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Resumo 

REIS, T. F. Comparação dos custos do diagnóstico e meios de tratamento do 
glaucoma e custos da deficiência visual e cegueira em países das Américas. 
84f. 2022. Tese (Doutorado) - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 
Universidade de São Paulo. Ribeirão Preto. 2022. 
 
Introdução: O Glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. A 
doença gera custos durante o seu manejo e também quando os casos mais graves, 
ou sem tratamento, progridem para cegueira e deficiência visual. Objetivos: Estimar 
os custos para diagnóstico, acompanhamento e tratamento do glaucoma e também 
da deficiência visual moderada e grave e cegueira causadas pelo glaucoma em 
diversos países da América Latina e Estados Unidos da América (EUA). Casuística 
e Métodos: Em 2018, especialistas em glaucoma e/ou Chefes dos comitês 
nacionais do VISÃO 2020 coletaram preços de consultas, exames, colírios, lasers e 
cirurgias para glaucoma nos países em seus diversos financiamentos na Argentina, 
Brasil, Chile, na Colombia, no Equador, nos EUA, na Guatemala, no México, Peru e 
Reino Unido. Todos os valores foram revistos em 2021. Os custos da cegueira e 
deficiência visual pelo glaucoma foram calculados por fórmula previamente validada 
utilizando dados populacionais da Organização das Nações Unidas, Salário Mínimo 
fornecido pela Organização Internacional do Trabalho e produto nacional bruto per 
capita, divulgado pelo Banco Mundial. A prevalência de glaucoma e deficiência 
visual por glaucoma foi obtida por meio de estudos populacionais já publicados. 
Todos os custos foram calculados em dólares americanos e utilizadas taxas de 
conversão do Departamento do Tesouro dos EUA. Resultados: No Chile, Peru e 
Reino Unido, os dados coletados foram insuficientes e esses países foram excluídos 
do estudo. Os custos do manejo do glaucoma foram maiores que os custos 
associados da deficiência visual e cegueira em todos os financiamentos e países 
analisados. O custo anual do glaucoma variou de 44,4 milhões de dólares no cenário 
mais otimista da Guatemala até 21292,2 milhões de dólares no cenário mais 
pessimista dos EUA. Enquanto o custo da cegueira e da deficiencia visual pelo 
glaucoma, calculado pelo Salário Mínimo, variou de 10,7 milhões de dólares na 
Guatemala até 1817,6 milhões de dólares no pior cenário dos EUA; quando 
calculado pelo Produto Nacional Bruto per capita variou de 10,6 milhões de dólares 
na Guatemala até 6377,1 milhões de dólares no pior cenário dos EUA. Conclusões: 
Os custos de manejo do glaucoma, independente do cenário clínico-cirúrgico 
avaliado, são financeiramente maiores que os da deficiência visual e cegueira nos 
países avaliados. Devem-se buscar alternativas para se otimizarem as estratégias 
de manejo da doença e reduzir o custo final de cada paciente com glaucoma.  
 
 
Palavras-chave: Glaucoma. Cegueira. Deficiência visual. Custo. Prevenção à 
cegueira. 
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Abstract 

REIS, T. F. Comparison of the costs of diagnostic and treatment of glaucoma 
and the costs of vision impairment and blindness in countries of the Americas. 
84f. 2022. Thesis (Doctorate) - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 
Universidade de São Paulo. Ribeirão Preto. 2022. 
 
Background: Glaucoma is the leading cause of irreversible blindness in the world. 
The disease generates costs during treatment and follow-up, but also when the 
patient happens to develop critical stages with vision impairment and blindness. 
Objectives: To estimate the costs to diagnose, follow-up, and treat glaucoma but 
also the costs of moderate and severe vision impairment and blindness caused by 
glaucoma in several countries of Latin America and the United States. Casuistic and 
Methods: Data collected in Chile, Peru and United Kingdom was insufficient. These 
countries were excluded from the analysis. In 2018, glaucoma specialists and/or the 
VISION 2020 national committee heads surveyed prices related to glaucoma: 
medical appointments, ancillary exams, eye drops, lasers, and surgeries. 
Researchers looked for these costs in several financial forms in the following 
countries: Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Mexico, Peru, 
United Kingdom and United States. All data were reassessed in 2021. The author 
calculated the costs of vision impairment and blindness caused by glaucoma using a 
formula previously validated. Data used were Population information from United 
Nations, Minimum Wage from International Labor Organization, and Gross National 
Income per capita from World Bank. Authors also surveyed populational studies for 
the prevalence of glaucoma and the prevalence of vision impairment and blindness 
caused by glaucoma. This study reports all values in American dollars and the 
conversion rates were from the United States Department of Treasury. Results: The 
glaucoma costs were greater than the vision impairment and blindness costs caused 
by glaucoma in all financial forms and countries surveyed. The annual cost of 
glaucoma varied from 44,4 million dollars in the most optimistic Guatemala scenario 
to 21292,2 million dollars in the most pessimistic United States scenario. While the 
costs of vision impairment and blindness summed and calculated using the Minimum 
Wage varied from 10,7 million dollars in Guatemala to 1817,6 million dollars in the 
worst United States scenario. These costs when calculated using the National Gross 
Income per capita varied from 10,6 million dollars in Guatemala to 6377,1 million 
dollars in the worst United States scenario. Conclusions: The glaucoma costs, 
regardless of the clinical-surgical scenario evaluated, are financially greater than the 
blindness and vision impairment costs in all surveyed countries. Alternatives should 
be sought to optimize disease management strategies and reduce the final cost of 
each glaucoma patient.  
 
Key words: Glaucoma. Blindness. Vision impairment. Costs. Prevention of 
blindness. 
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1.1 Glaucoma  

 

O glaucoma representa um grupo de neuropatias ópticas progressivas, cuja 

principal consequência é a redução do campo visual. Geralmente, acomete primeiro 

a visão periférica e, posteriormente, evolui com perda da visão central e cegueira 

(QUIGLEY, 2011; WEINREB et al., 2016). É a maior causa de cegueira irreversível 

no mundo (GBD 2019 BLINDNESS AND VISION IMPAIRMENT COLLABORATORS; 

VISION LOSS EXPERT GROUP OF THE GLOBAL BURDEN OF DISEASE STUDY, 

2021a,b). 

 

1.1.1 Definição 

 

A doença é definida pela presença de alteração estrutural típica e perda 

funcional associada em pelo menos um olho, sendo a redução do número de células 

ganglionares e a deformação do tecido conectivo do disco óptico a característica 

histológica mais evidente (QUIGLEY, 2011; WEINREB; KHAW, 2004). 

Anatomicamente, isso resulta no aumento da relação escavação/disco e pode ser 

avaliada em consultório pela fundoscopia. A propedêutica com documentação 

fotográfica (retinografia) permite acompanhar o possível surgimento de um defeito 

novo quando se comparam exames antigos com mais recentes (WEINREB et al., 

2016). 

 

 

Figura 1 - Retinografia de disco óptico normal (A) e com glaucoma (B) 
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Além do aumento da escavação, o afinamento da camada de fibras nervosas 

ao redor do disco também pode ser identificado em nervos com glaucoma. Esse 

achado clínico pode ser observado também à fundoscopia ou com auxílio de 

imagens de tomografia de coerência óptica (OCT) ou de polarimetria de varredura a 

laser. A avaliação funcional é feita pela perimetria que analisa a sensibilidade 

retiniana à luz (WEINREB; KHAW, 2004). 

 

 

Figura 2 - Correlação entre dano anatômico e funcional com OCT e campo visual 

 

Fonte: Arquivo pessoal do autor. 

 

 

1.1.2 Classificação 

 

A doença pode ser classificada em glaucoma primário e secundário; sendo o 

glaucoma primário mais comum e sem etiologia definida. Ele é representado, 

principalmente, pelo glaucoma congênito primário, glaucoma primário de ângulo 

aberto (GPAA), glaucoma primário de ângulo fechado (GPAF) e glaucoma de 
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pressão normal. O glaucoma secundário pode estar associado a diversos fatores 

como pseudoexfoliação, dispersão pigmentar, neovascularização e aumento da 

pressão venosa episcleral em alguns casos de facomatoses, após trauma ocular e 

outros (FOSTER et al., 2002; QUIGLEY, 2011). 

A classificação em glaucoma de ângulo aberto ou fechado é feita pela 

avaliação do seio camerular durante o exame clínico. Caso haja alguma obstrução 

do trabeculado, local de drenagem do humor aquoso, o glaucoma pode ser 

classificado como de ângulo fechado. Ângulo aberto é a doença em que o fluxo de 

humor aquoso pelo trabeculado não apresenta nenhuma obstrução anatômica 

(FOSTER et al., 2002; QUIGLEY, 2011). O subtipo mais comum é o GPAA e, assim 

como o GPAF, torna-se mais prevalente com o envelhecimento. Casos de glaucoma 

em pacientes mais jovens são incomuns, porém frequentemente mais graves 

(WEINREB; KHAW, 2004; YU CHAN et al., 2015). 

 

1.1.3 Genética 

 

Alguns estudos relacionam genes específicos com alguns subtipos de 

glaucoma. No entanto, a maioria dos casos da doença é esporádica (WEINREB; 

AUNG; MEDEIROS, 2014).  

Além de outros, os genes MYOC, OPTN e CAV1/CAV2 têm associação com 

casos de GPAA (REZAIE et al., 2002; STONE et al., 1997; THORLEIFSSON et al., 

2010). O gene MYOC, responsável pela produção da proteína miociclina, 

aparentemente está relacionado ao desbalanço no fluxo do humor aquoso e possui 

herança autossômica dominante. Acredita-se que o acúmulo intracelular da proteína 

poderia estar associado ao aumento da pressão intraocular (PIO). Ocorre em GPAA, 

mais frequentemente na forma juvenil ou em adultos jovens (STONE et al., 1997; 

WEINREB; AUNG; MEDEIROS, 2014). Por outro lado, o gene OPTN, que produz a 

optineurina, está associado a casos de GPAA e pressão normal. Este também é 

autossômico dominante e a optineurina teria função neuroprotetora para evitar que 

as células ganglionares da retina entrassem em apoptose (REZAIE et al., 2002; 

WEINREB; AUNG; MEDEIROS, 2014). O gene CAV1/CAV2 está relacionado às 
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caveolinas, proteínas que participam da sinalização celular e endocitose 

(THORLEIFSSON et al., 2010). 

Para o GPAF, três loci podem ser citados: rs11024102 no PLEKHA7, 

rs3753841 no COL11A1 e rs1015213, localizado entre o PCMTD1 e ST18 no 

cromossomo 8q (VITHANA et al., 2012). No glaucoma congênito primário, outros 

genes estão descritos, como o CYP1B1 e o MYOC. Alguns autores encontraram 

correlação entre o CYP1B1 e pior prognóstico e maior precocidade do surgimento da 

doença em crianças (KAUSHIK et al., 2021; SUH; KEE, 2012). 

 

1.1.4 Epidemiologia 

 

A prevalência e os tipos do glaucoma variam em populações de diferentes 

regiões do mundo. Por exemplo, homens em geral têm maior risco de desenvolver 

GPAA que mulheres, porém mulheres chinesas são mais afetadas por GPAF 

(FRIEDMAN et al., 2012; GBD 2019 BLINDNESS AND VISION IMPAIRMENT 

COLLABORATORS; VISION LOSS EXPERT GROUP OF THE GLOBAL BURDEN 

OF DISEASE STUDY, 2021a,b; RUDNICKA et al., 2006). Devido às características 

intrínsecas da doença, é improvável que se desenvolva uma estratégia de rastreio 

custo-efetiva para aplicação na população em geral. Logo, o rastreio em populações 

com maiores prevalências torna-se mais custo-efetivo: maiores de 40 anos, negros e 

pessoas com antecedente familiar de glaucoma. Caso se inclua também miopia e 

diabetes melitus, reduziria-se um pouco o custo-efetividade, porém mais pessoas 

seriam incluídas nessa estratégia (BURR et al., 2007; HERNÁNDEZ et al., 2008; 

REIS; PAULA; FURTADO, 2022). 

