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Introdução 

Uma estrutura importante e que se encontra situada à frente dos olhos corresponde à 

córnea. Apesar de ser significativamente sensível, a córnea lida bem com ferimentos leves ou 

escoriações. Caso a córnea sofra algum trauma, as células saudáveis deslizam ligeiramente e 

corrigem a lesão antes que a infecção ocorra e a visão seja atingida. Logo, a ceratite corresponde 

a uma inflamação da córnea que pode ter origem inflamatória e ter um determinado agente 

causador, como por exemplo, bactérias, fungos ou vírus (OBEID, 2018).  

De acordo com informações divulgadas pelo site Veja (2018), a infecção causada por 

lente de contato pode levar à cegueira. Apesar da facilidade da troca dos óculos pela lente de 

contato, caso não seja utilizada da forma correta, seguindo as recomendações de tempo de uso 

e limpeza, essa possibilidade pode ocasionar variados problemas para a saúde da visão, 

compreendendo a cegueira e perda do globo ocular.  

Portanto, considera-se que uma das doenças mais raras e graves envolvendo as lentes 
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de contato corresponde a ceratite ocular. Desse modo, questiona-se: Como se verificam as 

internações no Brasil no que diz respeito à ceratite e outros transtornos da esclerótica e córnea 

no período compreendido entre 2013 a 2018? 

Acredita-se que as internações de ceratite e outros transtornos da esclerótica e córnea 

no Brasil podem ter obtido um crescimento nos últimos anos no Brasil devido uma maior 

exposição da população a lentes de contato e outras causas relacionadas. 

Com base no que foi abordado anteriormente acerca da ceratite ocular, o presente estudo 

possui como objetivo analisar as internações da ceratite e outros transtornos da esclerótica e 

córnea no Brasil, no período compreendido entre janeiro de 2013 a dezembro de 2018, de 

acordo com as informações divulgadas pelo Departamento de Informática do Sistema Único de 

Saúde no Brasil - DATASUS. 

O estudo justifica-se em decorrência da ceratite ocular e outros transtornos da 

esclerótica e córnea possuírem poucas pesquisas brasileiras que abordem essa temática, no que 

diz respeito as suas causas, diagnóstico, tratamento e casos. Sendo assim, torna-se relevante 

que pesquisadores façam uso do âmbito acadêmico para averiguar novas informações a respeito 

dessa doença, pois a mesma pode desencadear cegueira nos indivíduos. Portanto, a 

demonstração das internações referente à ceratite ocular e outros transtornos da esclerótica e 

córnea no Brasil podem contribuir e incentivar novos pesquisadores da área da saúde. 

Desse modo, foi utilizado uma metodologia descritiva, qualitativa e retrospectiva, com 

base nas informações coletadas pelo DATASUS, no período entre janeiro de 2013 a dezembro 

de 2018. Para tanto, os tópicos desse trabalho abrangem: introdução; fundamentação teórica 

apresentando conceitos e principais causas em relação à ceratite; a metodologia, com os 

aspectos metodológicos utilizados; resultados principais encontrados; conclusões e por fim, as 

referências bibliográficas mencionadas no decorrer desse estudo.  

 

Fundamentação Teórica 

 O olho humano caracteriza-se como sendo um órgão complexo e com atribuição 

considerada vital para o cotidiano do ser humano, tendo em vista que é por meio desse órgão 

que os indivíduos conseguem diferenciar objetos, assim como averiguar respectivas dimensões 

e cores. Isso significa que problemas que acometem a região dos olhos e sua estrutura podem 

atrapalhar a vida diária das pessoas, como por exemplo, a ceratite, catarata, glaucoma e entre 

outras.  



 
 

 

De acordo com a Assessoria de Médicos Fleury (2019), a ceratite caracteriza-se como 

sendo um processo inflamatório e ocasionado principalmente pela ação de microrganismos, 

mas também devido aos traumas, aos medicamentos, exposição à luz ultravioleta, do sol e de 

cabines de bronzeamento e até como complicações referentes a outras doenças. Independente 

da sua origem, a doença avança rapidamente e, caso não haja tratamento, desencadeia lesões 

graves na córnea, com a possibilidade de perfuração dessa porção, além de poder afetar outras 

regiões do olho. Desse modo, pode levar o sujeito a sofrer uma diminuição relevante em sua 

capacidade visual e até mesmo à perda de sua visão.  

