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RESUMO
Almeida HG. Transplante de córnea no Brasil: progresso e dificuldades em 16
anos [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo;
2018.
Introdução: As doenças da córnea são responsáveis por cerca de 5% da
cegueira reversível no mundo e o transplante de córnea (TC) é importante
para o tratamento dessas enfermidades. A partir de fontes de dados oficiais e
públicas, foram analisados o progresso e as dificuldades relacionados ao TC
no Brasil nos últimos 16 anos, bem como desigualdades regionais, gastos do
Sistema Único de Saúde (SUS) e indicadores de qualidade dos bancos de
tecido ocular (BTOs). Métodos: Estudo retrospectivo e analítico com dados
sobre TCs e BTOs no Brasil, no período de janeiro de 2001 a dezembro de
2016, divulgados pelo Sistema Nacional de Transplantes (SNT), pela
Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO) e pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Para verificação de existência de
tendência, comparação de médias entre as regiões e verificação da diferença
de médias, foram utilizados o teste de Cochran-Armitage, a Análise de
Variância e as comparações múltiplas de Duncan, respectivamente. Em todos
os testes foi utilizado um nível de significância de 5%. Resultados: No Brasil,
houve aumento: de 2,4 vezes no número de TCs (de 6.193 - 35,2 pmp para
14.641 – 71,0 pmp – p<0,001); de 50,7% na eficácia do atendimento à
demanda populacional por TCs (de 35,3% para 53,2% – p<0,001); de 27,8%
no número de globos e córneas in situ doados (de 24.608 - 127,1 pmp para
31.450 - 152,6 pmp – p<0,001); de 31,7% nas córneas preservadas (de
21.012 para 27.674); de 2,4 vezes no gasto financeiro total com TCs (de R$
9.179.688 para R$ 22.060.973); e de 2,2 vezes no gasto unitário com TC (de
R$ 716 para R$ 1.603). A fila de espera para TC reduziu em 45,4% (de 23.549
– 123,0 pmp para 12.865 - 62,4 pmp – p<0,001). As duas principais causas
para a não doação foram as contraindicações médicas (média de 42,5%) e a
recusa familiar (média de 36,6%). As principais causas de descarte de
córneas foram a sorologia positiva para hepatite B (média de 33%), validade
tecidual (média de 30,9%) e qualidade imprópria do tecido (16,8%). A Eficácia
na Preservação de Córnea (EPC), o Coeficiente de Descarte de Córnea
(CDC) e a Eficácia no Fornecimento de Córnea para Transplante (ECT) foram
em média 88%, 37% e 63% ao longo dos anos, respectivamente. Os melhores
índices foram apresentados nas regiões Sul, Centro-Oeste e Sudeste e os
piores no Norte e Nordeste. Conclusão: No Brasil, o pequeno número de
doações e a grande taxa de descarte de córneas são as principais dificuldades
ao adequado atendimento à demanda populacional por TCs. Contudo, o país
aumentou a capacidade de transplantar córneas e reduziu as filas de espera
em 16 anos.
Descritores: córnea; transplante de córnea; obtenção de tecidos e órgãos;
doadores de tecidos; doação dirigida de tecido; banco de olhos; custos e
análise de custo.

ABSTRACT

Almeida HG. Corneal transplantation in Brazil: progress and difficulties in 16
years [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São
Paulo”; 2018.
Introduction: Corneal diseases account for about 5% of reversible blindness
in the world and Corneal Transplantation (CT) is important for the treatment of
these diseases. From official and public data sources, the progress and
difficulties related to CT in Brazil in the last 16 years were analyzed, as well as
regional inequalities, expenses for the Unified Health System (SUS) and
quality indicators of ocular tissue banks (OTBs). Methods: A retrospective and
analytical study with data on CT and OTB in Brazil, from January 2001 to
December 2016, published by the National Transplantation System (SNT), the
Brazilian Organ Transplantation Association (ABTO) and the National
Surveillance Agency Sanitary (ANVISA). The Cochran-Armitage test, the
Analysis of Variance and the Duncan's multiple comparisons were used to
verify the existence of trend, comparison of means between regions and
verification of the mean difference, respectively. A significance level of 5% was
used in all tests. Results: In Brazil, there was an increase: of 2.4 times in the
number of CTs (from 6,193 - 35.2 pmp to 14,641 – 71.0 pmp – p <0.001); of
50.7% in the efficacy of meeting the population demand for CTs (from 35.3%
to 53.2% – p <0.001); of 27.8% in the number of donated globes and corneas
in situ (from 24,608 - 127.1 pmp to 31,450 - 152.6 pmp – p <0.001); of 31.7%
in preserved corneas (from 21,012 to 27,674); of 2.4 times in the total finance
expense with CTs (from R$ 9,179,688 to R$ 22,060,973); and 2.2 times the
unit expense with CT (from R$ 716 to R$ 1,603). The waiting list for CT
decreased by 45.4% (from 23,549 – 123.0 pmp to 12,865 - 62.4 pmp – p
<0.001). The two main causes for non-donation were medical
contraindications (mean of 42.5%) and family refusal (mean of 36.6%). The
main causes of corneal discard were positive serology for hepatitis B (mean of
33%), tissue validity (mean of 30.9%) and inadequate tissue quality (16.8%).
Efficacy in Corneal Preservation (EPC), Corneal Discarding Coefficient (CDC)
and Efficacy Supply of Corneas for Transplantation (ECT) averaged 88%,
37%, and 63% over the years, respectively. The best indexes were presented
in the South, Midwest and Southeast regions and the worst in the North and
Northeast. Conclusion: In Brazil, the small number of donations and the high
rate of discard of corneas are the main difficulties to the adequate attendance
to the population demand by CTs. However, the country increased the ability
to transplant corneas and reduced waiting lists in 16 years.
Descriptors: cornea; corneal transplantation; tissues and organ procurement;
tissue donors; directed tissue donation; eye bank; costs and cost analysis.
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INTRODUÇÃO

As doenças da córnea são responsáveis por cerca de 5% da cegueira
reversível no mundo1-2. (Enfermidades como ceratopatia bolhosa, ceratocone,
tracoma, distrofia de Fuchs e ceratites infecciosas, se não tratadas
adequadamente

ou

devido

à

própria

história

natural

da

doença,

especialmente se forem bilaterais, podem acarretar importantes danos
biopsicossociais aos pacientes, como perda de produtividade, diminuição da
qualidade de vida, comprometimento cognitivo, dependência de familiares,
depressão, isolamento social e suicídio1,3-6.
O transplante de córnea (TC) é capaz de restaurar o suporte estrutural,
a transparência e a visão, sendo assim um eficaz tratamento para muitas
doenças corneanas graves7-9. Na maioria dos casos, quando adequadamente
indicado e realizado por oftalmologista habilitado, o TC é capaz de melhorar
a qualidade de vida dos pacientes10.
Com o desenvolvimento de fios e agulhas finos, materiais cirúrgicos
precisos, microscópio cirúrgico com boa definição de imagem, solução de
preservação da córnea mais eficiente, imunossupressores modernos,
conhecimento da função endotelial, o surgimento do laser de femtossegundo
e o aprimoramento de técnicas lamelares, o TC tem proporcionado bons
resultados visuais11-14. O TC pode ser assistido por laser de femtossegundo,
que proporciona uma menor taxa de complicação e facilita o controle do
astigmatismo pós-operatório15-18.
Em 1944, nos Estados Unidos da América (EUA), estabeleceu-se o
primeiro banco de tecido ocular (BTO) do mundo, com o objetivo de garantir
a qualidade da córnea doada e, em 1961, fundou-se a Eye Bank Association
of America (EBAA), a fim de estabelecer normas técnicas para o
funcionamento e certificação dos BTOs19.
Os EUA são referência mundial em TC. Em 2016, naquele país
funcionavam 62 BTOs, captaram-se 136.318 córneas de 69.049 doadores e
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realizaram-se 82.994 TCs, sendo 48.138 TCs em solo americano.
Anualmente, a EBAA divulga um relatório estatístico detalhado sobre os TCs
realizados nos EUA, com o objetivo de identificar os avanços, partilhar as boas
práticas e reconhecer falhas no processo de doação, captação, preservação,
armazenamento e distribuição de córneas19.
A Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO), fundada sem
fins lucrativos em 1987, teve um papel indispensável no desenvolvimento do
Sistema Nacional de Transplantes (SNT). Essa associação divulga
anualmente, desde 1995, nas línguas portuguesa e inglesa, o Registro
Brasileiro de Transplantes (RBT), com dados nacionais e regionais de todos
os transplantes de órgãos e tecidos realizados no país, incluindo os de córnea.
O RBT tem por objetivo traçar um perfil da atividade nacional de transplantes
e incentivar a doação no país20.
O SNT, fundado em 1997, é a instância responsável pelo controle e
monitoramento de todo o processo dos transplantes teciduais. As atribuições
do SNT incluem elaboração de portarias, gestão de financiamento,
credenciamento das equipes e centros transplantadores, ações de estímulo à
doação, e logística de captação e distribuição de órgãos e tecidos 21. Desde
2001, o SNT divulga os dados nacionais sobre TC em sua plataforma digital22.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), criada em 1999 e
vinculada ao Ministério da Saúde, é responsável pelo controle sanitário dos
serviços de saúde e BTOs. A ANVISA coleta os dados de produção dos BTOs
brasileiros e publica anualmente, desde 2009, o Relatório de Avaliação de
Dados de Produção dos Bancos de Tecidos (RADPBT), com o objetivo de
monitorar a produção dos BTOs e informar os indicadores de qualidade aos
governos, gestores em saúde pública e à sociedade23.
Em 2001, o Ministério da Saúde estabeleceu o Programa Nacional de
Implantação de BTOs, a fim de criar condições para a implantação de 30
BTOs, aumentar a captação de córneas e o número de TCs realizados no
Brasil, e abreviar o tempo em fila de espera dos pacientes necessitados 24.
O Conselho Brasileiro de Oftalmologia aliado ao SNT, a ABTO e as
sociedades estaduais de Oftalmologia, atua com a finalidade de aprimorar o
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TC no Brasil, por meio de publicações em revistas de circulação nacional e
participação em fóruns de saúde, esclarecendo dúvidas sobre doação e TC
no país25.
A Associação Pan-Americana de Bancos de Olhos (APABO), em
atividade no Brasil desde 1991, opera com o propósito de regulamentar o
funcionamento dos BTOs, estabelecer um controle de qualidade dos tecidos
doados, capacitar oftalmologistas e equipes dos BTOs, além de estimular a
criação de novos BTOs no país26.
Em todo o mundo, a demanda por TC tem aumentado, devido ao
desenvolvimento de técnicas cirúrgicas menos invasivas e mais eficazes, o
que impulsiona os pacientes a submeterem-se a cirurgia12,13,27,28. Contudo,
estima-se que cerca de 53% da população necessitada não tenha acesso ao
TC28, principalmente porque que as taxas de doação de córnea não
acompanham a demanda crescente pelo TC29-31.
Logo, estudos epidemiológicos são necessários para mapear a situação
da oferta e da demanda pelo TC no Brasil, apontar deficiências e dificuldades
a serem superadas, divulgar a importância da notificação de potenciais
doadores e discutir estratégias para aumentar a conversão desses em
doadores efetivos, a fim de reduzir as filas de espera por TC29-31.
Nos EUA, anualmente, a comunidade científica, os gestores públicos em
saúde, as sociedades oftalmológicas, as equipes transplantadoras e a
população têm acesso aos dados estatísticos detalhados sobre a doação,
captação, preservação, armazenamento, descarte e distribuição de córneas,
a fim de identificar erros, minimizar dificuldades e sugerir o aprimoramento do
sistema que rege os TCs naquele país19.
No Brasil, existem três fontes de dados sobre TCs e BTOs. Porém, há
uma escassez na literatura nacional30,32-39 de análises críticas de dados
brasileiros ao longo dos anos, abordando discussões sobre dificuldades
vivenciadas e soluções de melhorias para o planejamento estratégico e
logístico do processo que envolve os TCs no país, bem como a avaliação da
precisão entre as informações divulgadas.
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OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Analisar o progresso e as dificuldades relacionados ao transplante de
córnea (TC) no Brasil.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