Uma importante metanálise que avaliou a população mundial de 40 a 80 anos 

de idade, mostrou que o glaucoma é mais prevalente no continente Africano (4,8%; 

95% IC 2,6-8,0), assim como o GPAA (4,2%; 95% IC 2,1-7,4). Enquanto o GPAF é 

mais frequente na Ásia (1,1%; 95% IC 0,4-2,3). Quando avaliou ancestralidade, os 

autores afirmaram que decendentes de asiáticos têm maior prevalência de GPAF 

(1,2%; 95% IC 0,5-2,6) e de africanos maior prevalência de GPAA (5,4%; intervalo 

de confiança - IC95% 3,2-8,3) (THAM et al., 2014).  
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A PIO elevada é fator de risco para o surgimento da neuropatia glaucomatosa 

e foco do tratamento da doença. No entanto, a flutuação da PIO como fator de risco 

é assunto controverso. Por exemplo, no Estudo de Intervenção no Glaucoma 

Avançado (do inglês Advanced Glaucoma Intervention Study) a flutuação da PIO foi 

fator de risco para progressão do campo visual apenas em pacientes com PIO média 

mais baixa (CAPRIOLI; COLEMAN, 2008; LESKE et al., 2003; MUSCH et al., 2009). 

A idade é um fator de risco importante para o glaucoma com aumento da 

prevalência em pacientes mais idosos. Inclusive, alguns estudos estimam que o 

risco de desenvolver a doença aumente de 4,0% a 6,0% por ano. (LESKE et al., 

1995; WOLFS et al., 1998). Ainda, a história familiar de glaucoma aumenta o risco 

de adquirir a doença, sendo estimado em duas a 10 vezes maior em parentes de 

primeiro grau (DOSHI et al., 2008; TIELSCH et al., 1994; WOLFS et al., 1998). 

Os erros refrativos são associados à maior prevalência de glaucoma. 

Especificamente, a miopia está associada ao GPAA; o que ratifica a hipótese de que 

a fragilidade escleral em olhos com diâmetros axiais maiores aumentaria a 

suceptibilidade à neuropatia glaucomatosa (GRØDUM; HEIJL; BENGTSSON, 2001). 

Por outro lado, a hipermetropia, comum em olhos mais curtos e com medidas mais 

estreitas de profundidade da câmara anterior, é fator de risco para o GPAF (ZHANG 

et al., 2022). 

 

1.1.5 Tratamento 

 

Independentemente do tipo de glaucoma, o único tratamento atualmente é 

reduzir a PIO por meio de colírios, laser ou cirurgia (WEINREB; AUNG; MEDEIROS, 

2014). A PIO foi relacionada ao glaucoma pela primeira vez em 1622 pelo 

oftalmologista inglês Richard Bannister. Porém, apenas no século 19 os primeiros 

meios para redução da pressão foram desenvolvidos (REALINI, 2011). 
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1.1.5.1 Colírios 

 

A primeira classe de medicação antiglaucomatosa a surgir foram os mióticos, 

sendo a pilocarpina desenvolvida na segunda metade do século 19. Após isso, muito 

tempo se passou até outras opções farmacológicas aparecerem para uso clínico 

(REALINI, 2011). A pilocarpina ainda é usada, atualmente, principalmente em casos 

de GPAF para abortar crises agudas.  

A segunda classe a ser desenvolvida foram os alfa-agonistas no início do 

século 20. Porém, a brimonidina foi aprovada para uso no glaucoma apenas na 

última década do século (REALINI, 2011). Essa classe de medicação atua nos 

receptores alfa-adrenérgicos, inicialmente reduzindo a produção de humor aquoso e, 

com o uso crônico, favorece o escoamento pela via uveoescleral. Podem causar 

também xeroftalmia e fadiga (WANG et al., 2021). A primeira combinação fixa de 

medicações antiglaucomatosas a surgir comercialmente foi pilocarpina com 

epinefrina. Atualmente, muitas outras combinações com menos efeitos colaterias e 

mais efetivas estão disponíveis para o tratamento (REALINI, 2011; WANG et al., 

2021). 

Os inibidores da anidrase carbônica foram a terceira classe a surgir. Em 1954 

a acetazolamida sistêmica, apesar dos efeitos colaterais, começou a ser usada para 

diminuir a PIO. Anos se passaram até o desenvolvimento de uma medicação desta 

classe para uso tópico. Em 1995, a dorzolamida foi aprovada pelo FDA (Food and 

Drug Administration) para uso no tratamento do glaucoma (REALINI, 2011). Essas 

medicações, ao inibir a anidrase carbônica, diminuem a produção de bicarbonato e 

humor aquoso, reduzindo a PIO. As de uso tópico podem causar ardência, 

queimação e gosto amargo (WANG et al., 2021). 

Os betabloqueadores foram a quarta classe a ser desenvolvida. Em 1967, 

notou-se que o uso de propranolol sistêmico também causava redução da PIO, 

porém apenas em 1978 o timolol foi aprovado para uso tópico no tratamento da 

doença. Essa medicação com posologia de uma ou duas vezes ao dia foi medicação 

de primeira escolha durante quase 20 anos, até que surgiram os análogos de 

prostaglandina (REALINI, 2011). Os betabloqueadores agem bloqueando os 

receptores beta-adrenérgicos no corpo ciliar, reduzindo a produção de humor 
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aquoso. Os efeitos colaterais clinicamente mais importantes a serem citados são 

decorrentes de sua absorção sistêmica: broncoespasmo e bradicardia. Portanto, 

essa classe é contraindicada em pacientes com asma, doença pulmonar obstrutivo-

crônica, bradiarritimias e insuficiência cardíaca não controlada (WANG et al., 2021). 

As prostaglandinas são metabólitos do ácido aracdônico e atuam em diversos 

órgãos (WANG et al., 2021). Os análogos de prostaglandina, medicação de primeira 

escolha para a maioria dos pacientes, sugiram na década de 1990. A primeira droga, 

latanoprosta, foi aprovada para uso em 1996 e em 2001 outras duas medicações da 

classe também puderam ser usadas na prática clínica: travoprosta e bimoatoprosta 

(REALINI, 2011). Essas medicações podem ter como alvo diferentes receptores de 

prostaglandina e atuam tanto na via de drenagem trabecular como na uveoeslceral. 

Efeitos colaterais comumente relatados são: hiperemia conjuntival, 

hiperpigmentação periocular, atrofia da gordura periorbitária, alongamento dos cílios 

e alterações de coloração da íris (WANG et al., 2021). 

Atualmente, existem outras classes de medicação para glaucoma não 

aprovadas para uso no Brasil. Os inibidores da Rho-kinase atuam na malha 

trabecular aumentando o efluxo do humor aquoso e tem como efeito colateral 

comum a hiperemia ocular. Os agonistas dos receptores de adenosina possuem 

mecanismo de ação relacionado às metaloproteinases e aumentam a saída de 

humor aquoso pelo trabeculado. Esses colírios apresentam como efeitos colaterais 

mais comuns a cefaleia e a dor ocular (WANG et al., 2021). 

 

1.1.5.2 Laser 

 

Em casos de glaucoma de ângulo aberto, a trabeculoplastia a laser também 

pode ser usada para redução da PIO. Essa intervenção pode ser feita como primeiro 

tratamento ou mesmo em caso de falha terapêutica ou contraindicação ao 

tratamento tópico (EDERER et al., 2004; HEIJL et al., 2002). A trabeculoplastia com 

laser de argônio (ALT) utiliza pulsos de argônio contínuos que, ao tratar o 

trabeculado, resulta no aumento do efluxo de humor aquoso. Caso seja necessária 

uma segunda aplicação, o resultado tende a ser menos duradouro e há maior 

chance de pico de PIO que na primeira aplicação. A trabeculoplastia seletiva a laser 
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(SLT) é realizada com um Q-switched, Nd: YAG laser que libera menos energia e é 

seletivamente absorvido pelas células pigmentadas da malha trabecular (GEDDE et 

al., 2021). Sugere-se que a SLT teria maior taxa de sucesso que a ALT em casos de 

reaplicação do laser (HUTNIK et al., 2019). 

Já nos casos de glaucoma de ângulo fechado, o YAG laser pode ser utilizado 

para a realização de iridotomia periférica. Esse tratamento é realizado em casos de 

suspeita de fechamento angular a critério do oftalmologista, porém está indicado 

para todos os casos de fechamento angular prévio com ou sem neuropatia 

glaucomatosa associada (HE et al., 2019; VASCONCELOS et al., 2012). A iridotomia 

é realizada, geralmente, após preparo com colírio miótico (pilocarpina 2%) e o laser 

é aplicado em uma cripta iriana abaixo da pálpebra superior. Pode-se usar lente (ex: 

lente de Abraham) durante sua aplicação para magnificar a imagem e reduzir a 

disperção de energia (SPAETH et al., 2005). Aplicar o laser em uma cripta é 

importante para facilitar o procedimento e demandar menos energia para perfurar a 

íris. Porém, alguns autores defendem que não necessariamente a localização abaixo 

da pálpebra superior seja mandatória (AHMADI et al., 2017). Alguns protocolos 

incluem brimonidina logo após o procedimento para reduzir a chance de hipertensão 

ocular no pós-operatório imediato. Mesmo assim, em raros casos, pode haver 

aumento de PIO nas horas seguintes ao procedimento; sendo mais comum em 

pacientes com glaucoma já instalado. Outra complicação possível é o hifema, 

principamente em pacientes usuários de anticoagulantes (HE et al., 2019; 

VASCONCELOS et al., 2012). 

 

1.1.5.3 Cirurgias 

 

A cirurgia antiglaucomatosa mais frequentemente realizada é a 

trabeculectomia, descrita inicialmente por Cairns (1968). Está indicada caso não se 

consiga alcançar a PIO alvo com tratamentos menos invasivos, mas também pode 

ser indicada como tratamento primário em casos de glaucoma avançados (KING et 

al., 2021). Trata-se de uma fístula da câmara anterior para o espaço subtenoniano 

em que a confecção de uma bolha filtrante com as paredes conjuntivais resulta em 

redução importante da PIO. Durante o procedimento, o cirurgião realiza um flap de 
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espessura parcial da esclera. A sutura das bordas desse flap permite o aumento ou 

a redução da saída do humor aquoso para dentro da bolha (KING et al., 2021). Para 

modular a cicatrização e reduzir a chance de falência precoce da cirurgia, desde a 

década de 1980 utlizam-se antimetabólitos subtenonianos. O 5-fluoracil, usado 

inicialmente como medicação quimioterápica, em 1957, pode ser aplicado no 

intraoperatório ou na forma de injeções subconjuntivais diárias. Este tratamento 

pode ser realizado no consultório durante o pós-operatório mais recente (KOIKE; 

CHANG, 2018; THE FLUORACIL FILTERING SURGERY STUDY GROUP, 1996). 

No entanto, o antimetabólito mais frequentemente utilizado é a Mitomicina C em 

concentrações variadas. Em relação ao 5-fluoracil, a mitomicina apresenta efeito 

antifibrótico mais potente por causar mais dano direto no DNA. Ele pode ser 

administrado no intraoperatório com espojas embebidas na medicação ou sob a 

forma de injeção subconjuntival (CABOURNE et al., 2015; KOIKE; CHANG, 2018). O 

uso dos antimetabólitos, apesar de melhorar a sobrevida da trabeculectomia, está 

associado a potenciais complicações como hipotonia, bolhas avasculares e Seidel 

(KING et al., 2021; KOIKE; CHANG, 2018). Alguns autores não recomendam a 

trabeculectomia como cirurgia primária em casos específicos de glaucoma em que a 

taxa de sucesso é menor. Pode-se citar como exemplo o glaucoma neovascular, 

jovens com glaucomas uveíticos e síndrome Iridocorneana Endotelial (CHAWLA et 

al., 2013; PARANHOS Jr., et al., 2014; TAKIHARA et al., 2009).  

Outra cirurgia fistulizante realizada menos frequentemente, apenas para 

pacientes com glaucoma de ângulo aberto, é a esclerotomia profunda não 

penetrante. Nesse procedimento há a confecção de uma bolha filtrante de 

conjuntiva, porém não há incisão para o interior da câmara anterior e nem 

iridectomia. A retirada da membrana mais externa do trabeculado facilita a drenagem 

diretamente para o espaço da bolha, reduzindo a PIO (GUEDES, R. A. P.; GUEDES, 

V. M. P., 2006). Alguns estudos comparam o efeito hipotensor dessa cirurgia com a 

trabeculectomia em longo prazo quando realizada por cirurgião experiente; enquanto 

outros sugerem que a trabeculectomia tem efeito hipotensor mais robusto. Como 

limitação importante, há uma curva de aprendizado mais extensa (CILLINO et al., 

2004; MESCI et al., 2012). 