A ceratite infecciosa corresponde a uma condição considerada comum e prevenível de 

morbidade visual. Essa doença é uma das causas principais de cegueira monocular em países 

em desenvolvimento. Sendo assim, a sua principal etiologia é a bacteriana, mas também podem 

ser desencadeados por vírus, fungos e protozoários (ESCARIÃO et al., 2013).  

As ceratites infecciosas caracterizam-se como uma das maiores causas de deficiência 

visual em todo o âmbito mundial. Além disso, o diagnóstico e tratamento sendo realizado de 

maneira precoce são fundamentais para prevenção de complicações posteriores que possam 

suceder, como endoftalmite ou a perda da visão. Salienta-se também que diversos micro-

organismos podem ocasionar úlceras de córnea, assim como bactérias, fungos, protozoários e 

vírus (PASSOS et al., 2010).  

Sabe-se que existem diversas causas relacionadas à ceratite, dentre elas, vírus, bactérias, 

fungos, objetos estranhos, lentes de contatos e entre outras.  Nesse sentido, existem tipos 

variados da ceratite e os mesmos são classificados com base no local em que ocorre, como por 

exemplo, centro da córnea ou a parte periférica da córnea (a porção mais próxima da esclera) 

ou ambos. Outro tipo que pode ser mencionado corresponde a ceroconjuntivite que é uma 

inflamação da córnea e da conjuntiva (OBEID, 2018). 

Outras causas comuns associadas à ceratite referem-se às infecções, lesões, doenças ou 

uso de lentes de contato por um tempo significativo. Isso significa que por questões estéticas, 

as pessoas podem adquirir a ceratite pelo uso de lentes de contato em decorrência do tempo de 

uso. Juntamente com o uso incorreto e a não aplicabilidade das recomendações necessárias para 

o seu uso, o quadro de ceratite pode se agravar e ocasionar prejuízos à saúde do indivíduo.  

Metodologia 

 Acerca dos aspectos metodológicos desse estudo, o mesmo caracteriza-se como sendo 

uma pesquisa qualitativa, descritiva e retrospectiva, no qual possuiu como particularidade a 



 
 

 

busca por informações disponibilizadas pelo DATASUS - Departamento de Informática do 

Sistema Único de Saúde no Brasil no período compreendido entre 2013 a 2018 acerca das 

internações de ceratite e outros transtornos da esclerótica e córnea no Brasil.  

O termo “ceratite e outros transtornos da esclerótica e córnea” corresponde a Lista Morb 

CID-10 do DATASUS, especificadamente o H-19 denominado de “transtorno da esclerótica e 

da córnea em doenças classificadas em outra parte”. Os dados coletados dizem respeito ao 

somatório de todas as cinco regiões brasileiras (Região Norte, Região Nordeste, Região Sudeste, 

Região Sul e Região Centro-Oeste), sem restrições quanto ao caráter de atendimento, regime, 

faixa etária, sexo, cor e raça.   

 

Resultados e Discussões 

 A Tabela 01 a seguir apresenta os dados referentes às internações decorrentes de ceratite 

e outros transtornos da esclerótica e córnea no Brasil, no período compreendido entre janeiro 

de 2013 a dezembro de 2018, de acordo com as cinco regiões brasileiras.  

Tabela 01: Internações da ceratite e outros transtornos da esclerótica e córnea 

Região 2013 2014 2015 2016  2017 2018 Total 

Região Norte 98 137 128 193 287 358 1201 

Região 

Nordeste 

1347 1267 1176 1409 1153 995 7347 

Região 

Sudeste 

2504 2576 2667 2617 3072 3175 16611 

Região Sul 762 887 882 943 883 1047 5404 

Região 

Centro-Oeste 

356 291 248 377 483 496 2251 

Total 5067 5158 5101 5539 5878 6071 32814 

Fonte: Datasus (2019).  
 

Ao compararmos o somatório das internações das cinco regiões brasileiras, percebe-se 

que de 2013 a 2014, houve um aumento das internações, de 5067 para 5158, respectivamente. 

