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1 INTRODUÇÃO  

1.1 Problematização e objeto de estudo 

O olho é um dos órgãos mais importantes dos cinco sentidos. Sendo que é o que 

mais capta informações do ambiente, logo, compreende-se que a visão é de extrema 

importância na vida social e profissional de uma pessoa (SÁ, 2015). Almeja-se a 

qualidade de vida após a alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e para tanto 

preservar a visão é primordial, para que este objetivo seja alcançado, o enfermeiro 

tem sua competência respaldada no que diz respeito sua presença e cuidados 

sistematizados na UTI. 

Segundo Botoni et al. (2011), a “lesão na córnea é lesão inflamatória ou 

infecciosa no tecido corneano que pode atingir camadas superficiais ou profundas, 

sendo classificada em traumática, superficial, infecciosa, degenerativa, ceratocone e 

miscelânea”.  

Em UTI de adultos, as lesões mais frequentes são do tipo traumático, superficial 

e infeccioso como mostra os autores a seguir: 

A lesão traumática mais frequente em pacientes internados na UTI é a abrasão 

corneana. Trata-se de lesão superficial no epitélio, passível de implementação de 

cuidados para a sua regressão (GUIMARÃES et al., 2011). As lesões superficiais 

referem-se à ceratite puntacta superficial e à ceratite de exposição. Elas podem ser 

causadas pela exposição ocular, com fechamento palpebral ineficaz e qualidade 

lagrimal inadequada (GUIMARÃES et al. 2011; PASCHOAL et al., 2008). “Dentre as 

lesões infecciosas mais comuns tem-se as ceratites infecciosas ulcerativas ou úlceras 

de córnea bacteriana”. Por tanto, “essas lesões podem ser prevenidas ou tratadas 

adequadamente. Por outro lado, podem levar a prejuízo visual temporário ou 

definitivo, dependendo do grau de acometimento tissular”. 

A Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) nº 07 de 24 de fevereiro de 2010 

“define a presença de um profissional fundamental em UTI o Inter consultor em 

oftalmologia”. Este profissional é indispensável na referida unidade, especialmente 

face o elevado risco para lesão na córnea em pacientes criticamente enfermos. 

Em um estudo de coorte no Brasil, com 254 pacientes, 59,4% dos participantes 

desenvolveram lesão na córnea, com tempo médio de aparecimento da lesão de 8 a 

9 dias. Ainda, neste mesmo estudo foram instituídos os fatores de risco para lesão na 

córnea. Com o tempo de internação maior que 8 a 9 dias; utilização de dispositivos de 
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assistência ventilatória; piscar de olhos menor que cinco vezes por minuto; presença 

de edema; pontuação na escala de coma de Glasgow (ECG) menor que sete e 

exposição do globo ocular (OLIVEIRA et al., 2011). 

Diante da elevada incidência de lesão na córnea, observa-se a necessidade da 

implementação de medidas preventivas para os pacientes de risco. Como um 

importante foco no trabalho do enfermeiro e a prevenção de agravos, este profissional 

torna-se fundamental para a identificação do risco, diagnóstico do problema, 

implementação de intervenções e avaliação dos resultados (CHINACA et al., 2014). 

Segundo Ercole et al. (2010), a “impossibilidade de manter um fechamento eficaz 

das pálpebras em pacientes internados em UTI faz com que esses apresentem um 

risco aumentado para o desenvolvimento de lesão na córnea”. Essa alteração tissular 

pode levar a consequências graves para o paciente após sua alta da UTI, prejudicando 

sua recuperação, qualidade de vida e reinserção na sociedade. Além disso, em 

potenciais doadores, a ausência de cuidado de enfermagem com as córneas pode 

resultar em sua perda. Para evitar a instalação desse agravo, esses cuidados são 

essenciais (ERCOLE et al., 2010).  

O Diagnóstico de Enfermagem (DE) que envolve fatores de risco para o 

desenvolvimento da lesão corneana são: tempo de internação prolongado; intubação; 

ventilação mecânica; traqueostomia; piscar de olhos menores que cinco vezes por 

minuto; uso de bloqueador muscular; presença de edema; utilização de oxigênio 

complementar; pontuação menor que sete na ECG e exposição do globo ocular 

(ALVARENGA et al., 2013). 

A assistência de enfermagem na UTI é complexa e envolve um cuidado de forma 

holística, atentando para possíveis fatores que desencadeiam o agravamento de 

patologias decorrentes da hospitalização (ERCOLE et al., 2010). O objeto de estudo 

é o cuidado ocular que deve estar presente na UTI, pois a ausência deste tipo de 

cuidado impacta negativamente a vida dos pacientes, com lesões e cegueira e, caso 

as córneas sejam doadas, poderão serem perdidas (CHIANCA et al., 2012). 

Por tanto, entende-se que o DE se define como julgamento clinico das respostas 

do indivíduo, família ou comunidade a problemas de saúde ou processos vitais 

reais/potenciais. Neste contexto, compreende-se o DE Risco de lesão na córnea como 

vulnerabilidade a desconforto ocular ou danos a córnea e a conjuntiva devido a 

quantidade reduzida ou a qualidade das lagrimas para hidratar o olho, que pode 

comprometer a saúde (HERDMAN et al., 2014). 
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Durante minha vivencia nas UTIs, pude notar como era realizado os cuidados 

oculares para os pacientes que ali se encontravam, utilizando-se gaze umidifica no 

soro fisiológico a 9%, sendo que esta medida não tem eficácia para prevenção 

segundo estudos cientifico, uma vez que a umidificação com soro fisiológico sem 

proteção desta região, sendo que tais medidas não são comprovadas sua eficiência e 

eficácia.   

Portanto, a lesão na córnea deve ser considerada como um problema de 

enfermagem, onde o enfermeiro precisa identificar o problema, para que se possa 

traçar o DE, considerando que é a segunda etapa da SAE. Sendo assim, a questão 

norteadora desta pesquisa é: Quais os fatores de risco para lesão na córnea?  
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1.2 Justificativa e Relevância do Estudo 

Chianca et al., (2011), através de um estudo de corte, apresentou o DE, sendo 

este aprovado North American Nursing Diagnosis Association (NANDA), o DE com 

Riscos para Lesão na Córnea. Sendo a definição do DE como “lesões inflamatórias 

ou infecciosas no tecido corneano que podem atingir camadas superficiais ou 

profundas”. Essas, se não prevenidas ou tratadas adequadamente, “podem levar a 

prejuízo visual temporário ou definitivo para o indivíduo, dependendo do grau de 

acometimento do tecido”. 

Partindo da data de inserção deste DE em 2015 na NANDA, surge a necessidade 

de verificar se há evidência na literatura se o profissional enfermeiro está usando em 

suas evidencias cientificas para sistematizar os pacientes que se encontram 

hospitalizados em UTI, utilizando o DE inseridos tão recente na NANDA e assim 

contribuir para uma melhora ou evitar que esses pacientes cheguem a desenvolverem 

uma injuria na região da córnea.   

