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RESUMO 
 

 
  



 

Aoki L. Smartphone no telediagnóstico de tumores palpebrais: estudo de 
acurácia [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São 
Paulo; 2018. 
 
O objetivo do presente estudo foi verificar a acurácia diagnóstica da imagem 
clínica obtida pela câmera acoplada ao telefone celular, comparada ao 
diagnóstico clínico presencial e ao diagnóstico histopatológico em tumores 
palpebrais. Métodos: Pacientes sob demanda espontânea, foram 
recrutados. Foram incluídos pacientes encaminhados para avaliação e 
exérese de tumor palpebral benigno ou maligno. Avaliação presencial foi 
realizada constando de anamnese, avaliação externa macroscópica e 
biomicroscópica com estabelecimento de diagnóstico clínico. Todos os 
pacientes tiveram as lesões palpebrais documentadas com um smartphone 
Samsung S4 (imagens de 4128x 3096 pixels), salvas em formato JPEG. 
Todas as lesões foram ressecadas e submetidas à exame histopatológico. 
Três especialistas em Plástica Ocular em outro país fizeram a teleavaliação 
das imagens na tela de um laptop (2366x768 pixels). Verificou-se a 
concordância entre o padrão-ouro (histologia) e os diagnósticos presencial e 
à distância. Resultados: Foram avaliados 75 casos por exame presencial e 
por imagem. A idade média dos pacientes foi de 66,6 anos com 
predominância do sexo feminino (44 mulheres). As lesões ocorreram com 
maior frequência nas pálpebras inferiores (57 casos – 76%). O tamanho 
médio das lesões foi de 9,36 mm (DP 7,37). Trinta e quatro (45,33%) eram 
benignas e 41 (54,67%) malignas. O diagnóstico anatomopatológico maligno 
mais comum foi o carcinoma basocelular com 27 casos (36%) e o benigno 
mais comum foi o nevus com 10 casos (13,33%). Os examinadores virtuais 
acertaram cerca de 50% do diagnóstico histológico enquanto o presencial foi 
de 76%. Quanto ao diagnóstico de malignidade, o estudo mostrou alta 
concordância da teleavaliação (sensibilidade de 85-90%) - praticamente 
igual ao exame presencial - 88%. Nas lesões benignas, por telemedicina 
houve 74-88% de acertos (alta concordância), contra 100% de acertos no 
exame presencial. A acurácia média via telemedicina do diagnóstico de 
malignidade de lesão foi de 83% contra 93% do exame presencial. O 
tamanho da lesão também se relacionou positivamente com diagnóstico de 
malignidade tanto no exame presencial quanto na teleavaliação. 
Conclusões: A avaliação de lesões palpebrais usando smartphone e 
Telemedicina nas condições deste estudo, é viável, sendo alta a 
concordância para o reconhecimento de tumores palpebrais malignos. 
Quanto ao diagnóstico histopatológico, o exame à distância foi menos 
acurado que o exame presencial. Os resultados deste estudo sugerem que a 
avaliação de tumores palpebrais através da Telemedicina é um bom método 
que pode ter aplicações práticas em populações com acesso restrito a 
médicos especialistas, com grandes vantagens para fins de saúde pública. 
 
Descritores: telemedicina; acurácia; neoplasias palpebrais; smartphone; 
diagnóstico; cirurgia plástica. 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 
  



 

Aoki L. Accuracy of eyelid tumors telediagnosis by smartphone [thesis]. São 
Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2018. 
 
The objective of this study was to check the diagnostic precision of clinical 
image obtained by the phone camera of smartphones compared to face-to-
face clinical diagnosis and histopathological diagnosis of eyelid tumors. 
Methods Patients on spontaneous demand were recruited. We included 
patients referred to evaluation and resection of benign or malignant eyelid 
tumors. The face-to-face evaluation was done to establish the clinical 
diagnosis: anamnesis, external macroscopic evaluation and biomicroscopic 
exam. Every patient had pictures of eyelid lesions taken with a smartphone 
Samsung S4 (images of 4128x 3096 pixels) and saved in jpeg format. All 
lesions were resected and had the histologic evaluation. Three Oculoplastics 
experts in another city abroad performed images tele evaluation at the laptop 
screen with a resolution of 2366x768 pixels. We investigated concordance 
between the gold standard (histology) and the face-to-face and telemedicine 
diagnosis. Results Seventy-five lesions were evaluated face-to-face and by 
images. The mean age was 66.6 years, with the predominance of women 
(44). The lesions were more frequent at lower eyelid (57 cases- 76%). The 
mean size was 9.36 mm (DP 7.37). Thirty-four (45.33%) were benign and 41 
(54.67) malignant. The most frequent malignant histopathological diagnosis 
was basal cell carcinoma with 27 cases (36%), and the benign was nevus 
with 10 cases (13.33%). Tele examiners answered correctly 50% of 
histological diagnosis, and face-to-face examiner matched 76%. The study 
showed a high correlation between tele evaluation and face- to- face exam at 
malignity diagnosis (sensibility= 85-90%, mean accuracy = 83.3% against 
88% and 93%). At benign lesions, with Telemedicine, there are 74-88% of 
correct answers against face- to - face 100% hits. Lesion size correlated 
positively with malignity diagnosis at face - to- face and by telemedicine 
exam. Conclusions Eyelid lesion evaluation by telemedicine in this study 
conditions was viable. It showed high concordance to recognize malignant 
eyelid tumors. However, histological diagnosis was less accurate at 
telemedicine when compared to face - to- face exam. These results indicate 
that eyelid tumors evaluation by telemedicine is a suitable method. It can 
have practical applications in communities where experts are few, so 
providing advantages at public health. 
 
Descriptors: telemedicine; accuracy; eyelid neoplasms; smartphone; 
diagnosis; surgery, plastic. 
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A telefonia móvel e o acesso da população a aparelhos com múltiplas 

funções (smartphones) tem facilitado sobremaneira a transmissão rápida e 

eficiente de imagens. Dentro da Medicina, o telediagnóstico tem sido utilizado 

em áreas como a dermatologia e a radiologia permitindo integração entre 

centros especializados e áreas remotas, com experiências bem sucedidas em 

várias partes do mundo.1,2   

A utilização da tecnologia de transmissão de imagens permite melhor 

interação do médico generalista com o especialista melhorando a qualidade 

de atendimento da população sem acesso aos grandes centros médicos.  

A localização externa dos tumores palpebrais, da mesma forma que as 

afecções cutâneas, torna possível o registro da lesão por imagem. Assunto 

pouco abordado, os tumores palpebrais podem se mostrar de difícil 

diagnóstico clínico, não sendo raro encontrar lesões malignas negligenciadas 

por anos.  A detecção precoce é importante para possibilitar o tratamento 

adequado diminuindo morbidade, deformidade e perda de função visual. 

Dentro desse contexto, verificamos que não há estudos na área 

oftalmológica  sobre a  confiabilidade da interação entre o exame presencial 

e o diagnóstico à distância de tumores palpebrais. 

Conduzido de modo apropriado, acreditamos que o smartphone, 

instrumento comumente utilizado no dia a dia de qualquer médico, pode 
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auxiliar o diagnóstico de tumores palpebrais, identificando casos malignos e 

facilitando o acesso dos pacientes ao tratamento adequado.  
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2.1 Tumores palpebrais 

 

Os tumores palpebrais são muito comuns na prática oftalmológica 

diária. Além disso, os tumores de pele são uma preocupação particular em 

pacientes idosos expostos ao sol, com um número estimado de 60.000 

tumores malignos palpebrais diagnosticados anualmente nos Estados 

Unidos.3 

Como a pálpebra contém muitos tipos de tecido, uma grande variedade 

de tumores benignos e malignos pode se desenvolver, às vezes imitando 

condições inflamatórias comuns, como calázio ou blefarite. 

Alguns subtipos de tumores palpebrais merecem atenção especial, 

seja pela gravidade da lesão ou pela grande frequência encontrada. 

O papiloma de células escamosas é um tumor benigno definido por 

oftalmopatologistas como “projeções em forma de dedo de tecido conjuntivo 

vascularizado coberto por epitélio acantótico, com hiperqueratose focal e 

paraceratose”.4 Portanto, é semelhante aos pólipos fibroepiteliais que afetam 

outros locais de pregas corporais (pescoço, virilha e axilas), conhecidos como 

acrocórdons ou marcas cutâneas.  

A ceratose seborreica é uma lesão muito comum na meia-idade e nos 

idosos, ocorrendo em qualquer parte do corpo e muito comumente na face. 
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Algumas lesões contêm melanina e se apresentam clinicamente como 

tumores pigmentados.  

O ceratoacantoma é um tumor controverso de natureza indefinida: 

benigno, pseudo-maligno ou um tipo particular de carcinoma de células 

escamosas. Por exemplo, é classificada como uma variante do carcinoma 

espinocelular (CEC) por McKee e cols.5 mas é descrita entre os acantomas 

na classificação da OMS de tumores cutâneos.6 Clinicamente, esses tumores 

caracterizam-se pelo rápido crescimento de superfícies expostas ao sol no 

corpo e, muitas vezes, pela regressão espontânea.  

Ceratose actínica é uma lesão comum, relacionada com a pele exposta 

ao sol em idosos e é considerada como uma lesão pré-maligna. Existem 

vários subtipos histológicos, sendo os mais frequentes as formas hiperplásica, 

atrófica e bowenoide.  

Os carcinomas basocelulares (CBC) representam cerca de 15% de 

todas as lesões palpebrais e cerca de 85% das lesões malignas.3,7,8,9 

Clinicamente, o diagnóstico é geralmente simples (Figura 01). Carcinomas 

pigmentados podem ser confundidos com nevus ou melanoma.  
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Figura 1 –  Carcinoma Basocelular com características clínicas bem 
evidentes: lesão ulcerada, com bordos perláceos e elevados, 
telangiectasias na superfície 

 

 

O carcinoma de células escamosas (CEC) é a segunda malignidade 

cutânea mais comum na América e Europa e ocorre principalmente na pele 

exposta ao sol, particularmente na face. Eles representam entre 2% a 9% dos 

cânceres de pálpebra.3,7,9,10  

Lesões sebáceas da pálpebra podem ser encontradas nas glândulas 

sebáceas de Zeiss ou Meibomios. A hiperplasia sebácea e os adenomas 

sebáceos ocorrem principalmente na face e no couro cabeludo de indivíduos 

com idade média de 60 anos.5 A maioria dos carcinomas sebáceos surge na 

região periocular de pacientes idosos e são lesões agressivas. Os asiáticos 

são mais propensos a esse tipo de tumor, com frequência relatada de 3% a 

6% dos tumores malignos nas séries ocidentais, mas de 27% a 37% nos 
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orientais.3,7,9 Esses carcinomas têm predileção pela pálpebra superior, 

provavelmente por apresentarem mais numerosas glândulas meibomianas.  

