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Resumo  

 

Objetivo : Analisar custo-efetividade, comparando as retinografias realizadas em 

pacientes diabéticos, utilizando sistema digital para captura e teletransmissão de 

imagens à distância e o sistema de retinografia convencional. Métodos:  Avaliação de 

amostra estatisticamente representativa de 840 diabéticos, divididos em quatro grupos 

de 210 pacientes, com critérios de inclusão e exclusão bem definidos, assim 

distribuídos: A1 - retinografia digital de pacientes à distância, A2 - retinografia 

convencional de pacientes distantes realizada  em  Porto Alegre, B1 - retinografia 

digital de comunidade local e B2 - retinografia convencional de comunidade local. 

Todos os pacientes serão avaliados com base na história clínica, medida da acuidade 

visual e realizarão duas retinografias em cada olho, uma centrada na papila e outra na 

mácula. Os grupos A1 e B1 farão retinografia digital com Câmara Cânon CR6-45NM ou 

similar e os grupos A2 e B2 com câmara convencional de 50 graus marca Topcon com 

filme de 35mm. Os pacientes do grupo A1 serão fotografados em seu local de origem, 

por tecnólogo treinado e as imagens transmitidas via “internet” ao Centro de Leitura em 

Porto Alegre. Os pacientes dos grupos B1 (digital), A2 e B2 (convencional) serão 

fotografados em Porto Alegre. Resultados: A análise de custo da retinografia digital é 

27% inferior ao da retinografia convencional. Comparando custo das retinografias 

convencional (A2 e B2) e digital (A1 e B1) dentro de cada grupo observamos: grupo A1, 

redução de custo da ordem de 9% em relação ao grupo A2; redução de 6,5% quando 

comparamos o grupo B1 com o grupo B2; redução de 6% no custo do grupo A1 

comparado ao grupo B2 e constatamos ainda não haver diferença de custo entre os 

grupos da retinografia digital A1 e B1. Conclusão : O custo-efetividade da retinografia 

digital com câmara não midriática é inferior ao da retinografia convencional, contudo 

esta redução é mais evidente nos pacientes de localidades distantes, fotografados em 

seu local de origem. O sistema de retinografia digital, apresenta vantagens quando 

comparado ao sistema convencional: evita os gastos de deslocamento, facilita a 

aderência ao projeto, estimula os programas preventivos de triagem e detecção e a 

conseqüente prevenção da cegueira ocasionada pela Retinopatia Diabética, com o 

ônus econômico e social que ela acarreta. Palavras chaves:  Custo, diabetes, não 

midriática, tele-transmissão, convencional, prevenção. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A retinopatia diabética é uma das maiores causas de cegueira e limitação visual 

geral na população em idade adulta e produtiva e é responsável por aproximadamente 

12 % dos novos casos de cegueira ao ano (1-2). 

As alterações na retinopatia diabética são secundárias à chamada 

microangiopatia diabética que, nas suas fases precoces, esta caracterizada por 

oclusão vascular e nas suas fases tardias, por proliferação vascular e formação de 

tecido cicatricial, com conseqüente hemorragia intraocular, fibrose e descolamento 

tracional da retina. 

A taxa de progressão da retinopatia diabética não proliferativa para retinopatia 

diabética proliferativa aumenta de forma constante e progressiva de acordo com o 

tempo, 58% dos pacientes apresentam características de alto risco em 5 anos de 

seguimento. 

Em paises de economia forte como os Estados Unidos, vários estudos 

multicêntricos foram elaborados ao longo dos anos e especialmente três deles tiveram 

grande destaque em avaliar, diagnosticar as alterações, tratar e seguir 

prospectivamente os pacientes investigados (3-4-5). 

Através da identificação e tratamento precoce da retinopatia diabética há 

possibilidade de redução das taxas de incapacitação visual permanente, gerando 

melhoria na vida ativa e produtiva pessoal e diminuição de gastos pelo sistema de 

saúde e previdenciário, no que tange o pagamento de aposentadoria por cegueira 

legal. 

Segundo estudos da Organização Mundial de Saúde, a prevalência de diabetes 

no Brasil é de 7,8%, atingindo aqui um contingente de 13 milhões de indivíduos.  A 

retinopatia diabética é uma das maiores causas de cegueira e incapacitação visual e 

geral, na população em idade adulta produtiva, responde por 7,5 % dos motivos que 

incapacitam o homem adulto (entre 30 e 75 anos) para o trabalho, sendo responsável 

por aproximadamente 12 % dos novos casos de cegueira ao ano. A Retinopatia 

Diabética (RD) afeta a metade dos pacientes diabéticos, levando a perda de visão e 

exigindo, em 10% dos casos, o uso de terapia com laser.  

O número de diabéticos em todo o mundo pelo ano de 2025 é estimado em 300 

milhões de indivíduos. Um esforço mundial está em andamento para se conseguir uma 
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significativa redução de cegueira devido às complicações oculares desta doença. A 

detecção precoce da RD, antes que a perda visual tenha ocorrido, é essencial para se 

alcançar este objetivo. Aproximadamente 2% de todos os indivíduos que têm diabetes 

tornam-se cegos após 15 anos, e dano visual severo desenvolve-se em 

aproximadamente 10% dos diabéticos.  

O fato de que pacientes com RD proliferativa ou edema macular podem ser 

assintomáticos, ressalta a importância de programas preventivos e de triagem para 

detecção da RD. Entenda-se por triagem um mero procedimento diagnóstico aplicado 

para toda uma população de risco para detectar lesões que seriam posteriormente 

investigadas e tratadas.  

A orientação e esclarecimento acerca da doença e suas conseqüências faz uma 

associação destes benefícios. A taxa de progressão da RD não proliferativa para RD 

proliferativa aumenta de forma constante e progressiva de acordo com o tempo, de 

maneira que 58% dos pacientes apresentam características de alto risco em 5 anos de 

seguimento (3). 

Segundo dados do Sistema Único de Saúde, os pacientes com diagnóstico de 

diabetes e complicações resultando em retinopatia diabética tem um custo anual para o 

Estado que pode ser detalhado em: 

a) mapeamento de retina: R$ 24,24 por paciente; 

b) retinografia: R$ 12,34 por exame; 

c) angiofluoresceinografia: R$ 38,17 por exame; 

d) fotocoagulação com laser: R$ 28,00 por sessão por olho (quatro sessões por 

olho) 

Cada novo paciente com retinopatia diabética proliferativa tem o potencial de 

gasto mínimo com o tratamento oftalmológico anual para o sistema único de saúde de 

R$ 448,25. Cada paciente com retinopatia diabética proliferativa estável terá um gasto 

mínimo anual de R$ 224,25. 

Dentro do quadro de atenção à saúde podemos classificar as unidades de 

atendimento basicamente em seis tipos: 

1) Os cuidados preventivos, que incluem no seu objetivo principal evitar o 

aparecimento da doença através da educação e medidas de prevenção básica e são 

aplicados em escolas, centros de informação e controles de tóxicos, clínicas de 

planejamento familiar e programas de vacinação. 
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2) Os cuidados primários, que apresentam como preocupação o diagnóstico da 

doença em seu estágio inicial ou em cuidados de rotina feito em consultórios médicos, 

postos de saúde, escolas e universidades. 

3) Os cuidados secundários, que apresentam seu foco de atenção localizado no 

tratamento de emergência e o cuidado intensivo que demanda processo constante e 

elaborado de diagnóstico e acompanhamento realizado em hospitais e serviços 

médicos e cirúrgicos em geral. 

4) Os cuidados terciários, que são representados pelos cuidados médicos super 

especializados que atendem pacientes em área geográfica extensa como hospitais 

especializados em doenças crônicas ou hospitais gerais com equipamentos de alta 

tecnologia. 

5) Os cuidados restaurativos, que acompanham o paciente em sua fase pós –

operatória, em cuidados de rotina, em reabilitação ou cuidados domésticos sendo 

realizado por centros de reabilitação de alterações físicas ou mentais. 

6) O cuidado contínuo engloba um estágio da medicina voltada para os pacientes 

com necessidade de cuidado integral em função de doenças crônicas como centros 

geriátricos especializados. 

No sistema de saúde brasileiro, ou modelo nacional de atenção pública, 

destacamos essencialmente os consultórios e as clínicas voltados para a prevenção e 

o diagnóstico das doenças com atuação limitada; os hospitais voltados para os 

tratamentos especializados e de emergência e os serviços de reabilitação e 

acompanhamento deveriam em teoria ter o papel de atuação pessoal e/ou domiciliar. 