I.

Identificar as desigualdades regionais relacionadas à doação e
ao TC.

II.

Identificar o gasto com TC do Sistema Único de Saúde brasileiro.

III.

Analisar os dados de produção e os indicadores de qualidade
dos bancos de tecido ocular em funcionamento no Brasil.

IV.

Avaliar criticamente os dados divulgados pelas diferentes fontes
(Sistema Nacional de Transplantes, Associação Brasileira de
Transplante de Órgãos e Agência Nacional de Vigilância
Sanitária).
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MÉTODOS

A presente pesquisa aderiu aos princípios da Declaração de Helsinki e
foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (Anexo A).
Foi realizado um estudo retrospectivo e analítico, sobre os 184.575
transplantes de córnea (TC) realizados no Brasil, em geral e por regiões, no
período de janeiro de 2001 a dezembro de 2016, por meio da coleta de dados
divulgados anualmente pelo Sistema Nacional de Transplantes (SNT)22 em
sua plataforma digital e pela Associação Brasileira de Transplante de Órgãos
(ABTO) por meio do Registro Brasileiro de Transplantes (RBT)20.
Foram analisados também os dados de produção e os indicadores de
qualidade dos Bancos de Tecido Ocular (BTOs) em funcionamento no Brasil
no período de janeiro de 2009 a dezembro de 2016, divulgados anualmente
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) por meio do Relatório
de Avaliação de Dados de Produção dos Bancos de Tecidos (RADPBT) 23.
As seguintes variáveis foram analisadas no Brasil e nas regiões
brasileiras por ano: (1) número de TCs; (2) número de TCs por milhão de
população

(pmp);

(3)

número

de

BTOs;

(4)

número

de

centros

transplantadores de córnea; (5) número de equipes transplantadoras de
córnea; (6) número de potenciais doadores; (7) número de entrevistas
realizadas com potenciais doadores; (8) número de doadores efetivos; (9)
número de recusas à doação; (10) causas de não doação; (11) número de
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indivíduos em lista de espera para TC; (12) número de indivíduos em lista de
espera para TCs pmp; (13) gasto financeiro total com TCs; (14) número de
doadores de córneas; (15) número de globos e córneas in situ captados; (16)
número de globos e córneas in situ captados pmp; (17) número de córneas
preservadas; (18) número de córneas descartadas após a preservação; (19)
causas de descarte de córneas preservadas; (20) número de córneas
fornecidas para transplante; (21) número de córneas fornecidas para outros
fins (pesquisa, treinamento ou validação de processo).
De 2001 a 2009, o SNT considerou a população brasileira a partir do
censo de 2000 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)40 para
cálculo das taxas pmp no Brasil e suas regiões; no período de 2010 a 2014,
o cálculo foi baseado no censo de 2010; e, somente a partir de 2015, foi
utilizada a taxa populacional modificada anualmente pelo IBGE. Como o
número da população interfere diretamente nos valores das taxas pmp e na
análise destas, a presente tese recalculou a taxa de TCs pmp, o número de
pacientes em fila de espera pmp e o número de globos e córneas in situ
captados pmp, considerando desde 2001 a população modificada anualmente
pelo IBGE e mais fidedigna à realidade.
A produtividade das equipes transplantadoras de córnea (P) foi
calculada nesta tese com base na seguinte equação: P = TCs / MT
TCs = número de TCs realizados por ano
MT = número de equipes transplantadoras de córnea por ano
O gasto unitário com TC (U) foi calculado nesta tese baseado na
seguinte equação: U = VT / TCs
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VT = gasto financeiro total com TCs por ano
TCs = número de TCs realizados por ano
O gasto financeiro total com TCs por ano, de 2001 a 2007 e de 2014 a
2016, necessário para calcular o U desses anos, não foi divulgado pelo SNT.
O gasto financeiro total e o U foram atualizados anualmente de acordo com a
inflação, com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),
calculado pelo IBGE. De acordo com o Conselho Monetário Nacional, desde
2009, o IPCA é o índice oficial da inflação no Brasil.
Dessa forma, foram atualizados os valores de anos anteriores dividindo
o valor de cada ano pelo número índice da data de origem e, posteriormente
multiplicando o resultado dessa razão pelo número índice da data atualizada,
determinando assim o valor anual corrigido pelo IPCA.
As casas decimais não foram expressas nos valores de P e de U.
Assim, valores decimais maiores ou iguais a cinco foram adicionados com um,
e valores inferiores a cinco foram desconsiderados.
O indicador de Eficácia no Atendimento à Demanda Populacional por
Transplantes de Córnea (DCT) expresso em porcentagem foi calculado com
base na seguinte equação: DCT = (TCs / TCs + LE) x 100
TCs = número de TCs realizados por ano
LE = número de indivíduos na lista de espera para TC em dezembro de cada
ano
O número de pacientes em fila de espera para TC de 2001 a 2007,
necessário para calcular a DCT desses anos, não foi divulgado pelo SNT. Por
isso, nesta tese não foi calculado o valor da DCT daqueles anos.
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O número de globos e córneas in situ descartados após a captação e
antes da preservação foram calculados nesta tese por meio da subtração do
número de globos e córneas in situ captados pelo número de globos e córneas
in situ preservados.
Os indicadores de Eficácia na Preservação de Córnea (EPC),
Coeficiente de Descarte de Córnea (CDC) e Eficácia no Fornecimento de
Córnea para Transplante (ECT), expressos em porcentagem, não foram
calculados nesta tese, porém baseados em dados divulgados pela ANVISA,
que não os informou de 2001 a 2008 no Brasil e nas regiões, e em 2009 e
2010 nas regiões.
A EPC foi calculada com base na razão: EPC = (CP / CR) x 100
CP = número de córneas preservadas
CR = número de globos e córneas in situ captados
O CDC foi calculado baseado na razão: CDC = (CD / CP) x 100
CD = número de globos e córneas in situ descartados por causa
CP = número de córneas preservadas
A ECT foi calculada com base na razão: ECT = (CT / CP) x 100
CT = número de córneas fornecidas para transplante
CP = número de córneas preservadas
Variáveis quantitativas foram expressas em valores absolutos. A
verificação de existência de tendência nas séries de número de TCs pmp, de
indivíduos em lista de espera para o TC pmp, da DCT e do número de globos
e córneas in situ captados foi realizada utilizando-se o teste de CochranArmitage.
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A comparação de médias do número de TCs pmp, de indivíduos em
lista de espera para o TCs pmp, da produtividade das equipes
transplantadoras de córnea e da DCT por região no período analisado foram
realizadas utilizando-se a Análise de Variâncias (ANOVA). A ANOVA tem
como um dos pressupostos a normalidade na distribuição dos dados, a qual
foi verificada via teste de Kolmogorov-Smirnov, que não atestou violações de
normalidade na distribuição das variáveis.
Em se verificando diferença de médias, procedeu-se às comparações
múltiplas de Duncan para identificar regiões brasileiras com médias distintas,
mantendo-se o nível de significância global.
Para todos os testes estatísticos foi utilizado um nível de significância
de 5%. O teste de Cochran-Armitage foi realizado utilizando-se o software
estatístico SAS 9.3. As demais análises foram realizadas utilizando-se o
SPSS v20.0. Para a construção de gráficos e tabelas foi utilizado o software
Microsoft Excel® 2010.
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REVISÃO DA LITERATURA