Em 2015, houve uma leve redução, no qual obteve um total de 5101 internações. Porém, de 

2016 a 2018, as internações obtiveram um aumento progressivo no que diz respeito ao total 

dessas internações, indo de 5539 em 2016 para 6071 em 2018.  

Ao analisarmos o somatório das internações de 2013 a 2018 das cinco Regiões 

brasileiras, podemos verificar as Regiões que possuem maiores internações ao longo desse 

período. Logo, identificamos que a Região Sudeste predomina esse contexto, com 16611 



 
 

 

internações, seguida do Nordeste com 7347 internações, Sul com 5404 internações, Centro-

Oeste com 2251 internações, e por último, o Norte com 1201 internações.  

As diferenças do número dessas internações podem estar relacionadas ao 

desenvolvimento da região em si, desse modo, podemos destacar que, de acordo com as 

pesquisas de Upadhyayet al (2001),  a ceratite apresentava uma incidência maior nos países em 

desenvolvimento (299:100000) do que nos desenvolvidos, como é o caso dos Estados Unidos 

da América.  

Ainda no entendimento de Upadhyayet al (2001), essa distinção regional é decorrente, 

especialmente devido a frequência dos fatores de risco presentes em cada população. Nos países 

em desenvolvimento, o trauma ocular era responsável por 48 a 65% dos casos de úlcera de 

córnea, enquanto que nos Estados Unidos, um dos principais fatores de risco era a utilização de 

lentes de contato, com 52% sendo trauma ocular responsável por 27% dos casos.  

Na visão de Lin et al (2012), as sazonalidade das ceratites infecciosas possuem poucos 

estudos na literatura da área. No entanto, uma pesquisa recente realizada na Índia demonstrou 

que houve aumento de casos de ceratite fúngica nos meses em que possuem uma maior umidade, 

que equivaleu também com a fase de colheitas na zona rural. Esse padrão de sazonalidade foi 

constatado durante três anos consecutivos. 

Ibrahim et al (2012) averiguaram a sazonalidade de ceratites fúngicas no Brasil por meio 

da venda de colírios antifúngicos no país. Dessa forma, os autores constataram associação do 

aumento de vendas de antifúngicos nos meses que a umidade do ar encontrava-se menor. Sendo 

assim, a determinação da sazonalidade possibilitaria, por exemplo, a implementação de ações 

preventivas contra a ceratite, que pode ser significativamente debilitante para o ser humano.  

A Região Sudeste e Nordeste possuem as maiores internações no que diz respeito à 

ceratite e outros transtornos da esclerótica e córnea. Esses dados podem ser justificados por 

questões do aumento e diminuição da umidade, assim como o uso indiscriminado de 

antibióticos, utilização de lentes de contato, aumento no número de cirurgias corneanas e entre 

outros.  

 

Conclusões 

 Com base na análise das internações de ceratite e outros transtornos da esclerótica e 

córnea no período compreendido entre janeiro de 2013 a dezembro de 2018, contatou-se que a 

Região Sudeste obteve 16611 casos, seguida da Região Nordeste com 7347 casos, enquanto a 



 
 

 

Região Sul obteve 5404 casos, a Região Centro-Oeste com 2251 casos, e por fim, a Região 

Norte com 1201 casos. 

Esses dados demonstraram que a Regiões Sudeste e  Nordeste obtiveram maior destaque 

em relação às internações de ceratite e outros transtornos da esclerótica e córnea. Desse modo, 

estudos que identificam a quantidade de casos por região são importantes no Brasil para a 

descoberta das possíveis causas das doenças, sazonalidades e da busca por respectivas soluções.  

De acordo com a literatura, um dos fatores que podem promover o aumento nos casos 

de ceratite refere-se à umidade do ar e a utilização de lentes de contato. Além disso, o tratamento 

inadequado e tardio dessa doença pode comprometer o quadro do paciente, permitindo com que 

o mesmo possa necessitar a realização de transplante de córnea, por isso que a obtenção do 

conhecimento a respeito da ceratite e suas particularidades são relevantes para a literatura e para 

a população que se beneficia com as novas descobertas.    
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