A atenção primária, fonte de melhoria da qualidade de vida e economia ao 

sistema de saúde, está necessariamente relacionada à remoção dos pacientes dos 

seus locais de origem até os centros de tratamento e orientação, podem estar 

associados a limitações específicas relacionadas à vontade de deslocamento, mas na 

maioria das vezes, há limitação econômica no deslocamento e permanência em locais 

de tratamento especializado. 

Por outro lado, o deslocamento de toda uma estrutura de diagnóstico e tratamento 

a vários lugares do país onera o sistema público em investimento fixo gerado pelo 

custo dos equipamentos especializados e custo variável associado à remuneração de 

profissionais qualificados para detecção, diagnóstico e tratamento. 

Um método alternativo para o exame tradicional, seria a captura das imagens 

realizadas no local do exame por profissionais técnicos treinados e enviá-las a um 
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especialista para avaliação. As câmaras de fundo não-midriáticas permitem a aquisição 

de imagens digital de alta qualidade sem necessidade de dilatação pupilar, ou seja, 

sem a necessidade da utilização de medicamentos que, além de causar a midríase 

podem induzir alterações, sendo a mais comum a crise de glaucoma agudo que, se 

desencadeada necessita cuidado médico especializado imediato. 

A retinografia digital tem a vantagem de ser obtida com um mínimo custo e 

inconveniência para o paciente e pode ser transmitida eletronicamente para 

especialistas distantes. O papel do oftalmologista compreende a leitura da retinografia 

e o tratamento dos casos selecionados, após a triagem feita por outros profissionais.  
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1.1 Objetivos 

 

Estudo piloto prospectivo não randomizado visando avaliar pacientes com 

diagnóstico de diabetes mellitus, utilizando câmara retiniana não midriática com 

sistema digital de captura e tele-transmissão de imagens e sistema de retinografia 

convencional com filme de 35mm, com o propósito de comparar estes sistemas de 

diagnóstico da Retinopatia Diabética (RD) e estabelecer a relação de custo-efetividade.   

Hipóteses a serem testadas:  

• aspectos econômicos mais atrativos do Projeto;  

• impacto na identificação mais precoce da RD;  

• objetivos secundários do ponto de vista do paciente: aderência ao tratamento, 

prevenção da Retinopatia e melhor qualidade de vida. 
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2 MATERIAL E MÉTODO  

 

2.1 População Alvo 

 

Serão previamente cadastrados no Projeto, pacientes com mais de cinco anos de 

diabetes, oriundos de populações carentes provenientes de municípios do interior do 

Rio Grande do Sul e de pacientes ambulatoriais atendidos em hospitais de Porto 

Alegre.  

 

2.2 Características da Amostra 

 

O tamanho da amostra foi calculado pelo programa Epi-Info, versão 6.04D, para 

que se tivesse uma população representativa. Estimando-se que 20% dos diabéticos 

diagnosticados há mais de 5 anos, têm alguma forma de retinopatia e que 10% destes, 

necessitariam tratamento com Laser, considerando margem de erro de 3 pontos 

percentuais e nível de confiança de 95%, seriam necessários 680 pacientes incluídos 

no estudo. Acrescentando uma margem de segurança de 22% para possíveis perdas 

(mortes, desistências etc), o tamanho final da amostra “n” seria de 840 pacientes. 

Estima-se, portanto, o recrutamento de 840 diabéticos, divididos em dois grupos 

de 420 pacientes: Grupo A representa as comunidades distantes e Grupo B os 

pacientes ambulatoriais de Porto Alegre. O grupo A será sub-dividido em  A1 e A2,  e o 

grupo B, em B1 e B2,  de acordo com a modalidade de retinografia a ser realizada, se 

digital ou convencional. Cada um dos 4 grupos terá 210 participantes.  

A partir do estadiamento da retinografia de base, para fins de controle fotográfico 

os grupos A1, A2, B1, B2, terão suas retinografias classificadas em quatro estádios (a, 

b, c e d): 

a) Sem retinopatia: controle fotográfico anual; 

b) Retinopatia leve a moderada e/ou maculopatia, (com ou sem indicação de 

tratamento com Laser): controle fotográfico semestral; 
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c) Retinopatia severa não proliferativa: durante o tratamento, controle fotográfico 

semestral; após a estabilização do quadro, o controle será anual; 

d) Retinopatia diabética proliferativa acompanhada ou não de proliferação 

fibrovascular extensa, hemorragia vítrea, descolamento de retina e seu tratamento 

baseado em fotocoagulação e/ou cirurgia: realizarão controle fotográfico anual após a 

estabilização do quadro.  

 

2.3 Local do Estudo 

 

• Os pacientes serão recrutados por médicos clínicos ou endocrinologistas nos 

postos de saúde – Unidades do SUS - nas cidades previamente escolhidas, 

assim como por médicos oftalmologistas. Também serão incluídos os 

pacientes do Projeto Visão, projeto que há mais de cinco anos atua entre as 

populações carentes gaúchas. Em situações excepcionais, serão cadastrados 

os pacientes referidos por outros profissionais da área de saúde. 

• De acordo com seu grupo (A1, A2, B1 e B2), os pacientes recrutados 

realizarão as retinografias nos locais previamente determinados. 

• O Centro de Leitura, armazenamento e recuperação dos dados bem como o 

planejamento estratégico do projeto será baseado em Porto Alegre. 

 

2.4 Duração do Estudo 

 

O tempo estimado para a execução do projeto é de 18 meses, distribuídos do 

seguinte modo: 

• Seleção e treinamento de pessoal: 3 meses; 

• Recrutamento de pacientes e Coleta de dados: 9 meses; 

• Tabulação e análise estatística: 3 meses; 

• Redação: 3 meses.  

 

2.5 Critérios de Inclusão 
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 Pacientes com diagnóstico confirmado de diabetes mellitus há mais de cinco 

anos, de qualquer tipo e estádio evolutivo ocular.   

 

2.6 Critérios de Exclusão 

 

• Pacientes diabéticos diagnosticados há menos de cinco anos; 

• Pacientes submetidos a fotocoagulação prévia em ambos os olhos; 

• Qualquer doença ocular que possa inviabilizar a técnica empregada: 

- opacidade de córnea; 

- sinéquia posterior; 

- miose medicamentosa; 

- catarata avançada; 

- hemorragia ou outra opacidade vítrea importante; 

- amaurose. 

 

2.7 Critérios de Desligamento 

 

Falta de comparecimento, impossibilidade de localização ou desejo do paciente 

de não mais permanecer no estudo.  

Depois de preenchidos os critérios de inclusão os pacientes serão informados 

sobre o objetivo do estudo, riscos e benefícios do mesmo e assinarão o termo de 

consentimento informado, concordando em participar do estudo, cientes de que o 

protocolo em questão se encontra aprovado pela Comissão de Ética da Escola Paulista 

de Medicina – UNIFESP. 

 

2.8 Sistemática de Execução  

 

Os recursos humanos e físicos nos locais de triagem estarão a cargo das 

prefeituras de cada cidade. 
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A instalação do sistema de captura de imagens com câmara não midriática está 

associado à possibilidade de ser efetuado por pessoal técnico treinado, utilizando 

aparelho de alta resolução (Câmara Cânon CR6-45NM ou similar) na aquisição das 

imagens digital e sua transmissão ao Centro de Leitura; local onde os técnicos, 

supervisionados pelo oftalmologista, realizarão as retinografias convencionais.  

O cálculo dos custos diferenciados de alguns itens em relação aos grupos A1, A2, 

B1 e B2, leva em conta a utilização maior ou menor do item pelo respectivo grupo. 

A depreciação dos equipamentos foi calculada considerando-se a sua vida útil.  

Os custos pessoais levaram em conta a perda de horas de trabalho do paciente e 

acompanhante, gastos com alimentação e transporte não subsidiados pelo projeto.  

O custo com a contratação de terceiros considerou o tempo de atuação destes 

profissionais no projeto.  

Os custos de manutenção dos equipamentos foram computados somente após o 

período de garantia.  

Todos os pacientes cadastrados no protocolo de pesquisa serão submetidos à 

avaliação que incluirá: 

a) História clínica; 

b) Medida da acuidade visual; 

c) Fotos digitais utilizando câmara digital não midriática e as retinografias 

convencionais com filme de 35 mm, serão em número de duas, uma centrada na papila 

e a segunda na mácula, de acordo com o seguinte esquema de distribuição de 

pacientes: 

 

  n = 840 DIABÉTICOS 
 

 GRUPO A GRUPO B 
COMUNIDADES DISTANTES                   AMBULATÓRIOS DE PORTO ALEGRE 
              420 pctes.                                 420 pctes. 