4.1 Estrutura da Córnea
A córnea é um tecido localizado na superfície ocular, com função de
barreira entre o meio intraocular e o ambiente, cuja transparência é
fundamental para a visão. É avascular, esférica, mede de 11 a 12 milímetros
(mm) na horizontal e de 9 a 11 mm na vertical. A espessura corneana central
é aproximadamente de 0,5 mm e a periférica é de 0,7 mm. O poder refrativo
da córnea central é cerca de 43 dioptrias, o que equivale a quase 80% do
poder dióptrico total do olho, e o seu índice refrativo é de 1.33641.
Classicamente, a córnea é dividida em cinco camadas dispostas de
forma regular: 1) Epitélio: escamoso estratificado, formado por 5 a 6 camadas
de células que compõem 10% da espessura corneana; 2) Camada de
Bownman: acelular e não se regenera; 3) Estroma: abrange cerca de 90% da
espessura corneana, composto pela matriz extracelular, queratócitos e fibras
nervosas; 4) Membrana de Descemet: aumenta de espessura do nascimento
à fase adulta, podendo desenvolver dobras ou rupturas; e 5) Endotélio:
formado por uma camada única de células interdigitadas dispostas em um
padrão mosaico, com formas hexagonais e regulares, que diminui com a
idade, com a função de manter a transparência corneana41.
Em 2013, um artigo científico publicado por Dua et al42 descreveu a
camada de Dua, com apenas 15 micrômetros de espessura, situada entre o
estroma da córnea e a membrana de Descemet. Apesar de delgada, esta
sexta camada da córnea é resistente e impermeável ao ar, o que pode auxiliar
a melhorar os resultados cirúrgicos do transplante de córnea (TC) lamelar.
As fontes de nutrição da córnea são os vasos do limbo, a lágrima e o
humor aquoso, por onde se difunde a glicose. Os nervos sensoriais da córnea
são oriundos do ramo oftálmico do V nervo craniano (trigêmeo), constituindo
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a maior densidade de terminações nervosas do organismo. Logo, a perda do
epitélio expõe as terminações nervosas, resultando em dor ocular intensa 41.
Como a córnea é um tecido imunologicamente privilegiado, pois não
possui vasos sanguíneos e linfáticos em sua estrutura, há um menor risco de
rejeição no receptor após o transplante, se comparado a outros transplantes.
No entanto, a rejeição ao TC é bastante descrita na literatura como a causa
mais comum de falência de TC11,14,43-47.
Esta rejeição ocorre principalmente no primeiro ano após a cirurgia e
pode ocasionar a descompensação corneana. Os fatores de risco mais
comuns são a vascularização corneana, falência prévia por rejeição,
sinéquias anteriores, botão doador grande ou descentrado, inflamação
intraocular e cirurgias no segmento anterior. O quadro clínico é caracterizado
por hiperemia, dor ocular, edema corneano e inflamação na câmara anterior.
Os corticosteroides são a terapia de escolha para o tratamento da rejeição do
TC e podem ser utilizados em diversas vias e dosagens45.

4.2 Transplante de Córnea
O transplante de córnea (TC) é um procedimento cirúrgico em que o
tecido corneano doente é removido e substituído por uma córnea sadia de
doador falecido41. A técnica cirúrgica começou a se desenvolver no final do
século XIX, por meio do cirurgião alemão Arthur von Hippel48, e o primeiro TC
com bom resultado pós-operatório para a época foi realizado por Zirm em
190549. Contudo, como a importância da função endotelial em manter a
transparência corneana ainda não era conhecida, a taxa de sucesso do TC
era baixa41.
Os TCs são classificados em: 1) Óptico: objetivo de restaurar a
transparência corneana e melhorar a acuidade visual; 2) Tectônico: objetivo
de restaurar ou preservar a integridade do globo ocular em caráter de
emergência, sem necessariamente restabelecer de forma satisfatória a
acuidade visual; 3) Terapêutico: indicado em casos de infecção corneana que
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não responde ao tratamento clínico; e 4) Cosmético: raramente indicado, com
objetivo estético, sem melhorar a acuidade visual41.
A técnica cirúrgica pode substituir apenas uma parte da espessura da
córnea (lamelar, podendo ser anterior ou posterior) ou toda a espessura
(penetrante), dependendo da localização da anormalidade na córnea41.
O TC penetrante ainda é o mais realizado em todo o mundo50-52 e tem
indicações

como

ceratocone,

ceratopatia

bolhosa

pseudofácica,

endoteliopatias crônicas com cicatrizes estromais e superficiais, além de
infecção secundária devido a ceratites bacterianas, virais e fúngicas27,29,41.
O TC lamelar, apesar de apresentar uma curva de aprendizado mais
extensa do que o TC penetrante, é menos invasivo, proporciona uma
recuperação visual mais rápida, com menor risco de rejeição e taxas de
complicações pós-cirúrgicas9,11,53-56. Portanto, há alguns anos, a tendência
mundial consiste no aumento de TCs lamelares e diminuição de TCs
penetrantes12,27,53,54,57-60, sendo que, em 2016, nos Estados Unidos da
América, o TC lamelar representou 61,4% do total de TCs realizados no
país19.
O TC lamelar anterior é indicado para opacidade de córnea no estroma
anterior ou médio, podendo ser superficial (interface estroma-estroma ou
SALK - superficial anterior lamelar keratoplasty) ou profunda (interface
estroma-Descemet ou DALK - deep anterior lamelar keratoplasty), indicado
em doenças como ceratocone, degeneração marginal pelúcida, distrofias
estromais e ectasias pós-cirurgia refrativa com camadas posteriores sadias.
Apesar de exigir uma curva de aprendizado mais longa, esta técnica oferece
vantagens importantes, visto que não penetra na câmara anterior e conserva
o endotélio receptor, reduzindo significativamente o risco de rejeição
endotelial41,53.
O TC lamelar posterior permite a troca do endotélio doente, sem a
necessidade de grandes incisões ou suturas na superfície corneana, podendo
ser realizado por técnica PLK (posterior lamelar keratoplasty), DLEK (deep
lamelar endotelial keratoplasty), DSEK (descemet stripping endotelial
keratoplasty), DSAEK (descemet stripping automated endotelial keratoplasty),
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DMEK (descemet membrane endotelial keratoplasty) e DMAEK (descemet
membrane automated endotelial keratoplasty), indicado em distrofia endotelial
de Fuchs, ceratopatia bolhosa pseudofácica e pós-falência endotelial de
transplante penetrante com camadas anteriores sadias. As principais
vantagens deste procedimento são mínima alteração da topografia corneana
em relação ao pré-operatório, refração estável, endotélio saudável e globo
ocular menos susceptível a trauma41,61-63.
O TC pode ser assistido por laser de femtossegundo, que proporciona
maior segurança e reprodutibilidade aos cortes teciduais, que se tornam mais
precisos e regulares e ocasionam injúria mínima à córnea doadora e à
receptora. Logo, há menor tensão e número de suturas e, consequentemente,
menor astigmatismo pós-cirúrgico, bem como uma reabilitação visual mais
rápida. Contudo, requer manobras cirúrgicas mais precisas e maior habilidade
do cirurgião, além do alto custo operacional do aparelho15-18,64.
As indicações para o TC são distintas entre os países, a depender das
condições socioeconômicas, demográficas e de infraestrutura de cada
população8,12,50,57,59,65-77. As principais indicações descritas na literatura são
ceratocone19,50-52,67-69,78,

ceratite

infecciosa

e

cicatrizes

pós-infecção

corneana27,34,66,79-83 e ceratopatia bolhosa pseudofácica59,84,85.