Ao considerar que a úlcera de córnea é um tipo de lesão que, muitas vezes, pode 

deixar como sequela o leucoma (OLIVEIRA et al., 2011), “é imperiosa a sua prevenção 

quando, ainda, essa se encontra no estágio de lesão tipo puntacta”. “Houve regressão 

da puntacta em 14,3% dos casos. Esse número foi estimado somente para esse tipo 

de lesão, pois é o tipo de lesão que regride sem tratamento médico”. Nesse estágio, 

o enfermeiro pode oferecer o cuidado qualificado por meio da detecção precoce e 

intervenções de enfermagem com vistas à sua regressão sem tratamento médico 

(BATONI et al., 2011). 

O processo de enfermagem é dinâmico, portanto, as etapas são inter-

relacionadas. Na primeira etapa do processo de enfermagem, que corresponde à 

investigação, trata-se da coleta de dados (história do paciente e exame físico). 

Considerando o cuidado ocular, seria o exame da córnea e a avaliação geral do 

paciente atentando para os fatores de risco para lesão na córnea. Este pode ser 

realizado por enfermeiro treinado (ALVARENGA, 2010). 

Compreende-se que os pacientes se encontram critico necessitando de 

diagnósticos e intervenções prontamente realizados para maior chance de 

recuperação e com as melhores evidências científicas. Estes pacientes apresentam, 

frequentemente, falência de órgãos vitais, entre tais órgãos encontra-se as córneas. 

Logo, o perfil crítico do paciente impõe aos profissionais de saúde a necessidade de 

implementar rapidamente as melhores intervenções.  
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É sabido que é o enfermeiro o profissional que permanece por maior espaço de 

tempo com o paciente, para avalia este perfil de paciente, se faz necessário o 

conhecimento sobre o cuidado ocular, onde este torna-se essencial para um 

atendimento mais efetivo e humanizado.  

Com isso, este estudo se faz relevante para a comunidade acadêmica, quanto 

ao conhecimento deste DE e sua aplicabilidade, para a sociedade é poder evitar que 

o paciente de entrada em uma UTI por um problema qualquer e saia com a córnea 

lesionada e para o autor, a relevância é a possibilidade de contribuir para a difusão do 

conhecimento dos enfermeiros quanto ao DE para o risco de lesão na córnea, para 

que os enfermeiros possam incluir em seu cuidado Sistematizado para os pacientes 

que encontra-se hospitalizados a fim que tais cuidados sejam sistematizados dentro 

da ótica cientifica (OLIVEIRA et al., 2011). 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo geral  

Conhecer os fatores de riscos que contribuem para o desenvolvimento de lesões na 

córnea em pacientes na UTI. 

1.3.2 Objetivos específicos 

• Identificar o conhecimento dos enfermeiros sobre os riscos para lesão na córnea; 

• Descrever quais as medidas preventivas o enfermeiro vem usando para minimizar 

os riscos de lesão de córnea. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 O olho e sua importância 

O olho é um importante órgão receptor de informações e a percepção do mundo 

do ponto de vista do ser humano é em grande parte baseada naquilo que ele enxerga. 

O processo de visão pode ser envolvido em dois aspectos. O primeiro deles trata das 

propriedades físicas e estruturais do órgão, as células principais que contribuem 

diretamente para a formação da imagem e a forma como elas atuam. O segundo a 

propriedade perceptiva, ou seja, a sensação gerada pelo primeiro aspecto no 

indivíduo. (SÁ, 2015). 

O globo ocular possui um formato de esfera, com um diâmetro médio de 20 mm, 

sendo revestido por três membranas principais: a córnea, a coroide e a retina. A 

córnea é um tecido resistente e transparente, que cobre a superfície externa do órgão 

e tem como prolongamento a esclera que recobre o restante do órgão. A coroide, 

situada abaixo da esclera, é responsável pela nutrição do globo através de vasos 

sanguíneos, que possuem um revestimento substancialmente pigmentado ajudando 

a reduzir a quantidade de luz indesejável de entrada no olho. Na coroide é onde se 

situam o corpo ciliar e a íris, que se contrai ou se expande com o objetivo de controlar 

a quantidade de luz de entrada. A abertura central da íris é chamada pupila, e varia 

seu diâmetro de 2 a 8 mm, em média, de acordo com a intensidade de luz. Por fim, 

tem-se a retina, que é a membrana mais interna do olho onde se encontram as células 

receptoras de luz e ocorre a formação da imagem (GONZALEZ et al., 2010). 

O sentido da visão é um dos principais, senão o principal, meio de contato do 

ser humano com o universo. A partir dele ocorreu o nascimento de várias ciências. O 

conceito de luz iniciou a partir da observação da luz visível, seguido por conceitos de 

matéria, energia e muitos outros. Necessitando de uma grande região anatômica 

cerebral humana para processamento intelectual ou para decodificação, a função 

visual é iniciada pelo estímulo do órgão visual por ondas eletromagnéticas entre 380 

e 760nm de comprimento de onda, conceituando o chamado espectro visível. 

(CARVALHO et al., 2008). 

Por tanto, a córnea é uma estrutura transparente e avascular, que funciona como 

uma janela com função refrativa e protetora, através da qual passam os raios de luz 

em direção à retina. “Por ser a primeira estrutura pela qual a luz passa os processos 

que determinam redução de sua transparência, como infecções (ceratite), 
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degenerações e distrofias, causam embasamento visual e redução de acuidade 

visual”. 

Segundo Riordan et al. (2010), a córnea é um tecido transparente inserido na 

esclera ao nível do rebordo, sendo que a depressão circunferencial que ocorre nesta 

junção é o sulco escleral. A transparência da córnea deve-se à sua estrutura uniforme, 

avascular e dê turgescente. Córneas com problemas no endotélio ficam mais 

espessas e menos transparentes, causando baixa acuidade visual. 

A córnea recebe nutrição pelos vasos do limbo, humor aquoso e lágrimas. A 

superfície da córnea também consegue a maioria do oxigênio a partir da atmosfera 

(WITCHER et al., 2010). 

O filme lacrimal apresenta três componentes principais, óleo, água e mucina e 

três camadas. O óleo origina-se das glândulas sebáceas das pálpebras, forma a 

camada mais superficial do filme lacrimal e serve para retardar a evaporação do 

componente aquoso. A segunda camada do filme lacrimal consiste principalmente em 

uma mistura de água e mucina. A concentração de mucina é menor logo abaixo da 

camada oleosa e é maior na superfície ocular. Esta área profunda e com maior 

concentração de mucina pode ser considerada a terceira camada do filme lacrimal 

(WILSON et al., 2004). 

Os nervos sensoriais da córnea são derivados da primeira divisão (oftálmica) do 

quinto nervo craniano (trigêmeo) (RIORDAN et al., 2010). Como os pacientes 

criticamente enfermos podem se apresentar, comatosos ou sedados, a dor decorrente 

da lesão das camadas mais profundas da córnea não é sentida, o que aumenta o risco 

de sua progressão. 