  
 

 A1 (210 pctes) A2 (210 pctes) B1 (210 pctes) B2 (210 pctes) 

 
RETINOGRAFIA DIGITAL RETINOGRAFIA RETINOGRAFIA DIGITAL    RETINOGRAFIA 

       À DISTÂNCIA           CONVENCIONAL LOCAL                             LOCAL                       CONVENCIONAL LOCAL 
 

d) Armazenamento em “compact disc” das imagens em formato J-peg, para 

utilização imediata e futura; 
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e) Tele-transmissão ou encaminhamento de imagens para o Centro de Leitura 

em Porto Alegre, que fará além da leitura, o estadiamento das retinografias digital e 

convencional e a triagem dos pacientes. Os casos que necessitarem de procedimentos 

serão encaminhados para os Centros de Referência, assim localizados: 

• Hospital de Clínicas de Porto Alegre; 

• Projeto Visão estruturado no Hospital Mãe de Deus; 

• Oftalmoclinica Porto Alegre. 

A aquisição de equipamentos será financiada por verbas provenientes da 

Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul, Centro de Referência de diabetes, 

ligado ao Ministério da Saúde, de acordo com suas respectivas áreas de abrangência, 

além de verbas provenientes de entidades privadas comprometidas com o projeto. 

f) Aplicação de protocolos assistenciais e de controle em função do estado 

evolutivo da retina, avaliado no Centro de Leitura; 

g) Controle da qualidade das retinografias digital comparando o percentual de 

não aproveitamento com índices recomendados na literatura científica internacional.   

h) Sistemática de análise econômica 

• Nesta análise econômica estarão incluídos os custos dos equipamentos, 

recursos humanos, transporte, materiais de consumo e custos financeiros entre outros. 

• Custos da retinografia convencional: 

Avaliação dos custos pelo método de retinografia convencional de diagnóstico do 

diabético será realizada através do cálculo de todos os custos incluídos no 

procedimento, computando-se os custos fixos e variáveis. 

• Custos da retinografia digital: 

Será realizada a avaliação do custo total, levando em conta os custos fixos e 

variáveis, de todos os itens relacionados no sistema, utilizando câmara digital não 

midriática de alta resolução e tele-transmissão das imagens ao Centro de Leitura em 

Porto Alegre, para avaliação fundoscópica de pacientes diabéticos à distância. 

• Significado do impacto econômico de prevenção da evolução da patologia 

levará em conta os aspectos econômicos mais atrativos do Projeto, o impacto na 

identificação mais precoce da RD e os objetivos secundários do ponto de vista do 

paciente: aderência ao tratamento e melhor qualidade de vida decorrente dos aspectos 

preventivos dos portadores de RD. 
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• Com a implementação deste trabalho espera-se como resultado, o melhor 

controle de evolução, tratamento precoce da RD e a conseqüente prevenção da 

cegueira, especialmente na zona rural e nas comunidades carentes, onde a prevenção 

é menos efetiva.  

O presente estudo dará ênfase ao segmento de avaliação econômica deste 

projeto. 

 

 

2.9 Formação de Base de Dados 

 

Toda a informação relativa aos pacientes será confidencial e restrita aos 

participantes do projeto. 

 

2.10 Benefícios Potenciais 

 

• Avaliação seriada e prospectiva de alterações fundoscópicas em pacientes 

com diagnóstico de diabetes mellitus em seu local de origem, evitando os 

deslocamentos e gastos diretos e indiretos; 

• Encaminhamento aos centros de referência somente as retinopatias que 

necessitam de tratamento; 

• Possibilidade de atuação educativa relacionada a fatores de risco e 

encaminhamento para tratamento de complicações crônicas não oculares do diabético. 

• Redução do número de profissionais deslocados aos centros de atendimento 

com transferência somente de casos específicos; 

 

2.11 Riscos em Potencial 

 

A foto documentação sem contraste não implica em riscos, por se tratar de um 

método não invasivo. Os demais procedimentos como angiografia fluoresceínica, 

fotocoagulação e vitrectomia, são essenciais ao controle da doença, mas não fazem 
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parte diretamente dos objetivos do presente trabalho, não existe qualquer aumento de 

risco gerado pela pesquisa.  

 

2.12 Análise Estatística  

 

O material coletado deverá ser disponibilizado para análise descritiva através de 

freqüência absolutas e relativas das variáveis de interesse, também será realizada 

análise comparativa com dados publicados pelos principais Centros de Referência 

Internacionais. O material estatístico disponível poderá instrumentar os conteúdos de 

publicações científicas futuras. 
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3 RESULTADOS 

Na análise da Tabela 1 os custos de equipamentos e acessórios são os mesmos   

para  os  Grupos  A1  e  B1 (retinografia digital)  orçado  em R$ 35.777,00. Os custos 

dos equipamentos e acessórios dos Grupos A2 e B2 (retinografia convencional) 

estimado em R$ 47.652,00 tem custo 24,93% mais elevado que os grupos A1 e B1. A 

contribuição percentual de cada grupo em relação ao custo total R$ 166.858,00 é a 

seguinte: A1 (21,44 %), B1 (21,44 %) A2 (28,55 %) B2 (28,55 %).  

 
TABELA 1-  CUSTOS COM EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 

Quant. 
Equipamentos e 
acessórios 

A1 A2 B1 B2 
Custo do 

item 

01 
Câmara  Digital 
Não Midriática 

R$    31.500,00 
---- 

 R$    31.500,00 
---- 

R$  63.000,00 

01 
Retinografo 
Convencional 

---- 
R$ 45.000,00 

---- 
R$  45.000,00 R$  90.000,00 

02 
Computadores 
Pentium IV 

R$      1.800,00 R$      600,00 R$      1.800,00 R$       600,00 R$    4.800,00 

02 
Modem p/ banda 
larga  

R$         400,00 
---- 

R$         400,00 
---- 

R$       800,00 

02 Gravador de CD R$         350,00 ---- R$         350,00 ---- R$       700,00 

01 Impressora R$         125,00 R$      125,00 R$         125,00 R$       125,00 R$       500,00 

02 
Tabela de 
Optotipos 

R$         450,00 R$      450,00 R$         450,00 R$       450,00 R$    1.800,00 

02 
Lanterna 
Oftalmológica 

R$           90,00 R$        90,00 R$           90,00 R$         90,00 R$       360,00 

02 
Oftalmoscópio c/ 
Lente 20 D 

R$      1.050,00 R$   1.050,00 R$      1.050,00 R$    1.050,00 R$    4.200,00 

01 Linha Telefônica R$           12,00 R$        12,00 R$         12,00 R$         12,00 R$         48,00 

01 
Arquivo de Metal 
p/slaides, 

---- 
R$      325,00 

---- 
R$       325,00 R$       650,00 

Custo total por grupo 
/Custo total 

R$ 35.777,00 R$ 47.652,00 R$ 35.777,00 R$ 47.652,00 R$166.858,00 

Percentual de Custo por 
Grupo 

21,44% 28,55% 21,44% 28,55% 99,98% 

Legenda:  Obs:  Os equipamentos importados tiveram o dólar cotado a R$ 3,00 
A1:  Retinografia digital à distância                                           B1:  Retinografia digital local 
A2:  Retinografia convencional local de pacientes distantes B2:  Retinografia convencional local 
   

O cálculo dos valores diferenciados de alguns itens em relação aos grupos A1, 

A2, B1 e B2, leva em conta a utilização maior ou menor do item pelo respectivo grupo. 

A câmara digital atende somente os grupos A1 e B1, por isso seu custo foi dividido 
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igualmente entre os dois; a mesma base de cálculo utilizou-se com o retinógrafo 

convencional e o arquivo de metal, em relação aos grupos A2 e B2. O primeiro 

computador e acessórios acompanha a equipe de fotografia digital, por isso onerou 

somente A1 e B1 (grupo que utilizam câmara digital) e o segundo computador e 

acessórios, permanece na sede do Projeto, seu custo é dividido igualmente entre os 

quatro grupos, daí o rateio desigual entre os grupos em relação ao item computador. 

Estes mesmos princípios de ajuste de custo em relação ao uso são válidos para 

as demais Tabelas.   