4.3 Sistema Nacional de Transplantes
A legislação brasileira determina a captação de órgãos e tecidos para
transplante após a autorização do familiar até o segundo grau do doador
falecido. Logo, a doação no país não é presumida, mas sim consentida, visto
que a família detém o poder de assentir ou negar, independentemente da
vontade do doador em vida86.
A Política Nacional de Transplantes de Órgãos e Tecidos está
fundamentada em leis que garantem a gratuidade da doação, a beneficência
em relação aos receptores e a não maleficência em relação aos doadores. A
lista de espera para transplantes é única em cada estado brasileiro, e o
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atendimento é por ordem cronológica de inscrição no registro geral de
cadastro técnico. Cada equipe transplantadora tem a função de cadastrar os
pacientes em lista de espera87.
São consideradas prioridades na fila de espera para o transplante de
córnea (TC): perfuração do globo ocular, úlcera de córnea sem resposta ao
tratamento clínico, decemetocele, opacidade corneana bilateral em pacientes
com idade inferior a sete anos e falência primária do enxerto até o nonagésimo
dia consecutivo à realização do transplante com córnea viável para
transplante óptico87.
O Sistema Nacional de Transplantes (SNT) que regula o processo de
doação, captação e distribuição de tecidos é dividido nas seguintes instâncias:
Coordenação Geral; Central de Notificação, Captação e Distribuição de
Órgãos e Tecidos (CNCDO); Organização de Procura de Órgãos e Tecidos
(OPO); Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para
Transplante

(CIHDOTT);

Câmara

Técnica

Nacional

e

Grupo

de

Assessoramento Estratégico87.
As CNCDOs são as unidades executivas das atividades do SNT,
responsáveis por coordenar as atividades de transplantes, promover a
inscrição de receptores, receber notificações de potenciais doadores,
determinar o encaminhamento e providenciar o transporte de órgãos e tecidos
captados ao estabelecimento de saúde autorizado em que se encontrar o
receptor87.
No Brasil, a identificação dos potenciais doadores se dá por meio da
notificação passiva e da busca ativa. Considera-se potencial doador de
tecidos todos entre 2 e 80 anos, com parada cardiorrespiratória ou diagnóstico
de morte encefálica em até 6 horas ou 24 horas (se todo o corpo estiver em
câmara refrigerada)87,88. A morte encefálica caracterizada por abolição total e
irreversível do cérebro e do tronco cerebral deve ser atestada por dois
médicos não participantes das equipes de captação e transplante e por um
exame complementar21,89.
As pálpebras do doador devem ser mantidas fechadas para evitar o
ressecamento da córnea por exposição à luz e a perda da qualidade do

5 Resumo dos Artigos Publicados

19

tecido38. O procedimento de captação da córnea pode ser realizado intra ou
extra-hospitalar (necrotério ou casa do doador) e não acarreta efeito estético
indesejável; contudo, excepcionalmente, pode ocorrer hematoma ou
sangramento na região palpebral do doador21,87.
O médico assistente deve obrigatoriamente notificar a CNCDO, a
CIHDOTT ou a OPO e ao Banco de Tecido Ocular (BTO) responsável pela
área de abrangência, independentemente do desejo familiar de doação ou da
situação clínica do potencial doador21. Entretanto, algumas condições clínicas
são contraindicações oficiais para a doação de córneas, como morte de causa
desconhecida, septicemia, raiva, doença de Creutzfeldt-Jakob, encefalite viral
aguda, leucemia e retinoblastoma87.
A CIHDOTT deverá ser composta por no mínimo três membros de nível
superior, dentre os quais um é designado como Coordenador, que deve ter
certificação de Curso de Formação de Coordenadores Intra-Hospitalares de
Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante, ministrado pelo SNT ou pelas
CNCDOs. A CIHDOTT tem como função identificar potenciais doadores,
viabilizar o diagnóstico de morte encefálica, oferecer aos familiares a
possibilidade da doação por meio de adequada entrevista familiar e articularse com a CNCDO e o BTO para agilizar a captação de órgãos e tecidos87,90.
A OPO é uma entidade sem fins lucrativos, com papel de coordenação
supra-hospitalar, que atua em parceria com a CNCDO e possui metas, como
busca ativa de potenciais doadores, conscientização dos profissionais da
saúde e da comunidade sobre a importância da doação de órgãos e tecidos,
além de interação permanente com as equipes transplantadoras de córnea e
os BTOs87,91.
Os profissionais da CIHDOTT e da OPO realizam a avaliação das
condições clínicas do potencial doador, da viabilidade dos órgãos e tecidos a
serem extraídos, além da entrevista para solicitar o consentimento familiar
para a doação. As ações dessas equipes permitem uma melhor organização
do processo de captação de órgãos e tecidos, proporcionando assim uma
ampliação qualitativa e quantitativa na captação de córneas87,90,91.
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Quando a família autoriza, a equipe da CIHDOTT ou da OPO informa à
CNCDO e ao BTO sobre o doador. A equipe do BTO faz a captação da córnea
e de duas amostras de sangue para realizar exames sorológicos 89, a fim de
triar doenças infecciosas graves transmissíveis por meio do TC, como hepatite
B e C; e vírus da imunodeficiência humana 1 e 286,92.
Após a preservação e o descarte, o BTO transmite as informações dos
tecidos armazenados disponíveis para TC à CNCDO, que, por sua vez,
distribui a córnea à equipe transplantadora responsável pelo próximo paciente
em lista de espera87. Para solicitar o

credenciamento, a equipe

transplantadora deve cadastrar-se no SNT e na CNCDO do Estado de
atuação, discriminando no cadastro o responsável técnico, os cirurgiões e o
centro transplantador no qual a equipe irá atuar21.

4.4 Banco de Tecido Ocular
No Brasil, o banco de tecido ocular (BTO) deve atender ao regulamento
técnico para o funcionamento e às exigências legais para autorização e
instalação, que inclui justificar a necessidade na região, possuir área física
mínima, garantir o funcionamento por 24 horas nos sete dias da semana e
conseguir aprovação do Sistema Nacional de Transplantes (SNT), da
vigilância sanitária e das Secretarias Municipal e Estadual de Saúde87,88.
Após a autorização e correta instalação, o BTO torna-se responsável
pela captação, preservação, descarte, armazenamento, avaliação da
qualidade e viabilidade da córnea doada para transplante87. Entende-se como
preservação a imersão da córnea em solução e o tempo máximo de
manutenção extracorpórea é de 14 dias, se a córnea for mantida em meio de
conservação específico a uma temperatura de 4ºC87.
O controle de qualidade do BTO inicia-se com a utilização de técnicas
adequadas de captação e preservação da córnea, avaliação das
contraindicações médicas, sorologia do doador e qualidade do tecido por meio
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da avaliação biomicroscópica, realizada com lâmpada de fenda, além da
contagem de células endoteliais32,33,36,38.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), visando garantir a
qualidade e a segurança dos tecidos que são fornecidos para transplante de
córnea (TC) no Brasil, publicou a resolução sobre as boas práticas em tecidos
humanos88. Essa determina que os BTOs devem contar com um sistema de
gestão da qualidade que abranja a capacitação inicial e periódica dos
funcionários, um programa de manutenção preventiva e corretiva de
equipamentos e instrumentos, uma validação e um controle de processos
críticos, além da gestão de documentos. A resolução estabelece ainda a
obrigatoriedade de os BTO enviarem os seus dados de produção
regularmente à ANVISA88, caso contrário constitui infração sanitária sujeita às
penalidades previstas em lei93.
Cada BTO tem um protocolo específico de avaliação do botão realizado
sistematicamente em todos os tecidos doados. Após a identificação e
liberação sorológica, a córnea é analisada em todas as suas estruturas e,
somente após esta avaliação, o médico irá graduar a qualidade do tecido e
determinar sua validade para TC óptico ou tectônico88. O principal objetivo da
preservação da córnea é manter a viabilidade das células endoteliais, a partir
do momento em que o tecido doador é colhido até que seja transplantado 94,
porque a boa qualidade da córnea doada e sua manutenção adequada até o
TC são primordiais para um bom prognóstico visual final94,95.
Apesar de exigir um treinamento técnico desafiador e extenso96,97, os
BTOs também podem preparar o tecido para o cirurgião, a fim de aumentar a
eficiência em sala de cirurgia, minimizar a manipulação e o desperdício do
tecido, permitir a medição pré-operatória da espessura do enxerto e da
densidade de células endoteliais, além de reduzir adiamentos das cirurgias e
subsequentes perdas financeiras hospitalares98,99. Por essas razões, a
maioria dos transplantes de células endoteliais nos Estados Unidos da
América é realizada com tecidos preparados por um BTO99.
Quando solicitado, se o BTO dispuser de microcerátomo ou laser de
femtossegundo, poderá fornecer à equipe transplantadora somente a lamela
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anterior, posterior ou a córnea com espessura total e modelagem determinada
pelo cirurgião95,98,99. Contudo, no Brasil, a estrutura legislativa ainda não está
em vigor, o que dificulta que os BTOs ofereçam enxertos corneanos anterior
e posterior predefinidos35.
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RESUMO DOS ARTIGOS PUBLICADOS