Introdução  |  29 

Caso uma trabeculectomia termine por fechar e haja necessidade de nova 

intervenção cirúrgica, a revisão aberta e o agulhamento são opções para se tentar 

resgatar o fluxo de humor aquoso pela fístula. Assim, evita-se realizar nova 

trabeculectomia e poupa-se a conjuntiva que poderá ser necessária no futuro. Pode-

se utilizar a Mitomicina C para aumentar a sobrevida desses procedimentos. Além 

disso, para o agulhamento, é importante garantir que não haja sinéquia iriana 

obstruindo a janela interna da fístula (CHEN et al., 2020). 

A colocação de tubos ou implantes de drenagem também são cirurgias que 

reduzem a PIO ao criar uma ampola filtrante sobre o prato do dispositivo. O tubo 

pode ser de modelos distintos, classificados em valvulados e não valvulados. Os 

tubos de Baerveldt e de Susanna são exemplos de não valvulados, enquanto o de 

Ahmed apresenta válvula. Os modelos também variam em relação à área do prato 

de drenagem. Dentre os citados, o de Barveldt apresenta maior área (350 mm²) e o 

de Ahmed, menor (180 mm²) (VENTURA et al., 2017). As indicações clássicas para 

implante de tubo de drenagem são: falência prévia de trabeculectomia, fibrose 

conjuntival e casos com grandes chances de falência precoce da trabeculectomia: 

glaucoma neovascular, uveítico e síndrome Iridocorneana Endotelial. Após estudos 

que compararam resultados em longo prazo e complicações cirúrgicas dos implantes 

de drenagem com a trabeculectomia, alguns advogam seu uso como cirurgia 

primária (GEDDE et al., 2012, 2020). No entanto, é importante ressaltar que após o 

implante de drenagem, a conjuntiva local não pode ser utilizada novamente para 

trabeculectomia. Por outro lado, após uma trabeculectomia falida, além de ser 

possível revisar a cirurgia ou realizar agulhamento, é viável implantar um tubo de 

drenagem.  

Os tubos valvulados e não valvulados diferem em técnica cirúrgica, manejo 

pós-operatório e frequência de possíveis complicações. No primeiro grupo, a válvula 

permite o funcionamento da cirurgia já no pós-operatório imediato sem maiores 

riscos de hipotonia, enquanto que os tubos não valvulados, para evitar hipotonia 

precoce, devem ser suturados com fio absorvível. Isto faz com que a PIO demore 

algumas semanas para estabilizar, enquanto o fio utilizado não é reabsorvido. Um 

ensaio clínico comparando tubo valvulado com não valvulado sugere que os 
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primeiros alcançam PIO ligeiramente menor após cinco anos, apesar de serem mais 

suceptiveis à hipotonia (BUDENZ et al., 2016; CHRISTAKIS et al., 2016). 

Mais recentemente surgiram as MIGS (cirurgia minimamente invasiva para 

glaucoma). Inicialmente propostas apenas como cirurgias realizadas por dentro da 

câmara anterior, via angular, sem necessidade de abordar a conjuntiva. A proposta 

de procedimentos menos invasivos que poderiam ser realizados quando se almeja 

redução pressórica mais modesta do que nas cirurgias fistulizantes. Essas cirurgias 

estariam indicadas em casos de hipertensão ocular e glaucomas leves ou 

moderados (SAHEB; IKE; AHMED, 2012). Os três procedimentos, atualmente 

realizados no Brasil, são o I-stent (registrado na ANVISA nº80117580493 e 

80117580488), Kahook (registrado na ANVISA nº 80170280058) e GAAT.  

O I-stent é um microimplante colocado na malha trabecular com a finalidade 

de comunicar diretamente a câmara anterior com o canal de Schlemm. Isto permite a 

pantêcia do canal e o aumento da drenagem do humor aquoso pelas veias aquosas, 

reduzindo a PIO (SAMUELSON et al., 2011). 

Diferente da primeira MIGS, o Kahook é utilizado para excisar a malha 

trabecular por gonioscopia direta. O instrumento possui duas lâminas paralelas que 

cortam a malha, enquanto a plataforma entre elas ajuda a retirar o tecido cortado, 

simultaneamente. Ao final do procedimento, o canal de Schlemm estará aberto 

diretamente para a câmara anterior (GREENWOOD, 2017). 

Por fim, o GAAT (trabeculotomia transluminal assistida por goniscopia) 

também realiza a abertura do canal de Schlemm, mas não há excisão tecidual. No 

início da cirurgia o médico realiza uma pequena incisão na malha trabecular por 

onde insere um fio de prolene 5.0 (ou uma sonda iluminação) e canula todo o 

Schlemm. Após isso, ao puxar as duas pontas do fio, ocorre abertura de 360º do 

canal para a câmara anterior (SHARKAWI, 2021). As três cirurgias minimamente 

invasivas, descritas aqui, podem ser realizadas simultaneamente com a facectomia, 

seja imediatamente antes ou após, a critério do cirurgião.  

Em casos de glaucomas refratários, os procedimentos ciclodestrutivos estão 

indicados como forma de reduzir a PIO e evitar a evolução para cegueira. A 

ciclofotocoagulação transescleral é empregada há mais tempo e utiliza uma onda 

contínua de laser que destrói o corpo ciliar nos locais aplicados. Este laser está 
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classicamente associado acomplicações mais graves, como hipotonia e redução da 

acuidade visual, que são mais frequentes quanto maior a energia aplicada 

(ROTCHFORD et al., 2010). Mais recentemente, o mesmo tipo de laser foi aplicado 

de maneira micropulsada com ciclos ligados e desligados. A alternância desses 

pulsos permite o resfriamento parcial do corpo ciliar e seria uma possível explicação 

para a menor taxa de complicação encontrada. Os bons resultados permitem que o 

laser micropulsado seja aplicado em casos mais precoces e com melhor acuidade 

visual em que houve falência de cirurgia fistulizante (VARIKUTI et al., 2019), ou 

mesmo como opção primária em alguns pacientes (MAGACHO; LIMA; ÁVILA, 2020). 

Nos casos de glaucoma congênito a indicação cirúrgica é o tratamento 

primário. A terapia tópica é utilizada, na maioria das vezes, enquanto não se 

consegue realizar a cirurgia. As técnicas utilizadas classicamente são a 

trabeculotomia e a goniotomia; sendo que para a realização da segunda técnica, a 

córnea não pode apresentar edema que dificulte a visualização das estruturas na 

câmara anterior. Na trabeculotomia o acesso por via conjuntival permite encontrar o 

canal de Schlemm que é canulado com o trabeculótomo. O passo seguinte é o 

rompimento do trabeculado para a câmara anterior, expondo o canal diretamente. 

Por outro lado, a goniotomia é realizada por via intracameral e gonioscopia direta. 

Após a entrada na câmara anterior e escolhida a região da incisão, o goniótomo é 

utilizado para realizar uma incisão longitudinal no trabeculado. Isso comunica a 

câmara anterior diretamente com o Schlemm. Nos casos de glaucoma congênito em 

que há insucesso com estas duas técnicas, outras como a trabeculectomia, os 

implantes de drenagem e os procedimentos ciclodestrutivos, também podem ser 

empregados (KARACONJI; ZAGORA; GRIGG, 2022). 

 

1.2 Cegueira e deficiência visual  

 

A visão é o sentido mais dominante e utilizado durante a rotina diária. Por 

meio dela, atividades importantes como a educação, socialização e prática de 

esportes são realizadas potencializando o desenvolvimento e crescimento do ser 

humano. Portanto, condições oculares que levam à deficiência visual e cegueira 

demandam a adaptação dos pacientes para realizar suas atividades de vida diária 
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(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2019). A redução de produtividade é uma das 

questões impostas pela deficiência visual. Dados do Censo dos Estados Unidos da 

América (EUA) estimam redução de 30% nos ganhos mensais de pessoas que 

reportaram dificuldade visual, em relação à população geral, sendo esse dado já 

utilizado em estudos de custo e produtividade relacionados à saúde ocular 

previamente (BRAULT, 2012; ECKERT et al., 2015). 

 

1.2.1 Definição 

 

Neste estudo, cegueira e deficiência visual foram definidas usando a acuidade 

visual apresentada: 

 Cegueira - pior que 20/400; 

 Deficiência visual grave - pior que 20/200 e melhor ou igual que 20/400; 

 Deficiência visual moderada - pior que 20/60 e melhor ou igual que 

20/200; 

 Deficiência visual leve - pior que 20/40 e melhor ou igual que 20/60 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2019). 

 

1.2.2 Glaucoma, deficiência visual e saúde pública 

 

A catarata persiste como principal causa de cegueira no mundo e na América 

Latina. Em 2020 havia 15,2 milhões de cegos (≥50 anos de idade) por catarata no 

mundo. Por outro lado, o glaucoma persiste como principal causa irreversível com 

3,6 milhões de cegos (≥50 anos de idade) no mesmo ano (GBD 2019 BLINDNESS 

AND VISION IMPAIRMENT COLLABORATORS; VISION LOSS EXPERT GROUP 

OF THE GLOBAL BURDEN OF DISEASE STUDY, 2021a,b; REIS et al., 2021). Nas 

últimas décadas os esforços mundiais aumentaram e se deu muito mais atenção às 

causas de cegueira preveníveis. O Projeto VISÃO 2020, com a atuação da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) e Agência Internacional para Prevenção da 

Cegueira (IAPB - do inglês International Agency for thePrevention os Blindness), 

protagonizou grande parte deste avanço e ao comparar 1990 com 2020, a 

prevalência de cegueira ajustada por idade no mundo reduziu em 28,5%, sendo 
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estimada em 1,85% (≥50 anos; IC95% 1,57-2,11) (GBD 2019 BLINDNESS AND 

VISION IMPAIRMENT COLLABORATORS; VISION LOSS EXPERT GROUP OF 

THE GLOBAL BURDEN OF DISEASE STUDY, 2021a,b; PIZZARELLO et al., 2004). 

Apesar de os números serem favoráveis para a redução da prevalência de cegueira 

por glaucoma em 8,3% (≥50 anos; IC95% 7,0-9,8), com o aumento da população 

mundial e o envelhecimento desta população houve aumento no número absoluto de 

pessoas cegas por glaucoma de 18,7% (IC95% 16,9-20,4) (GBD 2019 BLINDNESS 

AND VISION IMPAIRMENT COLLABORATORS; VISION LOSS EXPERT GROUP 

OF THE GLOBAL BURDEN OF DISEASE STUDY, 2021a,b). 

O glaucoma é uma questão de saúde pública, pois além de ser a principal 

causa de cegueira irreversível, pacientes com boa acuidade visual e perdas de 

campo paracentrais têm redução de qualidade de vida (ABE et al., 2016; REIS; 

PAULA; FURTADO, 2022). Um dos fatores limitantes para o tratamento do glaucoma 

e prevenção da cegueira causada por ela é a grande quantidade de doentes que 

não sabem do diagnóstico. Estima-se que 70% dos pacientes com glaucoma não 

sabem ser portadores da doença. Esses dados são piores ainda em países de baixa 

renda, onde chegam até 95% dos casos. Uma metanálise recente sugere que em 

2020 existiam 43,8 (IC95% 41,9-45,5) milhões de pessoas com GPAA que 

desconheciam o diagnóstico e que até 2040 esse número aumentará para 67,1 

(IC95% 64,1-69,6) milhões (SOH et al., 2021). Algumas estratégias podem ajudar a 

reduzir o impacto do glaucoma em longo prazo como: desenvolvimento de 

equipamentos portáteis para uso em atenção primária à saúde para diagnosticar 

casos iniciais; distribuição de medicações com baixo custo; facilitar o acesso à 

trabeculoplastia e cirurgias incisionais para os casos indicados; melhorar a 

distibuição dos profissionais de saúde ocular em áreas remotas; entre outras (REIS; 

PAULA; FURTADO, 2022). 

 

1.2.3 Glaucoma, deficiência visual e custos 

 

Existem várias dificuldades técnicas para se estimar o custo do glaucoma e 

da cegueira. Talvez uma das mais importantes seja a limitação na quantidade e 

qualidade de estudos populacionais sobre glaucoma e deficiência visual. Estudos 
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populacionais são grandes e dispendiosos, além de não haver unanimidade nas 

definições de doença e faixas de acuidade visual usadas para classificação de 

cegueira e deficiência visual (SALOMÃO et al., 2008; SCHELLINI et al., 2009). 

