabloqueadores; 

-Secura ocular; 
-Queimação; 
-Prurido; 
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-Baixa umidade; 
-Idosos; 
-Sexo feminino; 
-Deficiência de androgênio; 
-Deficiência de vitamina A; 
-Cirurgia refrativa; 
-Transplante de células tronco; 
-Radioterapia; 
-Diabetes. 

-Vermelhidão;  
-Visão turva. 

124.  (UCHINO et al., 2011) -Redução quantitativa do 
filme lacrimal. 
-Sinais e sintomas oculares. 

-Uso de lentes de contato; 
-Fechamento palpebral incompleto; 
-Mecanismo de piscar diminuído; 
-Sexo feminino; 
-Uso de dispositivos visuais; 
-Lentes de contato. 

-Irritação frequente; 
-Secura; 
-Volumetria lacrimal diminuída; 
-Fadiga. 

125.  (WERLI-ALVARENGA et 
al., 2011) 

- -Ceratopatia; 
-Abrasão corneana; 
-Fechamento palpebral ineficaz; 
-Sedação e o coma; 
-Ausência do reflexo de piscar; 
-Medicamentos como atropina, anti-
histamínicos e antidepressivos; 
-Ventilação mecânica; 
-Sedação. 

- 

126.  (YOUNG et al., 2011) -Diminuição do filme lacrimal. -Ambientes esfumaçados, empoeirados ou 
poluídos; 
-Vento forte; 
-Ar-condicionado; 
-Sexo feminino; 
-Uso de lentes de contato. 

-Volumetria lacrimal diminuída. 

2010 

127.  (FONSECA; ARRUDA; 
ROCHA, 2010) 

-Instabilidade do filme 
lacrimal; 
-Sintomas oculares. 

-Idosos; 
-Mulheres; 
-Baixa frequência do piscar; 
-Ação de drogas sistêmicas; 
-Deficiência de vitamina A; 
-Medicações tópicas e conservantes; 
-Uso de lentes de contato; 
-Doenças da superfície ocular; 

-Sensação de corpo estranho; 
-Queimação; 
-Prurido; 
-Visão embaçada. 
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-Cirurgia refrativa; 
-Diabetes Melitos; 
-Fatores ambientais (baixa umidade, vento). 

128.  (GUILLON, MAÏSSA, 
2010) 

-Diminuição da quantidade do 
filme lacrimal. 

-Sexo feminino; 
-Idade avançada. 

-Diminuição da produção de lágrimas. 

129.  (MONTÉS-MICÓ et al., 
2010) 

-Alteração na integridade do 
filme lacrimal. 

- - 

130.  (RODRÍGUEZ-TORRES 
et al., 2010) 

-Deficiência quantitativa do 
filme lacrimal; 
-Sinais oculares. 

-Fechamento palpebral incompleto; 
-Mecanismo de piscar diminuído; 
-Uso de lente de contato; 
-Sexo feminino; 
-Doenças autoimunes. 

-Hiperemia; 
-Inflamação; 
-Volumetria lacrimal diminuída. 

2009 

131.  (BLACKIE et al., 2009) -Sintomas oculares. - - 

132.  (CREUZOT-GARCHER, 
2009) 

-Instabilidade do filme 
lacrimal; 
-Sintomas de desconforto. 

-Fumar; 
-Posicionamento da tela do computador; 
-Medicações sistêmicas, anti-histamínicos, 
antidepressivos, diuréticos e 
betabloqueadores. 

- 

133.  (EZRA et al., 2009) - -Fechamento incompleto da pálpebra; 
-Mecanismo de piscar diminuído; 
-Uso de relaxantes musculares. 

-Hiperemia; 
-Secreção mucosa; 
-Edema circundante da córnea. 

134.  (JOHNSON, 2009) - -Uso prolongado de computador. -Desconforto ocular; 
-Visão turva; 
-Olhos vermelhos; 
-Sensação de corpo estranho; 
-Ardência; 
-Prurido; 
-Fadiga Ocular. 

135.  (OH et al., 2008) -Deficiência quantitativa do 
filme lacrimal. 

-Fechamento incompleto das pálpebras; 
-Dispositivo de suporte ventilatório; 
-Relaxantes musculares; 
-Tempo de internação prolongada UTI; 
-Doenças neurológicas. 

-Volume das lágrimas reduzido. 
-Quemose; 
-Hiperemia; 
-Visão turva. 

136.  (SCHAUMBERG et al., 
2009) 

-Sintomas oculares. -Hipertensão. -Fadiga ocular; 
-Distúrbios visuais. 