Os hidrocistomas são lesões comuns das glândulas sudoríparas da 

pálpebra. Se eles são verdadeiros tumores ou cistos simples ainda é debatido. 

Seu diagnóstico clínico é geralmente simples. No entanto, devido a um tom 

azul-escuro consecutivo ao acúmulo de líquido rico em lipofucsina, os 

hidrocistomas são por vezes confundidos com lesões melanocíticas.3  

Os siringomas têm uma predileção por sexo feminino e pálpebra inferior 

e representam 0,5% a 1%. de tumores benignos da pálpebra.3,7 

Pilomatricomas e triquilemomas são lesões bastante incomuns, 

responsáveis por 1% ou menos dos tumores benignos da pálpebra.3,5 Podem 

estar ligados a uma epiderme hiperqueratótica, podendo ser diagnosticados 

erroneamente como Carcinoma Basocelular (CBC). A histologia também pode 

ser enganosa, pois esses tumores podem ser displásticos, mimetizando uma 

malignidade infiltrativa. Portanto, os patologistas devem ser cautelosos ao 

examinar pequenas biópsias de tais tumores.  

Os nevus são lesões benignas frequentes e representam 20% dos 

tumores benignos, de acordo com a maioria das grandes séries ocidentais. 

Entre as numerosas armadilhas no diagnóstico de nevus, o "nevo penetrante 

profundo" originalmente descrito por Seab e cols.11 em 1989 merece atenção 

particular, pois essa lesão benigna melanocítica penetra profundamente na 

derme reticular e na gordura subcutânea, sugerindo malignidade. Na 

pálpebra, pode até penetrar no tarso e no orbicular3,11 (Figura 02). 
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Figura 2 –  Nevus palpebral com penetração no tarso 

 

Os melanomas malignos e as metástases para a pálpebra são muito 

raros, não estando presentes em alguns estudos. 

 

2.2  Acurácia do diagnóstico clínico na identificação de lesão palpebral 

maligna 

 

A frequência de lesões cutâneas malignas das pálpebras tem 

aumentado nos últimos anos, com destaque para o CBC, relacionado a 

exposição solar repetitiva.12  

Lesões palpebrais sugestivas de neoplasias necessitam de diagnóstico 

correto para correta programação terapêutica. A acurácia do diagnóstico 

clínico em lesões palpebrais varia bastante na literatura (31,1%-95,7%).13-15 

Sendo assim, é imprescindível que todas as lesões, independentemente da 
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aparência benigna, devem ser examinadas histologicamente, pois existe uma 

tendência em solicitar estudo anatomopatológico somente para a suspeita de 

malignidade.  

A acurácia do diagnóstico clínico seria duas vezes menor para os 

médicos não dermatologistas quando comparado aos dermatologistas.16 

Autores ressaltam a importância de médicos não dermatologistas serem 

treinados em diagnóstico clínico de lesões tumorais e na interpretação dos 

resultados histopatológicos.17 

Quando se compararam as especialidades médicas (oftalmologia, 

cirurgia plástica, cirurgia geral, dermatologia, oncologia e cirurgia de 

cabeça/pescoço) a acurácia do diagnóstico clínico para malignidade, o índice 

de acerto dos oftalmologistas foi baixo, 31,1%.16,18 A acurácia do diagnóstico 

clínico do oftalmologista deveria ser semelhante em relação ao 

dermatologista, pois ambos têm equipamentos que facilitam a visão de 

detalhes, como telangiectasias, a lâmpada de fenda e dermatoscopia, 

respectivamente.19 Além disso, a lâmpada de fenda tem a vantagem de 

aumentar a lesão em até 16X e não precisa de contato. Entretanto as 

pesquisas indicam que há necessidade de melhorar o reconhecimento de 

lesões tumorais na área oftalmológica.  

Corroborando com essa afirmativa, estudo anterior de nosso grupo na 

avaliação de tumores palpebrais mostrou que a acurácia do diagnóstico 

clínico para malignidade foi de 58,2%.20 Estes dados chamam a atenção para 

a necessidade de um aperfeiçoamento dos oftalmologistas em lesões 

tumorais para instituir uma terapêutica adequada.  
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2.3 Biópsia  

 

Muitas vezes, a remoção completa do tumor é conflitante com a 

preservação da função palpebral e da estética. Por isso, no planejamento da 

excisão tumoral e posterior reconstrução do defeito, é importante que o 

cirurgião saiba o diagnóstico histológico da lesão. Em alguns casos, de acordo 

com tamanho e localização, a biópsia excisional é praticável. Em outros, 

inicialmente, é necessária a biópsia incisional.21,22  

Frente à baixa acurácia do exame clínico, principalmente entre os não 

dermatologistas, faz-se necessária investigação adicional, na maioria das 

vezes, pela biópsia. Idealmente, esta deverá ser um procedimento de simples 

realização, de risco mínimo, que permita retirada de fragmentos de tamanho 

e qualidade suficientes, e deixe o mínimo de defeito tecidual possível.  

O local da biópsia deve ser selecionado com cuidado, pois crostas, 

fissuras, erosões, escoriações e ulcerações podem mascarar o processo 

patológico primário, portanto devem ser evitadas. Para tumores de 1 a 4 mm 

de diâmetro, deve-se selecionar o centro ou excisar a lesão por completo. 

Para tamanhos maiores, dar preferência à borda, à área mais espessada ou 

com maior mudança na coloração, pois esses locais, provavelmente, contêm 

a alteração patológica do tumor.21 Coletar amostras de mais de uma região 

ou de maneira generosa também é recomendado. Deve-se manusear o 

fragmento de modo a não causar maceração do tecido e não prejudicar a 

análise anatomopatológica.23  
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Dentre as técnicas de biópsia, destacam-se:21,23 

● Biópsia por “shave” (saucerização): rápida e não requer sutura; 

para lesões elevadas, superficiais e não pigmentadas, com 

suspeita de benignidade, pois a margem profunda poderá estar 

comprometida.  

● Biópsia por tesoura: rápida; para lesões superficiais e pediculadas.  

● Biópsia por trépano (“punch”): realizada com trépano circular de 

extremidade cortante, de diâmetro entre 2 e 10 mm; a ferida pode 

cicatrizar por segunda intenção, porém as maiores que 3 mm 

requerem sutura; a hemostasia pode ser feita por compressão local 

ou cauterização; de rápida realização, com baixa incidência de 

infecção, sangramento e cicatriz não cosmética; permite retirada 

de todas as camadas da pele.  

● Biópsia tradicional por elipse ou fusiforme: ideal para remover 

lesões maiores e profundas, podendo ser curativa; fornece material 

suficiente para diversas análises (cultura, histopatologia e 

imunofluorescência); requer habilidade cirúrgica e suturas.  

Os fragmentos devem ser colocados individualmente e identificados 

em solução de formol a 10%, com volume de 10 a 20 vezes o tamanho/volume 

do fragmento.21,23 
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2.4 Dermatoscopia  

 

A dermatoscopia é uma técnica diagnóstica de microscopia de 

epiluminescência desenvolvida por Kolhaus no século XVII e adquiriu grande 

popularidade com a introdução dos dermatoscópicos portáteis e trabalhos 

científicos de boa qualidade mostrando sua utilidade no diagnóstico lesões 

melanocíticas.19  

Nos últimos anos, tem-se buscado aprimorar os instrumentos utilizados 

na dermatoscopia, com a finalidade de melhorar a acurácia diagnóstica e a 

praticidade do exame. Alguns profissionais utilizam o dermatoscópio de luz 

polarizada, que é mais potente e não necessita da aplicação do fluido, o que 

torna o exame mais rápido, porém esse tipo de luz pode distorcer as cores 

observadas. Existe também o dermatoscópio digital, um aparelho mais 

sofisticado no qual a imagem é captada por uma câmera digital (dermafoto 

digital) ou de vídeo (videodermatoscopia digital). Ele permite um aumento 

aproximado de setenta vezes, mantém a definição da imagem e possibilita 

armazenar as imagens digitais para acompanhamento e discussão 

diagnóstica.  

Hoje é recurso indispensável para avaliação das lesões pigmentadas 

onde já é provada o aumento da acurácia diagnóstica das melanocíticas 

malignas frente ao exame clínico a olho nu.19 
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2.5 Biomicroscopia  

 

A biomicroscopia é caracterizada por iluminação oblíqua das estruturas 

oculares e concomitante observação através de lentes de aumento. O 

primeiro a empregar lentes de magnificação sob iluminação oblíqua intensa 

para o estudo de detalhes da anatomia do olho foi Purkinge, em 1823. Graefe, 

em 1854, foi o primeiro a utilizar o microscópio na clínica oftalmológica e 

recomendar diferentes tipos de feixes, pré e pós-focais, obtidos com a 

iluminação oblíqua. Wecker, em 1863, adotou a combinação de um sistema 

de magnificação, composto por uma lente condensadora, um microscópio 

monocular, e um sistema de iluminação oblíqua condensada. Em 1891, Albert 

apresentou o microscópio binocular corneano, que foi modificado por Czaspki, 

em 1899, para o modelo utilizado até os dias de hoje.24   

Em 1916, Allvar Gullstrand melhorou o sistema de iluminação e 

associou-o ao microscópio binocular de Czaspki, criando a primeira lâmpada 

de fenda. Ele é chamado de "pai da biomicroscopia". Alfred Vogt, em 1920, 

aperfeiçoou o sistema de iluminação de Gullstrand com base nos estudos de 

Kohler, datados de 1893, criando o moderno biomicroscópio.24 

Em relação aos estudos biomicroscópicos, merecem destaque dois 

grandes nomes da oftalmologia do século XX: Hans Goldmann e Archimede 

Busacca. Goldmann foi o responsável por diversos avanços nas técnicas de 

exame, incluindo acessórios hoje indispensáveis, como a lente de três 
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espelhos. Busacca sistematizou os tipos de iluminação e realizou estudos 

minuciosos das estruturas oculares, descrevendo-as em detalhes.25 

A biomicroscopia é realizada com auxílio da lâmpada de fenda, a qual 

é composta por três sistemas: iluminação, microscopia e focalização.26  

O sistema de iluminação é composto por lâmpadas, espelhos, 

diafragmas (para modificar a largura e o comprimento da fenda luminosa), 

rotação da fenda (posições vertical, horizontal e oblíqua), inclinação do 

sistema (intensificar o feixe luminoso para o estudo de determinadas 

estruturas) e acoplar e desacoplar os sistemas de iluminação e filtros de calor, 

luz, azul-verde e de cobalto. O sistema da microscopia é formado pelas 

oculares, prismas, objetivas e canhões das oculares. Já o sistema de 

focalização é composto pelo joystick, base, parafuso de travamento e 

cremalheira.27 

As magnificações das lâmpadas de fenda variam de 5 a 40 vezes nas 

não portáteis e de 10 a 16 vezes nas portáteis. As magnificações ideais para 

o exame biomicroscópico são de 10 e 16 vezes para avaliação 

oftalmológica.27  

  



Revisão da Literatura          16 

 

 

2.6 Fotodocumentação médica digital 

 

A fotografia médica existe há cerca de 150 anos. É creditado a Alfred 

Donne as primeiras imagens médicas produzidas. O primeiro médico a 

produzir fotos pré e pós-operatórias foi o ortopedista Gurdon Buck em 1845* 

(2010 apud Neff e cols.).28 A imagem digital (não impressa) começou em 

1960, facilitando o arquivamento e a transmissão de dados† (2003 apud 

Prasad).29 

A imagem digital compõe-se de pixels (Picture cells), quanto mais 

denso melhor a qualidade da imagem. Uma imagem de 6 megapixels equivale 

à qualidade de um filme de 35 mm. 