Os custos relacionados ao glaucoma podem ser divididos mais 

simplificadamente no diagnóstico, acompanhamento e tratamento. Podem ser 

incluídos valores de consulta, exames, medicações, lasers e cirurgias. No entanto, 

outros custos indiretos devem ser considerados, como a diminuição de produção no 

trabalho por redução da produtividade causada pelos efeitos colaterais das 

medicações, como por exemplo, olho seco em paciente que trabalha com telas; além 

de piora da qualidade de vida pelo comprometimento do campo visual (ABE et al., 

2016). Outro custo indireto são as faltas para comparecer mais frequentemente a 

consultas, exames e cirurgias oftalmológicas. Alguns estudos comparam os tipos de 

tratamento para tentarem encontrar um caminho mais custo-efetivo para conduzir os 

casos (CHAOUBAH, 2012; GUEDES, R. A. P.; GUEDES, V. M. P.; STEIN et al., 

2012; ZHAO et al., 2018). Considerando os sistemas de saúde púbilca, 

principalmente, encontrar uma maneira mais eficaz e econômica para acompanhar 

os pacientes pode representar grande avanço no combate à deficiência visual 

prevenível. Também em relação à cegueira e deficiência visual, alguns custos não 

podem ser mensurados monetariamente, como por exemplo, redução da qualidade 

de vida, dependência para atividades diárias e necessidades de cuidados adicionais 

como a adaptação de ambientes. Os custos financeiros da redução de produtividade 

ou mesmo improdutividade laboral não têm método exato, mas geralmente está 

atrelado ao PNB (produto nacional bruto) e Salário Mínimo (ECKERT et al., 2015; 

MARQUES et al., 2021). 

 

1.3 Justificativa 

 

Com os avanços das últimas décadas em relação às causas de cegueira 

curáveis, as causas irreverssíveis como glaucoma e doença macular relacionada à 

idade passam a ser cada vez mais importantes para reduzir o impacto da deficiência 

visual globalmente.  
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Até o momento não existe estudo que estimou e comparou os custos de 

manejo do glaucoma com os da cegueira e deficiência visual em países da América 

Latina e EUA. Entender como se distribuem os custos de maneira diferente em cada 

país pode ajudar a otimizar os gastos e esforços no combate ao glaucoma em cada 

território. 

 
 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Objetivos 
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2.1 Objetivo geral 

 

Estimar os custos do manejo do glaucoma em diversos países da América 

Latina e EUA e os da deficiência visual por esta doença nesses países. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Estimar o custo do diagnóstico, seguimento e tratamento do glaucoma em 

diferentes cenários clínico-cirúrgicos em diversos países da América Latina e 

nos EUA; 

 

 Estimar o custo da deficiência visual moderada e grave e cegueira por 

glaucoma em diversos países da América Latina e nos EUA. 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Casuística e Métodos 
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3.1 Considerações éticas 

 

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade 

de São Paulo (HCFMRP-USP), Parecer nº 4.303.348 (Anexo A), e foi dispensado o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, tendo em vista não ser necessário 

contactar nenhum paciente para coleta de dados. 

 

3.2 Metodologia 

 

3.2.1 Casuística  

 

3.2.1.1 Custo do glaucoma 

 

O estudo foi baseado em coleta de dados sobre diagnóstico, seguimento e 

tratamento do glaucoma. Foram considerados três tipos de financiamento: pago pelo 

Estado, privado e pago por planos de saúde ou convênios médicos. Com o objetivo 

de cobrir a maior parte possível da população da América Latina, foram enviados 

convites (Apêndice A) e tabelas de coleta de dados (Apêndice B) para colegas na 

Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Guatemala, México e Peru. Foram incluídos 

também os EUA e Reino Unido como países de alta renda na América e fora dela, 

para comparação. No Brasil, a coleta foi realizada pelo próprio autor. Outro ponto 

considerado no momento de selecionar os países foi a disponibilidade de dados de 

prevalência de glaucoma e de deficiência visual e cegueira por glaucoma na 

literatura. 

Todos os valores foram coletados em moeda nacional e depois convertidos 

para dólares americanos. Utilizou-se a taxa de câmbio de março de 2018, fornecida 

pela Secretaria de Serviço Fiscal dos EUA (Departamento do Tesuro dos EUA) 

(EUA, 2022). 

Definiu-se como financiamento pelo Estado quando este foi o responsável 

pelos pagamentos de todos os custos do manejo do glaucoma, ou seja, não houve 

nenhum onus para o paciente. Seguindo esse raciocínio, quando o pagamento foi 
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assumido pelos planos de saúde ou convênios médicos, chamou-se de financiado 

por planos de saúde. Nessa modalidade, os próprios planos ou convênios pagam 

diretamente os prestadores, sendo que os primeiros devem ser contratados 

previamente pelos pacientes. O financiamento privado foi definido quando o paciente 

pagou os custos do próprio bolso.  

Nem todos os países incluídos no estudo possuiam exatamente as fontes de 

financiamento citadas previamente. Na Guatemala, não há financimento pelo 

Estado, porém algumas ONGs (organizações não governamentais) custeiam os 

tratamentos de pacientes com glaucoma. Este último financiamento foi chamado de 

ONG Social. ONG é uma organização sem fim lucrativo, constituída formalmente e 

que realiza ações de solidariedade no campo de políticas públicas, como a saúde. 

No Equador, além dos financiamentos privado e pelo Estado, algumas Fundações 

cobram preços mais baixos para pessoas com menor renda. Este financiamento foi 

chamado de preço social e o paciente paga do próprio bolso. Fundações são 

entidades impessoais que têm por finalidade uma ação definida em seu estatuto, 

geralmente de interesse público, como a saúde.
 

No Brasil, o Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, 

Medicamentos (SIGTAP) e órteses, próteses e materiais especiais (OPM) do 

Sistema Único de Saúde (SUS) fornece dados específicos para isso (BRASIL, 2022). 

Por outro lado, para se obterem os mesmos preços para planos de saúde e valores 

privados, foram consultadas três clínicas e farmácias localizadas em Brasília (Distrito 

Federal). Quando havia diferença de valores (exemplo: mesmo princípio ativo de 

colírio de marcas diferentes) fez-se a média aritmética. Para os outros países, as 

informações de custos associados ao glaucoma foram coletadas de maneira análoga 

por meio de colegas especialistas em cada região (especialistas em glaucoma e/ou 

chefes dos comitês nacionais do VISÃO 2020). Os dados citados anteriormente 

foram coletados entre janeiro e abril de 2018. Em junho de 2021 os colaboradores 

foram contactados novamente para investigar se em virtude da pandemia os preços 

reportados em 2018 haviam sido alterados.  

A prevalência de glaucoma foi obtida de estudos populacionais já realizados 

previamente no Brasil (FERNANDES et al., 2021; SAKATA et al., 2007), e nos EUA 

(KLEIN et al., 1992; QUIGLEY et al., 2001; TIELSCH et al., 1991; VARMA et al., 
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2004). Para o restante dos países da América Latina avaliados, não foi encontrado 

nenhum estudo populacional que tenha investigado a prevalência de glaucoma até o 

momento. Portanto, foi utilizado um intervalo de prevalência que incluiu os estudos 

brasileiros (FERNANDES et al., 2021; SAKATA et al., 2007) e um estudo 

populacional realizado em Barbados (LESKE et al., 1994), país também latino-

americano. Os dados populacionais foram obtidos a partir de publicações das 

Nações Unidas (UNITED NATIONS, 2019). Essa instituição publica cortes 

percentuais da população a partir dos 50 anos. Portanto, essa foi a idade 

considerada para os cálculos, apesar de os estudos populacionais citados 

fornecerem a prevalência a partir dos 40 anos. 

Para a estimativa de custo da doença foram traçados cenários clínicos 

criados baseados nas recomendações da Academia Americana de Oftalmologia, do 

Conselho Internacional de Oftalmologia e na opinião de especialistas em glaucoma, 

a saber: Prof. Dr. Jayter Silva de Paula e Prof. Dr. Carlos Gustavo de Moraes 

(GEDDE et al., 2021; GUPTA et al., 2016). Foram avaliadas duas versões. A 

primeira considerou casos estáveis e não estáveis e a segunda apenas a gravidade 

da doença. Quando necessárias medicações tópicas, a ordem de uso foi da primeira 

para última escolha: bimatoprosta, timolol, brimonidina e dorzolamida (GEDDE et al., 

2021; LI et al., 2016). Quando não havia cobertura financeira para uma das 

modalidades de diagnóstico e tratamento para aquele financiamento, decidiu-se que 

o paciente não deixaria de ser tratado. Portanto, utilizou-se pontualmente o valor 

privado. 

 

3.2.1.2 Custo da deficiência visual moderada, grave e cegueira por glaucoma 

 

Para a estimativa do custo da deficiência visual e cegueira, foi utilizado 

métodos de estudos validados previamente (ECKERT et al., 2015, 2022; MARQUES 

et al., 2021). Também se utilizou a taxa de câmbio de março de 2018, fornecida pela 

Secretaria de Serviço Fiscal dos EUA (Departamento do Tesuro dos EUA) para a 

conversão de todos os valores coletados (EUA, 2022).
 

Para o cálculo foi levada em consideração a população (UNITED NATIONS, 

2019), proporção da população com 50 anos ou mais (UNITED NATIONS, 2019), 
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prevalência de cegueira por glaucoma em cada um dos países, salário mínimo, 

(INTERNATIONAL LABOR ORGANIZATION, 2020) e PNB (THE WORLD BANK, 

2022). Utililizou-se o fator de correção de 0,30 para cegueira e 0,37 para deficiência 

visual moderada e grave. Essa correção foi obtida por meio de estudos que mostram 

que aproximadamente 30% dos casos de cegueira acima dos 50 anos e 37% dos 

casos de deficiência visual moderada e grave estão entre a população 

economicamente ativa (50 até 64 anos) (GBD 2019 BLINDNESS AND VISION 

IMPAIRMENT COLLABORATORS; VISION LOSS EXPERT GROUP OF THE 

GLOBAL BURDEN OF DISEASE STUDY, 2021a,b). 

A ONU divulga a relação de proporção da população com 50 anos ou mais de 

todos os países a cada cinco anos. Portanto, para os cálculos, foi utilizada a 

informação de julho de 2015 (UNITED NATIONS, 2019). 

O salário mínimo é um conceito variável entre os países. A maioria reporta 

esse dado como um valor mensal, porém o México o faz como valor diário e os EUA 

como valor por hora (INTERNATIONAL LABOR ORGANIZATION, 2020). Para o 

presente estudo, quando o valor reportado se deu por hora, este foi multiplicado por 

oito (horas do dia) e por 26 (dias úteis da semana mais o sábado) para se obter o 

valor mensal. Quando reportado como valor diário, foi multiplicado por 26 para se 

obter o salário mínimo mensal. Como o custo calculado é anual, os valores mensais 

foram multiplicados por 12. Por fim, para os cálculos, considerou-se que 64-90% das 

pessoas cegas não trabalham enquanto 10-36% têm redução salarial de 

aproximadamente 33%; enquanto que 30-55% das pessoas com deficiência visual 

moderada e grave não trabalham e 45-70% têm redução salarial de 35% (ECKERT 

et al., 2022). 

 

3.2.2 Desenho do estudo  

 

Foi realizado estudo transversal. 
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3.2.3 Local de realização do estudo e fontes de dados 

 

O estudo foi realizado por meio de dados coletados de artigos já publicados 

sobre prevalência de cegueira por glaucoma e prevalência de glaucoma nos países 

analisados. Outras informações foram obtidas de documentos oficiais emitidos pelos 

governos locais como o SIGTAP e OPM do SUS no Brasil, além de documentos dos 

Ministérios da Saúde, quando disponíveis. Um especialista em glaucoma e/ou 

membro do comitê nacional de prevenção de cegueira/VISÃO 2020 de cada país 

colaborou com a coleta dos dados sobre o custo da doença no seu país. Esses 

contatos foram feitos por e-mail diretamente com os colaboradores: 

 Argentina: María Eugenia Nano.  

 Colômbia: Fernando Peña. 

 Equador: Jaime Soria Viteri. 

 EUA: Carlos Gustavo de Moraes.  

 Guatemala: Mariano Yee Melgar. 

 México: Van Charles Lansingh. 

 

3.2.4 Variáveis estudadas  

 

As variáveis analisadas foram: valor da consulta, dos exames 

complementares (campo visual, paquimetria e OCT), das medicações (análogos de 

prostaglandina, alfa-agonistas, inibidores da anidrase carbônica, beta-bloqueadores, 

pilocarpina e acetazolamida oral), das cirurgias (trabeculectomia, trabeculotomia e 

implante de válvula de drenagem) e dos lasers (trabeculoplastia e iridotomia); 

prevalência do glaucoma, da cegueira por glaucoma, da deficiência visual moderada 

e grave por glaucoma, PNB e salário mínimo.  
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3.2.5 Cálculos e análises estatísticas 

 

3.2.5.1 Custo do glaucoma 

 

O cálculo dos custos do glaucoma foi realizado em duas versões diferentes. 