2008 

137.  (LEMP, 2008) -Sintomas oculares. -Correntes de vento; - 
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-Presença de lentes de contato; 
-Uso prolongado de telas de vídeo; 
-Idosos; 
-Mulheres; 
-Doenças autoimunes sistêmicas (mais 
proeminente síndrome de Sjögren);  
-Diminuição da sensibilidade corneana;  
-Cirurgia refrativa; 
-Anormalidades no piscar; 
-Diabetes Melitos; 
-Deficiência de vitamina A; 
-Doença do enxerto contra o hospedeiro. 

138.  (MCHUGH et al., 2008) -Hiposecreção lacrimal. -Fechamento palpebral incompleto; 
-Mecanismo de piscar diminuído. 
-Idosos; 
-Ventilação mecânica; 
-Uso de sedação; 
-Tempo prolongado de internação na UTI. 

-Hiperemia; 
-Quemose; 
-Volumetria lacrimal diminuída. 

139.  (RAMÍREZ et al., 2008) - -Fechamento palpebral incompleto; 
-Pacientes internados em UTI. 

- 

140.  (RONG et al., 2008) -Hiposecreção lacrimal. - - 

141.  (ROSENBERG; EISEN, 
2008) 

- -Lagoftalmia; 
-Paciente em UTI. 

- 

2007 

142.  (FOULKS, 2007) -Instabilidade do filme 
lacrimal. 
-Sintomas oculares. 

- - 

143.  (KLENKLER; 
SHEARDOWN; JONES, 
2007) 

-Deficiência quantitativa do 
filme lacrimal; 
-Sinais e sintomas oculares. 

-Fechamento palpebral incompleto; 
-Uso de medicamentos. 

-Uso de lentes de contato; 
-Secreção mucosa; 
-Visão turva; 
-Volumetria lacrimal diminuída; 
-Hiperemia. 

144.  (MONTÉS-MICÓ, 2007) -Diminuição do filme lacrimal. -Alteração do piscar. -Secreção conjuntival; 
-Volumetria diminuída; 
-Visão embaçada. 

2006 

145.  (CHALMERS; BEGLEY, 
2006) 

-Sintomas oculares. -Idosos; 
-Mulheres; 

- 
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-Uso de lentes de contato; 
-Uso de computador. 

146.  (CREUZOT-GARCHER, 
2006) 

-Ressecamento da superfície 
ocular. 
-Sinais e sintomas oculares. 

- Uso de lentes de contato; 
-Sexo feminino; 
-Uso de anti-inflamatórios. 

-Hiperemia; 
-Inflamação; 
-Volume das lágrimas reduzido; 
-Visão turva. 

147.  (MCMONNIES, 2006) -Deficiência quantitativa do 
filme lacrimal; 
-Sinais e sintomas oculares. 

-Fechamento palpebral incompleto; 
-Mecanismo de piscar diminuído; 
-Uso de lentes de contato; 
-Uso de ar-condicionado; 
-Fumaça de cigarro; 
-Uso de medicamentos. 

-Secura; 
-Sensação de corpo estranho; 
-Volumetria lacrimal diminuída. 

148.  (SIVASANKAR et al., 
2018) 

- -Uso de relaxantes musculares 
-Sedação; 
-Ventilação mecânica; 
-Fechamento inadequado da pálpebra; 
-Pacientes em UTI; 
-Ceratopatia. 

- 

2005 

149.  (DAWSON, 2005) - -Pacientes gravemente doentes; 
-Fechamento deficiente das pálpebras; 
-Redução da capacidade de usar o reflexo de 
piscar de proteção; 
-Uso de agentes sedativos; 
-Ventilação artificial. 

- 

150.  (GILBARD, 2005) -Diminuição da quantidade do 
filme lacrimal; 
-Sintomas oculares. 

-Sexo feminino; 
-Diabetes Melitos; 
-Uso de lentes de contato; 
-Cirurgia ocular. 

-Irritação arenosa/áspera; 
-Secura; 
-Sensação de queimação nos olhos; 
-Fadiga ocular. 
 

151.  (GUILLON; MAISSA, 
2005) 

-Deficiência lacrimal; 
-Sintomas de desconforto. 

-Uso de lentes de contato. - 

152.  (HOM; LAND, 2005) - -Idosos. - 

153.  (OUSLER et al., 2005) -Deficiência na quantidade do 
filme lacrimal; 
-Sintomas oculares. 