5.1 No artigo “Almeida HG, Hida RY, Kara-Junior N. Review of
developments in corneal transplantation in the regions of Brazil. Clinics.
2016;71(9):537-43.”,

http://dx.doi.org/10.6061/clinics/2016(09)09,

foram

avaliadas desigualdades na doação e nos transplantes de córnea (TC) nas
cinco regiões do Brasil de 2002 a 2014, por meio de dados do Registro
Brasileiro de Transplantes (RBT) divulgados anualmente pela Associação
Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO). Nesse período, o número de
pessoas em fila de espera aumentou em todas as regiões, exceto na região
Sul, na qual a fila reduziu quase 50% em 3 anos. Nas regiões Nordeste e Sul,
o número de TCs foi quadruplicado entre 2002 e 2014, enquanto que a taxa
anual de TCs pmp cresceu 81% e 52% entre 2005 e 2014, respectivamente.
O número de TCs pmp na região Norte aumentou 352% no período, porém,
em 2014, a taxa ainda era de apenas 28,2 TCs pmp. As regiões Centro-Oeste,
Sul e Sudeste supriram mais de 80% de sua demanda populacional por TC
em 2013, enquanto que a região Norte atendeu menos de 35% e a Nordeste
menos de 55% da demanda populacional entre 2012 e 2014. As
contraindicações médicas e a recusa familiar foram as razões mais frequentes
para a não doação de órgãos e tecidos nas cinco regiões brasileiras no
período estudado. Esse artigo relatou, pela primeira vez na literatura
brasileira, a desigualdade no que diz respeito aos TCs entre as regiões
brasileiras, com melhores índices nas regiões Sul, Centro-Oeste e Sudeste e
piores no Norte e no Nordeste. Esse estudo sugeriu investimentos para
proporcionar a conscientização popular sobre TC e sua capacidade em
melhorar a qualidade de vida dos pacientes e seus familiares, a fim de
estimular doações, bem como a implementação de políticas públicas mais
eficazes para minimizar as desigualdades no território nacional, atender
adequadamente à demanda populacional e reduzir o tempo nas filas de
espera para o TC.
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5.2 No editorial “Almeida HG, Hida RY. Social aspects of corneal
transplantation in Brazil: contrast between advances in surgical technique and
limiting access to the population. Rev Bras Oftalmol. 2014;73(5):260-1.”
http://dx.doi.org/10.5935/0034-7280.20140056, foram avaliados os aspectos
sociais do transplante de córnea (TC) no Brasil, por meio do contraste entre
os avanços nas técnicas cirúrgicas e a limitação de acesso à saúde e ao
tratamento adequado pela população necessitada. No texto, ratifica-se a
importância do desenvolvimento de instrumentais cirúrgicos mais precisos, de
técnicas de TC menos invasivas e de meios de preservação da córnea mais
eficazes para a maior qualidade e durabilidade do tecido transplantado e,
consequentemente, maior eficácia do procedimento e dos resultados visuais.
Contudo, ressalta-se também a dificuldade de acesso aos serviços de saúde
e o efetivo cadastro em fila de espera para TC, o que culmina muitas vezes
na desistência da tentativa de reabilitação visual. Logo, esse editorial advertiu
que, tão importante quanto os avanços tecnológicos em métodos e insumos
para aprimorar a técnica e os resultados pós-operatórios do TC, é o acesso
universal a um sistema de saúde qualificado para diagnóstico, tratamento e
reabilitação visual dos pacientes brasileiros.

5.3 No artigo “Almeida HG, Kara-Junior N. Análise crítica das diferentes
fontes de dados sobre transplante de córnea no Brasil. Rev Bras Oftalmol.
2018;77(3):142-5.”

http://dx.doi.org/10.5935/0034-7280.20180031,

foram

analisados criticamente a precisão dos dados e a confiabilidade das
informações divulgadas por diferentes fontes de dados sobre transplantes de
córnea (TCs) e bancos de tecidos oculares (BTOs) no Brasil. Observou-se
que os dados divulgados pelo Sistema Nacional de Transplantes (SNT), pela
Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos (ABTO) e pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) são escassos, incompletos e
divergentes em muitos aspectos, o que dificulta a análise de falhas e
melhorias no sistema de transplantes brasileiro. Destacou-se ainda que
alguns dados são disponibilizados apenas por uma das três fontes ou não são
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divulgados por nenhuma das três, dados esses que são fundamentais para
comparar com pesquisas internacionais e inserir o Brasil no contexto mundial
acerca dos TCs. A diversidade de fontes e a ausência de padronização na
divulgação dos dados brasileiros bem como a falta de continuidade das
informações fornecidas ao longo dos anos constituem importantes limitações
à adequada discussão sobre as dificuldades locais e à proposição de soluções
específicas de melhoria no Brasil e suas regiões. Logo, essa revisão alertou
para a necessidade de uniformizar a divulgação dos dados nacionais sobre
TCs e BTOs, a fim de nortear corretamente governos, gestores em saúde
pública, sociedades oftalmológicas e pesquisadores e de evitar gastos
equivocados em saúde pública.

5.4 No artigo “Almeida HG, Hida RY, Kara-Junior N. Trends in corneal
transplantation in Brazil”, aceito para publicação nos Arquivos Brasileiros de
Oftalmologia,2018;81(6)”, realizou-se pela primeira vez nesta tese uma
análise dos dados de 184.575 transplantes de córnea (TCs), efetivados no
período de janeiro de 2001 a dezembro de 2016 no Brasil, divulgados pelo
Sistema Nacional de Transplantes (SNT), órgão oficial do Ministério da Saúde,
e não mais baseado no Registro Brasileiro de Transplantes (RBT). Assim, os
dados e os resultados analisados nessa pesquisa foram diferentes dos artigos
anteriores supracitados. No Brasil, o número absoluto de TCs e o número de
TCs pmp mais que duplicaram de 2001 (6.193 TCs - 35,2 pmp) a 2016 (14.641
TCs – 71,0 pmp – p<0,001), porém, desde 2013, esse número estagnou. A
fila de espera reduziu em 45,4% (de 23.549 – 123,0 pmp em 2008 para 12.865
- 62,4 pmp em 2016 – p<0,001). Houve crescimento da Eficácia no
Atendimento à Demanda Populacional por Transplantes de Córnea (DCT) de
35,3% em 2001 para 53,2% em 2016 (p<0,001). Houve aumento de 2,5 vezes
no número de equipes transplantadoras de córnea (de 276 em 2001 para 688
em 2016) e a produtividade média dessas equipes foi de 19 TCs ao ano. A
pesquisa também comparou os dados entre as regiões brasileiras, a fim de
apontar prováveis disparidades na capacidade de transplantar. Todas as
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regiões brasileiras apresentaram aumento gradativo no número de TCs pmp
em 16 anos. A região Sul foi a que mais aperfeiçoou a DCT, demonstrando
aumento de quase 4 vezes entre 2008 (23,1%) e 2016 (89,5%). Todas as
regiões brasileiras apresentaram redução na fila de espera em 9 anos, porém
o destaque foi para a região Sul com apenas 273 pacientes em fila em 2016,
enquanto que no Sudeste eram 6.388 aguardando o TC. Assim, o estudo
ressaltou que o Brasil, embora de forma heterogênea entre as regiões,
aprimorou a capacidade de realizar TCs e a DCT em 16 anos. No entanto,
destaca-se que é fundamental a criação de novas Comissões IntraHospitalares de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante e
Organizações de Procura de Órgãos e Tecidos para aumentar as taxas de
doação de córnea e reduzir as filas de espera no país.

5.5 No artigo “Almeida HG, Hida RY, Kara-Junior N. A 15-Year review of
corneal transplant in Brazil”, aceito para publicação na Eye & Contact Lens,
foram analisados criticamente 15 anos do transplante de córnea (TC) no
Brasil, após atestar que a literatura brasileira é escassa em críticas e
sugestões para o planejamento estratégico e logístico em relação à doação e
TC no país. O estudo foi baseado em 170.565 TCs realizados no Brasil entre
janeiro de 2002 e dezembro de 2016, divulgados anualmente no Registro
Brasileiro de Transplantes (RBT) pela Associação Brasileira de Transplante
de Órgãos (ABTO). O número de TCs aumentou aproximadamente 292%, de
4.976 em 2002 para 14.534 em 2016 (p<0.0001). O número de equipes
transplantadoras de córnea aumentou 50% (de 124 para 186) e a
produtividade média de 40,1 TCs para 79,0 TCs ao ano (p=0.067). Apesar de
a Eficácia no Atendimento à Demanda Populacional por Transplantes de
Córnea (DCT) no Brasil ter crescido ao longo dos anos (de 18,2% em 2002
para 57% em 2016 – p<0.0001), apenas pouco mais da metade da população
foi atendida. A lista de espera para o TC diminuiu 43% (p=0.056), contudo em
2016 ainda existiam 10.923 pacientes aguardando a cirurgia no país. A recusa
familiar (p<0.0001) e as contraindicações médicas (p<0.0001) foram as
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razões mais frequentes para a não doação de órgãos e tecidos no Brasil no
período analisado. Por ano, em média 36,5% famílias recusam a doação, o
que representaria aproximadamente 5.000 doadores ou 10.000 córneas
extras anualmente. Esse estudo evidenciou ainda a baixa conversão de
potenciais doadores em doadores efetivos, visto que, ao longo dos 15 anos,
a taxa média de recuperação de órgãos e tecidos foi de apenas 26%. Assim,
esse artigo analisou de forma inédita os TCs no Brasil em 15 anos, reforçando
a importância na divulgação anual detalhada e comentada dos dados
brasileiros, a fim de identificar dificuldades e limitações e de prover subsídios
para traçar estratégias para melhorar esse cenário.
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RESUMO DOS ARTIGOS SUBMETIDOS À PUBLICAÇÃO