 Para Koroloff et al. (2004), em pacientes criticamente doentes o reflexo de 

piscar, a sensibilidade corneana e a produção lacrimal podem encontrar-se 

comprometidos, uma vez que o filme lacrimal pode não estar em quantidade/qualidade 

suficiente ou não aderido à córnea. Soma-se a isso drogas que podem reduzir a 

quantidade de filme lacrimal produzido, bem como, sedação e coma que reduzem o 

reflexo de piscar e a sensibilidade na córnea. 

Segundo Werli-Alvarenga et al. (2011), pacientes criticamente doentes 

apresentam maior risco para lesão na córnea devido ao possível comprometimento 

dos mecanismos responsáveis pela lubrificação e proteção ocular. 
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2.2 O cuidado em UTI e o papel do enfermeiro 

A enfermagem vem acumulando no decorrer de sua história, juntamente com 

conhecimento empírico, teórico, o conhecimento científico, a executar suas atividades 

baseadas não somente em normas disciplinares, mas também em rotinas repetidas 

da sua atuação. Com a afirmação da Enfermagem como ciência, as modificações da 

clientela, da organização, do avanço tecnológico e dos próprios profissionais de 

Enfermagem, a prática da profissão deixa de ser mecânica, massificada e 

descontinua, utilizando-se de métodos de trabalho que favorecem a individualização 

e a continuidade da assistência de Enfermagem, bem como do estudo crítico do 

atendimento que se presta (CHAVES et al., 2012). 

Considera-se que o trabalho da enfermagem na UTI, é exercido por uma equipe 

multiprofissional, e a maneira operacional deste trabalho ocorre por divisão quanto 

aos serviços, oriundo de comandado por uma atividade intelectual que que é o 

enfermeiro, onde este coordena, orienta, dirige e supervisiona a equipe de 

enfermagem, este supervisiona principalmente o trabalho desenvolvido pela equipe 

de técnicos de enfermagem. Sendo o trabalho da enfermagem dentro da UTI um 

desafio constante principalmente para com as possíveis falhas como nos mostra ou 

autor a seguir.    

É da competência do enfermeiro a avaliação da assistência, sendo que o 

resultado desta avaliação implica muitas vezes na decisão sobre a assistência no dia 

seguinte. Portanto se no decorrer do dia houver falhas em uma decisão, isto 

ocasionará uma situação grave. Por isso o enfermeiro, nessa área, engloba o 

conhecimento profundo das necessidades dos pacientes no que se refere à doença 

enquanto processo mórbido e suas consequências (MONTANHOLI et al., 2011). 

 

 

A Lei do Exercício Profissional nº7498/86 relata que é uma 
das atividades privativas do enfermeiro prestar cuidados 
de maior complexidade técnica e que exijam 
conhecimentos científicos e, ainda, capacidade para 
tomar decisões imediatas (COFEN, 2010). 
 

 

 

Para Souza et al. (2011), “o conhecimento necessário para um enfermeiro de 

UTI vai desde a administração e efeito das drogas até o funcionamento e adequação 

de aparelhos, atividades estas que integram as atividades rotineiras de um 
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enfermeiro”. O papel do enfermeiro na unidade de tratamento intensivo consiste em 

obter a história do paciente, fazer exame físico, executar tratamento, aconselhando e 

ensinando a manutenção da saúde e orientando os enfermos para uma continuidade 

do tratamento e medidas. 

O enfermeiro que atua nesta unidade necessita ter conhecimento científico, 

prático e técnico, a fim de que possa tomar decisões rápidas e concretas, transmitindo 

segurança a toda equipe e principalmente diminuindo os riscos que ameaçam a vida 

do paciente. Os enfermeiros das UTIs devem ainda, aliar à fundamentação teórica 

(imprescindível) a capacidade de liderança, o trabalho, o discernimento, a iniciativa, a 

habilidade de ensino, a maturidade e a estabilidade emocional (MERIGHI et al., 2011). 

Por isso a constante atualização destes profissionais, é necessária, pois, 

desenvolvem com a equipe médica e de enfermagem habilidades para que possam 

atuar em situações inesperadas de forma objetiva e sincrônica na qual estão inseridos. 

Frente às características específicas da UTI, o trabalho em equipe torna-se crucial. O 

enfermeiro "deve ser uma pessoa tranquila, ágil, de raciocínio rápido, de forma a 

adaptar-se, de imediato, a cada situação que se apresente à sua frente" (SOUZA et 

al., 2011). 

Partindo da premissa de que a liderança pode e deve ser aprendida pelo 

enfermeiro, entendemos que o preparo em liderança deste profissional seja essencial 

para a sua prática diária na Terapia Intensiva. A busca de meios que viabilizem o 

desenvolvimento da habilidade de liderar do enfermeiro é fundamental, assim, 

salientamos o embasamento teórico e a comunicação, como instrumentos 

imprescindíveis na prática do enfermeiro de UTI (JESUS et al., 2011).  

Para finalizar a discussão sobre o papel do enfermeiro de Unidade de terapia 

intensiva, pode se dizer que o mesmo ocupa um importante papel nos momentos de 

fragilidade, dependência física e emocional do paciente, configura-se num importante 

ponto de apoio para a equipe quer seja no que se refere à educação e preparo quer 

seja, na coordenação do serviço de enfermagem, atua no limiar entre o humano e o 

tecnológico, frente a isso se conclui que o enfermeiro de UTI necessita dispor de 

habilidades e competências que o permitam desenvolver suas funções eficazmente 

aliando o conhecimento técnico científico e o domínio da tecnologia a humanização e 

individualização do cuidado (SOUZA et al., 2011). 
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2.3 A segurança do paciente 

A Segurança do Paciente é definida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) 

como a redução, a um mínimo aceitável, do risco de dano desnecessário associado 

ao cuidado de saúde prestado a este paciente, precisando este ser sistematizado. 

Ainda para a OMS, “o evento adverso é um incidente que resulta em dano não 

intencional decorrente da assistência, e não relacionado à evolução natural da doença 

de base do paciente”. No Brasil o Ministério da Saúde, em parceria com a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), inseriu esse tema na agenda prioritária do 

sistema de saúde público e privado do país, por meio do lançamento, em abril de 

2013, do Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP). 

No Brasil, por meio da Portaria GM/MS nº 529, de 1° de abril de 2013, “foi 

instituído PNSP com o objetivo de contribuir para a qualificação do cuidado em todos 

os estabelecimentos de Saúde”. O PNSP tem quatro eixos, sendo eles: o estímulo a 

uma prática assistencial segura; o envolvimento do cidadão na sua segurança; a 

inclusão do tema no ensino; e o incremento de pesquisa sobre ele. A cultura de 

segurança do paciente é elemento que perpassa todos esses eixos (BRASIL, 2016) 

A Portaria MS/GM nº 529/2013 estabelece que um conjunto de protocolos 

básicos, definidos pela OMS, deva ser elaborado e implantado: prática de higiene das 

mãos em estabelecimentos de Saúde; cirurgia segura; segurança na prescrição, uso 

e administração de medicamentos; identificação de pacientes; comunicação no 

ambiente dos estabelecimentos de Saúde; prevenção de quedas; úlceras por pressão; 

transferência de pacientes entre pontos de cuidado; e uso seguro de equipamentos e 

materiais.  