Na atualidade a fotodocumentação é importante em muitas 

especialidades médicas. No caso de áreas como a cirurgia plástica facial 

reconstrutiva e a cirurgia plástica ocular, a fotodocumentação é essencial não 

somente para o médico como para o paciente.  É utilizada no prontuário 

médico como registro temporal da evolução, para o planejamento pré-

operatório, como referência no pré-operatório, como uma ferramenta para a 

auto-avaliação do cirurgião, no compartilhamento de informações com 

colegas, em apresentações e publicações. É muito considerada também para 

propósitos de seguro médico e questões médico-legais. Em países como a 

                                                      

* Apud Neff LL, Humphrey CD, Kriet JD. Setting up a medical portrait studio. Facial Plast Surg 
Clin North Am. 2010 May;18(2):231-6. 

† Apud Prasad S, Roy B. Digital Photography in Medicine. J Postgrad Med 2003;49:332-6. 
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Austrália a foto clínica é considerada parte do prontuário e os médicos 

obrigados a manter por 7 anos.28,30 

Em países como os Estados Unidos, existe o profissional fotógrafo 

especializado na área médica, mas infelizmente no Brasil, na grande parte 

dos centros médicos, o próprio médico clínico é que tem o interesse e a função 

de documentação fotográfica do paciente.  

Leger et al., 2014 mostraram a perspectiva do paciente em relação a 

fotografia médica dermatológica, na cidade de NY em 400 pacientes. A 

maioria concorda que a foto melhora a qualidade do atendimento e concordam 

com o uso médico e educacional de suas imagens desde que não haja 

identificação. Preferem que o fotógrafo seja o próprio médico, que a câmera 

seja da instituição (detrimentos câmeras pessoais ou celulares dos médicos), 

além da necessidade do termo de consentimento por escrito.31 

O equipamento básico e as condições para uma fotodocumentação 

médica facial/palpebral são compostos: uma câmera com lente apropriada, 

iluminação e espaço adequado. Não é propósito desta revisão o detalhamento 

de funcionamento e os princípios de fotografia, apenas serão descritos os 

aspectos que julgamos importantes para o desempenho do presente trabalho. 

Requisitos  fundamentais para obtenção de fotografia médica:28,32 

1. Câmera com Sensor de imagem grande igual aos acima de 22,3 

mm x 14,9 mm (Canon por exemplo) que produz uma qualidade 

melhor de imagem. 
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2. Entre os tipos de câmeras, não se recomendam câmeras que não 

seja capazes de troca de lentes (câmeras compactas), as melhores 

para uso em Oculoplástica são as câmeras reflexas digitais de 

lentes simples (DSLR) (mais pesadas e caras) (tipo Canon) ou as 

câmeras digitais sem espelho (Sony modelos alfa). 

3. Lente ideal é a macro (permite reprodução do objeto na proporção 

1:1, com uma lente de 60 a 90 mm. 

4. Iluminação: o ideal é que seja padrão, com duas fontes luminosas 

dispostas a 45 graus do paciente com cerca de 5500 K.  

5. Parâmetros de ajuste de câmera: embora possam ser variáveis de 

situação para situação, o ideal é o ajuste manual, usando-se os 

parâmetros de ISO 200, abertura de f/16a f/22 e velocidade de 1/60 

em média. Os testes podem ser realizados com fotômetro.  

6. Ideal que o ambiente de estúdio tenha um espaço mínimo de  

3,5 m x 4,0 m sem janelas, ou com grossas cortinas, paredes 

brancas e um fundo tipo azul mais escuro. 

Fora esses requisitos acima, há necessidade ainda de computador 

para armazenamento local das imagens bem como seu processamento (cada 

vez mais potentes para poder acumular dados), além de programas para 

trabalhar a imagem como o Adobe Photoshop. 

Por outro lado, telefones celulares aperfeiçoados (com múltiplas 

funções), que passaram a se chamar smartphones, todos eles com a 
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incorporação de câmeras fotográficas, começou a mudar o panorama das 

câmeras fotográficas convencionais que imperavam no meio médico.  

Credita-se que o primeiro smartphone com câmera apareceu 

recentemente em 2000 no Japão (https://www.digitaltrends.com/mobile/ 

camera-phone-history/ acessado em 21/11/2018). 

O celular, que é atualmente uma ferramenta de trabalho indispensável 

do médico em todas as regiões do mundo, tem mostrado sua versatilidade no 

registro fotográfico, armazenamento de informações aliado à capacidade de 

compartilhamento das mesmas.  

A evolução dos smartphones é continua sendo que grande parte de 

seu foco se concentra no aperfeiçoamento das câmeras para obtenção de 

imagens mais perfeitas. 

Há crescente substituição das câmeras convencionais por 

smartphones no meio médico. A impressão é de que fabricantes de câmeras 

estão se associando com os fabricantes de celulares e desenvolvendo esses 

aparelhos de modo a substituir gradualmente a câmera fotográfica como 

conhecemos atualmente. 

Estudo de Chan e col. mostrou que, em pesquisa de 2014, 89% dos 

associados da Sociedade Canadense de Cirurgia Plástica utilizam 

smartphones para fotografia clínica, sendo que em a maioria armazena essas 

fotos junto com fotos pessoais além de obterem o consentimento verbal 

apenas. As razões para o uso incluem a fácil disponibilidade, o 

compartilhamento e uso para referência posterior e seguimento do caso 
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clinico. Os pontos negativos apontados pelos pesquisadores incluem a baixa 

resolução de imagem, a impressão de o paciente ter a impressão de baixo 

profissionalismo do médico (pelo uso de um equipamento corriqueiro e não 

uma câmera convencional).33 

O smartphone como um pequeno computador com todos os recursos, 

chamado de ectopic brain, tem poder de se beneficiar de softwares 

(aplicativos) que facilitam e personalizam as necessidades do médico em 

termos de assistência, aprendizado e ensino. Estudo interessante de Patel e 

colaboradores de 2016 mostra que smartphones utilizados em conjunto com 

aplicativos além das fotografias tem melhorado o atendimento aos cuidados 

pós-operatórios na área de cirurgia de reconstrução mamária.34  

Davis em 2010 mostrou que já naquela época mais de 81% dos 

cirurgiões de catarata e refrativa utilizavam smartphones no dia a dia 

profissional.35  

Na Oftalmologia, as aplicações e o uso dos smartphones tem crescido 

exponencialmente nos últimos anos: realização de testes (mensuração de 

acuidade visual, como fonte luminosa, ponto de fixação para infantes, tela de 

Amsler), registro fotográfico e vídeos (de segmento anterior e posterior), na 

educação de pacientes  (demonstração de doenças e tipos de tratamentos), 

educação médica (aplicativos específicos), como consultor para referências, 

calculadora (para cálculo de grau de lentes intraoculares por exemplo). Como 

cérebros ectópicos, no bolso ou na mão, os smartphones tem se tornado 

companheiros inseparáveis do médico oftalmologista.36,37 
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Por outro lado, é importante salientar que os smartphones também são 

associados com a facilidade de compartilhamento de informações, sendo que 

o uso inescrupuloso pode não somente afetar a relação médico-paciente, com 

riscos éticos e problemas médico-legais, bem como levar a processos 

médicos por quebra de sigilo.38  

Assim, as questões fundamentais no uso do smartphone na 

fotodocumentação médica estão associados com segurança, prevenção de 

ciberpirataria digital com eventual violação de privacidade de informações de 

pacientes.33 

 

2.7  Telemedicina  

 

De acordo com a Associação Americana de Telemedicina (em inglês: 

American Telemedicine Association- ATA), a telemedicina é definida como a 

utilização de informação médica permutada de um local para outro por meio 

de comunicações eletrônicas a fim de melhorar o estado de saúde do 

paciente.39 Telemedicina inclui uma variedade crescente de aplicações e 

serviços que utilizam videoconferências, correio eletrônico (e-mail), redes 

informatizadas hospitalares, internet e outras formas de tecnologia de 

telecomunicações.40-42  

A aplicação da telemedicina já foi descrita na década de 1970, com 

demonstrações de hospitais executando atendimento aos pacientes em áreas 

remotas,43,44 além de relatos das experiências militares e aeroespaciais.45,46 
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Rapidamente seu uso se proliferou e atualmente está se tornando integrado 

em diversas ações de hospitais, departamentos especializados, agentes de 

saúde, consultórios médicos, bem como em domicílios e no trabalho. 

A telemedicina é frequentemente relacionada a tecnologias 

dispendiosas, com o uso de computadores de alto desempenho, transmissão 

por satélite,47 fibra ótica, alta velocidade de transmissão e atendimentos 

médicos em condições extremas, como teleassistência a cientistas na 

Antártida,48 a soldados em combate
 
ou a astronautas no espaço.49,52  

Com o passar do tempo esforços vem sendo realizados a fim de aplicar 

tecnologia mais simples e menos onerosa à telemedicina, resultando por 

vezes em conexão de menor desempenho, porém mais viável, acessível e 

próxima do cotidiano de médicos e pacientes.53-55 Muitas vezes não é 

necessário mais do que uma foto, uma imagem de exame para que um caso 

clínico seja discutido. Para isso basta uma conexão por smartphone.  