 
TABELA 2 –  CUSTOS COM MATERIAIS DE CONSUMO NO PERÍODO DE 

DURAÇÃO DO PROJETO 

Material de 
consumo 

VALOR 
UNITÁRIO A1 A2 B1 B2 CUSTO TOTAL 

DO ITEM 

Colírios midriáticos R$      2,00 ---- R$    420,00 ---- R$   420,00 R$       840,00 

CD R$      5,00 R$      30,00 ---- R$    30,00 ---- R$         60,00 

Filme 35mm (36 
poses) 

R$    25,00 ---- R$    675,00 ---- R$   675,00 R$    1.350,00 

Internet – Banda 
Larga* 

R$    80,00 R$ 1.000,00 ---- R$  440,00 ---- R$    1.440,00 

Conta Telefônica * R$    60,00 R$      30,00 R$    290,00 R$  270,00 R$   290,00 R$       880,00 

Conta de Energia * R$  200,00 R$      50,00  R$      50,00  R$    50,00 R$     50,00 R$       200,00 

Material de 
Escritório * 

R$    40,00 R$      70,00 R$    290,00 R$    70,00 R$   290,00 R$       720,00 

Cartucho para 
impressora * 

R$    32,44 R$    146,00 R$    146,00 R$  146,00 R$   146,00 R$       584,00 

Material de 
postagem  * 

R$    45,00 R$    200,00 R$    200,00 R$  200,00 R$   200,00 R$       800,00 

Impressos  * R$    56,00 R$    250,00 R$    250,00 R$  250,00 R$   250,00 R$    1.000,00 

Custo por grupo 
/Custo total 

---- R$ 1.776,00   R$ 2 .321,00 R$1.456,00 R$ 2.321,00 R$    7.874,00 

Percentual de 
Custo por Grupo 

---- 22,55 % 29,47 % 18,49 % 29,47 % 99,98 % 

Legenda: 
A1:  Retinografia digital à distância                                           B1:  Retinografia digital local 
A2:  Retinografia convencional local de pacientes distantes B2:  Retinografia convencional local 
* estimativa de gasto mensal 

 

Na Tabela 2 são analisados os custos com material de consumo a ser utilizado 

durante o projeto (18 meses). 
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Os colírios midriáticos serão utilizados somente nos grupos A2 e B2, enquanto 

que os demais itens de custo diferenciado entre os 4 grupos, observa o mesmo 

princípio de custo proporcional ao uso. 

O grupo B1 teve o menor custo com material de consumo calculado em 

R$1.456,00, seguido de A1 com custo estimado em R$ 1.776,00. O custo deste item foi 

maior nos grupos A2 e B2, R$ 2.321,00. Os percentuais relativos a cada grupo em 

relação ao custo total de R$ 7.874,00, estão assim distribuídos: B1 (18,49%), A1 

(22,55%), A2 e B2 (29,47%) cada.  

TABELA 3 -  CUSTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS  

Contratação de 
Serviço de 
Terceiros 

Remuneração 
mensal A1 A2 B1 B2 Remuneração 

do item /Total 

Fotógrafo ** R$    1.000,00 R$  1.500,00 R$  1.500,00 R$   1.500,00 R$  1.500,00  R$     6.000,00 

Aux. Técnico – 
Digitador ** R$       500,00 R$     750,00 R$     750,00 R$       750,00 R$     750,00  R$     3.000,00 

Auxiliar de 
Serviços Gerais R$       360,00 R$  1.620,00 R$  1.620,00 R$    1.620,00 R$  1.620,00  R$     6.480,00 

Laboratório 
Fotográfico ** R$       225,00 ---- R$     675,00 ---- R$     675,00  R$     1.350,00 

Motorista R$       600,00 R$     600,00 ---- ---- ----  R$        600,00 

Transporte R$       400,00 R$     400,00 ---- ---- ----  R$        400,00 

Diária de 
Alimentação 

R$       410,00 R$     410,00 ---- ---- ----  R$        410,00 

Diária de 
hospedagem R$       360,00 R$     360,00 ---- ---- ----  R$        360,00 

Aluguel de Sala R$       600,00 R$  1.950,00 R$  3.200,00 R$    2.600,00 R$  3.200,00  R$   10.950,00 

Secretária R$       600,00 R$  1.987,50 R$  3.220,83 R$    2.620,83 R$  3.220,83  R$   11.050,00 

Manutenção 
Computadores # R$       100,00 R$     400,00 R$     200,00 R$       400,00 R$     200,00  R$     1.200,00 

Manutenção 
Equipamentos * R$       150,00 R$     200,00 R$     200,00 R$       200,00 R$     200,00  R$        800,00 

Custo por grupo 
/ custo total ------ R$ 10.177,50  R$ 11.365,83 R$    9.690,83 R$ 11.365,83  R$   42.600,00 

Percentual de 
Custo por Grupo  23,89 % 26,68 % 22,74 % 26,68 % 99,99 % 

Legenda: 
A1:  Retinografia digital à distância                                          B1:  Retinografia digital local 
A2:  Retinografia convencional local de pacientes distantes B2:  Retinografia convencional local 
*  seis meses de manutenção após período de garantia 
**  o contrato de 6 meses de duração 
# manutenção de 12 meses após o período de garantia. 

 

Na tabela 3 avaliamos a estimativa dos custos com contratação de serviços de 

terceiros que obedece às particularidades de cada grupo. O contrato do fotógrafo, 

digitador e do laboratório fotográfico é realizado por 6 meses, tempo de atuação destes 

profissionais no projeto. Outros itens tiveram seus custos ajustados de acordo com o 
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período de atuação. Em relação à manutenção de equipamentos, os custos foram 

computados somente após o período de garantia de 12 meses. O grupo A1 teve custo 

menor de aluguel e secretária pois o mesmo funcionará em próprios da secretaria da 

Saúde enquanto opera em comunidades distantes. 

O grupo B1 teve o menor custo de contratação de serviços terceirizados orçado   

em R$ 9.690,83, representando 22,74% do custo total calculado em R$ 42.600,00. 

Segue-se o grupo A1 com custo estimado de R$ 10.177,50, correspondendo a 23,89% 

do total. O custo do grupo A2 foi o mesmo do grupo B2, importando em R$ 11.365,83, 

representando cada um 26,88% do custo total.  

Na Tabela 3 os custos diferenciados entre os grupos observa o mesmo princípio 

do custo proporcional em relação ao respectivo item. A contratação de serviços de 

terceiros, especialmente para trabalhos temporários é prática recomendável, pois 

desobriga o contratante de gastos com encargos sociais e trabalhistas.  

 

TABELA 4 - CUSTO ANUAL DE DEPRECIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS EM R$ 

  Equipamentos 
Custo 

unitário   
Custo total   Depreciação  

%     anual  
A1  A2  B1  B2 

1 Câmara Digital 
Não Midriática 70.000,00 70.000,00 16,6  11.666,00 5.833,00 ---- 5.833,00 ---- 

2 Retinógrafo  

Convencional 
90.000,00 90.000,00 16,6  14.940,00 ----  7.470,00 ----  7.470,00 

3 Oftalmoscópio 
c/  Lente 20 D    2.100,00   4.200,00 10      420,00     190,00     190,00    190,00     190,00 

4 Tabela de 
Optotipos   1.800,00   3.600,00 10      360,00       90,00      90,00       90,00       90,00 

5 Computadores 
e periféricos 

  3.400,00   6.800,00 25    1.700,00     637,50     212,50     637,50      212,50 

Custo anual de 
depreciação por 
grupo 

---- ---- ----    6.559,12  5.335,37    6.559,12   5.335,37 

Legenda: 
A1:  Retinografia digital à distância                                          B1:  Retinografia digital local 
A2:  Retinografia convencional local de pacientes distantes B2:  Retinografia convencional local 
Obs.: todos os valores descritos são em reais = R$ 

 

Calculamos o custo de depreciação dos equipamentos equacionando o desgaste, 

no período de 12 meses. O percentual de depreciação anual é estimado na respectiva 

coluna, de acordo com a vida útil de cada equipamento. Assim, os itens 1 e 2  foram 

consignados o período de vida útil de 6 anos. Para os itens 3 e 4: 10 anos e para o item 

5: 4 anos.  
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TABELA 5 –  DEPRECIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE DURAÇÃO 

DO PROJETO - (18 MESES) 

Equipamentos A1 A2 B1 B2 Depreciação em 
    %       18 meses 

Câmara Digital Não Midriática R$ 8.749,50 ---- R$  8.749,50 ----  
24,9 

 
R$ 17.499,00 

Retinógrafo Convencional ---- R$11.205,00 ---- R$11.205,00  
24,9 

 
R$ 22.410,00 

Oftalmoscópio c/ Lente 20 D  R$   190,00 R$    190,00 R$     190,00 R$     190,00  
15 

 
R$      760,00 

Tabela de Optotipos R$   135,00 R$    135,00 R$     135,00 R$     135,00  
15 R$      540,00 

Computadores e periféricos R$   937,50 R$    312,50 R$     937,50 R$     312,50  
37,5 R$   2.500,00 

Custo por grupo/ custo total R$10.012,00 R$11.842,50 R$10.012,00 R$11.842,50          R$ 43.709,00 

Percentual de Custo por Grupo 22,90 % 27,09 % 22,90 % 27,09 % 99,98 % 

Legenda: 
A1:  Retinografia digital à distância                                          B1:  Retinografia digital local 
A2:  Retinografia convencional local de pacientes distantes B2:  Retinografia convencional local 

 

A Tabela 5 é mais específica em relação a anterior e avalia a depreciação dos 

equipamentos no período de duração do projeto (18 meses) e assinala os custos de 

depreciação considerando o percentual de utilização em cada um dos quatro grupos, 

tendo por base a tabela 4. 