Esses protocolos são os recomendados pela OMS, quer nos desafios globais:  

 

Prática de higiene das mãos em estabelecimentos de 
Saúde; cirurgia segura, quer nas chamadas soluções de 
segurança para o paciente, medicamentos com nomes e 
embalagens semelhantes; controle de soluções 
eletrolíticas concentradas; garantia da medicação correta 
em transições dos cuidados (conciliação 
medicamentosa); identificação do paciente; comunicação 
correta durante a transmissão do caso (OMS, 2015). 

 

Duas questões motivaram a OMS a eleger esses protocolos: o pequeno 

investimento necessário para a sua implantação e a magnitude dos erros e eventos 

adversos decorrentes da falta deles. Infelizmente, as pesquisas que apontaram essas 
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prioridades para a OMS vieram de países desenvolvidos, o que reforça a necessidade 

de desenvolver mais pesquisas no Brasil em segurança do paciente. 

Esses protocolos constituem instrumentos para construir uma prática 

assistencial segura e são componentes obrigatórios dos planos (locais) de segurança 

do paciente dos estabelecimentos de Saúde, a que se refere à RDC nº 36, de 25 de 

julho de 2013 da Anvisa. 

 

2.4 Facilidades e desafios do enfermeiro na Sistematização da assistência de 

enfermagem  

Entende-se que a organização hospitalar é um dos mais complexos serviços de 

saúde devido à coexistência de inúmeros processos assistenciais e administrativos e, 

uma fragmentação dos processos de decisão assistencial com a presença de uma 

equipe multiprofissional com elevado grau de autonomia. Dessa forma, utiliza a 

tecnologia de forma intensiva e extensiva, podendo ainda, constituir-se em espaço de 

ensino e aprendizagem além de um campo de produção científica (TORRES et al., 

2011). 

Nesse contexto, o enfermeiro vivencia um desafio na edificação e compilação do 

conhecimento sobre o qual se fundamenta sua prática gerencial e assistencial. Faz 

parte desse desafio o desenvolvimento do processo de trabalho da enfermagem, para 

concretizar a proposta de promover, manter ou restaurar o nível de saúde do paciente. 

Assim, a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) vem para somar e 

conformar o planejamento, a execução, o controle e a avaliação das ações de 

cuidados direto e indireto aos pacientes (GONÇALVES et al.,2012) 

Vale ressaltar que existem diversos modos de sistematizar a assistência de 

enfermagem, entre os quais se podem citar os planos de cuidados, os protocolos, a 

padronização de procedimentos e o processo de enfermagem. Trata-se de diferentes 

formas de se desenvolver o cuidado, ou seja, diversos métodos podem ser utilizados 

para se solucionar uma situação real em um determinado tempo, a fim de alcançar 

resultados positivos para a saúde dos pacientes. Essas modalidades de agir não são 

excludentes e têm naturezas diferentes (CARVALHO et al., 2009). 

Em função disso, compreende-se que a gerência e a assistência de enfermagem 

são funções primordiais no cotidiano do enfermeiro, visando a excelência da qualidade 

na atenção à saúde oferecida ao paciente, a família e a coletividade com intervenção 

no processo saúde-doença.  
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Partindo dessa premissa, é que se localiza a SAE como um dos instrumentos do 

processo assistencial do enfermeiro que pode contribuir para assegurar a qualidade 

da assistência, uma vez que a mesma contempla uma gama de ferramentas que inclui 

a comunicação, a interação e a articulação das dimensões gerenciais e assistenciais 

(TORRES et al., 2011). 

Nesse sentido, na tentativa de facilitar a operacionalização da SAE, muitas 

vezes, a equipe de enfermagem, inicialmente, faz a opção pela forma fragmentada de 

trabalho. Mas, esse trabalho sistematizado ainda está incipiente com a prática 

assistencial, estando mais presente no cenário ideal, norteado pelos modelos 

gerenciais e assistenciais fundamentados nas teorias administrativas do que no fazer 

real do cotidiano no cenário hospitalar. 

Diante da evolução tecnológica, das constantes trocas de informações e 

demandas das instituições de saúde na tentativa de maximizar recursos, diminuir 

custos e melhorar a qualidade da assistência, têm se exigido cada vez mais da 

enfermagem o aperfeiçoamento dos serviços, o planejamento e a operacionalização 

dos cuidados, reforçando a necessidade incontestável de se adotar e consolidar a 

SAE (LUCENA, 2006; GOMES et al., 2012).  

A melhoria na excelência da qualidade da assistência de enfermagem tem 

conformado uma necessidade de modificar a prática e o papel do profissional 

enfermeiro no sentido de imprimir uma nova característica à sua atuação (OLIVEIRA 

et al., 2010) 

Observa-se nas instituições de saúde, especialmente no hospital, onde há um 

grande contingente de profissionais de enfermagem, constante preocupação de 

oferecer assistência de qualidade na enfermagem utilizando-se a ferramenta SAE, a 

qual deve facilitar o processo de trabalho do enfermeiro, bem como gerar resultados 

positivos não apenas para a organização, como também, que atenda às necessidades 

dos clientes e seus familiares. No entanto, a gerência do cuidado e do serviço de 

enfermagem envolvem ações de complexidade, requerendo conhecimentos na 

aquisição de novas ferramentas que é um fator preponderante na definição das práxis 

do profissional (CUNHA et al., 2007). 
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3 METODOLOGIA 

3.1 Tipo de estudo 

Trata-se de Revisão Integrativas de Literatura (RIL), realizada a partir de uma 

busca minuciosa da produção científica desenvolvida acerca dos fatores de riscos 

para lesão na córnea para paciente em UTI, com foco no conhecimento do enfermeiro 

sobre os riscos e as medidas preventivas utilizadas para minimizar os riscos de lesão 

na córnea. Segundo Gil (2010), a RIL busca descrever e documentar as 

características encontradas, identificando possíveis relações. Segundo Hungler et al., 

(2004), a RIL busca captar os fenômenos que estão propostos a partir de alguma 

perspectiva, seja em uma população ou em documentos, que são ricas fontes de 

dados. 

"A revisão integrativa inclui a análise de pesquisas 
relevantes que dão suporte para a tomada de decisão e a 
melhoria da prática clínica, possibilitando a síntese do 
estado do conhecimento de um determinado assunto, 
além de apontar lacunas do conhecimento que precisam 
ser preenchidas com a realização de novos estudos" 
(MENDES, 2008). 