Informalmente muitos médicos já utilizam o smartphone para discutir 

casos com outros colegas, tirar dúvidas de pacientes, fazer registros 

fotográficos de lesões. Muitos artigos médicos vêm sendo publicados 

descrevendo bem sucedidas experiências da telemedicina com uso de 

smartphone.56,57 
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2.8 Telemedicina e telediagnóstico de lesões de pele 

 

A Telemedicina é um recurso emergente no Brasil. Em 2005 a CNPq/ 

Ministério da Ciência e Tecnologia incluiu a Telemedicina como uma das 

áreas a serem desenvolvidas sendo que em 2007, o Ministério da Saúde 

implantou o primeiro projeto em Telemedicina em atenção primária. 

As regiões mais distantes e pobres em recursos médicos são as 

regiões que mais se beneficiariam dos recursos da Telemedicina.58 Mesmo 

assim, a precariedade da infraestrutura dificulta a implantação e o acesso aos 

projetos de Telessaúde. A utilização da telefonia celular nesse meio simplifica 

e torna possível uma maior difusão de projetos que usam essa plataforma de 

comunicação. Nos EUA, a utilização da telefonia celular está incluída no rol 

das tecnologias de interesse para o desenvolvimento do sistema de 

Telemedicina norte-americano.59 

A consulta presencial, “cara a cara” com anamnese e exame clínico 

detalhado é indispensável para a boa prática médica. A Telemedicina, por 

outro lado permite que outros profissionais, à distância participem do 

diagnóstico e do tratamento do paciente.  

No diagnóstico de lesões de pele, Perednia e Brown reportaram em 

1995 pela primeira vez o uso de Telemedicina numa área rural dos EUA.60 Em 

1997, Zelickson e Honan verificaram concordância diagnóstica de 88% no 

telediagnóstico de lesões cutâneas.61 Em relação ao diagnóstico de lesões 

cutâneas melanocíticas, estudo de Piccolo e cols. constataram concordância 
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de 91% no telediagnóstico.62 Metanálise de 2010 em teledermatologia 

demonstrou que o grau de concordância diagnóstica é aceitável quando 

comparado ao exame presencial, mas que existem poucas informações em 

relação a critérios de monitoramento da qualidade das informações, às 

mudanças de conduta ou em relação aos custos do sistema.63 

Vários estudos sugerem que a tecnologia de telefonia móvel é uma 

ferramenta inovadora e conveniente que pode ser usada para o rastreamento 

de câncer de pele em áreas sem acesso imediato a dermatologistas. Lamel e 

cols., encontraram uma concordância de 81% entre avaliações presenciais e 

teledermatológicas com o uso da tecnologia de telefonia móvel.64 Outros 

estudos relatados anteriormente, apresentaram concordância de 55% a 

100%, usando teledermatologia store-and-forward, onde uma câmera digital 

e um computador foram usados para capturar e transmitir imagens  

clínicas.65-67 

O apelo do uso da tecnologia de telefonia móvel na teledermatologia 

provavelmente inclui as seguintes razões: Primeiro, a tecnologia de telefonia 

móvel oferece portabilidade e conveniência de poder capturar imagens 

clínicas e histórico em um único dispositivo móvel e transmitir sem fio as 

informações para os dermatologistas consultores. Isso elimina a necessidade 

de tempo necessário para conectar uma câmera digital a um computador. Em 

segundo lugar, com a expansão da cobertura de rede, a tecnologia de 

mobilidade móvel permite a transmissão segura de informações clínicas de 

muitos lugares. Terceiro, a capacidade de capturar fotografias de alta 

resolução continuará a melhorar no futuro próximo.68,69 
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Estudos mostrando uma concordância de alta gerência entre consultas 

face a face e teledermatologia convencional sugerem o rastreamento de 

câncer utilizando teledermatologia.64,67 

Markun e cols.67 apresentaram em seu estudo, sensibilidade e valor 

preditivo negativo para o câncer de pele (para avaliação clínica subsequente 

ou excisão direta) de 100% claramente defendendo a qualificação da técnica 

como uma intervenção de triagem, porque nenhum caso de câncer de pele foi 

falsamente descartado. Além disso, apenas o treinamento mínimo de 

fotógrafos era necessário para permitir a aquisição de imagens adequadas 

para o teledermatologista, argumentando a praticabilidade da técnica.  

Metanálise publicada recentemente no JAMA Dermatology, reforça o 

preceito que o exame presencial apresenta acurácia diagnóstica maior que a 

avaliação por telemedicina. No entanto, esta mesma metanálise avaliou 

estudos em que a acurácia diagnóstica de tumores cutâneos pela 

telemedicina foi bastante alta.68  

Um estudo de Silveira e cols. de 2014 avaliou o uso da telemedicina 

para rastreamento de câncer de pele em áreas remotas do Brasil e encontrou 

alta concordância entre o exame presencial, face a face, e a avaliação por 

telemedicina, com acurácia geral maior que 85% para detecção de tumores 

malignos.69  

Dentro desse contexto, verificamos que não há estudos na área 

oftalmológica, sobre a confiabilidade da interação entre o exame presencial e 

o diagnóstico à distância de tumores palpebrais.  A condução de estudos 
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nessa área beneficia não somente o paciente como usuário final, mas 

concomitantemente cria condições para aumento do conhecimento entre os 

profissionais de saúde participantes desses projetos. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 OBJETIVO 
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O objetivo deste trabalho é avaliar o uso da telemedicina para 

diagnóstico de tumores palpebrais, verificando a acurácia diagnóstica da 

imagem clínica obtida pela câmera acoplada ao smartphone quanto ao 

diagnóstico de malignidade e diagnóstico histológico comparada ao 

diagnóstico clinico presencial. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 CASUÍSTICA E MÉTODOS 
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4.1 Local do estudo e amostra 

 

Foram selecionados 75 pacientes do Hospital das Clinicas da Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP) e do Hospital do 

Servidor Público Estadual (HSPE) que passaram no setor de Plástica Ocular 

dos respectivos serviços para avaliação de tumores palpebrais no período de 

janeiro de 2016 a julho de 2017.  

Todos pacientes foram informados a respeito da pesquisa e assinaram 

termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE- Anexo A). O estudo foi 

conduzido seguindo preceitos da Declaração de Helsinque. 

 

4.2 Critérios de inclusão 

 

-  idade maior que 18 anos; 

-  tumor palpebral maior ou igual a 1 mm;  

-  desejo de biopsia e/ou retirada do tumor. 
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4.3 Critérios de exclusão 

 

-  gravidez ou lactação presente; 

-  não assinatura do TCLE; 

-  falta de resultado histológico por biopsia incisional e/ou cirurgia; 

-  foto inadequada, que não permitisse visualização da lesão palpebral 

a ser avaliada. 

 

4.4 Documentação dos casos 

 

Os pacientes tiveram suas lesões fotografadas por meio da câmera do 

smartphone da Samsung, modelo GALAXY S4 (Figura 03). Esta câmera de 

13 megapixels permite tirar fotos com resolução de 4128x3096 pixels. Todas 

as fotos foram tiradas com flash de led ligado e a distância de 

aproximadamente 30 cm com adesivo circular de 12 mm colado na fronte de 

cada paciente. Houve 2 locais padronizados para fotografia, um em cada 

hospital, para manter condições de luminosidade para os diferentes casos. 
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Figura 3 – Smartphone GALAXY S4 - Samsung 

 

Foram realizados os seguintes registros (Figura 04): 

- foto da área palpebral; 

- foto abrangendo somente o tumor com o máximo aumento e nitidez 

permitidos pela câmera; 

- lesões envolvendo conjuntiva palpebral, foram fotografadas com 

eversão palpebral. 

 

 

Figura 4 –  (A) área palpebral; (B) área do tumor; (C) eversão palpebral 
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4.5 Avaliação presencial 

 

Após as fotos serem obtidas, todos os casos foram submetidos a 

avaliação clínica presencial, pelo mesmo oftalmologista especialista em 

Plástica Ocular (L.A.) em ambos hospitais. Os casos foram avaliados por 

exame externo macroscópico em um mesmo ambiente em cada hospital, sob 

condições de iluminação, ventilação e temperatura constantes para cada 

local. Exame biomicroscópico também foi realizado em lâmpada de fenda 

Haag Streit 9000 no HCFMUSP e em lâmpada de fenda Topcon SL-3E no 

HSPE. A partir desse exame foi feito um diagnóstico clínico, classificado como 

diagnóstico presencial. 

O processo de exame e estabelecimento de diagnóstico constou de 

(ANEXO C): 

1. Anamnese enfocando: 

a. tempo de aparecimento do tumor 

b. mudanças no aspecto 

c. tratamentos prévios 

d. histórico pessoal e familiar de neoplasias 

e. comorbidades 

2. Avaliação externa macroscópica 

a. Fototipo de pele segundo Fitzpatrick 

b. Presença de outras lesões tumorais na face 



 Casuística e Métodos          34 

 

 

c. Presença de cicatrizes de cirurgias/ procedimentos anteriores 

d. Inspeção do tumor e caracterização do mesmo em relação à 

localização palpebral e invasão ou não do bulbo ocular e /ou 

órbita 

e. palpação e verificação de textura e aderência do tumor a 

planos profundos 

f. inspeção da conjuntiva tarsal após eversão palpebral superior 

e inferior  

3. Avaliação biomicroscópica em lâmpada de fenda: 

a. extensão do tumor em relação aos planos palpebrais 

b. caracterização do tumor quanto a coloração, regularidade de 

bordas, áreas de sangramento, crostas e secreção, 

telengiectasias, madarose, sinais inflamatórios (edema, calor e 

rubor). 