Como os casos eram dinâmicos, para estimar o custo anual foi considerado o prazo 

de cinco anos e, ao final, dividido por cinco. Considerou-se também que um frasco 

de colírio duraria um mês, independente da posologia e do volume; não sendo 

levada em conta a possibilidade de combinações fixas entre drogas. Ainda 

considerou-se que os pacientes em tratamento clínico teriam sempre adesão 

correta, usando a medicação na posologia prescrita sem falhar. 

 

 

Custo do glaucoma: Versão de Controle-Controle da doença: 

 

 Estável: 

o 1º e 2º anos: dois colírios por mês (48 frascos no total), dois lasers 

(trabeculoplastia), três consultas por ano (seis no total), dois campos 

por ano (quatro no total), duas OCT e uma paquimetria; 

o 3º ao 5º ano: dois colírios por mês (72 frascos no total), duas consultas 

por ano (seis no total), um campo por ano (três no total) e três OCT. 

 

 Não estável: 

o cinco anos: três colírios por mês (180 frascos no total), duas cirurgias 

(trabeculectomia), quatro consultas por ano (20 no total), dois campos 

por ano (10 no total), cinco OCT e uma paquimetria. 

 

Para a Versão de Controle, a distribuição da prevalência dos casos de 

glaucoma foi de 13,5% para casos não estáveis e 86,5% para os casos estáveis. 

Essa frequência foi baseada em um grande estudo que avaliaou a chance de 

progressão para cegueira em pelo menos um olho após vinte anos do diagnóstico de 



Casuística e Métodos  |  45 

GPAA. Para os casos diagnosticados entre 1981 e 2000, a probabilidade foi de 

13,5% (MALIHI et al., 2014). 

 

Custo do glaucoma: Versão de Gravidade-Gravidade dos casos: 

 

 Leve (apenas medicação por cinco anos): 

o cinco anos: uma droga por mês (60 frascos no total), 10 consultas, 10 

campos, cinco OCT e uma paquimetria. 

 Moderado (apenas medicação por dois anos, medicação e laser por um ano 

e medicação por dois anos): 

o 1º e 2º anos: duas drogas por mês (48 frascos no total), três consultas 

por ano (seis no total), três campos por ano (seis no total), dua OCT e 
uma paquimetria; 

o 3º ano: uma droga por mês (12 frascos no total), dois lasers, três 

consultas, três campos e uma OCT; 

o 4º e 5º anos: uma droga por mês (24 frascos no total), três consultas 
por ano (seis no total), três campos por ano (seis no total) e duas OCT. 

 Grave (apenas medicação por um ano, apenas cirurgia por um ano, 

medicação e cirurgia por um ano, apenas medicação por dois anos): 

o 1º ano: três drogas por mês (36 frascos no total), quatro consultas, três 

campos, uma OCT e uma paquimetria; 

o 2º ano: duas cirurgias, quatro consultas, três campos e uma OCT; 

o 3º ano: uma cirurgia (reoperação), uma droga (seis frascos no total), 
quatro consultas, três campos e uma OCT; 

o 4º e 5º anos: uma droga por mês (24 frascos no total), quatro consultas 
por ano (oito no total), três campos por ano (seis no total) e duas OCT. 

 

Para a Versão de Gravidade, a distrubuição da prevalência de casos de 

glaucoma foi 38,3% para leve, 32,6% moderado e 29,1% grave. Essa classificação 

considerou a situação hipotética do índice MD (desvio médio) do campo visual:  

>-6,00 dB representa casos leves, -6,01 até -12,00 para moderados e <-12,00 para 

casos graves (HEIJL; BENGTSSON; OSKARSDOTTIR, 2013). Nas duas versões, o 

único laser incluído nos cálculos foi a trabeculoplastia. Isso foi feito considerando a 
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maior prevalência de GPAA e que este seria um modo de tratamento para redução 

da PIO, diferente da iridotomia.  

 

3.2.5.2 Custo da cegueira e deficiência visual moderada e grave 

 

Custo da cegueira: 

 

Para a cegueira, a perda total de produtividade (64-90% da população cega) 

foi somada com a redução de produtividade, que variou de 0,03 (10% da população 

afetada com redução de 33% de produtividade) até 0,12 (36% da população afetada, 

com redução de 33% de produtividade). As fórmulas estão descritas abaixo 

(ECKERT et al., 2022): 

 

 Custo mínimo da cegueira (106 US$) = [(0,64) X (População, em 103) X 

(Proporção ≥50 anos) X (PNB per capita ou Salário Mínimo) X 

(Prevalência da cegueira por glaucoma) X 0,01 X (0,30) / 1000] + [(0,12) X 

(População, em 103) X (Proporção ≥50 anos) X (PNB per capita ou Salário 

Mínimo) X (Prevalência da cegueira por glaucoma) X 0,01 X (0,30) / 

1000]. 

 

 Custo máximo da cegueira (106 US$) = [(0,90) X (População, em 103) X 

(Proporção ≥50 anos) X (PNB per capita ou Salário Mínimo) X 

(Prevalência da cegueira por glaucoma) X 0,01 X (0,30) / 1000] + [(0,03) X 

(População, em 103) X (Proporção ≥50 anos) X (PNB per capita ou Salário 

Mínimo) X (Prevalência da cegueira por glaucoma) X 0,01 X (0,30) / 1000] 

 

Custo da deficiência visual moderada e grave: 

 

Para os casos de deficiência visual, a perda total de produtividade (30-55% da 

população com deficiência visual) foi somada com a redução de produtividade que 

variou de 0,16 (45% da população afetada, com redução de 35% de produtividade) 
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até 0,24 (70% da população afetada, com redução de 35% de produtividade). As 

fórmulas estão descritas abaixo (ECKERT et al., 2022): 

 

 Custo mínimo da deficiência visual (106 US$) = [(0,30) X (População, em 

103) X (Proporção ≥50 anos) X (PNB per capita ou Salário Mínimo) X 

(Prevalência da deficiência visual por glaucoma) X 0,01 X (0,37) / 1000] 

+ [(0,24) X (População, em 103) X (Proporção ≥50 anos) X (PNB per 

capita ou Salário Mínimo) X (Prevalência da deficiência visual por 

glaucoma) X 0,01 X (0,37) / 1000]. 

 

 Custo máximo da deficiência visual (106 US$) = [(0,55) X (População, 

em 103) X (Proporção ≥50 anos) X (PNB per capita ou Salário Mínimo) X 

(Prevalência da deficiência visual por glaucoma) X 0,01 X (0,37) / 1000] 

+ [(0,16) X (População, em 103) X (Proporção ≥50 anos) X (PNB per 

capita ou Salário Mínimo) X (Prevalência da deficiência visual por 

glaucoma) X 0,01 X (0,37) / 1000]. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Resultados
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4.1 Custo de manejo do glaucoma 

 

Os dados coletados no Peru, Chile e Reino Unido foram insuficientes e esses 

países foram excluídos do estudo. Os valores do financiamento pelo Estado na 

Argentina não foram reportados. Os custos unitários para diagnóstico e tratamento 

variaram bastante entre os países (Tabela 1). A consulta oftalmológica variou de 2,5 

dólares, quando financiada pelo Estado, na Colômbia, até 348,2 dólares com 

financiamento privado nos EUA, aumento maior que 139 vezes. Os colírios de 

análogo de prostaglandina variaram de 12,0 dólares no Equador (Estado) até 132,0 

dólares no EUA (Privado), aumento de 11 vezes. Nas cirurgias a variação também 

foi grande. A trabeculectomia variou de 186,7 dólares na Guatemala (ONG social) 

até 2559,9 dólares no EUA (Privado), aumento maior que 13 vezes.  

 

 



 

Tabela 1 - Custos unitários para o diagnóstico, acompanhamento e tratamento do glaucoma (valores em dólares americanos) 

 
  Argentina Brasil Colombia Equador  Guatemala México Estados Unidos da América 

  Privado 
Planos 

de saúde 
Privado Estado 

Planos 
de 

saúde 
Privado Estado 

Planos 
de 

saúde 
Privado Estado 

Preço 
social 

Privado 
ONG 
social 

Privado Estado Privado Estado 
Planos de 

saúde 

Consulta 40,8 11,4 61,4 5,4 23,2 107,4 2,5 14,3 60,0 20,0 32,0 30,4 10,1 38,5 8,3 348,2 174,1 261,2 

Campo visual 54,7 19,7 46,3 12,1 33,5 28,7 17,9 17,9 20,0 21,0 20,0 10,8 7,4 66,0 22,0 150,6 75,3 113,0 

Paquimetria 49,7 11,0 53,9 9,0 43,6 17,9 10,7 10,7 20,0 12,0 20,0 34,5 21,7 27,5 11,0 36,4 18,2 27,3 

OCT 124,3 57,0 118,0 * 103,4 35,8 25,1 25,1 45,0 19,0 45,0 34,5 21,7 71,5 38,5 133,8 66,9 100,3 

Análogos de 
Prostaglandina 

24,3 * 27,7 38,7 * 46,6 *** 46,6 29,0 12,0 29,0 37,9 37,9 35,8 * 132,0 66,0 99,0 

Alfa-agonistas 20,6 * 14,2 24,0 * 33,9 *** 33,9 19,0 * 19,0 20,3 20,3 39,6 * 96,0 48,0 72,0 

Inibidores da 
anidrase 
carbônica 

19,3 * 12,9 24,0 * 26,9 *** 26,9 19,0 * 19,0 35,9 15,4 28,7 * 140,0 70,0 105,0 

Acetazolamida 14,7 * 3,6 28,2 * 10,0 *** 10,0 1,5 * 1,5 0,9 0,9 14,8 * 360,0 180,0 270,0 

Beta 
bloqueadores 

5,6 * 1,6 5,6 * 9,0 *** 9,0 8,0 5,0 8,0 29,1 29,1 5,1 * 58,0 29,0 43,5 

Pilocarpina 8,5 * 8,6 4,1 * ** ** ** 28,0 * 28,0 18,9 18,9 9,4 * 161,0 80,5 120,8 

Trabeculoplastia 
(laser) 

492,3 180,8 363,1 13,6 79,7 716,3 * * 268,0 * 268,0 286,9 143,4 412,5 * 483,0 241,5 362,3 

Iridotomia (laser) 492,3 158,2 363,1 13,6 79,7 143,3 89,5 89,5 268,0 202,0 268,0 107,6 43,3 247,5 33,0 551,0 275,5 413,3 

Trabeculectomia 1839,9 500,5 1210,3 271,8 561,3 895,4 429,8 429,8 1441,0 943,7 1441,0 624,5 186,7 1375,1 660,0 2551,9 1275,9 1913,9 

Implante de 
drenagem 

1839,9 1839,9 1906,2 264,3 605,1 1611,7 859,6 859,6 2065,0 1180,0 2065,0 1539,2 926,9 1650,1 660,0 2649,1 1324,6 1986,8 

Trabeculotomia 1839,9 500,5 1210,3 374,2 561,3 895,4 429,8 429,8 1441,0 324,6 1441,0 674,6 186,7 1375,1 * 1952,6 976,3 1464,5 

*não paga; **não encontrou dado (pilocarpina é raramente prescrita localmente); ***não encontrou dado (o Estado fornece algum medicamento genérico, 
porém é frequente não ter e o paciente comprar). 
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Em junho de 2021, para investigar se a pandemia havia afetado o custo de 

seguimento do glaucoma, os colaboradores foram questionados novamente. Não 

houve mudança dos preços no Equador, nos EUA, na Guatemala e no México. 

Enquanto na Colômbia, apenas em nível privado, foram oferecidos, de maneira 

informal, alguns descontos para pacientes com necessidades agravadas pela 

pandemia. Nos outros dois financiamentos não houve mudança. Por outro lado, no 

Brasil, os custos pagos pelo Estado e os privados se mantiveram inalterados 

enquanto aqueles financiados por planos de saúde sofreram aumento de 8,5 até 

32,7%; com exceção dos lasers que baratearam em 17,4% e a paquimetria em 

32,6%. Na Argentina também ocorreram mudanças. O encarecimento no 

financiamento privado variou de 60,0 até 162,6%, enquanto que nos planos de 

saúde foi de 21,0 até 159,7%. 