6.1

No artigo “Almeida HG, Hida RY, Kara-Junior N. Cost of corneal

transplant for the Brazilian health care system”, em correção após revisão na
Clinics, foi avaliado o gasto com transplante de córnea (TC) para o Sistema
Único de Saúde (SUS), por meio de dados disponíveis no Sistema Nacional
de Transplantes (SNT), no período de 2008 a 2013. O gasto financeiro total
despendido com TCs no país aumentou 2,4 vezes entre 2008 (R$ 9.179.688)
e 2013 (R$ 22.060.973), enquanto que o número de TCs realizados cresceu
apenas 7,3% (de 12.825 para 13.765). Já o gasto unitário por TC cresceu 2,2
vezes (de R$ 716 em 2008 para R$ 1.603 em 2013) e a média foi de R$ 1.276
em 6 anos. Desde 2011, o valor pago por TC pelo SUS (R$ 2.070) está
estagnado e sem correção da inflação. Logo, há um menor lucro para os
hospitais e equipes, podendo ainda gerar prejuízos para alguns centros que
ocasionalmente gastam mais com o procedimento e com os recursos
humanos do que são reembolsados pelo SUS. Em 2013, o valor total gasto
com realização de TCs foi maior na região Sudeste; contudo, se notada a
relação entre o valor total pago (R$ 9.533.986) e o número de TCs realizados
(6.977), observou-se que o Sudeste apresentou o menor gasto unitário por
TC (R$ 1.367) naquele ano. A região Nordeste apresentou o maior gasto
médio (R$ 1.572) com TC, enquanto o Sudeste apresentou menor valor médio
por TC (R$ 1.135) ao longo dos 6 anos no país. Dessa forma, o financiamento
constitui uma limitação importante ao aumento no número de TCs realizados
no país. Essa análise inédita na literatura dos gastos despendidos com TCs
no Brasil e nas regiões fornece informações valiosas para nortear gestores e
governos a desenvolverem políticas mais eficazes em atender as populações
locais e evitar gastos inadequados em Saúde Pública.
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6.2 No artigo “Almeida HG, Hida RY, Kara-Junior N. A descriptive
analysis of eye banks in Brazil: donation, preservation and discard of corneas”,
em correção após revisão na Cell Tissue Banking, avaliaram-se os dados de
produção e os indicadores de qualidade dos bancos de tecidos oculares
(BTOs) no Brasil. Foi realizada uma análise dos dados disponíveis no
Relatório de Avaliação de Dados de Produção dos Bancos de Tecidos, no
período de 2009 a 2016, divulgado pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA), e não mais no RBT ou SNT, como em artigos
supracitados, visto que a ANVISA é a agência oficial do Ministério da Saúde
que divulga dados dos BTOs em funcionamento no Brasil. No país, houve
aumento de 1,3 vezes no número de BTOs (de 42 para 53), de 21% nos
doadores de córnea (de 13.376 para 16.186), de 27,8% no número de globos
oculares e córneas in situ doados (de 24.608 - 127,1 pmp para 31.450 - 152,6
pmp – p<0,001) e de 31,7% no número de córneas preservadas (de 21.012
para 27.674) em 8 anos. A Eficácia na Preservação de Córnea (EPC), o
Coeficiente de Descarte de Córnea (CDC) e a Eficácia no Fornecimento de
Córnea para Transplante (ECT) foram em média 88%, 37% e 63% ao longo
dos anos, respectivamente. As principais causas de descarte de córneas
foram a sorologia positiva para hepatite B (média de 33%), validade tecidual
óptica ou tectônica para transplante (média de 30,9%) e qualidade imprópria
do tecido (média de 16,8%). Em 2016, a EPC permaneceu acima de 80% em
todas as regiões brasileiras; o CDC acima de 40% nas regiões Sul e Sudeste
e; a ECT foi de 88% na região Norte, 74% no Centro-Oeste, 58% no Sudeste
e 57% no Sul. Esse artigo analisou de forma inédita na literatura os dados de
produção e indicadores de qualidade dos BTOs em funcionamento no Brasil,
apontando as falhas e melhorias ao longo de 8 anos. Reforça-se ainda a
necessidade de maior investimento, autonomia, padronização dos critérios de
qualidade e segurança, além de regulamentação adequada dos BTOs no
país, a fim de oferecer um serviço apropriado às equipes de transplantes e
aos pacientes.
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DISCUSSÃO