Os grupos A1 e B1 tiveram os mesmos custos de depreciação avaliados em      

R$ 10.012,00 cada, correspondendo a 22,90% do custo total da depreciação orçada 

em  R$ 43.709,00. Os custos de cada um dos grupos A2 e B2, resultou em R$ 

11.842,50 que representa 27,09% do custo total. Na análise destes dados observamos 

uma redução de 4,19% dos custos de depreciação dos equipamentos dos grupos A1 e 

B1 em relação aos grupos A2 e B2.   

TABELA 6 –  CUSTOS PESSOAIS DIRETOS E INDIRETOS DOS PACIENTES 

Custo Relacionado ao Paciente A1 A2 B1 B2 

Hora Não      % paciente� 

Trabalhada   %Acompanhante� 

R$2,50 
R$3,00 

R$10,00 
  R$12,00 

  R$ 2,50 
 R$3,00 

R$ 5,00 
R$7,50 

R$ 0,50 R$  2,00  R$ 0,50 R$ 2,50 

Diária de        % Paciente 

Alimentação   %Acompanhante 
----- 

R$  8,00 
R$  9,60 ----- 

R$ 3,00 
R$4,50 

R$  1,60 R$ 1,50 

                         % Paciente 

Transporte�      

                         %Acompanhante 

R$ 2,00 
R$2,40 

R$24,00 

 R$28,80 

    R$ 2,90 

 R$3,48 

R$ 2,90 

R$ 4,35 
R$ 0,40 R$  4,80   R$ 0,58 

R$ 1,45 

“continua” 
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Custo por Paciente  R$ 5,40                   R$ 50,40                 R$ 6,48       R$16,35 

Custo por Grupo  R$ 1.134,00      R$ 10.584,00 R$ 1.360,80 R$ 3.433,50 
Custo total  

R$ 16.512,30 

Percentual de Custo por 
Grupo 6,86 % 64,09 % 8,24 % 20,79 % 

Custo total  
99,98 % 

Legenda: 
A1:  Retinografia digital à distância                                          B1:  Retinografia digital local 
A2:  Retinografia convencional local de pacientes distantes    B2:  Retinografia convencional local 
� Remuneração diária de R$10, 00, equivalente a RS 1,25 por hora trabalhada. 
� Grupos A1, A2 e B1 têm 1 acompanhante para cada 5 pacientes. O grupo B2 para cada 2 pacientes há 1 
acompanhante 
�Custo de Transporte: Grupo A1- R$ 2,50  - 20% dos pacientes não dependem de transporte 
Grupo B1 e B2 – R$ 2,90 – Transporte local 
Grupo A2 – R$ 24,00 – Transporte intermunicipal 

A Tabela 6 relaciona os custos pessoais diretos e indiretos dos pacientes 

participantes do projeto.  Estes custos referem-se a perda de horas de trabalho do 

paciente e acompanhante, gastos com alimentação e transporte não subsidiados pelo 

Projeto. Os pacientes e acompanhantes do grupo A1 tiveram o menor custo, estimado 

em R$ 1.134,00 (R$ 5,40 por paciente) correspondendo a 6,86% do custo total orçado 

em R$ 16.512,30; seguido pelo grupo B1 que teve o custo estimado em R$ 1.360,80 

(R$ 6,48 por paciente) representando 8,24 % do custo total. O custo do grupo B2 

importa em R$ 3.433,50 (R$ 16,35 por paciente) correspondendo a 20,79% do total. O 

maior custo foi do grupo A2 R$ 10.584,00 (R$ 50,40 por paciente) representado 

64,09% do custo total. 

TABELA 7  - CUSTOS TOTAIS ENVOLVIDOS NO PROJETO 

  A1 A2 B1 B2 % 
CUSTO ITEM 

CUSTO TOTAL 

 Custos dos 
equipamentos 

R$ 35.777,00 R$   47.652,00 R$ 35.777,00 R$  47.652,00 60,11 R$  166.858,00 

 Materiais de 
consumo 

R$  1.776,00 R$     2.321,00 R$   1.456,00 R$     2.321,00 2,83 R$      7.874,00 

 Contratação de 
Serviço de 
Terceiros 

R$ 10.177,50 R$   11.365,83 R$   9.690,83 R$  11.365,83 15,34 R$    42.600,00 

 Custos de 
depreciação 

R$ 10.012,00 R$   11.842,50 R$ 10.012,00 R$  11.842,50 15,74 R$    43.709,00 

 Custos pessoais 
direto/indireto 
pctes  

R$   1.134,00 R$   10.584,00 R$   1.360,80 R$     3.433,50 5,94 R$    16.512,30 

 Custo do grupo/ 
custo total 

R$ 58.876,50 R$   83.765,33 R$ 58.296,63 R$  76.614,83 R$  277.553,30 

 Percentual de 
Custo do Grupo  

21,21% 30,18% 21,00% 27,60% 100% 

Legenda: 
A1:  Retinografia digital à distância                  B1:  Retinografia digital local 
A2:  Retinografia convencional local de pacientes distantes  B2:  Retinografia convencional local 
 

“continuação” e “conclusão” 
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A Tabela  relaciona o custo total de cada grupo envolvido no projeto: 

equipamentos, material de consumo, serviços de terceiros, depreciação dos 

equipamentos e custos direto e indireto relacionados aos pacientes. 

O grupo B1 teve o menor custo, estimado em R$ 58.296,63 representando 

21,00% do custo total, seguido do grupo A1 estimado em R$ 58.876,50 representando 

21,21% do custo total; o custo do grupo B2 orçado em R$ 76.614,83 correspondendo a 

27,60% do custo total e o grupo A2 teve custo maior orçado em R$ 83.765,33, com 

participação de 30,18% do custo total. O custo total do projeto foi orçado em               

R$ 277.553,30. 

 Não foi realizado o teste de significância, visto que os valores são únicos e fixos 

para cada tipo de procedimento        

A FIGURA 1 APRESENTA O GRÁFICO DEMONSTRATIVO 

CUSTOS TOTAIS ENVOLVIDOS NO PROJETO

R$ 1.000,00

R$ 51.000,00

R$ 101.000,00

R$ 151.000,00

R$ 201.000,00

R$ 251.000,00

R$ 301.000,00

 Custos dos equipamentos

 Materiais de consumo

 Custos pessoais direto/indireto pctes 

 Custos do grupo/ custos total

A1 A2 B1 B2 CUSTO ITEM/ CUSTO TOTAL

 

 

COTAÇÃO 
DO DÓLAR  

R$ 3,00 
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4 DISCUSSÃO  

 

A retinopatia diabética, de acordo com o “Early Treatment Diabetic Retinopathy 

Study” (ETDRS), pode ser classificada evolutivamente em Retinopatia Diabética Não 

Proliferativa e Retinopatia Diabética Proliferativa, sendo que as alterações 

fundoscópicas seguem um curso unidirecional, de não proliferativa a proliferativa (1-2). 

O ETDRS estabeleceu regras ou guias clínicos de graduação da retinopatia, sua 

taxa de progressão assim como maneiras de identificar os olhos que estão em risco de 

desenvolverem a retinopatia diabética proliferativa (3-4-5). 

A divisão entre retinopatia diabética em não proliferativa e suas subseqüentes 

subdivisões em leve, moderada, severa e muito severa e proliferativa são o exemplo 

clássico de avaliação seqüencial na evolução do processo. 