A prevalência de glaucoma variou de 3,40 até 8,80% na população maior ou 

igual a 50 anos de idade no Brasil (FERNANDES et al., 2021; SAKATA et al., 2007). 

O intervalo foi o mesmo para Argentina, Colômbia, Equador, Guatemala e México 

(FERNANDES et al., 2021; LESKE et al., 1994; SAKATA et al., 2007). Enquanto nos 

EUA variou de 2,07-4,74% (KLEIN et al., 1992; QUIGLEY et al., 2001; TIELSCH et 

al., 1991; VARMA et al., 2004). 

Os custos anuais do glaucoma, considerando a variação de acordo com a 

prevalência e fontes de financiamento em cada versão, encontram-se estimados na 

Tabela 2. O financimento privado foi o mais caro em todos os países nas duas 

versões calculadas. O país com menor impacto financeiro da doença foi a 

Guatemala. Nesse país, na Versão de Controle, os custos variaram de 68,7 milhões 

de dólares (ONG Social) até 205,0 milhões de dólares (Privado), enquanto que na 

Versão de Gravidade variaram de 44,4 milhões de dólares (ONG Social) até 148,1 

milhões de dólares (Privado). O país com maior custo do glaucoma foi o EUA. Na 

Versão de Controle, o custo anual de seguimento da doença para toda a população 

variou de 4649,2 milhões de dólares (Estado) até 21292,2 milhões de dólares 

(Privado). Na Versão de Gravidade, variou de 4284,5 milhões de dólares (Estado) 

até 19621,5 milhões de dólares (Privado). 
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Tabela 2 - Custo anual do diagnóstico, acompanhamento e tratamento de glaucoma 
(valores em milhões de dólares americanos) 

 

País Financiamento 
Versão de Controle Versão de Gravidade 

Estável Não estável Leve Moderado Grave 

Argentina 
Privado 277,1-717,2 87,6-226,6 87,6-226,7 113,1-292,8 197,8-512,0 

Planos de saúde 174,7-452,2 47,6-123,2 58,6-151,8 65,7-169,9 78,9-204,3 

Brasil 

Privado 1172,6-3035,1 321,6-832,3 419,3-1085,3 494,3-1279,3 710,6-1839,2 

Estado 961,4-2488,4 239,0-618,5 383,5-992,6 352,8-913,1 346,8-897,6 

Planos de saúde 829,1-2146,0 221,0-572,0 342,1-885,5 342,0-885,1 427,6-1106,8 

Colômbia 

Privado 408,9-1058,2 96,8-250,7 122,1-316,1 159,6-413,0 169,1-437,8 

Estado 320,4-829,3 65,2-168,8 88,0-227,7 116,7-302,0 89,9-232,6 

Planos de saúde 329,4-852,6 67,5-174,8 91,3-236,2 120,9-312,9 94,9-245,6 

Equador 

Privado 70,6-182,8 22,5-58,3 22,6-58,4 27,0-69,8 46,8-121,2 

Estado 37,5-97,0 13,6-35,2 10,0-26,0 14,5-37,4 27,4-70,8 

Preço social 64,5-166,9 20,9-54,1 20,3-52,5 24,1-62,3 43,4-112,3 

Guatemala 
Privado 64,9-167,9 14,3-37,1 15,9-41,0 20,4-52,8 21,0-54,3 

ONG Social 57,1-147,7 11,6-30,1 14,1-36,6 17,0-44,1 13,3-34,4 

México 
Privado 646,8-1674,1 206,8-535,1 223,2-577,8 268,2-694,1 394,2-1020,2 

Estado 526,6-1362,9 148,3-383,8 165,5-428,5 199,3-515,9 223,8-579,2 

EUA 

Privado 7332,8-16791,1 1965,7-4501,1 2414,8-5529,5 2788,0-6384,1 3366,1-7707,9 

Estado 3666,4-8395,6 982,8-2250,6 1207,4-2764,8 1394,0-3192,1 1683,1-3854,0 

Planos de saúde 5499,6-12593,3 1474,3-3375,8 1811,1-4147,1 2091,0-4788,1 2524,6-5780,9 

EUA= Estados Unidos da América. 

 

 

4.2 Custo da cegueira e deficiência visual por glaucoma 

 

Os custos da cegueira pelo glaucoma encontram-se na Tabela 3. O país com 

maior impacto financeiro pela cegueira foi o EUA, que também foi o mais populoso. 

O que teve menor impacto financeiro foi a Guatemala, um dos menos populosos. No 

pior cenário, o EUA teve custo anual estimado pelo PNB per capita em 3765,0 

milhões de dólares, enquanto a Guatemala, o custo estimado pelo Salário Mínimo, 

foi de 1,8 milhões. Foram utilizados dois RAAB (Estudos de Avaliação Rápida da 

Cegueira Evitável), realizados na Guatemala para os cálculos: um nacional e um 

representando quatro distritos (BELTRANENA et al., 2007; CHAVEZ et al., 2019). O 

custo zero neste país foi devido ao menor RAAB em que a prevalência de cegueira 

por glaucoma foi zero, provavelmente por um viés do próprio RAAB.  
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Tabela 3 - Custo da cegueira por glaucoma em 2018, calculado pelo Salário Mínimo e PNB 
per capita (moedas em dólares americanos) 

 

País 
População 
2018 (x10

3
) 

Proporção 
≥50 anos (%) 

Prevalência de 
Cegueira por 

Glaucoma  
≥50 anos (%) 

Salário Mínimo 
Anual (mar/2018) 

PNB per 
capita 

em 2018 

Custo da Cegueira 
por Glaucoma Salário 

Mínimo (x10
6
) 

Custo da Cegueira 
por Glaucoma PNB 

per capita (x10
6
) 

Argentina 44361 24,6 0,06-0,20 6742,9 12430 10,1-41,1 18,6-75,7 

Brasil 209469 22,7 0,23 3463,8 9170 86,8-105,7 229,7-279,8 

Colômbia 49661 21,7 0,05 3357,7 6260 4,1-5,1 7,7-9,4 

Equador 17084 18,2 0,12 4632,0 6090 4,0-4,8 5,2-6,3 

Guatemala 17248 12,2 0,00-0,07 4453,1 4400 0,0-1,8 0,0-1,8 

México 126191 19,0 0,07-0,28 1516,3 9180 5,8-28,4 35,3-172,0 

EUA 327096 34,2 0,19 18096,0 63490 880,8-1073,1 3090,3-3765,0 

Cegueira= acuidade visual apresentada pior que 20/400; EUA= Estados Unidos da América;  
PNB= Produto Nacional Bruto. 

 

 

Os custos da defiência visual grave por glaucoma (Tabela 4) foram menores 

que os da cegueira em todos os países, com dados disponíveis, exceto na 

Guatemala. Considerando que não foi possível calcular o custo separado da 

deficiência visual grave no EUA, o Brasil é o país com maior custo anual causado 

por esta deficiência, independentemente se calculado pelo Salário Mínimo (16,5-

21,6 milhões de dólares) ou pelo PNB per capita (43,6-57,3 milhões de dólares).  

 

 

Tabela 4 - Custo da deficiência visual grave por glaucoma em 2018 calculado pelo Salário 
Mínimo e PNB per capita (moedas em dólares americanos) 

 

País 
População 
2018 (x10

3
) 

Proporção 
≥50 anos (%) 

Prevalência de 
Deficiência Visual 

Grave por Glaucoma 
≥50 anos (%) 

Salário 
Mínimo Anual 

(mar/2018) 

PNB per 
capita em 
2018 (US$) 

Custo da 
Deficiência 

Visual Grave por 
Glaucoma 

Salário Mínimo 
(x10

6
) 

Custo da 
Deficiência 

Visual Grave 
por Glaucoma 
PNB per capita 

(x10
6
) 

Argentina 44361 24,6 0,03-0,05 6742,9 12430 4,4-9,7 8,1-17,8 

Brasil 209469 22,7 0,05 3463,8 9170 16,5-21,6 43,6-57,3 

Colômbia 49661 21,7 * 3357,7 6260 * * 

Equador 17084 18,2 0,10 4632,0 6090 2,9-3,8 3,8-5,0 

Guatemala 17248 12,2 0,00-0,11 4453,1 4400 0,0-2,7 0,0-2,7 

México 126191 19,0 0,04-0,14 1516,3 9180 2,9-13,4 17,6-81,0 

EUA 327096 34,2 ** 18096,0 63490 *** **** 

Deficiência visual grave= acuidade visual apresentada pior que 20/200 e melhor ou igual que 
20/400; EUA= Estados Unidos da América; PNB= Produto Nacional Bruto; *dados não disponíveis; 
**prevalência de deficiência visual grave e moderada por glaucoma: 0.14; ***custo da deficiência 
visual grave e moderada por glaucoma pelo Salário Mínimo (x10

6
): 566,3-744,5; ****custo da 

deficiência visual grave e moderada por glaucoma pelo PNB per capita (x10
6
): 1986,7-2612,1. 
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Também para o custo da deficiência visual moderada, o Brasil é o país mais 

impactado, excluindo o EUA. Esse custo no Brasil variou de 42,8 até 56,3 milhões de 

dólares, quando calculado pelo Salário Mínimo, e de 113,3 até 148,9 milhões de 

dólares quando calculado pelo PNB per capita (Tabela 5).  

 

 

Tabela 5 - Custo da deficiência visual moderada por glaucoma em 2018, calculado pelo 
Salário Mínimo e PNB per capita (moedas em dólares americanos) 

 

País 
População 
2018 (x10

3
) 

Proporção 
≥50 anos (%) 

Prevalência de 
Deficiência Visual 

Moderada por 
Glaucoma ≥50 anos 

(%) 

Salário Mínimo 
Anual 

(mar/2018) 

PNB per 
capita em 

2018 

Custo da 
Deficiência Visual 

Moderada por 
Glaucoma Salário 

Mínimo (x10
6
) 

Custo da 
Deficiência Visual 

Moderada por 
Glaucoma PNB 
per capita (x10

6
) 

Argentina 44361 24,6 0,09-0,17 6742,9 12430 13,2-32,9 24,4-60,6 

Brasil 209469 22,7 0,13 3463,8 9170 42,8-56,3 113,3-148,9 

Colômbia 49661 21,7 * 3357,7 6260 * * 

Equador 17084 18,2 0,28 4632,0 6090 8,1-10,6 10,6-13,9 

Guatemala 17248 12,2 0,00-0,25 4453,1 4400 0,0-6,2 0,0-6,1 

México 126191 19,0 0,07-0,30 1516,3 9180 5,1-28,7 30,8-173,5 

EUA 327096 34,2 ** 18096,0 63490 *** **** 

Deficiência visual moderada= acuidade visual apresentada pior que 20/60 e melhor ou igual que 
20/200; EUA= Estados Unidos da América; PNB= Produto Nacional Bruto; *dados não disponíveis; 
**prevalência de deficiência visual grave e moderada por glaucoma: 0.14; ***custo da deficiência 
visual grave e moderada por glaucoma pelo Salário Mínimo (x10

6
): 566,3-744,5; ****custo da 

deficiência visual grave e moderada por glaucoma pelo PNB per capita (x10
6
): 1986,7-2612,1. 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Discussão 
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Em todos os cenários calculados, o custo da detecção e do tratamento do 

glaucoma foi maior do que aqueles associados à cegueira e deficiência visual 

causadas pelo glaucoma em todos os países avaliados. Na Guatemala, o cenário 

mais acessível para o manejo do glaucoma representou um custo anual de 44,4 

milhões de dólares (Versão de Gravidade, financiamento ONG Social), enquanto o 

custo anual da cegueira e deficiência visual somadas foi de 10,6 (PNB per capita) 

até 10,7 milhões de dólares (Salário Mínimo). No Brasil, no cenário menos oneroso 

possível, o glaucoma custou 1050,1 milhões de dólares (Versão de Controle, 

financiado por planos de saúde) em 2018. Por outro lado, o custo somado de 

cegueira e deficiência visual pela doença foi de 146,1 até 183,6 milhões de dólares 

(Salário Mínimo), e de 386,6 até 486,0 milhões de dólares (PNB per capita).  