Na última década, foram descritos muitos avanços tecnológicos em
relação aos transplantes de córnea (TC), como meios de preservação da
córnea mais duradouros e técnicas cirúrgicas menos invasivas e mais
seguras. Houve ainda melhor conscientização sobre o tratamento de doenças
corneanas, envelhecimento da população, crescimento do número de
oftalmologistas aptos a transplantar e a tratar complicações, além de melhor
reabilitação visual no pós-operatório, que ocasionaram o aumento das
indicações e necessidade crescente de TC em todo o mundo 11-14,27,28,31,74.
Contudo, a maioria das pessoas necessitadas no mundo não tiveram
acesso ao TC29. Assim, a fim de avaliar o contraste entre os avanços nas
técnicas cirúrgicas e a limitação de acesso ao tratamento pela população
necessitada, escreveu-se um editorial, no qual se enfatizou que, tão
importante quanto os avanços tecnológicos em métodos e insumos para
aprimorar a técnica e os resultados pós-operatórios do TC, é o acesso
universal a um sistema de saúde qualificado que permita o diagnóstico, o
tratamento e a efetiva reabilitação visual dos pacientes.
Atualmente o Brasil possui o maior programa público de transplante de
órgãos e tecidos no mundo22, contudo as informações publicadas até o início
desta tese limitavam-se a descrever características de serviços e locais
específicos e em um período de tempo limitado. Assim, a partir dos dados
divulgados por agências oficiais, este estudo realizou uma análise crítica
sobre os TCs realizados no Brasil em 16 anos, a fim de identificar o progresso
e as dificuldades na doação e no TC no país e em suas regiões.
Para tal, desenvolveram-se quatro estudos inéditos na literatura
brasileira. Duas pesquisas analisaram os dados do Brasil e suas regiões
divulgados pela Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO)20,
enquanto que outros dois estudos avaliaram as informações nacionais e
regionais, incluindo o gasto com TC do Sistema Único de Saúde (SUS),
disponíveis no Sistema Nacional de Transplantes (SNT)22.
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Baseados em dados divulgados pelo SNT, o número absoluto e o
número por milhão de população (pmp) mais que duplicaram de 2001 (6.193
TCs - 35,2 pmp) a 2016 (14.641 TCs - 71 pmp), enquanto a população
brasileira cresceu aproximadamente 17% no mesmo período40. Um estudo
semelhante desenvolvido na Alemanha demonstrou crescimento de quase 1,5
vezes em 16 anos no número absoluto de TCs naquele país74.
A fila de espera reduziu 45,4% em números absolutos (de 23.549 em
2008 para 12.865 em 2016) e 49,3% em número de pacientes pmp (123 pmp
em 2008 para 62,4 pmp em 2016). A média de 40 TCs realizados por dia no
Brasil é maior que a descrita na literatura27,100, no entanto, de 2013 a 2016, o
número de TCs estagnou no país.
Essa estagnação no número de TCs pode ser devida a alguns estados
apresentarem redução importante no número de pacientes em fila de espera
pmp, alcançando a “fila zero”, o que significa menos de 30 dias aguardando o
TC. A redução nas filas de espera no Brasil e em alguns estados deve-se a
programas de doação e transplantes organizados e equipes alinhadas entre
si, além do apoio do governo local na manutenção desses programas.
O único estado que se manteve com o mesmo número de pacientes pmp
em fila foi o Pará, o que demonstra as dificuldades logísticas de transporte
terrestre e de engajamento de profissionais na notificação de potenciais
doadores e no atendimento em todo o extenso território desse estado nortista.
Já os estados da Paraíba, São Paulo, Maranhão e Bahia apresentaram em
2016 aproximadamente 405%, 237%, 38% e 25% mais pessoas na lista de
espera pmp em relação ao ano de 2001, respectivamente.
A Organização Mundial de Saúde não determina a taxa ideal de TCs
pmp. Uma pesquisa global descreveu o número de TCs pmp em 2012 em
diversos países, como EUA (199 pmp), Líbano (122 pmp), Canadá (117 pmp),
Holanda (88 pmp), Itália (78,3 pmp), Cingapura (77,7 pmp), Austrália (65,8
pmp), Reino Unido (61,3 pmp), Espanha (60 pmp), França (59,2 pmp),
Alemanha (54 pmp) e Índia (22 pmp). A média dos 116 países da amostra
dessa pesquisa foi de 19 TCs pmp29.
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De acordo com a ABTO20, a necessidade anual estimada de TCs no
Brasil é de 90 pmp, o que significava 18.401 TC em 2016. Porém, nesse ano,
foram realizados 14.641 transplantes (71 pmp), o que significou 20,4% (3.760)
a menos do que o ideal. Acredita-se que este déficit é ainda maior, pois apesar
da redução da fila de espera desde 2008 no Brasil, ainda aguardavam o TC,
em 2016, 12.865 pacientes. Por isso, calculamos nesta pesquisa, a Eficácia
no Atendimento à Demanda Populacional por Transplante de Córnea (DCT)
anualmente no Brasil.
Como resultado, apesar do crescimento de 35,3% (2001) para 53,2%
(2016), apenas pouco mais da metade daqueles que necessitavam de TC
foram transplantados em 2016 no Brasil. Assim, além dos 14.641 TCs
realizados em 2016, o país necessitaria de mais 12.865 TCs (pacientes em
fila de espera em dezembro de 2016), número quase 50% maior do que os
18.401 TCs estimados como adequados pela ABTO. Logo, para o ano de
2016, o número de TCs apropriados para suprir adequadamente à demanda
populacional no Brasil era de 27.506 TCs (133,5 pmp).
Essa ineficácia em suprir totalmente a demanda populacional por TC no
Brasil identificada nesta pesquisa concorda com outros estudos29,30,101-105, que
apontam a baixa taxa de doações como causa das extensas filas de espera.
Há na literatura relato de país que precisa aumentar em 20 vezes o número
de TCs para atender satisfatoriamente a população27.
Os dados divulgados pelo SNT não diferenciam potenciais doadores de
órgãos e potenciais doadores de tecidos no Brasil. Assim, este projeto de
pesquisa analisou o número de potenciais doadores em geral, evidenciando
um crescimento de 2,5 vezes entre 2001 (4.000) e 2016 (10.158), contudo
apenas 58,3% (5.921) das famílias dos potenciais doadores foram
entrevistados em 2016.
De acordo com a Eye Bank Association of America (EBAA)106, não há
um tempo máximo para a captação de córnea após a morte. Uma pesquisa
apontou que a córnea pode ser captada após 6 horas da parada
cardiorrespiratória e utilizada para transplante, desde que atenda aos critérios
de avaliação de qualidade do tecido para uso 107. Porém, o mesmo estudo
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ressalta a importância em adotar medidas que abreviem o tempo entre a
morte e a captação da córnea, a fim de facilitar a preservação e garantir a
melhor qualidade do tecido fornecido para transplante107.
No Brasil, o prazo estipulado por lei de 6 horas para a captação da
córnea89 pode parcialmente justificar o baixo índice de entrevistas familiares
realizadas, visto que esse prazo é frequentemente excedido por razões como:
de a família não estar presente no momento da morte ou precisar de um prazo
maior para pensar sobre a autorização ou de a equipe do BTO não chegar em
tempo hábil no local por razões logísticas35.
Contudo, acredita-se que a perda de 41,7% dos potenciais doadores por
falta de entrevistas demonstra a carência de equipes de procura de órgãos e
tecidos no país. Ademais, sabe-se que a maioria dos potenciais doadores de
órgãos e tecidos no Brasil sequer são notificados e, consequentemente, não
aparecem nas estatísticas de entrevistas familiares. Isto corrobora a
literatura108-111 ao afirmar que a taxa de doações requer número adequado de
funcionários, organização da coordenação do sistema de transplantes e
comprometimento de Comissões Intra-Hospitalares de Doação de Órgãos e
Tecidos para Transplante (CIHDOTTs), de Organizações de Procura de
Órgãos e Tecidos (OPOs) e de Bancos de Tecidos Oculares (BTOs).
Adicionalmente, em muitos estados brasileiros, as equipes concentram
os esforços para captação em doadores de múltiplos órgãos 41, atuando em
mortes encefálicas e falhando na mobilização dos casos de parada
cardiorrespiratória e causas externas descritas na literatura como principais
fontes de doação de córneas103. Acredita-se que treinamentos e capacitações
contínuas dos médicos que notificam os potenciais doadores e das equipes
de procura de órgãos e tecidos elucidariam aspectos fundamentais sobre a
doação e os TCs, aumentariam os índices de captação de tecidos e,
consequentemente, reduziriam as filas de espera no país.
Outra dificuldade identificada neste estudo foi a baixa conversão de
potenciais doadores em doadores efetivos, semelhante ao descrito por
Rodríguez et al112. Em 2016, o número de doadores efetivos foi de apenas
2.987 (14,6 pmp), representando um percentual de recuperação de órgãos e
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tecidos de aproximadamente 29,4%, que é muito inferior ao índice de outros
países20.
Um estudo global29 com 91% da população mundial mostrou, que em
2013, 12,7 milhões de pessoas aguardavam pelo TC, com apenas 1 córnea
disponível para 70 pacientes em fila de espera e média de espera mundial de
6,5 meses, semelhante aos achados na Índia31. No Brasil, estudos divergem
sobre o tempo de espera que pode variar de 4 meses81 até 3 anos84, a
depender do estado e da região do paciente. Nesta pesquisa, não foi avaliado
o tempo de espera em fila, visto que nenhum dos relatórios divulgados
anualmente faz referência a esse dado.
No Brasil, as duas principais causas para a não doação de órgãos e
tecidos ao longo dos 16 anos foram as contraindicações médicas (média de
42,5%) e a recusa familiar (média de 36,6%), semelhante ao descrito na
literatura112-116. Porém, como a maioria das contraindicações médicas não é
modificável quando bem diagnosticada, acredita-se que a principal estratégia
a fim de reduzir o número de recusas no país seja o aumento das taxas de
consentimento familiar.
Apesar de um estudo brasileiro ter demonstrado que a maioria das
famílias é favorável à doação de órgãos e tecidos115, a negativa familiar é
descrita em outras pesquisas por várias razões como motivações religiosas,
burocracia, desconhecimento da vontade do familiar em vida, medo de
mutilação corporal durante a captação, falta de credibilidade do sistema de
saúde, suspeita de comércio, baixo entendimento do conceito de morte
encefálica, má qualidade dos cuidados médicos fornecidos, receio de
tratamento

médico

negligente

e

carência

de

informações

sobre

transplantes108,116,117-121.
Assim, pesquisas revelaram aumento nos índices de autorização familiar
em populações bem informadas quanto aos aspectos da doação e dos
transplantes31,108,122,123 e em entrevistas conduzidas por profissionais
motivados, treinados, capazes de orientar de forma clara e empática e aptos
a fornecer suporte necessário à família30,110,124-128.
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De acordo com o estabelecido pelo Ministério da Saúde87, somente
serão remunerados pelo SUS os procedimentos "entrevista familiar" e
"avaliação do doador" quando a doação realmente for efetivada e retirado ao
menos um tipo de tecido, e apenas uma vez para cada doador. Essa
normativa prejudica o trabalho das CIHDOTTs e OPOs, visto que entrevistas
e avaliações do doador em casos de recusa familiar, cuja média identificada
nesta tese foi de 36,6% ao longo dos anos no Brasil, não são remunerados
pelo SUS.
Outro resultado relevante identificado nesta tese foi o aumento de 11
vezes no número de centros transplantadores de córnea (de 32 em 2001 para
356 em 2016) e de 2,5 vezes no número de equipes transplantadoras de
córnea (de 276 em 2001 para 688 em 2016). Em 16 anos, a produtividade
média das equipes transplantadoras foi de 19 TCs ao ano. O SNT não divulga
o número de TCs realizados por cada equipe transplantadora, porém,
considerando que o ano tem cerca de 50 semanas e 12 meses, identificou-se
a média de aproximadamente 0,4 TCs semanais e 1,6 TCs mensais por
equipe.
Assim, acredita-se que muitas equipes brasileiras são praticamente
improdutíveis,