Podemos avaliar o significado da metodologia utilizada neste trabalho enfocando 

os aspectos epidemiológicos que seguem: os olhos com retinopatia diabética não 

proliferativa têm uma taxa de progressão de apenas 1% ao ano até retinopatia de alto 

risco, mas que aumenta para 15% em 5 anos (5-6). Já 3% dos pacientes com retinopatia 

diabética não proliferativa moderada desenvolverão a retinopatia de alto risco em 1 ano 

e 27% desenvolverão a doença de alto risco em 5 anos (5).   

Em geral os olhos com retinopatia diabética não proliferativa severa possuem taxa 

alta de progressão à doença neovascular de aproximadamente 15% em um (1) ano e 

aos cinco anos 56% apresentam doença neovascular. Finalmente, os pacientes com 

retinopatia diabética não proliferativa muito severa possuem um total de 45% de 

probabilidade de evolução à doença neovascular em 1 ano e 71% aos cinco anos (5).  

Observa-se desta maneira que aos cinco anos, pelo menos 15 % dos pacientes 

com retinopatia (mínima que seja) já apresentam características de alto risco, ou seja, 

a prevalência da retinopatia aumenta linearmente com a progressão da doença  (6).   

Nos pacientes com diagnóstico antes dos 30 anos de idade aconselha-se a 

realização do primeiro exame oftalmológico cinco anos depois do começo dos sinais e 

sintomas. Após os 30 anos de idade o exame é recomendado quando do diagnóstico 

de diabetes. Na gravidez, o exame deve ser realizado no primeiro trimestre (7). 

O principal objetivo no tratamento do diabetes é a prevenção de complicações 

crônicas desencadeadas pelo descontrole glicêmico de longo tempo. A relação entre 

controle metabólico dos diabéticos e o desenvolvimento de complicações têm sido alvo 
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de atenção de diversas especialidades médicas e tem gerado inúmeras discussões na 

literatura mundial ao longo dos anos. O controle metabólico irregular desencadeia 

alterações irreversíveis mais precocemente e com maior freqüência (8), mas pacientes 

tratados rigorosamente, e acompanhados com a medição da hemoglobina glicosilada, 

apresentaram menor nível de complicações (9). 

Recentemente o U.K. Prospective Diabetes Study, baseado em 4209 pacientes 

diabéticos tipo II, confirmou que pacientes controlados de maneira intensiva tinham 

hemoglobina glicosilada 0,9 % mais baixa do que os tratados de forma convencional 

resultando em 25% de redução de complicações microvasculares em geral (10). 

Este estudo trouxe sólida evidência de que o controle adequado protege os 

pacientes diabéticos de complicações crônicas, porém, há variações individuais que 

explicam a existência de pacientes que, mesmo sob controle metabólico rigoroso 

apresentam complicações vasculares.  

Dados da literatura mundial relacionando tempo de diagnóstico e tratamento 

adequado tem mostrado que complicações oculares secundárias ao diabetes estão 

relacionadas de maneira direta (11). Nos Estados Unidos a retinopatia diabética é a 

causa mais freqüente de cegueira em pacientes entre 20 e 74 anos, na idade 

considerada produtiva (11). 

O edema macular é uma das causas principais que levam à perda da visão nos 

pacientes diabéticos. A incidência e a prevalência do edema aumenta com a duração e 

o nível da retinopatia.  Em dados americanos nos pacientes com Diabetes mellitus tipo 

I (DMI) a prevalência é de 0% em pacientes com menos de 5 anos de começo e 29% 

em pacientes com mais de 20 anos de duração.  Em pacientes com Diabetes mellitus 

tipo II (DMII) a prevalência foi de 3 % nos primeiros 5 anos de diagnóstico e 28% em 

pacientes com 20 ou mais anos de diagnóstico (3). 

O ETDRS tem preconizado fotocoagulação imediata quando da detecção do 

espessamento retiniano.   

Apesar de ser evidente o beneficio com o controle glicêmico a maioria dos 

pacientes não esta atenta a este fato, seja por limitações terapêuticas ou por 

dificuldade na condução do seu controle. 

O conhecimento da doença por parte dos pacientes diabéticos é insuficiente, isto, 

em parte se deve à menor informação pelo serviço médico. Em estudo realizado no 

México, Cardenas concluiu que os pacientes mais informados obtinham melhores 

controles glicêmicos (12). 
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A prevenção da retinopatia diabética deve ser realizada com exames seriados, 

buscando sempre controle glicêmico e o exame oftalmológico deverá ser realizado de 

forma periódica. Em função desta proposição, desenvolvemos o presente trabalho. 

As propostas de instalação de ambulatórios com características não somente 

curativas, mas acima de tudo informativas, podem ser a solução de várias formas de 

incapacidade já que a informação resultante da consulta seriada e periódica visa 

conscientizar a população das alterações decorrentes do diabetes e suas possíveis 

complicações evitáveis. 

A instalação destes ambulatórios esbarra, entretanto, em algumas limitações 

importantes: 

a) disponibilidade de recursos para avaliação e tratamento de pacientes com 

diagnóstico de diabetes; 

b) espaço físico para a instalação de centros especializados; 

c) profissionais de apoio para funcionamento dos centros; 

d) profissionais de equipe médica e para-médica de apoio; 

e) centro cirúrgico para eventuais procedimentos cirúrgicos necessários. 

Dentro do campo de avaliação do paciente diabético, a realização de triagem 

periódica para a retinopatia seria o único meio que ajudaria a reduzir significativamente 

a incidência de cegueira neste grupo de pacientes.  Embora os tratamentos curativos, 

baseados na fotocoagulação com laser, tenham provado sua importância na ajuda da 

manutenção da visão prevenindo ou revertendo situações como glaucoma neovascular 

ou edema macular, a sua utilização não necessariamente está acessível a todos os 

pacientes em todas as localidades. 

Um programa de triagem efetivo associado a programas de tratamento delineado 

e enfocado, é a chave para diminuir ou minimizar este problema de saúde e social, já 

que são pacientes relativamente jovens e vão necessitar assistência médica por um 

tempo relativamente longo. 

Esforços localizados em regiões específicas pré-determinadas por órgãos 

reguladores de saúde, para avaliação da saúde ocular, baseada em imagens podem 

ser de importância capital no objetivo a ser alcançado da manutenção da visão e da 

qualidade de vida de pacientes diabéticos (13). 

Dentro de uma perspectiva de eliminação ou redução de custos em programas de 

prevenção em medicina, as tecnologias relacionadas à telecomunicação têm-se 
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mostrado extremamente útil no sentido de estruturação de sistema eficaz para várias 

modalidades, incluindo-se especialmente redes para cuidado de comunidades (13-14). 

Temos então dois problemas a resolver onde o primeiro deles é a conveniência 

do paciente e, secundariamente a possibilidade de ajuda a distância com métodos de 

qualidade que possam ser confiáveis. 

A necessidade de avaliação fundoscópica em pacientes com diagnóstico de 

diabetes já tem sido extensivamente discutida, mas infelizmente não há retinólogos em 

número suficiente para realização de triagem periódica para a retinopatia diabética, 

principal meio que ajudaria reduzir significativamente a incidência de cegueira nestes 

pacientes. 

Para tentar cobrir esta deficiência na avaliação dos pacientes, as fotos impressas 

(retinografias), “slide”, polaroids e exames angiográficos, têm sido extensivamente 

utilizadas, mas apresentam o inconveniente dos custos e necessidade de revelação, 

assim como a necessidade de transporte manual das imagens, conforme tentamos 

explicitar nas tabelas, que analisam os custos, inconvenientes e vantagens do sistema 

digital e do sistema convencional de retinografias.    

Embora as câmaras de fotografia de fundo possam ser utilizadas na aquisição e 

armazenamento das imagens, as câmaras digitais estão reduzindo seus custos e 

alcançando maior competitividade.  

Como evolução natural e incorporação da tecnologia de ponta no campo da 

oftalmologia e, especificamente nas doenças da retina, alguns estudos demonstraram 

que a introdução desta nova tecnologia pode, de maneira confiável, ser adjuvante na 

determinação de diagnóstico de lesões fundoscópicas. 

O conceito de utilização da tecnologia de telemedicina tem intrigado médicos há 

muito tempo e, embora em fase ainda nascente, o interesse nesta área específica se 

mostra de forma crescente, ajudado pelo desenvolvimento da “internet” (14-15). 

A revolução tecnológica tem proporcionado o uso de métodos novos que devem 

ser utilizados na solução destes problemas. Atualmente é possível digitalizar imagens e 

enviá-las através de “internet”. Mas a tecnologia para criar, enviar e receber informação 

médica atualmente cria alternativas para o transporte do paciente e médico, sendo a 

teletecnologia uma extensão do profissional médico suplementando o sistema 

tradicional de saúde.  