Situação semelhante ocorreu nos EUA, único país de alta renda, objeto deste 

estudo, quando se utilizou para o cálculo da cegueira e deficiência visual apenas o 

Salário Mínimo. Nesse país, no cenário mais acessível, o custo anual do glaucoma 

foi de 4284,5 milhões de dólares (Versão de Gravidade, financiado pelo Estado) e o 

custo da cegueira e deficiência visual somadas variou de 1447,1 até 1817,6 milhões 

de dólares (Salário Mínimo). Apenas nesse país, foi encontrado resultado diverso 

quando se calculou o custo da cegueira e deficiência visual pelo PNB per capita. Ao 

se considerar apenas o custo da cegueira (3090,3-3765,0 milhões de dólares), o 

resultado foi menor que o do glaucoma no cenário menos oneroso. Porém, ao somá-

la ao custo da deficiência visual, o resultado inverteu-se (5077,0-6377,1 milhões de 

dólares). Países mais populosos e com maior Salário Mínimo e PNB, como é o caso 

do EUA, têm impacto financeiro maior da cegueira e deficiência visual.  

Estes achados corroboram os de Zhao et al. (2018), que mostraram que o 

custo do glaucoma é demasiadamente oneroso. Os autores avaliaram os preços dos 

colírios, laser e cirurgia em 38 países, sendo oito deles (21,1%) localizados nas 

Américas. O estudo comparou o custo do tratamento de cada paciente por um ano 

com a renda familiar média anual e foi definido como acessível quando 

representasse menos de 2,5% dessa renda. O tratamento com latanoprosta não era 

acessível em 41,0% dos países avaliados, enquanto que a trabeculoplastia não era 

em 44,0% e a trabeculectomia em 78% dos países.  

O cálculo do custo da cegueira e deficiência visual tange questões de difícil 
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ou até mesmo impossível mensuração financeira. De maneira que as comparações 

apenas com o custo monetário são imprecisas e hipoestimam o peso da cegueira e 

deficiência visual. Ratifica-se que os custos indiretos dessa deficiência misturam-se 

com questões sociais para além da empregabilidade. Esses pacientes apresentam 

redução da qualidade de vida, maior prevalência de depressão e mais dificuldade 

com as atividades do dia-a-dia (PARRAVANO et al., 2021). Inclusive, quanto mais 

grave a perda visual, maior associação com mortalidade por todas as causas 

(EHRLICH et al., 2021). Em alguns casos, também existe a demanda formal ou 

informal de parentes para cuidados diários, além de maior risco de queda. Se 

houvesse uma maneira fidedigna de contabilizar todos esses pontos 

financeiramente, talvez o custo da deficiência visual e cegueira se equiparasse ao 

da doença.  

Nas últimas décadas, com o Projeto VISÃO 2020, houve um esforço mundial 

para redução da cegueira prevenível. Apesar da diminuição de 28,5% (≥50 anos; 

IC95% 27,7-29,4) na prevalência de cegueira por todas as causas entre 1990 e 

2020, algumas doenças têm aumentado em número absoluto. A catarata, principal 

causa de cegueira na América Latina e no mundo, tem a cirurgia como tratamento 

curativo e custo-efetivo (GBD 2019 BLINDNESS AND VISION IMPAIRMENT 

COLLABORATORS; VISION LOSS EXPERT GROUP OF THE GLOBAL BURDEN 

OF DISEASE STUDY, 2021a,b; REIS et al., 2021). Além disso, quando o custo é 

uma barreira local para o tratamento com a facoemulsificação, técnica cirúrgica mais 

indicada, existe a Cirurgia de Catarata Manual com Pequena Incisão. Essa técnica, 

mais barata também é efetiva e pode ser incluída no treinamento de residentes 

desses locais (GOGATE et al., 2005; GOGATE; DESHPANDE; NIRMALAN, 2007). 

Por outro lado, também houve redução da prevalência de cegueira por glaucoma em 

8,3% (≥50 anos; IC95% 7,0-9,8), mas com aumento no número absoluto de casos 

de 18,7% (IC95% 16,9-20,4) entre 1990 e 2020 (GBD 2019 BLINDNESS AND 

VISION IMPAIRMENT COLLABORATORS; VISION LOSS EXPERT GROUP OF 

THE GLOBAL BURDEN OF DISEASE STUDY, 2021a,b). É possível que a tendência 

de aumento e envelhecimento populacional continue a ampliar esse número e gere 

mais demanda para os serviços de saúde ocular mundialmente. No entanto, 

diferente do que ocorre com a catarata, não há tratamento curativo e tão custo-



Discussão  |  58 

efetivo para o glaucoma. Por isso, para se reduzir a morbidade do glaucoma no 

futuro devem-se potencializar as estratégias de rastreio e diagnóstico precoce da 

doença. Isso pode resultar em maior demanda sobre os sistemas de saúde e, 

consequentemente, aumento dos custos nacionais de manejo do glaucoma. 

Garantir o acesso ao oftalmologista é um ponto importante para o diagnóstico 

e tratamento do glaucoma em estágios mais iniciais e assim diminuir o número de 

casos que terminam em deficiência visual. O número de oftalmologistas tem 

aumentado mundialmente numa taxa de 2,6% ao ano, porém não ao ponto de 

balancear o crescimento populacional de 2,9% (RESNIKOFF et al., 2012, 2020). 

Com relação à América, a quantidade desses profissionais não é um problema 

atualmente. No entanto, a maioria dos oftalmologistas encontra-se em grandes 

centros enquanto sabe-se que a prevalência de deficiência visual é maior em áreas 

mais remotas (HONG et al., 2016; RESNIKOFF et al., 2020). 

A redução do custo do manejo do glaucoma também é um modo de aumentar 

o acesso e viabilizar o tratamento precoce, evitando desfechos desfavoráveis. Após 

o diagnóstico, a maioria dos pacientes é tratada inicialmente com colírios que 

representam grande custo fixo mensal. Um questionamento cabível que deve ser 

feito é em relação à inversão na ordem proposta para o tratamento da doença. 

Pacientes submetidos à trabeculoplastia ou mesmo a cirurgias incisionais mais 

precocemente podem reduzir o custo geral por depender menos dos colírios. Nos 

casos de glaucoma de ângulo aberto, a intervenção mais precoce com 

trabeculoplastia a laser é custo-efetiva e segura para reduzir o gasto anual de cada 

paciente (FREITAS et al., 2016; GAZZARD et al., 2019). Para a cirurgia incisional, o 

mesmo raciocínio deve ser empregado com cautela pelos riscos intrínsecos que a 

hipotonia precoce impõe. Um treinamento cirúrgico rigoroso e disponibilidade de 

centro cirúrgico para reintervenções podem gerar custos maiores (EDERER et al., 

2004). As cirurgias minimamente invasivas para glaucoma são uma alternativa 

futura, já que pouco se sabe sobre o quanto representa em economia no tratamento 

como um todo. Os procedimentos minimamente invasivos requerem treinamento nas 

novas técnicas e têm curva de aprendizado mesmo para cirurgiões já formados. 

Esses custos iniciais podem inviabilizar sua implementação em países de menor 

renda (AGRAWAL; BRADSHAW, 2018; FEA et al., 2021). 
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Uma barreira importante no manejo do glaucoma é a quantidade de 

portadores da doença que desconhecem o diagnóstico. Um estudo brasileiro 

mostrou que 88,0% dos pacientes não sabiam serem portadores de glaucoma, 

enquanto em outro estudo norte americano 75,0% desconheciam o diagnóstico 

(SAKATA et al., 2007; VARMA et al., 2004). Isso faz com que alguns procurem 

tratamento já em fases avançadas, com comprometimento importante do campo 

visual. Incentivos governamentais para internalização de profissionais de saúde 

ocular poderiam fazer com que a assistência chegasse mais facilmente a lugares-

chave, como na área rural. A alternativa que agregaria muito à medida anterior seria 

o uso de tecnologias mais baratas para interligar equipes de atenção primária em 

áreas remotas com especialistas em grandes cidades. Simples fotografias do disco 

óptico com retinógrafos portáteis acoplados ao telefone celular podem identificar 

pacientes com suspeita da doença. No futuro, essas fotos podem ser triadas por 

inteligência artifical (IA) para automatizar e agilizar o processo (TITONELI et al., 

2021). Particularmente, países com menor renda e menor disponibilidade de 

tecnologias para acompanhamento podem se beneficiar desta medida, unindo a 

atenção primária com especialistas triando quais casos precisariam de tratamento e 

acompanhamento especializado. Essa é uma maneira de maximizar o 

aproveitamento dos profisisonais especialistas, já que recursos humanos tendem a 

ser mais escassos em países de menor renda. Outras estratégias para integrar os 

níveis de atenção em saúde para combater o glaucoma podem ser observadas na 

Figura 3. Vale ressaltar que essas estratégias que reduziriam o número de doentes 

não diagnosticados aumentam o custo de manejo da doença nacionalmente, porém 

diminuem o custo de uma possível deficiência visual no futuro.  
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Figura 3 - Proposta de integração dos níveis de atenção à saúde para otimizar o manejo do 
glaucoma em países com menos recursos. 

 

*Quando permitido pelas leis locais; **Nos países em que a optometria é permitida. 
Fonte: Adaptado de Reis, Paula e Furtado (2022). 

 

Neste contexto, caso os gestores em saúde tentassem reduzir custos para 

igualar os dispêndios do manejo do glaucoma com aqueles da cegueira e deficiência 

visual sem alterar o fluxo de tratamento descrito neste texto, deveriam ser dados 

descontos muito elevados. A Tabela 6 mostra o quanto seria necessário diminuir nos 

valores em cada uma das versões, apenas para o Brasil, considerando os métodos 

de cálculo pelo Salário Mínimo e PNB. Foram consideradas apenas as médias dos 

intervalos dos custos para este cálculo. Os descontos deveriam variar de 76,8% até 

94,3%.  
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Tabela 6 - Desconto percentual para igualar o custo de manejo do glaucoma ao da 
cegueira e deficiência visual no Brasil em 2018. Calculado nas Versões 
de Controle e Gravidade e pelos métodos de Salário Mínimo e PNB para 
os financiamentos privado, Estado e plano de saúde  

 

Financiamento 
Versão controle Versão Gravidade 

Salário Mínimo PNB Salário Mínimo PNB 

Privado 93,8% 83,7% 94,3% 85,0% 

Estado 92,3% 79,7% 91,5% 77,6% 

Planos de saúde 91,2% 76,8% 91,7% 78,1% 

 

 

A Tabela 7 mostra os valores encontrados ao se aplicarem esses descontos 

apenas aos custos do financiamento privado no Brasil. Os valores são muito 

inferiores aos praticados na realidade. Novas investigações devem ser realizadas 

para esclarecer se esses valores cobririam, no mínimo, os custos básicos de 

manutenção dos serviços em saúde.  

 

 

Tabela 7 - Valores do financiamento privado no Brasil com desconto para igualar o custo de 
manejo do glaucoma ao da cegueira e deficiência visual pela doença 

 

 
Sem desconto Com desconto 

  
Versão Controle Versão Gravidade 

  
Salário Mínimo PNB Salário Mínimo PNB 

Consulta 61,4 3,8 10,0 3,5 9,2 

Campo visual 46,3 2,8 7,5 2,6 6,9 

Paquimetria 53,9 3,3 8,8 3,1 8,1 

OCT 118,0 7,3 19,2 6,7 17,7 

Análogos de Prostaglandina 27,7 1,7 4,5 1,6 4,1 

Alfa-agonistas 14,2 0,9 2,3 0,8 2,1 

Inibidores da anidrase carbônica 12,9 0,8 2,1 0,7 1,9 

Acetazolamida 3,6 0,2 0,6 0,2 0,5 

Betabloqueadores 1,6 0,1 0,3 0,1 0,2 

Pilocarpina 8,6 0,5 1,4 0,5 1,3 

Trabeculoplastia (laser) 363,1 22,3 59,1 20,5 54,4 

Iridotomia (laser) 363,1 22,3 59,1 20,5 54,4 

Trabeculectomia 1210,3 74,4 197,0 68,5 181,2 

Implante de drenagem 1906,2 117,3 310,2 107,9 285,4 

Trabeculotomia 1210,3 74,4 197,0 68,5 181,2 
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O presente estudo apresentou uma série de limitações que devem ser 

consideradas. A escassez de estudos populacionais sobre a prevalência de 

glaucoma e de cegueira por glaucoma exigiu extrapolações. Por esta razão a 

prevalência de glaucoma utilizada para todos os países latino-americanos foi a 

mesma (FERNANDES et al., 2021; LESKE et al., 1994; SAKATA et al., 2007). Além 

disso, a definição de glaucoma varia entre autores. Por exemplo, um dos estudos 

considerados para a prevalência de glaucoma nos países latino-americanos 

descreve o aumento de escavação na população sem complementar com campo 

visual e OCT (FERNANDES et al., 2021). Outro detalhe importante é que alguns 

estudos sobre a prevalência de glaucoma e de cegueira pela doença são realizados 

em frações dos territórios e utilizam seus resultados para representar o país. Por 

exemplo, estudos realizados em Piraquara, sul do Brasil, e Parintins, norte do 

mesmo país (FERNANDES et al., 2021; SAKATA et al., 2007). 