 

A RIL vem sendo um método de destaque valioso para enfermagem, pois muitas 

vezes os profissionais não têm tempo para realizar a leitura de todo o conhecimento 

científico disponível devido ao volume alto, além da dificuldade para realizar a análise 

crítica dos estudos (SOARES et al., 2014). 

A RIL possui algumas etapas que envolvem: a definição do problema clínico, 

identificação das informações necessárias, condução da busca de estudos na 

literatura, avaliação crítica da literatura, identificação da aplicabilidade dos dados 

oriundos dos estudos e a determinação de sua utilização para o paciente (GALVÃO 

et al., 2010). 

Para elaboração dessa RIL, seis etapas recomendadas foram seguidas: 

elaboração da questão de pesquisa; estabelecimento de critérios de inclusão e 

exclusão; delimitação das informações a serem extraídas dos estudos selecionados; 

avaliação dos estudos incluídos; interpretação dos resultados e apresentação do 

resultado com a síntese do conhecimento. 
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3.1.1Questão norteadora 
 

A partir da elaboração do problema forneceu-se a base teórica para formulação 

da pergunta norteadora e serviu para identificar o propósito desta revisão, facilitando 

a definição dos critérios de inclusão e exclusão utilizados, melhor extração e análise 

das informações, chegando a identificação das melhores estratégias de busca, 

escolha dos descritores. 

A partir da delimitação do tema a investigação buscou responder ao seguinte 

questionamento de pesquisa: Quais os Risco de lesão na córnea para pacientes 

internados em UTI adulto e quais as medidas preventivas são usadas pelos 

enfermeiros? 

 

3.1.2 Critérios de Inclusão e Exclusão  
 

Foi realizada uma seleção dos estudos encontrados seguindo estes critérios de 

inclusão: artigos publicados em periódicos indexados nos portais do Scientific 

Electronic Library Online (SciELO), pela Literatura Latino-americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS); disponibilizados na íntegra; gratuito; no idioma 

português; que relatam estudos produzidos no Brasil, cuja data de publicação estava 

entre 2011 e 2016.  

Critérios de exclusão: resenhas, editoriais, artigos repetidos ou que não foram 

considerados relevantes para esta pesquisa e os que foram publicados com data 

retroativa a 2011 ou posterior 2016. 

 

3.1.3 Coleta de dados  
A coleta de dados foi realizada através do portal SciELO, e pela LILACS por meio 

da adaptação da ficha de Ursi (2006). Para a extração de dados utilizou-se os 

seguintes descritores: “Lesão na córnea”, “Enfermagem” e “Unidade de terapia 

intensiva”, sendo que estes descritores foram cruzados a fim de obter maior 

especificidade. No LILACS e no SciELO, foram utilizados filtros com: “Lesão na 

córnea”, “assistência de enfermagem”, “ unidade de terapia intensiva” e também, exibir 

artigos com data entre 2011 a 2016. 

A busca nas bases de dados do LILACS e SciELO a partir dos descritores 

selecionados e cruzados, a fim de obter informações mais específicas, resultou em 35 

estudos, destes 04 foram escolhidos como fonte de dados pela escassez de estudos 
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que abordam o tema em questão. Na SciELO foram encontrados 20 trabalhos, sendo 

que 18 sem relevância. Na LILACS 15 estudos e destes somente 02 corresponderam 

aos critérios de inclusão. Destas 04 referencias, todos estão no formato de artigo 

científico. Estando os artigos todos identificados através do código alfanumérico, 

utilizando as letras LC e o número sequencial com forme descrito no quadro 1. 

 

3.1.4 Análise dos dados 

De posse do material catalogado nas referidas bases de dados, os estudos 

selecionados foram analisados, de forma integrativa e sistematizada, realizando uma 

leitura exploratória e interpretativa, de modo a analisar criteriosamente cada artigo. 

Após isso, procedeu-se a construção de uma matriz composta das seguintes 

informações: Título, primeiro autor/ano de publicação, tipo de estudo e resultados. A 

análise de dados teve como finalidade realizar a comparação das informações obtidas 

com a NANAD 2015 e com o objetivo aqui proposto, sendo em seguida segregadas 

em uma síntese descritiva, no tópico da discussão. 

 

3.2 Aspectos éticos e legais 

No que concerne aos aspectos éticos deste estudo, irei comprometer-me em 

preservar citação original da autoria dos artigos científicos utilizados nesse estudo, 

bem como qualquer citação de documento utilizado, a fim de obter o caráter ético e 

cientifico que a revisão integrativa da literatura necessita. Esse estudo não foi 

necessário ser submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP), uma vez que a 

revisão integrativa da literatura é dispensada da análise do Comitê de Ética e 

Pesquisa por não envolver ser humano. 

 
3.3 Riscos e Benefícios 

Este trabalho, como todo estudo científico apresenta risco, mesmo que esses 

sejam riscos mínimos, uma vez que esse estudo não vai lidar com seres humanos e 

nem com pesquisa de campo, porém, estar sujeito à possibilidade de não citar 

determinado autor de acordo com as normas vigentes pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas ABNT. Para que se possam amenizar esses possíveis riscos, nos 

responsabilizaremos em citar todos os autores envolvidos na construção desse 

trabalho, bem como estruturar nosso trabalho seguindo as normas da Faculdade 

Pan-Amazônica e da ABNT. 
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Este estudo traz a luz uma discussão ampla sobre: A assistência de enfermagem 

na unidade de terapia intensiva; o conhecimento da enfermagem sobre o diagnóstico 

de enfermagem para riscos de lesão na córnea para paciente admitido na UTI; a 

importância do cuidado sistematizado para a melhor recuperação do paciente, uma 

vez compreendendo que este paciente faz parte de uma família e comunidade, 

necessitando de uma assistência de enfermagem sistematizada, eficiente e eficaz. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Quadro 1- Quadro analítico dos artigos considerados relevantes para a pesquisa. 

 

Nº 

 

TITULO 

AUTORPRINCIPAL/ 

ANO DE 

PUBLICAÇÃO 

 

TIPO DE ESTUDO 

 

RESULTADOS 

 
 
 
LC1 

 

Análise do diagnóstico 

de enfermagem “risco 

de olho seco”: estudo 

de coorte 

 

Fabiane Rocha 

Botarelli et al., 

2015 

Estudo de coorte, 

da associação das 

variáveis preditoras 

(fatores de risco) 

com o desfecho 

(olho seco). 

 

 

A acurácia será analisada pelas medidas de 

Sensibilidade, especificidade e valores 

preditivos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LC2 

 

 

 

 

 

 

 

Predição de risco e 

incidência de olho seco 

em pacientes críticos 

 

 

 

 

 

 

Diego Dias de 

Araújo et al., 2016 

 

 

 

 

 

 

Estudo de coorte 

concorrente, 

realizado em uma 

UTI de pacientes 

adultos. 

