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Endoftalmite Aguda pós-operatória
A endoftalmite aguda pós-operatória é um processo inflamatório
intraocular que resulta geralmente de uma infeção produzida por
bactérias, fungos ou, raramente, parasitas que entram no olho no
período peri-operatório. A endoftalmite aguda ocorre geralmente
entre o 3º e 10º dias após o procedimento, com uma mediana de 6
dias e, até 20% casos, entre a 2ª e a 6ª semanas. A gravidade do
quadro e a evolução clínica estão relacionadas com a virulência e
tamanho do inóculo do agente envolvido, com o timing do
diagnóstico e com o estado imunológico do doente. O período de
incubação é variável de acordo com o microrganismo envolvido (ex.
10 minutos para o S aureus e P aeruginosa, superior a 5 horas para o
Propionibacterium spp.) e com outros fatores, como a produção de
toxinas. Microrganismos comuns como o S epidermidis apresentam
um período de incubação que pode prolongar-se por 3 dias.
Mediadores inflamatórios, em especial citocinas, contribuem para um
maior recrutamento de leucócitos, o que, juntamente com a infeção,
contribuem para os efeitos destrutivos, lesão retiniana e proliferação
vitreoretiniana resultantes.
A prevalência da endoftalmite pós-operatória varia de acordo
com o tipo de procedimento:
·Cirurgia de catarata 0.014 – 0.08%
·Injeção intravítrea 0.016 – 0.053%
·Vitrectomia 0.05 – 0.06%
·Cirurgia de glaucoma 0.2 – 9.6%
Microorganismos mais frequentes:
1.Staphylococcus coagulase negativos CNS (S epidermidis)
2. Staphylococcus aureus
3. Streptococcus beta-hemolíticos, S pneumoniae, S mitis, S salivarius
4. Bactérias gram negativas (P aeruginosa)
5. Fungos (Candida spp, Aspergillus spp, Fusarium spp)

A endoftalmite é considerada uma emergência médica em
que o prognóstico de visão está diretamente relacionado com
o tempo entre o aparecimento e o tratamento, e constitui uma
das complicações mais graves e de pior resultado funcional
entre as afeções oftalmológicas. Na maioria das vezes o
doente apresenta diminuição da acuidade visual súbita e
devastadora, acentuada inflamação ocular, dor intensa,
hiperemia, edema palpebral e sensibilidade extrema à luz,
surgindo necessidade de internamento e tratamento médico
e/ou cirúrgico.
A intervenção de enfermagem ao doente com
endoftalmite aguda em contexto de internamento, tem
como objetivos primordiais o controlo da infecção ocular, o
controlo da dor e a diminuição das reincidências.
Assim, as intervenções de enfermagem no âmbito da
prevenção da propagação microbiana, devem assegurar as
boas práticas das Precauções Básicas de Controlo de Infeção
assim como o uso correto dos Equipamentos de Proteção
Individual, incentivando uma cultura de segurança quer para o
doente como para os profissionais, de forma a minimizar os
comportamentos potencialmente geradores de risco.
Na indisponibilidade de quarto individual, os doentes com
endoftalmite ficam restritos à sua unidade durante o
internamento, e salienta-se a área de atuação em:
- Posicionamento adequado para o lado do olho afetado;
- Monitorização da ferida ocular (exsudado, rubor, dor e
características da qualidade da visão);
- Triagem de resíduos infetados na unidade do doente
- Ensino ao doente/família com enfoque em:
* Incentivo a boas práticas de higiene das mãos (lavagem
e/ou desinfeção) antes e depois do contacto com os olhos
* Dotar o doente e/ou família das competências necessárias
para o autocuidado e manutenção do plano de continuidade
de cuidados após a alta
* Adesão e cumprimento do regime terapêutico
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