Os estudos utilizados para se obter a prevalência de cegueira por glaucoma 

nos países da América Latina eram da metodologia RAAB. As pesquisas que 

utilizaram esse método foram, inicialmente, realizadas para estudar a prevalência de 

cegueira e deficiência visual de determinada área geográfica. O método é aplicado 

para determinar as principais causas de deficiência visual e orientar políticas para 

redução da cegueira prevenível. Porém, esses estudos populacionais hipoestimam a 

prevalência de doenças do segmento posterior, como o glaucoma (LIMBURG, 2007). 

Além disso, alguns desses estudos são mais antigos e podem não mais representar 

a realidade daquele país. Por exemplo, o RAAB da Colômbia foi realizado entre 

2007 e 2008 (GALVIS RAMIREZ et al., 2009). Nesses casos, se houve 

envelhecimento populacional, a prevalência da cegueira por glaucoma atualmente 

pode ser maior que o registrado no estudo. Outro dado que hipoestima a prevalência 

da morbidade do glaucoma é que os RAAB e outros estudos populacionais sobre o 

assunto não incluem avaliação de campo visual. Sabe-se que pacientes com 

glaucoma grave e constricção importante do campo visual podem manter acuidade 

visual central preservada. No entanto, essas pessoas não têm segurança para dirigir 

ou têm dificuldade para as atividades diárias, como a leitura (CORREA et al., 2019; 

IKEDA; BANDO; HAMADA, 2021). 
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Para se viabilizarem os cálculos do custo da doença, considerou-se que todos 

os habitantes de cada país que têm a doença seriam tratados. Essa é uma limitação 

importante e que distancia o estudo da situação real, hiperestimando o custo do 

glaucoma. É improvável se atingir 100,0% de doentes cientes do diagnóstico e 

recebendo o tratamento adequado. 

No caso dos EUA, foram feitas duas aproximações para viabilizar os cálculos. 

Atualmente, não há estudo populacional que reporte a prevalência de cegueira por 

glaucoma naquele país. Portanto, utilizou-se a prevalência de cegueira por 

glaucoma do grupo de países de alta renda do GBD (GBD 2019 BLINDNESS AND 

VISION IMPAIRMENT COLLABORATORS; VISION LOSS EXPERT GROUP OF 

THE GLOBAL BURDEN OF DISEASE STUDY, 2021a,b). Já nos estudos 

populacionais que reportaram a prevalência de GPAA, mas não a prevalência de 

glaucoma em geral, considerou-se a primeira como representando a prevalência 

geral. Isto foi feito tendo em vista que o GPAA é o subtipo mais comum da doença 

(ZHANG et al., 2021). 

Além dos pontos já citados, existe uma imprecisão quando se calcula o custo 

do tratamento clínico do glaucoma. Não há uma padronização nos frascos de colírios 

para olhos humanos. Assim, a massa do volume das gotas e, consequentemente, a 

quantidade da droga entregue em cada aplicação varia entre os fabricantes de 

marcas diferentes (COSTA et al., 2021). Outro ponto que gera viés é a dificuldade 

inerente de alguns pacientes para instilarem as gotas, como idosos com dificuldades 

para movimentos finos. Isso encarece o tratamento clínico fazendo um frasco durar 

menos que o previsto quando a gota não cai no local certo, devendo ser instilada 

novamente (MEHUYS et al., 2020). Em um estudo, 49,0% dos pacientes deixavam a 

gota cair na pálpebra ou bochecha e 27% pingavam mais de uma gota (GOMES et 

al., 2017). Outro fator que influencia no sentido contrário, reduzindo o custo final do 

tratamento, é a baixa adesão ao uso de colírios. Um estudo com 1234 pacientes 

com GPAA usou a razão de posse de medicamentos para avaliar a adesão. Este 

índice é a divisão do número de dias para o qual foi dispensado o medicamento pelo 

intervalo determinado de dias. O estudo sugere que apenas 15% dos pacientes têm 

boa adesão ao tratamento com colírios durante quatro anos; isto é, uma razão de 

posse de medicamentos maior que 70,0% (NEWMAN-CASEY et al., 2015). 
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A heterogeneidade dos sistemas de saúde entre os países exige cuidado ao 

se comparar o custo do manejo do glaucoma. Os tipos de financiamento variam e, 

em alguns, a saúde não é direito garantido à população, como ocorre no Brasil com 

o SUS. No entanto, independentemente do país ou tipo de financiamento, a redução 

dos casos de deficiência visual e cegueira pelo glaucoma deve ser objetivo de todos 

e, no futuro próximo, novas estratégias serão fundamentais para se atingir esta 

finalidade.  

Os métodos para cálculo dos custos da deficiência visual e cegueira também 

divergem entre autores (ECKERT et al., 2015, 2022; MARQUES et al., 2021). O uso 

de um método único entre os estudos possibilitaria comparações ao longo do tempo 

e entre regiões, viabilizando avaliações longitudinais sobre efetividade das medidas 

no combate à doença. Da mesma forma, a avaliação dos serviços de saúde ocular 

de cada país é mais difícil quando se trata de deficiência visual pelo glaucoma. 

Diferente da catarata, que possui indicadores já bem estabelecidos como CSR 

(taxas de cirurgia de catarata), CSC (cobertura da cirurgia de catarata) e o eCSC 

(Cobertura efetiva da cirurgia de catarata), o glaucoma, apesar da importância 

epidemiológica, ainda não possui um indicador análogo (LANSINGH et al., 2010; 

LIMBURG; FOSTER, 1998; RAMKE et al., 2017). Este fato decorre de dificuldades 

inerentes à doença, pois diferentemente da catarata, não possui uma intervenção 

curativa. Quando se trata de saúde ocular, os indicadores devem proporcionar 

avaliação da cobertura dos serviços e também da qualidade da assistência prestada. 

A partir desses indicadores, gestores podem obter informações para redirecionar os 

esforços para prevenção da deficiência visual. Talvez as características do glaucoma 

impossibilitem a criação de um indicador objetivo que avalie a qualidade ou 

efetividade de tratamento. Essa informação seria obtida apenas após o 

acompanhamento de longo prazo, com exames complementares mostrando que não 

houve progressão da doença. No entanto, os avanços nos últimos anos no combate 

à cegueira por catarata abrem espaço para aumentar esforços no combate ao 

glaucoma. A discussão sobre novos indicadores para avaliação dos serviços 

oftalmológicos nacionais em relação a esta doença é muito importante (BURTON et 

al., 2021). 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Conclusões 
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Após análise dos custos de manejo do glaucoma e da cegueira e deficiência 

visual causadas pelo glaucoma, concluiu-se que: 

 

 Na América Latina, o valor mínimo do custo anual de manejo do 

glaucoma foi de 44,4 milhões de dólares (Guatemala, Versão de 

Gravidade, financiamento ONG Social) e o valor máximo de 4203,8 

milhões de dólares (Brasil, Versão de Gravidade, financiamento 

Privado). Nos EUA este custo teve como valor mínimo 4284,5 milhões 

de dólares (Versão de Gravidade, financiamento Estado) e valor 

máximo de 21292,2 (Versão de Controle, financiamento Privado).  

 

 O custo anual da deficiência visual moderada e grave e cegueira pelo 

glaucoma, na América Latina, teve como valor mínimo 10,6 milhões de 

dólares (Guatemala, calculado pelo PNB) e valor máximo de 486,0 

milhões de dólares (Brasil, calculado pelo PNB). Nos EUA este mesmo 

custo teve como valor mínimo 1447,1 milhões de dólares (calculado 

pelo Salário Mínimo) e valor máximo de 6377,1 (calculado pelo PNB). 

 

 Os custos de manejo do glaucoma, independente do cenário clínico-

cirúrgico avaliado, foram financeiramente maiores que os da deficiência 

visual moderada, grave e cegueira causada pela doença na Argentina, 

no Brasil, na Colômbia, no Equador, na Guatemala, no México e nos 

EUA.  

 

 Devem-se buscar alternativas para otimizar as estratégias de manejo 

da doença e reduzir o custo final de cada paciente com glaucoma. 

Assim, espera-se ampliar a cobertura e efetividade dos serviços em 

saúde ocular e reduzir a morbidade do glaucoma nos diversos países 

avaliados.  
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APÊNDICE A - CARTA CONVITE PARA COLABORADORES 

INTERNACIONAIS (EM ESPANHOL) 
 
 
Brasilia, _________ 2018. 
Estimado Doctor (a) _________________________, 
 

Comparación del costo de los medios de tratamiento y diagnóstico de glaucoma y 
estimativa de los costos de la ceguera y deficiencia visual por glaucoma en países 

de América. 
Soy Tulio Reis, oftalmólogo especialista en glaucoma y estoy trabajando bajo 

la supervisión del Dr. João Furtado (Universidad de São Paulo-Brasil) en este 
proyecto. Otros coordinadores del proyecto son los doctores Dr. Jayter de Paula 
(Universidad de São Paulo-Brasil), Dr. Gustavo de Moraes (Columbia University-
EUA) y Dr Van Lansingh (Instituto Mexicano de Oftalmología-México).  

El estudio trata sobre los costos en glaucoma y estimativa de los costos de la 
deficiencia visual y ceguera por glaucoma en los países del norte, centro y sur de 
América. Es que el glaucoma es una de las principales causas de ceguera en todo el 
mundo. Entender cuáles son los costos del diagnóstico y tratamiento del glaucoma 
en distintos países, y estimar cual es el impacto financiero de la deficiencia visual y 
ceguera por glaucoma puede ser de buena ayuda en ladefensa para el tratamiento 
precoz del mismo.  

Para ello, pediremos ayuda de oftalmólogos de distintos países de las 
Americas, para llenar  una tabla con información sobre costos encontrados en  sus 
países. Si necesita más detalles antes de decidir si desea participar, puedo enviar el 
proyecto completo, hablar por correo electrónico o Skype. Por su ayuda en el 
proyecto, su nombre estará listado en los agradecimientos en futuras presentaciones 
y publicaciones.  

Cómo proceder con la tabla: 
El objetivo es obtener la información de su país. Para ello, debe ser lo más 

representativo posible. Por lo tanto, para obtener la información correcta, puede 
llenar el espacio en blanco con los precios pagados por el estado o financiación 
privada o plan de salud. Si uno de este tipo de fondos no existe en su país, 
simplemente ignore la línea. Las gotas para los ojos están separadas por las clases 
y otras cosas que deben ser informados son los precios de láser y cirugía.  Los 
colirios pueden ser investigados en una farmacia o promedio de precio de algunas 
farmacias. Los precios de la cita médica y los exámenes deben ser informados 
también. En caso de financiación privada, los precios pueden tanto ser de la clínica 
en la que usted trabaja, o un promedio de los valores que usted conoce. Todos los 
precios deben estar en moneda local. Al final, citar la ciudad de recolección. Si hay 
alguna duda sobre la mesa, envíe un correo electrónico a tuliofreis@gmail.com o 
furtadojm@gmail.com 
 
Atentamente,  
 
Tulio Reis, João Furtado, Van Lansingh, Jayter de Paula y Gustavo de Moraes 
 
 

mailto:tuliofreis@gmail.com
mailto:furtadojm@gmail.com
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APÊNDICE B - TABELA DE COLETA PARA OS COLABORADORES (EM 

ESPANHOL) 
 

 

  Financiación privada Pago por el Estado Plan de salud 

Valor de la consulta 
      

Valor del campo visual 
      

Valor de la paquimetria 
      

Valor de la OCT       

Valor del analogos de 
prostaglandina       

Valor de la brimonidina 
      

Valor de lós colirios de lós 
inhibidores de la anhidrasa 

      

Valor de la acetazolamida 
      

Valor del beta bloqueadores 
      

Valor de la pilocarpina 
      

Valor de la trabeculoplastia 
      

Valor de la iridotomía 
      

Valor de la quirurgia 
(Trabeculectomía) 

      

Valor de la quirurgia (Implantes 
de drenaje) 

      

Valor de la quirurgia 
(Trabeculotomía) 

      

 
 
 