4. Classificação dos tumores: o examinador classificou a lesão como 

umas das seguintes classes: 

a. tumor não melanocítico benigno 

b. tumor melanocítico benigno 

c. tumor não melanocítico maligno 

d. tumor melanocítico maligno 

5. Diagnóstico  
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Foi utilizada a classificação para tumores palpebrais adaptada de 

Marr, Shields, Shields ‡: 

Papiloma 

Ceratose seborreica 

Ceratoacantoma 

Carcinoma basocelular 

Cisto de inclusão epidérmica Carcinoma espinocelular 

Nevus 

Melanocitose oculodermal 
Melanoma 

Siringoma 

Hidrocistoma 
Carcinoma de glândula sudorípara 

Tricoepitelioma 

Triquilemoma 

Pilomatrixoma 

Carcinoma de células sebáceas 

Neurofibroma 

Neurilemoma 
Carcinoma de células de Merkel 

Hemangioma capilar Sarcoma de Kaposi 

Xantelasma 

Xantogranuloma juvenil 
Tumores metástáticos 

Calázio 

Molusco contagioso 
outros 

 

 

 

  

                                                      

‡ http://www.oculist.net/downaton502/prof/ebook/duanes/pages/v4/v4c003.html 
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4.6 Avaliação por telemedicina 

 

O diagnóstico por telemedicina foi realizado por 3 oftalmologistas 

especialistas em Plástica Ocular da Universidade de Michigan (C.N.; C.B e 

H.D.). As imagens foram avaliadas em computador Macbook Pro, com tela de 

13,3 polegadas e resolução de 2560x1600 pixels.   

 

4.7 Avaliação histológica 

 

Todos os casos foram submetidos então à biopsia incisional realizada 

com lâmina de bisturi 11 e sob anestesia local com lidocaína a 2% com 

epinefrina a1:200000. O material foi enviado para exame histológico, 

considerado padrão ouro deste estudo e realizado por patologista 

especializada em doenças oftalmológicas.  

As peças cirúrgicas foram preparadas de modo habitual e seguiram 

para coloração em hematoxilina-eosina. A imunohistoquímica foi feita em 

casos selecionados a critério da patologista envolvida no projeto. A análise 

histológica foi feita em microscópio óptico Nikon Eclipse 80i (Konan, Minato-

ku, Toquio, Japão) em magnificação de 10x e 40x (diâmetro da objetiva de 0,5 

mm). 
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Os diagnósticos específicos seguiram a classificação para tumores 

palpebrais adaptada de Marr, Shields, Shields§ para o padrão ouro, 

diagnóstico presencial e diagnóstico por telemedicina. 

 

4.8 Análise Estatística 

 

A acurácia foi definida como a concordância entre o padrão-ouro e os 

diagnósticos presencial e a teleavaliação. 

Foi utilizada a estatística kappa para concordância: k< 0.40 – 

concordância leve; 0.41-0.60- moderada; 0.60-0.80 ótima (ANEXO E). 

Sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo, valor preditivo 

negativo foram calculados. A análise estatística foi realizada com a utilização 

do pacote estatístico IBM SPSS versão 20 e do Graphpad Prism 7.0. 

 

 

 

                                                      

§ http://www.oculist.net/downaton502/prof/ebook/duanes/pages/v4/v4c003.html 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 RESULTADOS 
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Foram avaliados 75 casos por exame presencial realizado por um 

mesmo avaliador oftalmologista especialista em Plástica Ocular no 

ambulatório da Oftalmologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da USP (HCFMUSP) e do Hospital do Servidor Público Estadual 

(HSPE) e através de fotografias obtidas pelo smartphone Samsung Galaxy 

S4. 

Dentre esses 75 casos, 44 eram do sexo feminino e 31 do sexo 

masculino. A idade desses pacientes variou de 18 a 92 anos com média de 

66,56 anos. 

As lesões ocorreram com maior frequência nas pálpebras inferiores (57 

casos – 76%), como pode-se observar no Gráfico 1. 

 

Gráfico 1 - Localização das lesões  

 

PID = pálpebra inferior direita. PIE = pálpebra inferior esquerda.  
PSD = pálpebra superior direita. PSE = pálpebra superior esquerda. 
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As lesões foram medidas em milímetros (mm) e sua distribuição está 

representada no Gráfico 2. As lesões tiveram tamanhos bastante diversos, 

variando de 1,0 a 35 mm, com tamanho médio de 9,36 mm (DP 7,37).  

 

Gráfico 2 - Distribuição das lesões pelo tamanho 

 

 

O eixo vertical corresponde ao tamanho das lesões em mm e o eixo 

horizontal aos pacientes.  

As lesões foram classificadas em benignas e malignas, sendo que 34 

(45,33%) eram benignas e 41 (54,67%) eram malignas.  
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O diagnóstico anatomopatológico maligno mais comum foi o CBC com 

27 casos (36%) e o benigno mais comum foi o nevus com 10 casos (13,33%), 

como pode-se observar no Gráfico 3. 

 

Gráfico 3 -  Distribuição das lesões segundo o padrão ouro 
(anatomopatológico) 
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O Gráfico 04 mostra a distribuição dos casos em relação ao exame 

presencial, sendo que o CBC foi o mais encontrado, com 32 casos (42,67%).  

 

Gráfico 04 - Distribuição das lesões segundo o exame presencial   

 

 

 

Analisando individualmente cada avaliador, incluindo o da avaliação 

presencial, os avaliadores por telemedicina e o resultado da biópsia, 

considerado padrão ouro, observa-se resultados semelhantes, mostrados nas 

Tabelas 1 a 5. 
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Tabela 1 -  Diagnósticos segundo padrão ouro 

ANATOMOPATOLÓGICO Frequência % 

CBC 27 36,00 

Nevus 10 13,33 

Hidrocistoma 7 9,33 

CEC 7 9,33 

Cisto inclusão epidérmica 6 8,00 

Ceratose actínica 4 5,33 

Outros 4 5,33 

Ceratose seborreica 4 5,33 

Hemangioma capilar 2 2,67 

Papiloma 2 2,67 

Melanoma 1 1,33 

 Carcinoma sebáceo 1 1,33 

 

 

Tabela 2 - Diagnósticos segundo exame presencial 

EXAME PRESENCIAL Frequência % 

CBC 32 42,67 

Nevus 11 14,67 

Cisto inclusão epidérmica 7 9,33 

Hidrocistoma 6 8,00 

Papiloma 5 6,67 

Ceratose seborreica 5 6,67 

Hemangioma capilar 2 2,67 

CEC 2 2,67 

Ceratose actínica 1 1,33 

Calázio 1 1,33 

Ceratoacantoma 1 1,33 

Melanoma 1 1,33 

Outros 1 1,33 
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Tabela 3 - Diagnósticos segundo teleavaliador 1 

Diagnóstico – Avaliador 01 Frequência % 

Duvidoso 23 30,67 

CBC 16 21,33 

CEC 7 9,33 

Cisto inclusão epidérmica 6 8,00 

Hidrocistoma 6 8,00 

Nevus 3 4,00 

Hemangioma capilar 2 2,67 

Melanoma 2 2,67 

Outros 2 2,67 

Carcinoma glândula sudorípara 2 2,67 

Ceratose actínica 1 1,33 

Calázio 1 1,33 

Ceratose seborreica 1 1,33 

Molusco 1 1,33 

Papiloma 1 1,33 

Carcinoma sebáceo 1 1,33 
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Tabela 4 - Diagnósticos segundo teleavaliador 2 

Diagnóstico – Avaliador 02 Frequência % 

CBC 21 28,00 

Carcinoma sebáceo 10 13,33 

Hidrocistoma 7 9,33 

Melanoma 7 9,33 

Cisto inclusão epidérmica 6 8,00 

Impossível 5 6,67 

Papiloma 4 5,33 

CEC 4 5,33 

Nevus 3 4,00 

Ceratose seborreica 2 2,67 

Ceratose actínica 1 1,33 

Hemangioma capilar 1 1,33 

Calázio 1 1,33 

Carcinoma Merkel 1 1,33 

Molusco 1 1,33 

Outros 1 1,33 
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Tabela 5 - Diagnósticos segundo teleavaliador 3 

Diagnóstico – Avaliador 03 Frequência % 

CBC 26 34,67 

Cisto inclusão epidérmica 7 9,33 

Nevus 7 9,33 

CEC 7 9,33 

Papiloma 5 6,67 

Hidrocistoma 4 5,33 

Melanoma 4 5,33 

Carcinoma glândula sudorípara 3 4,00 

Calázio 2 2,67 

Siringoma 2 2,67 

Sarcoma Kaposi 1 1,33 

Ceratoacantoma 1 1,33 

Carcinoma Merkel 1 1,33 

Tumor metastático 1 1,33 

Carcinoma sebáceo 1 1,33 

Ceratose seborreica 1 1,33 

Tricoepitelioma 1 1,33 

Tricolemona 1 1,33 
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Os avaliadores por telemedicina foram questionados quanto à 

qualidade das fotos para fazer o diagnóstico. Esses dados podem ser 

observados na Tabela 6. 

 
Tabela 6 -  Distribuição das lesões segundo à qualidade das fotos – 

avaliadores por telemedicina 
 

Qualidade da foto Avaliador 01 Avaliador 02 Avaliador 03 

Ruim 8 (11%) 17 (23%) 2 (3%) 

Média 13 (17%) 48 (64%) 10 (13%) 

Boa 54 (72%) 10 (13%) 63 (84%) 

 

 
A Tabela 7 mostra a concordância na classificação da qualidade das 

fotos das lesões segundo os avaliadores 01 e 02. O Kappa entre os 

avaliadores 01 e 02 foi de 0,22; mostrando que há uma concordância 

esperada ao acaso entre os avaliadores. O avaliador 01 classificou mais fotos 

com qualidade boa, enquanto o avaliador 02 classificou mais fotos com 

qualidade média. 

 

Tabela 7 -  Distribuição das lesões segundo a qualidade das fotos – 
avaliadores 01 e 02 

 

 Avaliador 02 

Avaliador 01 Ruim Média Boa Total 

Ruim 8 0 0 8 

Média 5 7 1 13 

Boa 4 41 9 54 

Total 17 48 10 75 

Kappa = 0,22; p = 0,0172 
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A Tabela 8 mostra a concordância na classificação da qualidade das 

fotos das lesões segundo os avaliadores 01 e 03. O Kappa entre os 

avaliadores 01 e 03 foi de 0,41; mostrando que há uma concordância 

moderada entre os avaliadores.  

 

Tabela 8 -  Distribuição das lesões segundo a qualidade das fotos – 
avaliadores 01 e 03 

 

 Avaliador 03 

Avaliador 01 Ruim Média Boa Total 

Ruim 2 4 2 8 

Média 0 3 10 13 

Boa 0 3 51 54 

Total 2 10 63 75 

Kappa = 0,41; p = 0,0003 
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A Tabela 9 mostra a concordância na classificação da qualidade das 

fotos das lesões segundo os avaliadores 02 e 03. O Kappa entre os 

avaliadores 02 e 03 foi de 0,08; mostrando que há uma ligeira concordância 

entre os avaliadores. O avaliador 02 classificou mais fotos com qualidade 

média, enquanto o avaliador 03 classificou mais fotos com qualidade boa. 