Dos 230 pacientes, 53% desenvolveram olho 

seco, com tempo médio para aparecimento de 

3,5 dias. As variáveis independentes que 

impactaram, de forma significativa e conjunta, 

o tempo para ocorrência de olho seco foram: 

O2 em ar ambiente, piscar os olhos mais de 

cinco vezes por minuto (fatores de menor 

risco) e presença de doença vascular (fator de 

maior risco). 

 

O olho seco é um achado comum em 

pacientes internados em unidades de terapia 

intensiva de adultos e cuidados para sua 

prevenção devem ser estabelecidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
LC3 

 

 

 

 

 

Perfil dos pacientes 

internados na unidade 

de terapia intensiva 

adulto de um hospital 

universitário 

 

 

 

 

 

 

Simone Spiazzi 

Favarin  et al., 

2012 

 

 

 

 

 

Estudo do tipo 

retrospectivo, de 

caráter descritivo, 

com abordagem 

quantitativa. 

Evidenciam que a população é 

predominantemente, do sexo masculino, 

idosa e procedente do pronto atendimento da 

instituição. As principais causas de internação 

foram às doenças infecciosas e as doenças 

neurológicas. O tempo médio de internação foi 

de 14 dias. A infecção hospitalar foi a 

complicação mais frequente. O índice de óbito 

foi de 50%. 

 

O conhecimento desses dados é fundamental 

para otimizar o processo de trabalho e de 

cuidado em unidades críticas, possibilitando, 

ao enfermeiro, melhor planejar ações de 

cuidado em saúde. 

 
 
 
 
 
 
LC4 

 
 
 
 
Lesões na córnea: 
incidência e fatores de 
risco em Unidade de 
Terapia Intensiva 

 
 
 
 
 
Alvarenga et al., 
2011 

 
 
 
 
Trata-se de um 
estudo de coorte 
prospectiva 

Dos 254 sujeitos foram identificadas 151 

lesões na córnea. A incidência global desse 

tipo de lesão foi de 59,4% para o período de 

estudo. A incidência de lesão na córnea do 

tipo puntacta foi de 55,1% e de úlcera de 

córnea, de 11,8%. 

 

A incidência da lesão do tipo puntacta 

encontrada neste estudo foi maior que as das 

demais lesões na córnea. A prevenção de 

lesão do tipo puntacta em pacientes em UTI 

de adultos é essencial e deve ser 

implementada pelo enfermeiro intensivista 

Fonte: Elaborado pelo autor/ 2017 
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4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS ARTIGOS QUE CONSTITUÍRAM ESTA RIL 

A busca nas bases de dados do LILACS e SciELO a partir dos descritores 

selecionados e cruzados, a fim de obter informações mais específicas, resultou em 35 

estudos, destes 04 foram escolhidos como fonte de dados pela escassez de estudos 

que abordam o tema em questão. Na SciELO foram encontrados 21 trabalhos, sendo 

que 19 sem relevância. Na LILACS 14 estudos e destes somente 02 corresponderam 

aos critérios de inclusão. Desta maneira 04 artigos foram elegíveis para esta RIL, 

sendo que todos estão no formato de artigo científico, completo e disponíveis 

gratuitamente como forme critério de inclusão. 

Com relação ao ano de publicação, observa-se a distribuição dos estudos nos 

anos 2015, 2016, 2012 e 2011, sendo evidenciada uma produção científica para cada 

descrito anteriormente, entretanto, apenas um artigo é especifico para os riscos de 

lesão na córnea. 

Quanto a região dos estudos, foi observado produção na Região Sudeste, Sul e 

Nordeste. Houve um percentual discreto de publicações na primeira região citada com 

02, sendo apenas 01 artigos produzido no Sul e Nordeste. 

No que desrespeito ao tipo de estudos optado pelos autores, o predominante 

entre os achados foram estudo de corte, com abordagem quantitativa. 

A partir desta caracterização, pode-se destacar o quanto é escasso a produção 

brasileira acerca da temática levantada, o que vem reforçar a necessidade da 

enfermagem voltar-se para a produção para esta temática, haja vista, que há uma 

incidência deste evento consideravelmente significativa no país (WERLI-

ALVARENGA et al., 2011). Sendo assim, é necessária uma maior produção praticas 

bem-sucedidas ou não para investigar a realidade nacional. 

Após a análise dos artigos incluídos na presente revisão integrativa de Literatura 

(RIL), reuniram-se os resultados em 02 categorias temáticas: 1º Olho seco e seus 

fatores de riscos para seu desenvolvimento em paciente na UTI; 2º Os riscos para 

lesão na córnea admitidos na UTI. 
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4.2 DISCUSSÃO 

4..2.1 OLHO SECO E SE OS FATORES DE RISCOS PARA SEU 

DESENVOLVIMENTO EM PACIENTE NA UTI. 

Segundo Fonseca et al., (2010), “a última década trouxe uma melhora 

significativa na compreensão da etiologia e patogênese do olho seco, o que permitiu 

que sua história natural fosse delineada em quatro fases e em dois grandes grupos 

etiopatogênicos”. 

Esta disfunção está associada a várias condições como:  

 

Dermatite seborreica e atópica e uso de isotretinoína em 
tratamentos dermatológicos (FONSECA et al., 2010). A 
baixa frequência do piscar ou desordens do fechamento 
palpebral também podem comprometer a integridade da 
superfície ocular. O ato espontâneo e eficaz de piscar os 
olhos (5-10 piscadas/segundo) impede a evaporação da 
lágrima entre as piscadas, elimina corpos estranhos, 
exclui estímulos visuais e garante a qualidade óptica do 
olho por espalhar e distribuir o filme lacrimal sobre a 
superfície ocular (KANSKI, 2012; MÓDIS et al., 2011). 
 

 O estudo de LC1, relacionam-se ao risco para olho seco e seus respectivos 

fatores, sendo que não é o foco principal desta revisão. Sendo os fatores de risco para 

olho seco não se associam com os para lesão na córnea, mesmo que em sua maioria 

revelam a diversidade de agentes envolvidos no processo da lesão ocular 

relacionando-se ao dano superficial ocular, deficiência de vitamina (A), doença 

autoimune, envelhecimento, gênero feminino, história de alergia, lesões neurológicas 

com perda reflexa sensorial ou motora, mudança hormonal, usuário de lente de 

contato e ventilação mecânica. 

 Durante minha vivencia na unidade de terapia intensiva pelo estagio 

supervisionado, não observei nenhuma prescrição de enfermagem voltada para 

prevenção do olho seco e nem tão pouco comentarem sobre este Diagnóstico de 

Enfermagem e seus fatores de riscos, embora a literatura afirme que este tipo de 

injuria seja comum entre os pacientes admitidos na UTI, e tais pacientes precisem de 

cuidado sistematizado. 