No conceito acima se baseia o fundamento da telemedicina e, por extensão, da 

teleoftalmologia que hoje conhecemos. 
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Acreditamos que uma alternativa viável se apresentou com a introdução da 

tecnologia digital associada à transmissão eletrônica onde a necessidade do médico na 

avaliação ou triagem pode ser dispensada e substituída por tecnólogo treinado na 

aquisição e envio das mesmas, sem a necessidade de várias estruturas de 

atendimento, com conseqüente redução nos custos. As imagens avaliadas em 

computador indicariam quais pacientes necessitam remoção e tratamento à distância e 

somente os poucos pacientes com indicação poderiam onerar seus municípios e não a 

totalidade dos pacientes com diagnóstico de diabetes, somando-se transporte, 

alimentação e acomodações. 

A utilização de métodos de aquisição de imagens digitais, associadas a 

compressão das mesmas por programas específicos para envio a velocidade rápida 

podem associar-se e de maneira conjunta solucionar os problemas básicos de falta de 

atendimento a pacientes nas áreas mais remotas. 

Em trabalhos realizados com populações e médicos rurais, a telemedicina 

mostrou altos índices de aceitação quando existe a necessidade de consulta a centros 

remotos de diagnósticos ou hospitais especializados, e até centros acadêmicos de 

excelência (15-16).  Este nível de aceitação da medicina via “internet”, entretanto, tem 

maior força entre os médicos já afiliados a centros acadêmicos de tratamento e nem 

tanto entre aqueles somente relacionados á prática da medicina privada. Estas 

observações dos trabalhos de Norris (15) e Campbel (16), serão de ajuda para a orientar 

os focos de atenção para os pontos de possíveis conflitos, no momento da implantação 

e do gerenciamento de projeto  com este formato.  

Alguns destes estudos relacionavam poucos pacientes na sua casuística, mas 

com níveis de satisfação consideravelmente altos, já que além de avaliação por 

médicos pertencentes a equipes especializadas, não havia custo adicional (17). 

Uma das limitações da utilização da tecnologia em foco foi considerada a não 

existência em todas as áreas de transmissão por banda larga, o que agiliza e facilita o 

trabalho da transmissão de imagens e informação necessárias. Outro fator de 

resistência da utilização da tecnologia virtual encontrada nestes estudos realizados foi 

o licenciamento do serviço prestado, remuneração dos profissionais consultados, 

privacidade das informações dos pacientes e difusão da informação (18). Estas 

observações de Sanders e colaboradores sobre as limitações da teletecnologia virtual 

aplicada à oftalmologia e as dificuldades de ordem funcional para implantação de um 

projeto inovador como o que estamos propondo, devem estimular a busca de soluções 
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práticas e realísticas, compatíveis com as nossas necessidades, como por exemplo, a 

geração “in loco” de um grande arquivo de imagens, nos locais onde não haja internet 

de alta velocidade e, posteriormente, o envio por meios não eletrônicos, deste material 

ao centro de leitura.  

O potencial de utilização da telemedicina é imenso, não somente no intercâmbio 

de informações específicas sobre um paciente, mas na consulta clínica, pesquisa, 

educação aplicada em todo o mundo (19). 

Dados comparativos entre retinografias realizadas com câmara convencional com 

filme de 35 mm versus imagem digital, classificaram a qualidade de boa a excelente da 

imagem digital (20-21). Em um destes estudos George e colaboradores mostraram 

concordância em 93,3% dos olhos em que foram realizadas fotografias em campo de 

45 graus e imagens digitais em pacientes com diagnóstico de diabetes (20).   

Em estudo prospectivo realizado em hospitais de Espanha, Gómez-Ulla e 

colaboradores, utilizaram câmaras não midriáticas para a detecção e alterações 

fundoscópicas oculares. Observaram que as imagens enviadas via “internet” 

possibilitaram aos centros de avaliação e leitura a concordância de 100% na 

classificação de pacientes com retinopatia diabética, e de 94% entre pacientes sem 

retinopatia diabética, com 6% de discordância nos pacientes do segundo grupo (22). 

Estes estudos comparativos de George e Gonzalez atestando a qualidade da 

retinografia digital, quando comparada a retinografia convencional, são subsídios 

importantes para dar respaldo ao projeto que ora estamos implantando. Os mesmos 

resultados não foram observados na série de Lim que contou com uma amostra 

significativamente menor (23).  

Outro aspecto essencial a considerar na utilização da telemedicina é o 

armazenamento e envio das imagens. O sistema de utilização deve necessariamente 

contar com equipamento de gravação de boa qualidade e um sistema de comunicação 

efetivo, operado por pessoal especializado. O arquivamento e visualização das 

imagens também devem ser de fácil acessibilidade para o profissional médico.   

Em geral, uma imagem digital de alta qualidade pode alcançar um tamanho de 1,5 

MB ou mais, podendo levar pelo menos 25 minutos para sua transmissão, fato que se 

torna relevante quando muitas imagens devem ser transmitidas. A compressão de 

imagens digital  por nós preconizada para assegurar exeqüibilidade do sistema de 

transmissão, armazenamento e recuperação de imagens em Telemedicina, é prática 

adotada em vários centros de referência internacionais (24-25-26).  
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 A compressão de imagens tornou-se um procedimento comum para a 

transmissão das mesmas e o programa de compressão JPEG (Joint Photographic 

Experts Group) é o mais comumente utilizado nas transmissões via “internet” (24-25-26). 

Compressões de imagens de 1,5 MB a 29 KB utilizando o programa de compressão 

JPEG 200 mostrou-se uma excelente alternativa quando existe a necessidade de se 

considerar compatibilidade da imagem com o tempo computacional, embora exista 

pequena degradação na qualidade da imagem, o processo de compressão deve ser 

considerado (27). 

Esta redução de custos se torna explícita a partir da análise demonstrativa dos 

dados. A aquisição de equipamentos e acessórios para a montagem de um serviço de 

teleoftalmologia, baseado na retinografia digital à distância com câmara não midriática 

operada por pessoal técnico treinado, mostrou custo de aquisição e implementação 

24,0% menor que o sistema de retinografia convencional com filme de 35 mm. 

O custo dos equipamentos importados (retinógrafo e câmara digital não 

midriática) indispensáveis à realização das retinografias participam com mais de 60% 

do custo total do projeto. Considerando-se o custo-efetividade, também referidos por 

outros autores (14-18), em função do alcance social e econômico e pela atuação no 

campo preventivo, com reflexos diretos sobre a qualidade de vida dos pacientes 

diabéticos, o custo inicial maior não deveria desestimular os setores públicos 

responsáveis pela implantação de projetos desta natureza.  

É recomendável que os médicos oftalmologistas sejam os agentes responsáveis 

pela conscientização dos condutores da política de saúde.  

A análise detalhada dos custos dos insumos básicos de consumo, utilizados 

durante os 18 meses de duração do projeto é realizada com finalidade comparativa. 

Observa-se uma diferença percentual média de 10% em favor das retinografias 

realizadas com sistema digital, quando comparadas ao sistema convencional. Apesar 

deste item representar apenas 2,83% do custo total envolvido no projeto, é mais um 

dado em favor da retinografia digital.    

A contratação de serviços de terceiros é abordada, especialmente para a 

realização de trabalhos temporários. É prática recomendável que conta com o aval de 

gestores modernos pois desobriga o contratante dos custos com encargos sociais e 

trabalhistas. Outra alternativa economicamente viável é a contratação de associados 

de uma cooperativa de trabalho legalmente habilitada. 
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Os custos de depreciação dos equipamentos utilizados no projeto são analisados 

primeiramente no período de 12 meses, que servirá como base de cálculo para o 

período de duração do projeto de 18 meses. Embora os coeficientes de depreciação 

sejam os mesmos para todos os grupos, há novamente uma pequena vantagem em 

favor do sistema digital, isto porque o custo do equipamento digital é menor, daí os 

gravames sobre ele também são menores.  

Os custos pessoais diretos com transporte, alimentação e outros e os custos 

indiretos, como perdas de remuneração por horas de trabalho de paciente e 

acompanhante são também computados. Este item tem um impacto de 5,94% sobre o 

total de custo do projeto. É relevante a diferença de custos entre o grupo A1 

(retinografia digital à distância) e o grupo A2 (retinografia convencional local de 

pacientes distantes)  que se mostra superior a 50%. Estes dados novamente ressaltam 

o menor custo do sistema digital em relação ao sistema convencional.  