 

Tabela 9 -  Distribuição das lesões segundo a qualidade das fotos – 
avaliadores 02 e 03 

 

 Avaliador 02 

Avaliador 03 Ruim Média Boa Total 

Ruim 2 0 0 2 

Média 6 4 0 10 

Boa 9 44 10 63 

Total 17 48 10 75 

Kappa = 0,08; p = 0,7413 
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A Tabela 10 mostra a correlação entre o resultado do exame 

anatomopatológico com o diagnóstico correto, realizado pelos três 

avaliadores da telemedicina e pelo avaliador presencial. 

 

Tabela 10 -  Distribuição dos resultados corretos em relação ao exame 
anatomopatológico 

 

Diagnóstico 
Avaliador 01 

(n=52) 

Avaliador 02 

(n=70) 

Avaliador 03 

(n=75) 

Avaliador 
presencial 

(n=75) 

Incorreto 26 (50%) 35 (50%) 39 (52%) 18 (24%) 

Correto 26 (50%) 35 (50%) 36 (48%) 57 (76%) 

Não respondeu n=23 n=5 n=0 n=0 

 

 

 

O diagnóstico foi classificado como “correto” quando cada avaliador 

identificou o diagnóstico específico corretamente, quando comparado ao 

anatomopatológico. 

Nas Tabelas de 11 a 14 podemos verificar a análise da concordância 

entre o diagnóstico de lesão maligna pelos avaliadores com o 

anatomopatológico. 
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Tabela 11 -  Concordância do diagnóstico de malignidade comparado com o 
anatomopatológico – avaliador 01 

 

Malignidade - Avaliador 01 

Malignidade 

Gold Standard 
Benigno Maligno Total 

Benigno 28 5 33 (45%) 

Maligno 5 35 40 (55%) 

Total 33 (45%) 40 (55%) 73 (100%) 

2 fotos não foram classificadas. 
85% dos tumores malignos foram corretamente classificados pelo avaliador 01 
82% dos tumores benignos foram corretamente classificados pelo avaliador 01 
Chi-sq, p < 0,0001  

 

 

Tabela 12 -  Concordância do diagnóstico de malignidade comparado com o 
anatomopatológico – avaliador 02 

 

Malignidade - Avaliador 02 

Malignidade 

Gold Standard 
Benigno Maligno Total 

Benigno 25 9 34 (45%) 

Maligno 4 37 41 (55%) 

Total 29 (39%) 46 (61%) 75 (100%) 

90% dos tumores malignos foram corretamente classificados pelo avaliador 02 
74% dos tumores benignos foram corretamente classificados pelo avaliador 02 
Chi-sq, p < 0,0001  
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Tabela 13 -  Concordância do diagnóstico de malignidade comparado com o 
anatomopatológico – avaliador 03 

 

Malignidade - Avaliador 03 

Malignidade 

Gold Standard 
Benigno Maligno Total 

Benigno 25 9 34 (45%) 

Maligno 6 35 41 (55%) 

Total 31 (41%) 44 (59%) 75 (100%) 

85% dos tumores malignos foram corretamente classificados pelo avaliador 03 
74% dos tumores benignos foram corretamente classificados pelo avaliador 03 
Chi-sq, p < 0,0001  

 

 

Tabela 14 -  Concordância do diagnóstico de malignidade comparado com o 
anatomopatológico – exame presencial 

 

Malignidade – Exame presencial 

Malignidade 

Gold Standard 
Benigno Maligno Total 

Benigno 34 0 34 (45%) 

Maligno 5 36 41 (55%) 

Total 39 (52%) 36 (48%) 75 (100%) 

88% dos tumores malignos foram corretamente classificados pelo exame presencial 
100% dos tumores benignos foram corretamente classificados pelo exame presencial 
Chi-sq, p < 0,0001  
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A Tabela 15 mostra a sensibilidade, a especificidade e a acurácia entre 

os avaliadores em relação ao diagnóstico de malignidade. A sensibilidade 

variou de 80,6% a 87,1%, a especificidade variou de 79,5% a 100% e a 

acurácia variou de 80,0% a 93,3%. 

 

Tabela 15 –  Sensibilidade, a especificidade, o valor preditivo positivo, o valor 
preditivo negativo e a acurácia segundo diagnóstico de 
malignidade de acordo com os avaliadores presencial e por 
teleavalição 

 

 
Avaliador 01 Avaliador 02 Avaliador 03 

Avaliador 
presencial 

Sensibilidade 84,8% 86,2% 80,6% 87,1% 

Especificidade 87,2% 80,4% 79,5% 100% 

VPP 84,8% 73,5% 73,5% 100% 

VPN 87,5% 90,2% 85,3% 87,8% 

Acurácia 86,3% 82,6% 80,0% 93,3% 

VPP = valor preditivo positivo; VPN = valor preditivo negativo 
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A Tabela 16 mostra a concordância na classificação da malignidade 

segundo os avaliadores 01 e avaliador presencial. O Kappa entre os 

avaliadores 01 e presencial foi de 0,81; mostrando que há uma concordância 

muito boa entre os avaliadores.  

 

Tabela 16 -  Distribuição das lesões segundo a malignidade – avaliadores 01 
e presencial 

 

 Exame presencial 

Avaliador 01 Benigno Maligno Total 

Benigno 32 6 38 

Maligno 1 34 35 

Total 33 40 73 

Kappa = 0,81 
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A Tabela 17 mostra a concordância na classificação da malignidade 

segundo os avaliadores 02 e avaliador presencial. O Kappa entre os 

avaliadores 02 e presencial foi de 0,68; mostrando que há uma concordância 

boa entre os avaliadores.  

 

Tabela 17 -  Distribuição das lesões segundo a malignidade – avaliadores 02 
e presencial 

 

 Exame presencial 

Avaliador 02 Benigno Maligno Total 

Benigno 29 10 39 

Maligno 2 34 36 

Total 31 44 75 

Kappa = 0,68  
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A Tabela 18 mostra a concordância na classificação da malignidade 

segundo os avaliadores 03 e avaliador presencial. O Kappa entre os 

avaliadores 03 e presencial foi de 0,63; mostrando que há uma concordância 

boa entre os avaliadores.  

 

Tabela 18 -  Distribuição das lesões segundo a malignidade – avaliadores 03 
e presencial 

 

 Exame presencial 

Avaliador 03 Benigno Maligno Total 

Benigno 27 12 39 

Maligno 2 34 36 

Total 29 46 75 

Kappa = 0,63 
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As lesões foram divididas em três grupos de acordo com o seu 

tamanho, até 5 mm em lesões pequenas, entre 5 e 10 mm em lesões médias 

e maior que 10 mm em lesões grandes, como pode-se observar no Gráfico 5. 

 

Gráfico 5 -  Distribuição das lesões de acordo com o tamanho em milímetros 
 

 

 

 

 

Nas Tabelas de 19 a 22 podemos verificar a distribuição das lesões 

segundo o tamanho e a malignidade, segundo os quatro avaliadores.  
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Tabela 19 -  Distribuição das lesões segundo o tamanho e malignidade – 
avaliador 01 

 

Tamanho da lesão Benigno Maligno Total 

Grande 2 23 25 (34%) 

Média 11 12 23 (32%) 

Pequena 20 5 25 (34%) 

Total 33 (45%) 40 (55%) 73 (100%) 

2 lesões médias não foram classificadas 
92% das lesões grandes foram classificadas como malignas pelo avaliador 01. 
80% das lesões pequenas foram classificadas como benignas pelo avaliador 01. 
Chi-sq, p < 0,0001  

 

 

Tabela 20 -  Distribuição das lesões segundo o tamanho e malignidade – 
avaliador 02 

 

Tamanho da lesão Benigno Maligno Total 

Grande 3 22 25 (33%) 

Média 8 17 25 (33%) 

Pequena 18 7 25 (33%) 

Total 29 (39%) 46 (61%) 75 (100%) 

88% das lesões grandes foram classificadas como malignas pelo avaliador 02.  
72% das lesões pequenas foram classificadas como benignas pelo avaliador 02.  
Chi-sq, p < 0,0001  
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Tabela 21 -  Distribuição das lesões segundo o tamanho e malignidade – 
avaliador 03 

 

Tamanho da lesão Benigno Maligno Total 

Grande 5 20 25 (33%) 

Média 7 18 25 (33%) 

Pequena 19 6 25 (33%) 

Total 31 (41%) 44 (59%) 75 (100%) 

80% das lesões grandes foram classificadas como malignas pelo avaliador 03. 
76% das lesões pequenas foram classificadas como benignas pelo avaliador 03.  
  Chi-sq, p < 0,0001  
 

 

 
Tabela 22 -  Distribuição das lesões segundo o tamanho e malignidade –

avaliador presencial 
 

Tamanho da lesão Benigno Maligno Total 

Grande 4 21 25 (33%) 

Média 12 13 25 (33%) 

Pequena 23 2 25 (33%) 

Total 39 (52%) 36 (48%) 75 (100%) 

84% das lesões grandes foram classificadas como malignas pelo avaliador presencial. 
92% das lesões pequenas foram classificadas como benignas pelo avaliador presencial. 
Chi-sq, p < 0,0001  
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Países em desenvolvimento apresentam distribuição desigual dos 

médicos pelo seu território. No Brasil existe concentração dos médicos em 

áreas metropolitanas, especialmente dos especialistas como o oftalmologista 

ou dermatologista. Em áreas remotas como norte do pais, a proporção de 

oftalmologista chega a ser 1 para mais de 30000 habitantes, segundo censo 

feito pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia em 2014 (http://www.cbo.net.br/ 

novo/publicacoes/CensoCBO2014.pdf). 

Frente a este quadro de falta de médicos em particular de especialistas 

nas regiões mais afastadas dos centros, a telemedicina pode auxiliar no 

diagnóstico e tratamento de diversas patologias de forma mais rápida e 

adequada para esta população. Trabalhos anteriores demonstraram que a 

telemedicina permite atendimento mais rápido, com bons resultados clínicos 

e de satisfação dos pacientes, com boa relação de custo e eficácia.2,69 

Diversas áreas da Medicina estão usando a Telemedicina, 

especialmente a Dermatologia e Radiologia.1,58 

Existem poucos trabalhos sobre Telemedicina em Oftalmologia e do 

nosso conhecimento não existem trabalhos sobre Telemedicina e tumores 

palpebrais. Por outro lado, houve um aumento do uso profissional informal de 

smartphones por médicos.70-73 

A incorporação de câmeras com resolução cada vez maior, aliado à 

capacidade de transmissão de imagens por Internet tem feito dos 
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smartphones verdadeiros instrumentos de captura de imagem para análise 

posterior. É uma realidade que ocorre globalmente. Assim, o presente estudo 

agregou a utilização da câmera do smartphone e a Telemedicina para o 

diagnóstico de tumores palpebrais. 