No artigo de LC2, dos 230 pacientes, 53% desenvolveram olho seco, com tempo 

médio para aparecimento de 3,5 dias. As variáveis independentes que impactaram, 

de forma significativa e conjunta, o tempo para ocorrência de olho seco foram: O2 em 

ar ambiente, piscar os olhos mais de cinco vezes por minuto (fatores de menor risco) 
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e presença de doença vascular (fator de maior risco). Portanto, este é relevante para 

discussão nesta RIL, uma vez que o risco para “olho seco” já havia na NANDA-2012 

e traz a discussão sobre os cuidados de enfermagem na UTI. 

4.2.2 OS FATORES DE RISCOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE LESÕES NA 

CÓRNEA EM PACIENTES ADMITIDOS EM UTI. 

Quadro 2- Distribuição dos fatores de risco para lesão na córnea em comparação com 

a NANDA-2015. 

 

Fonte Fatores de risco para lesão na córnea 

 

Alvarenga et al., 2011 

 

A diminuição do nível de consciência na pontuação da escala de coma de Glasgow. 

 

Alvarenga et al., 2011 

Pacientes intubados e em uso de ventilação mecânica estão em risco para a lesão 

na córnea. 

 

Alvarenga et al., 2011 

O uso de máscara de 02 com alto fluxo e por vezes mal adaptadas provoca 

ressecamento considerável. 

 

Alvarenga et al., 2011 

A fixação exagerada do tubo endotraqueal pode provocar o edema que por sua vez 

agrava o incompleto fechamento palpebral. 

 

Alvarenga et al., 2011 

O reflexo palpebral reduzido menos de cinco vezes por minuto é fator de risco 

importante associado ao uso prolongado de sedativos e relaxantes musculares. 

 

Alvarenga et al., 2011 

Padrão de sono prejudicado e que apresentam dificuldades para dormir na unidade 

de terapia intensiva estão predispostos a abertura ocular prolongada e risco de 

abrasão e ressecamento ocular. 

 

Alvarenga et al., 2011 

Tempo de permanência na unidade de terapia intensiva constitui-se outro fator de 

extrema relevância. 

 

Alvarenga et al., 2011 

Entre 48 horas a uma semana, com risco elevado de infecções e podendo evoluir 

em casos mais graves para ulcerações. 

NANDA-2015 Agente farmacológico. 

NANDA-2015 Edema periorbital. 

NANDA-2015 Entubação. 

NANDA-2015 Escore na Escala de Coma de Glasgow <7. 

NANDA-2015 Exposição do globo ocular. 

NANDA-2015 Hospitalização prolongada. 

NANDA-2015 Piscar menos que 5 vezes por minuto. 

NANDA-2015 Terapia com oxigênio. 

NANDA-2015 Traqueostomia. 

NANDA-2015 Ventilação mecânica. 
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O quadro 2 apresentou os fatores de risco para lesão na córnea conforme os 

achados no estudo de LC4 e comparando com a taxonomia da NANDA-2015, foco 

principal desta revisão. Os fatores de risco são variados, segundo o artigo em sua 

maioria revelando a diversidade de agentes envolvidos no processo da lesão ocular 

relacionando-se ao nível de consciência do paciente, abertura ocular, assistência 

ventilatória, uso de medicamentos, tempo de internação na unidade, doenças 

associadas. Há, entretanto, concordância entre muitos autores sobre os fatores de 

risco presentes, o que supõe a afirmação de que esta lesão está associada a múltiplas 

variáveis. 

A pesquisa revela que, apenas um artigo foi encontrado e selecionado. Isso é 

preocupante, pois, a magnitude da lesão ocular constatada na literatura disponível é 

significativa e necessita ser mais discutida e explorada na prática clínica da 

enfermagem, principalmente, no âmbito da prática de terapia intensiva brasileira. 

No estudo de LC4, vem afirmar que a causa de maior relevância é a exposição 

dos olhos, decorrente da perda dos mecanismos naturais de proteção ocular. 

Constatou-se, também, que o reflexo palpebral reduzido menos de cinco vezes por 

minuto é fator de risco importante que associado ao uso prolongado de sedativos e 

relaxantes musculares, pode ocasionar a lagoftalmia com consequente abertura 

ocular prolongada que predispõe ao ressecamento e abrasão da córnea. Observou-

se, ainda neste estudo que o relaxamento muscular promovido pela ação dos 

bloqueadores neuromusculares ocasiona a diminuição de tônus da pálpebra o que 

favorece ao fechamento incompleto. 

O rebaixamento do nível de consciência evidenciado pela baixa pontuação na 

escala de coma de Glasgow é identificado na pesquisa LC4 como fator de risco que 

contribui consideravelmente para o desenvolvimento da lesão na córnea, uma vez que 

pacientes com déficits neurológicos tem seus reflexos naturais e mecanismos de 

proteção comprometidos como afirmam alguns autores, portanto, o estudo entra em 

consonância com a literatura. 

Pacientes com rebaixamento do nível de consciência e instáveis 

hemodinamicamente necessitam em sua maioria de suporte ventilatório e 

equipamentos invasivos visando estabilizar e preservar as funções vitais. O estudo 

evidenciou que desequilíbrios hidroeletrolíticos aliados ao balanço hídrico acumulado 

acima de +2000/24horas podem contribuir para o aparecimento do edema palpebral 

e/ou conjuntival. O cadarço apertado e a fixação exagerada do tubo endotraqueal 
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também podem provocar o edema que por sua vez agrava o incompleto fechamento 

palpebral (WERLI-ALVARENGA, 2011). 

A pesquisa científica também revelou que pacientes intubados e em uso de 

ventilação mecânica estão em risco para a lesão na córnea, sendo variáveis os fatores 

envolvidos nesse processo. 

A infecção do trato respiratório associada ao uso prolongado da ventilação 

mecânica se instala com frequência nesses pacientes de modo que a translocação 

bacteriana do trato respiratório para os olhos durante aspiração traqueal sem proteção 

ocular do paciente foi identificada como fator agravante, pois em muitos casos há 

respingos acidentais da secreção traqueal durante o procedimento.  

Em pacientes conscientes e responsivos onde há abertura ocular espontânea, 

mas não totalmente preservada por manter exposta a córnea, estudos evidenciam que 

o uso de máscara de 02 com alto fluxo e por vezes mal adaptadas provoca 

ressecamento considerável. Por conseguinte, também, foi destacado que pacientes 

conscientes com padrão de sono prejudicado e que apresentam dificuldades para 

dormir na unidade de terapia intensiva estão predispostos a abertura ocular 

prolongada e risco de abrasão e ressecamento ocular. 

O tempo de permanência na unidade de terapia intensiva constitui-se outro fator 

de extrema relevância. Também mostra que a abrasão corneana pode desenvolver-

se entre 48 horas a uma semana, com risco elevado de infecções e podendo evoluir 

em casos mais graves para ulcerações. 

A identificação dos fatores de risco para lesão na córnea em pacientes críticos 

na terapia intensiva é o primeiro passo de importante relevância para que sejam 

estabelecidos protocolos de cuidados oculares e sejam traçadas intervenções que 

reduzam o risco e o desenvolvimento deste agravo pouco discutido na prática clínica.  