Outra observação de nosso trabalho, que confirma os achados de Norris e 

colaboradores (15) em relação a custo-benefício: o deslocamento da equipe de fotografia 

digital às pequenas cidades do interior não tem praticamente aumento de custo, 

conforme se observa na análise de custo do grupo A1 (retinografia digital a distância) 

quando comparado ao grupo B1 (retinografia digital local). Este fato assegura a 

teleoftalmologia uma interessante opção, prática e econômica, para detecção precoce 

da retinopatia diabética à distância, influenciando diretamente os objetivos secundários 

do ponto de vista do paciente, ao facilitar a aderência ao tratamento e assegurar 

melhor qualidade de vida decorrente dos aspectos preventivos dos portadores de 

retinopatia diabética. 

A questão da ausência de custo adicional, focalizada por Mair e Colaboradores(17), 

é uma das constatações importantes deste trabalho quando descreve a relação de 

custos de todos os itens envolvidos. Os custos do sistema de retinografia digital 

representado pelos grupos A1 e B1 contribuem com 42%, contra 57% atribuídos aos 

grupos A2 e B2, os quais integram o sistema de retinografia convencional. Observa-se 

uma redução de custo em favor do sistema digital da ordem de 15% em relação ao 

custo total, evidenciando que há importante economia de divisas em favor da 

tecnologia digital.  

A redução nos custos do tratamento do paciente diabético se estende também ao 

sistema de previdência. A prevenção da cegueira implica diretamente na redução 

destes custos significando a manutenção da capacidade de trabalho e a diminuição da 
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aposentadoria por invalidez. Entende-se por aposentadoria por invalidez o benefício a 

que tem direito o segurado quando considerado incapaz para o trabalho e não sujeito à 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. 

A cegueira resultante de qualquer doença ocular ou extra-ocular tem 

aposentadoria automática por invalidez, no valor de 100% do salário benefício.  

Assim, em casos de aposentadoria por invalidez (incluindo a cegueira secundária 

a retinopatia diabética), o Sistema Previdenciário Nacional gasta ao ano (dados de 

2002) o montante de R$ 180,00 X 12 (meses) que perfaz um total mínimo de 

R$2.160,00 por segurado, e o Sistema Único de Saúde poderia estar protegendo o 

paciente retirando ou retardando sua aposentadoria por invalidez, gastando um total 

mínimo de R$ 448,25 para o tratamento de cada paciente novo com retinopatia 

diabética proliferativa e de R$ 224,25 para os que já estão em acompanhamento. 

Nos casos de comprovação de que o segurado necessita de assistência 

permanente de outra pessoa, a critério da perícia médica, o valor da aposentadoria por 

invalidez será aumentado em 25% a partir da data de sua solicitação podendo somar 

um montante mínimo de R$ 2.700,00 por segurado por ano. 

A não observação do sistema de saúde, no tocante ao tratamento e prevenção da 

incapacidade, traz como conseqüência o encargo social da incapacidade ou 

aposentadoria do paciente por invalidez, independente de sua idade. 

A partir da introdução da medicina pré-paga ou convênios, o enfoque principal 

passou a ser dado às administradoras de planos de saúde, responsáveis pela 

contratação dos prestadores (médicos e pessoal relacionado) de serviços (atenção 

médica) e que se visavam especificamente a prestação dos serviços de qualidade a 

custo baixo. Esta visão comercial dentro da prática médica incentivou atitudes 

protecionistas visando à manutenção das estruturas prestadoras. 

Dentro desta perspectiva, e em especial para aplicação em nosso estado, o Rio 

Grande do Sul apresenta um contingente populacional de dez milhões de habitantes 

com 600 oftalmologistas, dos quais 30 com especialidade em retina e vítreo. 

Contabilizamos então 333 mil pacientes por retinólogo, sendo humanamente 

impossível a avaliação de todo o contingente populacional pelos médicos disponíveis. 

A extensão do projeto piloto com ampliação das estruturas de bases já existentes, 

poderia estender a cobertura para outras regiões de nosso Estado, em especial 

aquelas mais carentes ou de difícil acesso, onde a atuação da teleoftalmologia se faria 

mais presente. 
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5 CONCLUSÕES  

 

1. O  desenvolvimento da teletecnologia digital viabilizou o processo de produção 

da retinografia digital à distância e agregou qualidade de imagem, tornando seu custo 

competitivo ao compararmos com o sistema de retinografia convencional com filme de 

35mm.  

2. A retinografia digital de triagem realizada por tecnólogo treinado, nas pequenas 

cidades do interior e em locais de difícil acesso, seria um elemento impactante na 

identificação mais precoce da retinopatia diabética, a um custo operacional 15% menor 

do que o sistema de retinografia convencional.   

3. A redução é superior a 50% na análise de custos pessoais diretos com 

transporte, alimentação e os custos indiretos, como perda de remuneração por horas 

de trabalho de pacientes e acompanhantes, quando comparamos o grupo submetido a 

retinografia digital realizada à distância (A1), com o grupo da retinografia convencional 

de pacientes distantes realizada em Porto Alegre (A2). 

4. A aquisição de equipamentos e acessórios para a montagem de um serviço de 

telemedicina, baseado na retinografia digital à distância com câmara não midriática, 

tem custo de aquisição e implementação 24% menor do que o sistema de retinografia 

convencional com filme de 35 mm.  

5. A análise de custo demonstrou que o custo da retinografia digital é 27%  inferior 

ao da retinografia convencional. Comparando custo das retinografias convencional (A2 

e B2) e digital (A1 e B1) dentro de cada grupo observamos: grupo A1, redução de custo 

da ordem de 9% em relação ao grupo A2; redução de 6,5% quando comparamos o 

grupo B1 com o grupo B2; redução de 6% no custo do grupo A1 comparado ao grupo 

B2 e constatamos ainda não haver diferença de custo entre os grupos da retinografia 

digital A1 e B1. 

6. Concluímos ainda que o custo inicial de implantação do sistema de retinografia 

digital orçado em R$ 117.000,00, embora elevado, é 27% menor do que o custo do 

sistema convencional orçado em R$ 160.000,00. Estes valores não deveriam 

desestimular os setores públicos responsáveis pela implantação de projetos desta 

natureza, considerando-se o custo-efetividade em função de seu alcance sócio-

econômico e de sua atuação no campo preventivo, com reflexos diretos sobre a 

qualidade de vida dos pacientes diabéticos e de seus familiares. 
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Abstract 
 
 
 

Purpose : analise cost-effectiveness comparing color fundus pictures on diabetic 

patients using a digital sistem for acquiring and transmitting images and conventional 

color fundus pictures taken on conventional camera. Methods:  Evaluation of 840 

diabetic patients divided in four groups: (A1= digital imaging from patients extra-clinics 

setting, A2= conventional retinography performed on patients from Porto Alegre 

originally from another city, B1= digital imaging of patients from Porto Alegre e B2= 

conventional retinography performed on patients from Porto Alegre). All the patients will 

be evaluated with clinical history, visual acuity and color fundus pictures (50 degree 

Topcon conventional fundus camera) or non midryatic digital imaging (Canon CR6-45 

NM). Patients from group A1 will be evaluated by technicians on their own town and two 

images will be taken from each eye with the non mydriatic camera and the images 

transmitted to the reading center in Porto alegre via internet.  B1, A2 e B2 groups will be 

evaluated in Porto Alegre. Results:  The cost analisis demonstrated that the cost of 

digital imaging is 27% lower than the color fundus pictures taken with the conventional 

fundus camera. The cost of conventional retinography (A2 e B2) and digital imaging (A1 

e B1) each group was observed: reduction of 9% was observed when comparing group 

A1(digital imaging from patients outside clinical setting) and A2 (conventional 

retinography performed on patients from Porto Alegre originally from another city); and 

6.5% cost reduction was observed when comparing groups B1(digital imaging of 

patients from Porto Alegre) and B2 (conventional retinography performed on patients 

from Porto Alegre). When comparing groups A1 and B2, a 6% cost reduction was 

observed and no cost benefit was found comparing groups A1 and B1. Conclusion : 

Cost-effectiveness of the digital imaging of ocular fundus is lower than color fundus 

pictures taken with conventional fundus camera, but it is more evident on patients extra 

clinics, specially those patients imaged on their own town. The digital system has many 

advantages, specially because it eliminates costs with patients displacement, helps on 

the compliance to treatment, stimulates programs for prevention of blindness, screening 

and prevention of blindness due to the diabetic retinopathy with social and economic 

costs. Key words:  cost, diabetes, non mydriatic, teletransmission, conventional, 

prevention.
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