A pesquisa consistiu em comparar a avaliação presencial e a avaliação 

por telemedicina entre si e com o diagnóstico histológico obtido por biópsia. 

Todas as lesões foram biopsiadas, inclusive as benignas; nestes casos, a 

biópsia era realizada quando paciente desejava cirurgia para retirada da 

lesão. 

As imagens foram obtidas com a câmera do Smartphone Samsung S4. 

O Galaxy S4 foi um top da Samsung lançado em 2013, mas que ainda continua 

disponível em muitas lojas online. Equipado com tela Full HD, sistema 

operacional Android e outras boas configurações, o modelo pode ser uma 

opção mais barata hoje em 2018, embora modelos mais recentes tenham 

surgido desde então. A câmera de 13 megapixels tem uma excelente 

resolução de imagem, assim foi escolhida na época para o registro fotográfico 

do presente estudo. (https://www.samsung.com/br/support/model/GT-

I9295MOLZTO/#downloads) 

O estudo atual envolveu 75 pacientes com idade média de 66 anos com 

preponderância para mulheres. A frequência foi maior nas pálpebras 

inferiores (76%), corroborando com a literatura, lesões são mais frequentes 

em PI e em indivíduos acima de 60 anos.74 

http://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/samsung-galaxy-s4.html
http://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/samsung.html
http://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/android.html
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Em relação a tamanho, embora houvesse uma variação, o tamanho 

médio foi de 9,36 mm, o que em termos de dimensões pode ser considerado 

moderado, ou seja, visível em fotografias que mostram as pálpebras. 

Lesões malignas foram mais frequentes (54,67% malignas x 45,3% 

benignas) - que não reflete a distribuição na comunidade fora de hospitais 

terciários. O Hospital das Clínicas tem o viés de receber casos mais 

complexos, assim, não houve surpresa na frequência dos tumores. Deprez 

estudando 5.504 tumores palpebrais constatou que 86% das lesões eram 

benignas.3 

A análise do Gráfico 3 mostra que dentre todos os tipos histológicos, o 

CBC foi o mais frequente sendo responsável por 36% da atual casuística 

seguida pelos nevus (13,3%). Quando considerados somente os malignos, o 

CBC (27 casos) foi seguido por CEC (7 casos). Nesta série houve apenas um 

caso de melanoma e um de carcinoma de células sebáceas (Tabela 1). 

De fato o CBC é o tumor palpebral maligno mais frequentemente 

descrito, além de ostentar o título de tumor maligno mais comum dos seres 

humanos.74,75 

O crescimento é lento, podendo ocorrer invasão local. A incidência no 

mundo tem aumentado nos últimos anos, sendo responsável por 75 a 95 % 

dos tumores malignos cutâneos.9,76,77 

Estudos recentes, ao contrário dos antigos, mostram que o CBC tem 

acometido mais as mulheres,78 sendo, mais comum, após os 40 anos de 

idade, embora ocorram exceções.  
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Outros estudos de nossa instituição também têm mostrado o 

predomínio de CBC nas lesões palpebrais.79,80 

Acreditamos que somada à frequência e ao fato das características 

clínicas também serem bem estabelecidas (arredondado, róseo, com bordas 

perláceas, com ou sem ulceração central, com ou sem madarose), dos 

malignos, também é o mais facilmente diagnosticável por imagem. 

Quanto aos tumores benignos, foi com certa surpresa que constatamos 

que o nevus foi o tipo mais preponderante. No estudo de Deprez,3 os mais 

predominantes foram os papilomas escamosos constando de um quarto da 

amostra. As lesões névicas são frequentes, mas no presente estudo 

ressaltamos que talvez o estigma de coloração escura de lesão seja a 

característica que faz com que paciente e médico fiquem mais suspeitosos e 

assim optem por conduta ativa de abordagem da lesão. Da mesma forma, o 

diagnóstico de melanoma foi mais frequente no exame à distância do que no 

presencial (Tabelas 1-5). 

As imagens obtidas pelo smartphone eram padronizadas, mas mesmo 

assim os tele-examinadores avaliaram a qualidade das fotos (Tabela 6). Neste 

estudo, 77-97% das imagens foram consideradas como médias ou boas. 

Entretanto este critério não trouxe informação adicional porque não houve 

concordância na escolha das imagens ruins pelos examinadores.  

A análise que ficou pendente é se os casos classificados como imagens 

ruins estariam relacionados ou não com os diagnósticos incorretos.  
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A análise da tabela 10 revela que os examinadores virtuais acertaram 

cerca de 50% do diagnostico AP enquanto o presencial foi de 76%, 

corroborando dados de Finnane e col. 2016.68  

Como houve concordância entre os examinadores virtuais, o que 

podemos deduzir que o exame presencial é superior para detecção de 

detalhes de volume, coloração e aspectos clínicos que dão mais respaldo ao 

diagnóstico. Na verdade, nossa opinião é que acertar o diagnóstico histológico 

pelo exame clínico presencial já é difícil mesmo para o especialista, então 

para o diagnóstico por teleavaliação, a condição seria pior (Figura 5). A 

detecção de malignidade é o ponto mais importante que determinar 

previamente a histologia da lesão.  

 

 

Figura 5 –  Lesão com diagnóstico de Carcinoma Sebáceo pelo 
anatomopatológico que foi classificada no exame presencial e 
por dois avaliadores por telemedicina como Calázio 
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Já quando a análise se refere ao diagnóstico de malignidade ou não da 

lesão (Tabelas 11 a 14), o estudo mostra que avaliação de malignidade obteve 

índice de sensibilidade de 85-90% com o AP – altíssima concordância – 

praticamente igual ao exame presencial – 88%. Nas lesões benignas, por 

telemedicina houve 74-88% de acertos (alta concordância), contra 100% de 

acertos no exame presencial. Na literatura existem resultados diversos sobre 

essa concordância, variando desde valores de kappa abaixo de 0,6 a valores 

maiores que 0,8.68,69,81,82 A alta sensibilidade e a especificidade um pouco 

mais baixa também foi observada em outros estudos, como avaliado na 

metanálise de 2014, com sensibilidade para detecção de melanomas e outros 

tumores cutâneos variando 96% a 100% e especificidade de 30 a 98%.68 

A concordância foi alta no diagnóstico de lesão maligna para o exame 

presencial e para a avaliação por telemedicina provavelmente por todos os 

avaliadores, inclusive o do exame presencial, serem especialistas em Plástica 

Ocular com mais de 10 anos de experiência na área. Em trabalho anterior, 

comparando oftalmologistas com variados graus de experiência, constatou-se 

que os oftalmologistas formados há mais tempo e sem especialização em 

Oculoplástica também demonstraram baixa acurácia diagnóstica no 

diagnóstico de malignidade e na determinação do tipo histológico do tumor.83 

Cabe aqui também o comentário de que talvez com o paciente frente a 

frente, seria mais fácil a afirmação de que se trata realmente de uma lesão 

benigna (talvez o conjunto de informações e detalhes) quando comparado 

com o diagnóstico à distância. 
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A variação entre as respostas pode ser decorrente da diferença entre 

os avaliadores e não por causa do método.58 Estudos anteriores sugerem que 

a concordância entre os avaliadores depende diretamente dos casos 

escolhidos, da classificação usada e da experiência do avaliador.69 Depende 

também da personalidade do avaliador em afirmar ou evitar afirmar algo se 

não tem certeza absoluta, veja no caso do avaliador 1 que evitou responder 

as imagens onde não mostrava certeza com a foto, mas que no geral teve o 

melhor índice kappa quando comparado aos demais. 

O tamanho das lesões possivelmente pode influenciar no maior acerto 

de diagnóstico específico e de malignidade dos tumores, sendo que as lesões 

grandes, especialmente as maiores de 10 mm podem ser mais fáceis de 

diagnosticar. O Gráfico 5 e as Tabelas 19-22 mostraram que lesões grandes 

foram diagnosticadas como malignas e lesões pequenas como benignas tanto 

no presencial quanto no virtual. 

De fato, como observa-se na prática, no caso do CBC, os tumores de 

crescimento mais agressivos frequentemente são maiores e ulcerados.12 

Quanto às limitações do estudo, exame presencial sempre será o 

padrão-ouro do exame. Não somente ver (por vários ângulos) mas fazem 

parte a palpação, a expressão, a observação dos movimentos palpebrais e a 

própria e única interação médico-paciente. O diagnóstico à distância tenta 

suprir apenas uma parte da avaliação médica.  

A acurácia do diagnóstico clínico está diretamente relacionada à 

experiência do examinador. Assim um examinador inexperiente também não 
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será de grande auxílio. Neste estudo as participações de 3 tele-examinadores 

experientes minimizaram o viés diagnóstico, mas ainda assim não está 

estabelecido se uma, duas, três ou N opiniões seriam necessárias para um 

diagnóstico mais preciso. 

Outro ponto importante é de como funcionaria na prática incorporada 

ao sistema de saúde. Sabemos que informalmente trafegam pela Internet 

grupos que veiculam fotos clínicas no Whatsapp, Instagram, Telegram, 

Facebook. Há sem dúvida problema com o sigilo médico e a segurança das 

informações.84 

Como seria a remuneração dos avaliadores? O paciente pagaria, o 

convênio médico pagaria? A instituição que pede a avaliação? Com certeza, 

mecanismos regulatórios dos órgãos de classe tornar-se-ão cada vez mais 

prementes nesta área.  

Apesar destas limitações, os resultados sugerem que a avaliação de 

tumores palpebrais por telemedicina através de foto obtida por smartphone é 

um bom método que pode facilitar e agilizar o atendimento de uma população 

sem acesso a atendimento especializado. 

Quanto à perspectivas na área, o  avanço tecnológico a passos largos 

pode trazer mais recursos nos próximos anos como: incorporação de 

aplicativos nos smartphones que orientem o posicionamento do paciente, com 

ênfase nas áreas desejadas, assim como a melhora na imagem (a cada ano, 

mais e mais pixels são acrescidos à resolução das câmeras) e recursos que 

permitam a mensuração das lesões. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 CONCLUSÕES 
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O estudo mostrou boa concordância no diagnóstico de malignidade das 

lesões palpebrais entre os avaliadores da Telemedicina e também entre a 

Telemedicina e o exame presencial. Os valores de sensibilidade e acurácia 

para diagnóstico das lesões malignas e benignas através da Telemedicina 

foram bons, com valores semelhantes aos do exame presencial. 