Com isso, o objetivo principal proposto para esta revisão teve seu anseio 

respondido de maneira positiva, constatando-se que existem os fatores de riscos de 

lesão na córnea para paciente criticamente enfermo, sendo que estes precisam serem 

conhecidos discutidos e considerados pelo enfermeiro intensivista para possíveis 

injurias, caso os cuidados prestados para esses pacientes não sejam estabelecidos 

de acordo com o que é regulamentado na SAE. 

Segundo a NANDA (2015-2017, p. 382), o diagnóstico de enfermagem de risco 

de lesão na córnea é definido como, “Vulnerabilidade à infecção ou lesão inflamatória 

no tecido da córnea que pode afetar camadas superficiais ou profundas, que pode 
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comprometer a saúde”. Os fatores de risco para o problema em pacientes internados 

em UTIs envolvem a Agente Farmacológico; Edema periorbital; Entubação; Escore na 

Escala de Coma de Glasgow <7; Exposição do globo ocular; Hospitalização 

prolongada; Piscar menos que 5 vezes por minuto; Terapia com oxigênio; 

Traqueostomia e Ventilação mecânica. 

Werli-Alvarenga et al., (2013), “considera que a avaliação ocular para a 

identificação de alterações na córnea pode ser realizada por enfermeiro previamente 

treinado, porém, este é um dificultador em UTIs”, pois raramente há profissionais 

capacitados nessas unidades para o exame ocular. 

No Brasil, o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) regulamentou 

inicialmente com a resolução Nº 272/2002, substituída pela resolução Nº 358/2009, a 

Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) e esta pressupõe a utilização 

do Processo de Enfermagem (PE) (COFEN, 2009). A etapa de identificação dos 

Diagnósticos de Enfermagem (DE) é essencial nesse processo. 

O foco da enfermagem é a “saúde” de “seres humanos”. Os Diagnósticos de 

Enfermagem são definidos como “um julgamento clínico relativo a uma resposta 

humana indesejável para as condições de saúde / processos de vida que existem em 

um indivíduo, família, grupo ou comunidade” (NANDA I, 2014). Eles representam a 

universalização da linguagem de enfermagem, são fundamentais para se propor 

resultados e intervenções de enfermagem, além de auxiliar o enfermeiro no processo 

de tomada de decisão clínica. 

A implementação dos DE traz vários benefícios para o cuidado do paciente como 

melhor planejamento e maior consistência no atendimento, melhor comunicação entre 

os enfermeiros e profissionais da equipe de saúde e entre enfermeiros e pacientes, 

além de um maior reconhecimento dos fenômenos que os enfermeiros consideram 

essenciais no cuidado. Do ponto de vista da organização, o DE ajuda a melhorar o 

controle clínico e de riscos, mostra uma relação entre teoria, formação e prática clínica 

implementada pelos enfermeiros, em outras palavras, colabora com a enfermagem 

baseada em evidências (NANDA I, 2013). 

Mesmo que a literatura venha corroborar que o profissional que trabalha na UTI 

precisa dispor de um conhecimento com embasamento teórico, o primeiro e segundo 

objetivo que foi o de analisar as medidas preventivas e caracterizar o conhecimento 

dos enfermeiros sobre os riscos de lesão na córnea não foram respondidos, devido à 

falta de publicações nas bases de dados que foi realizado a busca, confrontado o que 
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diz a literatura sobre o conhecimento que o enfermeiro precisa dispor para atuar com 

eficiência e eficácia junto aos pacientes na UTI. 

Sabe-se, por exemplo, que até o momento, pouca importância tem sido 

dispensada às questões de danos ou ferimentos relacionados à percepção visual no 

cuidado de pacientes críticos durante a assistência de enfermagem. Isso pode 

acontecer por diversas causas, já que sua abordagem requer uma compreensão e 

auxílio de equipe multiprofissional e conhecimento sobre os cuidados a serem 

executados com o intuito de reduzir problemas oculares (NANDA-I, 2014; WERLI-

ALVARENGA et al., 2011). Além disso, existe nas UTIs uma priorização da assistência 

a sistemas tidos como vitais (cardiovascular, respiratório e neurológico) e inexistência 

na literatura de estudos sobre a incidência e fatores de risco de lesão na córnea em 

pacientes críticos. 

Em um estudo (WERLI-ALVARENGA et al., 2013), voltado sobre lesões na 

córnea, após o treinamento e capacitação de uma enfermeira intensivista por um 

médico oftalmologista, considerado padrão-ouro para a realização da avaliação da 

córnea, esta foi julgada apta para realizar o exame da córnea. 
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5 CONCLUSÃO 

Constatou-se que os fatores de risco são variados em sua maioria e revela à 

diversidade de agentes envolvidos no processo da lesão ocular relacionando-se ao 

nível de consciência do paciente, abertura ocular, assistência ventilatória, uso de 

medicamentos, tempo de internação na unidade, doenças associadas. Há, entretanto, 

concordância entre o autor e a NANDA-2015 sobre os fatores de risco presentes, o 

que supõe a afirmação de que esta lesão está associada a múltiplas variáveis. 

A lesão na córnea além de prolongar o período de internação do paciente, pode 

afetar a sua reinserção no contexto social e familiar, e em suas relações interpessoais, 

assim com, comprometer de forma considerável as atividades diárias e laborais 

podendo, até mesmo, submetê-lo à fila de espera para um futuro transplante de 

córnea. 

As perdas e incapacidades geradas em virtude da lesão ocular podem refletir 

negativamente na qualidade de vida e reinserção do indivíduo em seu contexto social 

e familiar. Surge, portanto, a necessidade de incentivar os enfermeiros e demais 

profissionais da equipe de saúde a dignificarem o cuidado ocular a partir de sua 

incorporação na prática clínica dos cuidados intensivos, com a finalidade de prevenir 

complicações e evitar efeitos indesejáveis resultantes da assistência omitida ou 

negligenciada.  

Constatou-se há escassez de produções científicas sobre a temática, 

principalmente em nosso país, o que nos reporta à urgente investigação em nossa 

realidade, a fim de evidenciarmos a problemática deste agravo e poder corroborar para 

o ensino, pesquisa e, sobretudo, para a prática de cuidar nessas unidades, onde não foi 

possível responder dois dos objetivos propostos para este estudo, caracterizado pela 

falta de produção por parte da enfermagem, ondo é plausível de concluir que a 

enfermagem de modo geral  nem seja conhecedora do Diagnóstico de Enfermagem que 

foi inserido em 2015 na NANDA e tão pouco seus fatores de risco. 

Desse modo, concluo que a fim de favorecer uma assistência segura ao 

paciente no contexto dos cuidados intensivos, a equipe intensivista, e em especial, a 

enfermagem deve estar apta a identificação dos fatores de risco que permeiam o 

desenvolvimento da lesão ocular e habilitadas para aplicarem estratégias preventivas 

fundamentadas nas melhores evidências científicas disponíveis atualmente. 
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