-Fechamento palpebral incompleto; 
-Mecanismo de piscar diminuído; 
-Idosos; 
-Mulheres; 
-Umidade, movimento e temperatura do ar; 

-Queimação; 
-Sensação de corpo estranho; 
-Sensação de secura. 
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-Medicações sistêmicas. 

154.  (TOMLINSON; KHANAL, 
2005) 

-Deficiência quantitativa do 
filme lacrimal. 

-Fechamento palpebral incompleto; 
-Mecanismo de piscar diminuído. 

-Secreção mucosa; 
-Volumetria lacrimal diminuída. 

2004 

155.  (BELMONTE et al., 2004) - -Uso de lentes de contato; 
-Ceratite. 

-Sensação de irritação; 
-Prurido; 
-Queimação; 
-Secura; 
-Sensação de corpo estranho. 

156.  (JOHNSONA; MURPHYA, 
2004) 

-Filme lacrimal anormal, 
deficiência lacrimal. 

-Fechamento palpebral incompleto. -Inflamação; 
-Irritação ocular; 
-Volumetria lacrimal diminuída. 

2003 

157.  (GREGORY, 2003) - -Fechamento palpebral incompleto; 
-Mecanismo de piscar diminuído; 
-Pacientes em cuidados intensivos; 
-Sedação; 
-Ventilação mecânica; 
-Uso de relaxantes musculares. 

- 

158.  (MATHERS, 2003) -Deficiência quantitativa do 
filme lacrimal. 

-Fechamento palpebral incompleto; 
-Mecanismo de piscar diminuído; 
-Uso de lentes de contato; 
-Idosos; 
-Mulheres. 

-Redução no volume lacrimal. 

159.  (YOKOI; KOMURO, 2003) -Alteração do filme lacrimal. -Olho seco. - 

2002 

160.  (BEGLEY et al., 2002) -Redução da quantidade do 
filme lacrimal. 

-Fechamento palpebral incompleto; 
-Idosos; 
-Medicações sistêmicas; 
-Fatores ambientais. 

-Volume reduzido das lágrimas; 
-Secura frequentes ou constantes; 
-Queimação; 
-Aspecto áspero; 
-Prurido. 

2001 

161.  (BAUDOUIN, 2001) -Alteração do filme lacrimal 
(diminuição). 

-Mecanismo de piscar diminuído; 
-Sjögren; 
-Ceratite; 
-Alergias; 
-Colírios contendo conservantes; 
-Sexo feminino. 

-Volume reduzido das lágrimas. 
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162.  (BRON, 2001) -Diminuição da quantidade do 
filme lacrimal. 

-Sexo feminino; 
-Idade avançada; 
-Lagoftalmia; 
-Mecanismos de piscar diminuído. 

-Irritação ocular. 

163.  (ROLANDO; ZIERHUT, 
2001) 

-Alteração do filme lacrimal. -Mecanismos de piscar diminuído. 
-Sexo feminino; 
-Idosos; 
-Síndrome de Sjögren; 
-Deficiência de vitamina A; 
-Perda reflexa sensitiva ou motora; 
-Uso de lentes de contato; 
-Alergias; 
-Distúrbios auto-imunes; 
-Artrite reumatoide; 
-Lúpus. 

-Sensação de corpo estranho. 

2000 

164.  (MOSS; KLEIN; KLEIN, 
2000) 

- -Lentes de contato; 
-Tabagismo; 
-Sexo feminino; 
-Artrite; 
-Diabetes; 
-Doenças da tireoide; 
-Osteoporose. 

- 

165.  (PATEL; BOYD; BURNS, 
2000) 

-Alteração no filme lacrimal. -Idosos; 
-Piscar inadequado. 

 

1999 

166.  (MERCIECA et al., 1999) - -Sedação; 
-Lagoftalmia; 
-Uso de relaxantes musculares. 

- 

167.  (SURESH et al., 1999) - -Fechamento palpebral incompleto. - 

1998 

168.  (CUNNINGHAM; 
GOULDB, 1998) 

-Diminuição da produção do 
filme lacrimal. 
 

-Sedação; 
-Dispositivo de suporte ventilatório; 
-Reflexo de piscar diminuído; 
-Uso de relaxantes musculares. 

-Visão turva. 
 

169.  (TSUBOTA, 1988) -Deficiência na quantidade do 
filme lacrimal. 
-Sinais oculares. 

-Mecanismo de piscar diminuído; 
-Sedação. 

-Secreção mucosa; 
-Volumetria lacrimal diminuída. 
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ANEXO A – PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA EM 

PESQUISA 
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ANEXO B – CERTIFICADO DE CURSO SOBRE AVALIAÇÃO OCULAR 

 

 

 