Quanto ao diagnóstico histopatológico, o exame à distância foi menos 

acurado que o exame presencial. 

Os resultados deste estudo sugerem que a avaliação de tumores 

palpebrais através da Telemedicina é um bom método que pode ter 

aplicações práticas em populações com acesso restrito a médicos 

especialistas, com grandes vantagens para fins de saúde pública. 
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ANEXO A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

_____________________________________________________________ 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU 
RESPONSÁVEL LEGAL 

1. NOME: .:................................................................................................................................ 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO :    .M □   F  □ 
DATA NASCIMENTO: ......../......../......  
ENDEREÇO .................................................................. Nº ...................... APTO: ................ 
BAIRRO.................................................CIDADE  ........................................................... 
CEP:.....................................TELEFONE DDD (............) ................................................ 

2. RESPONSÁVEL LEGAL ...................................................................................................... 
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) ..................................................... 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO:  M □   F □   
DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 
ENDEREÇO: ........................................................................ Nº .......... APTO: ..................... 
BAIRRO: ......................................................... CIDADE: ....................................................... 
CEP: ............................. TELEFONE: DDD (............)............................................................ 

________________________________________________________________________ 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA  SMARTPHONE NO TELEDIAGNÓSTICO 
DE TUMORES PALPEBRAIS: ESTUDO DE ACURÁCIA 

PESQUISADOR:  SUZANA MATAYSOHI 

CARGO/FUNÇÃO: PROFESSORA ASSOCIADA FMUSP   CRM 57480............................... 

UNIDADE DO HCFMUSP:DEPARTAMENTO DE OFTALMOLOGIA E 
OTORRINOLARINGOLOGIA..... 

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

     RISCO MÍNIMO X□  RISCO MÉDIO □ 

 RISCO BAIXO □  RISCO MAIOR □ 

  

4. DURAÇÃO DA PESQUISA: 24 MESES 
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HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

1 - As informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária neste estudo, que 
visa avaliar se as fotografias feitas com celular podem ser comparáveis ao exame clínico 
realizado “ao vivo”. 

 2 - A sua consulta será realizada de maneira habitual pelos médicos oftalmologistas  
responsáveis pelo seu atendimento. O médico(a) fará algumas perguntas relacionadas com 
sua saúde e com o aparecimento do tumor palpebral. Você fará um exame num aparelho 
chamado lâmpada de fenda, que é como se fosse um microscópio, para ver detalhes do tumor 
das pálpebras. Você será fotografado, particularmente para detalhes da região das pálpebras.  

 3 - Caso seja necessário, você será direcionado para uma cirurgia para retirar o tumor 
palpebral de acordo com a rotina cirúrgica da Clínica Oftalmológica: realização de exames de 
sangue, eletrocardiograma e avaliação do clínico. Na cirurgia, vamos mandar o tumor para 
análise pelo patologista, que irá então informar se o tumor é benigno ou maligno e sua 
classificação. Você será acompanhado durante o tempo que for necessário para resolver o 
caso, se o tumor for maligno.  

Paralelamente a isso, suas fotografias e o exame inicial serão mandados por Internet a um 
outro centro (Centro de Referência Oftalmológica da Universidade de Goiás), onde outro 
médico especialista em Doenças palpebrais irá opinar a respeito do seu caso.  

4 - Não haverá desconforto ou risco pelos procedimentos da pesquisa. O risco em relação à 
cirurgia existe, participando ou não da pesquisa. Ele é relacionado com a sua saúde (pressão, 
diabetes, problemas do coração, etc) e com o tamanho e profundidade do tumor palpebral, 
que é isso que será importante na técnica que o médico irá escolher para a retirada do tumor 
e a reconstrução do local (“plástica”). 

5 - Não há benefício direto para o participante pelo fato de estar participando da pesquisa, 
você seria encaminhado para cirurgia mesmo se não participasse da pesquisa. 

Vamos querer saber o quanto que o médico de Goiás consegue acertar o seu diagnóstico 
sem examiná-lo pessoalmente. Essa pesquisa pode mostrar que talvez as  fotos de tumores 
feitas com o telefone celular possam auxiliar o diagnóstico sem o médico examinar 
pessoalmente; assim se um médico não especialista (de um local do interior) tiver dúvida, 
pode pedir ajuda a um especialista (em hospital central) via foto e celular para encaminhar 
melhor o caso. 

6 - Caso você não queira que os médicos tirem fotos suas do seu tumor palpebral, você não 
precisa participar da pesquisa, que será atendido normalmente. 

7 - Garantia de acesso: em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais 
responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal 
investigador é a Dra Suzana Matayoshi que pode ser encontrado no Ambulatório de 
Oftalmologia HCFMUSP – Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 155 – 6º andar, Bloco 8 - 
Bairro Cerqueira César -  São Paulo, Capital -  CEP 05403-000  –  Fone: 11 2661.6213. 
Contato para emergência 24 horas -  Enfermaria da Oftalmologia 11 2661.6287.  Se você 
tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o 
Comitê de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa (CAPPESQ) – Rua Ovídio Pires de 
Campos, 225 – 5º andar – tel: 2661.6442 ramais 16, 17 e 18 , FAX: 2661-6442 ramal 26 – E-
mail: marcia.carvalho@hc.fm.usp.br   

8 - É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de 
participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na Instituição; 

9 - Direito de confidencialidade – As informações obtidas serão analisadas em conjunto com 
outros pacientes, não sendo divulgado a identificação de nenhum paciente; 

10 - Direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das pesquisas, quando em 
estudos abertos, ou de resultados que sejam do conhecimento dos pesquisadores; 

mailto:marcia.carvalho@hc.fm.usp.br
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11 – Despesas e compensações: não há despesas pessoais para o participante em qualquer 
fase do estudo, incluindo exames e consultas. Também não há compensação financeira 
relacionada à sua participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo 
orçamento da pesquisa. 

12 - Compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o material coletado somente para 
esta pesquisa. 

 

 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram 
lidas para mim, descrevendo o estudo” SMARTPHONE NO TELEDIAGNÓSTICO DE 
TUMORES PALPEBRAIS: ESTUDO DE ACURÁCIA” 
Eu discuti com o Dra. Suzana Matayoshi e equipe sobre a minha decisão em participar nesse 
estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a 
serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de 
esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de 
despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento hospitalar quando necessário. 
Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento 
a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de 
qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço. 

-------------------------------------------------  

Assinatura do paciente/representante legal Data         /       /        

-------------------------------------------------------------------------  

Assinatura da testemunha Data         /       /        

para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou portadores 
de deficiência auditiva ou visual. 

(Somente para o responsável do projeto) 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido 
deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

-------------------------------------------------------------------------  

Assinatura do responsável pelo estudo Data         /       /        
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ANEXO B – PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA E 
PESQUISA 
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ANEXO C – QUESTIONÁRIO PRESENCIAL 
 

 

NOME:______________________________________________________________ 
RGHC:_______________________________________________________________ 
 
 

1. Anamnese: 
a.  tempo de aparecimento do tumor:______________________ 
b.  mudanças no aspecto 

(   ) aumento de tamanho  (   ) mudança de cor  (   ) sangramento  
c.  tratamentos prévios 

(   ) cirurgias   (   ) medicações 
d.  histórico pessoal e familiar de neoplasias: _________________ 
e. comorbidades 

(   ) HAS   (   ) DM  (   ) dislipidemia   (   ) tabagismo   
 

2. Avaliação externa macroscópica 
 

a. Fototipo de pele segundo Fitzpatrick 
(   ) I   (   ) II  (   ) III   (   ) IV   (   ) V 

b. Presença de outras lesões tumorais na face 
(   ) sim  _____________________________________________ 
(   ) não  

c. Presença de cicatrizes de cirurgias/ procedimentos anteriores 
(    ) sim______________________________________________ 
(    ) não 

d. Inspeção do tumor e caracterização do mesmo em relação à localização 
palpebral e invasão ou não do bulbo ocular e /ou órbita 
(   ) PSD   (   ) PSE   (   ) PID   (   ) PIE 

 
Tamanho: ________ mm       

Invasão:   (   ) bulbo ocular    (    ) orbita   (   ) nenhuma 
 

e. Palpação e verificação de textura e aderência do tumor a planos profundos 
(   ) fibroelastico   (   ) endurecido 
(    ) aderido          (   ) não aderido 

f. Inspeção da conjuntiva tarsal após eversão palpebral superior e inferior  
(   )  comprometimento conjuntival  
____________________________________________________________
____________________________________________ 
(   ) sem comprometimento conjuntival 
 

3. Avaliação biomicroscópica em lâmpada  de fenda Haag-Streit 9000 
a. extensão do tumor em relação aos planos palpebrais 

(   ) pele 
(   ) pele e m. orbicular 
(   ) pele, m. orbicular, tarso 
(   ) pele, m. orbicular, tarso, conjuntiva 
(    ) extensão alem da pálpebra 

b. caracterização do tumor quanto a coloração, regularidade de bordas, áreas 
de sangramento, crostas e secreção, telengectasias, madarose, sinais 
inflamatórios (edema, calor e rubor). 
(    ) melanótico   (   ) não melanotico 
(   ) bordos regulares     (    ) bordos irregulares 
sangramento (   ) sim   (   ) não 
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crostas  (   ) sim  (   ) não 
secreção   (   ) sim  (   ) não 
Telangectasias (   ) sim  (   ) não 
Madarose (   ) sim   (   ) não 
Inflamação  (   ) sim  (   ) não _____________________________ 

 
4. Classificação dos tumores: o examinador classificará a lesão como umas das 

seguintes classes: 
a. tumor não melanocítico benigno 
b. tumor melanocítico benigno 
c. tumor não melanocítico maligno 
d. tumor melanocítico maligno 

 
5. Diagnóstico  
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ANEXO D – CLASSIFICAÇÃO DE FITZPATRICK 
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ANEXO E – MEDIDAS DE CONCORDÂNCIA 

 

 

Landis JR; Koch GG. The measurement of observer agreement for categorical 

data. Biometrics. 1977. 33: 159-174.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ANEXOS DE PUBLICAÇÃO 
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