visto

que

sabidamente

equipes de

grandes

centros

universitários e de ensino, por possuírem residência médica e especialização
em Oftalmologia, realizam número muito maior do que a média de 19 TCs ao
ano. No entanto, não se acredita que o número de equipes ou a produtividade
dessas seja o principal obstáculo ao progresso dos TCs no país.
Nos EUA, os pacientes pagam pelos custos do processamento de
córneas e dos TCs de forma particular ou por meio de planos de saúde,
excetos aqueles financiados por programas assistenciais do governo19. No
Brasil, o SUS financia mais de 95% dos transplantes e subsidia algumas
medicações imunossupressoras aos pacientes22.
No Brasil, o custo da entrevista familiar, captação, processamento do
tecido pelo BTO e transporte é pago pelo SUS; o paciente em hipótese alguma
paga por uma córnea. Quando opta por realizar a cirurgia fora da rede
credenciada do SUS, custeia a cirurgia por meio do plano de saúde ou em
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caráter particular22. Um estudo no estado de São Paulo identificou o SUS
como fonte financiadora de 90,8% dos TCs34.
O gasto total despendido com TC no país aumentou 2,4 vezes entre
2008 (R$ 9.179.688) e 2013 (R$ 22.060.973), enquanto que o número de TCs
realizados no mesmo período cresceu apenas 7,3% (de 12.825 para 13.765).
Já o gasto unitário com TC, calculado nesta tese com base no gasto total
despendido, cresceu 2,2 vezes (de R$ 716 em 2008 para R$ 1.603 em 2013)
e sua média foi de R$ 1.276 ao longo de 6 anos.
Em 2008, o Ministério da Saúde estabeleceu a implantação da Tabela
de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais
custeados pelo SUS129. O valor do TC repassado pelo SUS aos hospitais e às
equipes transplantadoras que era de R$ 863,49 ao final de 2010130, aumentou
para R$ 2.070 em 2011 (R$ 870 pago pelo serviço hospitalar e R$ 1.200 pago
pelo serviço profissional)131.
Contudo, desde 2011, o valor pago por TC pelo SUS está estagnado e
sem correção da inflação anual. Logo, há um menor lucro para os hospitais e
equipes, podendo ainda gerar prejuízos para alguns centros que
ocasionalmente gastam mais com a cirurgia e com os recursos humanos do
que são reembolsados pelo SUS. Dessa forma, o financiamento constitui uma
limitação importante ao aumento no número de TCs realizados no país.
O SNT cita ainda os custos com o processamento de tecidos
(musculoesqueléticos, cardiovasculares, oculares e pele), ações relacionadas
à doação, coleta e exames para fins de doação e gastos com
acompanhamento e intercorrências pós-procedimentos cirúrgicos22. No
entanto, como esses valores incluem todos os tipos de transplantes realizados
no país (rim, fígado, coração, pulmão, pâncreas, intestino, medula óssea, pele
e tecidos), optou-se por não analisar esses custos nesta tese.
É importante destacar que o gasto total despendido com TC divulgado
pelo SNT considera apenas a cirurgia em si, isto é, custo com cirurgião, taxa
de sala, anestesista e materiais cirúrgicos. No entanto, sabe-se que outros
custos estão indiretamente relacionados ao TC, desde a entrevista familiar,
captação, preservação, avaliação, armazenamento e transporte do tecido,
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bem como os recursos humanos e administrativos dos BTOs. Há ainda as
despesas do paciente e membros da família, como dias de trabalho não
remunerados, colírios antibióticos e anti-inflamatórios, além de gastos com
acompanhamento pós-operatório a curto e longo prazo.
Um estudo com 610 pacientes submetidos ao TC no Canadá mostrou
que o custo do TC naquele país, incluindo o seguimento pós-operatório de 3
anos, foi estimado em R$ 10.210: R$ 3.957 para o paciente e R$ 6.253 para
o hospital. Os autores informaram que a maior parte deste custo ocorreu
durante a cirurgia132.
Já um relatório americano da EBAA afirmou que, embora nem todos os
distúrbios oculares possam ser tratados por meio do TC, o benefício social
deste que muitas vezes reduz a perda de produtividade e o número de
aposentadorias precoces, foi de aproximadamente 5,5 bilhões de dólares em
apenas um ano133. Assim, o TC além de melhorar a qualidade de vida do
paciente, também proporciona benefício econômico à família, aos cofres
públicos e à sociedade.
O Brasil é um país de dimensões continentais com diversidades
demográficas, territoriais, sociais, culturais e econômicas importantes entre as
regiões, que influenciam a qualidade dos serviços de saúde prestados à
sociedade. Como até o início desta tese não existiam pesquisas publicadas
que analisassem as diferenças regionais em relação ao TC no Brasil,
avaliaram-se os dados divulgados das regiões brasileiras, a fim de apontar
prováveis disparidades na doação e TC existentes.
As regiões Norte e Nordeste apresentaram aumento de 5 vezes no
número absoluto de TCs realizados em 16 anos; entretanto, em 2016, foram
responsáveis respectivamente por somente 4% (576 TCs – 32,5 pmp) e 23%
(3.387 TCs – 59,5 pmp) dos TCs do país, enquanto a região Sudeste somava
47% (6.861 TCs – 79,4 pmp) naquele ano. O número de TCs atingiu o auge
de 121,5 pmp em 2012 (1.794 TCs) na região Centro-Oeste, porém vem
apresentando queda desde então: em 2016 era de 95,2 pmp (1.491 TCs), no
entanto, ainda foi o maior valor encontrado no Brasil naquele ano. Todas as
regiões brasileiras apresentaram aumento gradativo no número de TCs pmp
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em 16 anos, principalmente devido à atuação das Centrais de Notificação,
Captação e Distribuição de Órgãos e Tecidos (CNCDOs), das CIHDOTTs e
das OPOs ao longo desses anos.
Quando avaliado por estado, de acordo com o SNT, o número de TCs
pmp em 2016, a taxa no Distrito Federal (152,1 pmp), Ceará (141,3 pmp),
Goiás (116 pmp), São Paulo (109,1 pmp) e Paraná (94 pmp) era mais elevada
do que a teórica necessidade estimada pela ABTO para cada estado (90
pmp)16. Contudo, 11 estados realizavam menos de 45 TCs pmp (metade da
necessidade estimada de 90 pmp): 6 no Nordeste (Piauí - 43,3 pmp; Paraíba
- 36,3 pmp; Bahia - 33 pmp; Rio Grande do Norte - 29,9 pmp; Maranhão - 25,6
pmp; e Alagoas - 24,4 pmp), 4 no Norte (Rondônia - 46,4 pmp; Acre - 24,5
pmp; Pará - 23,6 pmp; e Tocantins - 7,8 pmp), um no Centro-Oeste (Mato
Grosso - 32,1 pmp) e um no Sudeste (Rio de Janeiro - 34,6 pmp).
Se considerarmos a taxa de TCs pmp calculada nesta tese como
necessária para atender à demanda populacional em 2016 (133,5 pmp),
apenas o Distrito Federal (152,1 pmp) e o Ceará (141,3 pmp) estavam
adequados naquele ano, apesar de outros estados também possuírem
números expressivos, como Goiás (116 pmp), São Paulo (109,1 pmp) e
Paraná (94 pmp). Salienta-se que 5 estados (Acre, Amazonas, Rondônia,
Tocantins e Rio Grande do Norte) não realizavam TCs em 2001, mas em 2016
já os realizavam, o que atesta a atuação e o fortalecimento do SNT e de suas
políticas de TC no Brasil ao longo dos anos.
É importante ressaltar também que dois estados brasileiros localizados
na região Norte (Amapá e Roraima) ainda não realizavam TC em 2016, o que
representava mais de 1 milhão de pessoas sem acesso direto e local ao TC,
visto que aqueles com indicação de transplante são encaminhados a outros
estados para realizar a cirurgia e o tratamento fora de domicílio.
A maioria dos estados da região Norte e Nordeste do Brasil, que
concentram 36,2% da população brasileira40, enfrentam dificuldades com
regimes de contrato temporário, alta rotatividade de funcionários nas
CNCDOs, bem como problemas logísticos e falta de cooperação entre
governos municipais e estaduais, comumente motivada por divergências
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políticas. Assim, acredita-se que os baixos índices identificados nessas
regiões sejam consequências de programas de transplante recentes e mal
estruturados, carência de profissionais qualificados e escassos recursos para
investimento em infraestrutura, o que gera baixas taxas de notificação de
potenciais doadores, captação de córneas e TCs realizados.
A região Sul foi a que mais aperfeiçoou a DCT, demonstrando aumento
de quase 4 vezes entre 2008 (23,1%) e 2016 (89,5%). A região Sudeste
apresentou um pico em 2012 (74%) nesse indicador, porém manteve-se
estável ao longo dos anos (média de 57,6%). Em 2016, as regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste atenderam apenas 30,3%, 47,2% e 57,7% de suas
demandas populacionais por TC, respectivamente.
O estado do Rio de Janeiro (RJ), que produz o segundo maior Produto
Interno Bruto (PIB) nacional e possui população de quase 17 milhões de
pessoas40, apresenta sérias dificuldades no custeio da assistência à saúde
pública. Em 2010, a Secretaria de Saúde do RJ implementou o Programa
Estadual de Transplantes, com a missão de aumentar a captação de córneas
e agilizar o atendimento à lista de espera. Essas medidas resultaram em
discreta melhora nos índices, porém em 2016, apesar de ter 80 CIHDOTTs e
4 OPOs em atuação, o estado tinha apenas 2 BTOs em funcionamento e
ainda possuía um baixo número de TCs (575 - 34,5 pmp) e uma elevada fila
de espera (1.310 - 78,7 pmp). Os baixos índices do RJ ocasionam a redução
das taxas encontradas na região Sudeste, incluindo a DCT.
Acredita-se que os melhores índices verificados ao longo dos anos na
região Sul justificam-se pelo fato de os estados do Rio Grande do Sul, Paraná
e Santa Catarina possuírem políticas de transplante pioneiras, bem
estruturadas e que recebem apoio dos governos locais, o que claramente
contribui para facilitar o acesso aos serviços de saúde e melhorar o
atendimento à população. Os estados de Goiás e o Distrito Federal
localizados no Centro-Oeste também se destacam no Brasil, devido aos
programas efetivos de transplantes.
Todas as regiões brasileiras apresentaram redução na fila de espera em
9 anos, porém o destaque foi para as regiões Sul (de 6.121 – 221,1 pmp para
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273 – 9,3 pmp) e Centro-Oeste (de 3.497 - 253,1 pmp para 1.095 - 69,9 pmp)
que diminuíram significativamente as filas. As regiões Norte (de 93,1 pmp para
74,5 pmp), Nordeste (de 93,9 pmp para 66,6 pmp) e Sudeste (de 92 pmp para
74 pmp) reduziram aproximadamente 1,3 vezes o número de pacientes em
fila. Em 2016, 6.388 (74 pmp) pacientes aguardavam o TC na região Sudeste,
o que equivalia a 50% do total de pacientes em fila de espera no Brasil
naquele ano.
Uma justificativa para esse elevado número de pacientes em fila no
Sudeste pode ser a migração de pacientes de outras regiões para o estado
de São Paulo, que aumentou em 60% o número de TCs em 16 anos (de 2.623
- 68,4 pmp para 4.883 - 109,1 pmp) e é responsável por aproximadamente
30% dos TCs realizados no Brasil, o que seria suficiente para atender a sua
população.
Desde 2007, São Paulo conta com os Ambulatórios Médicos de
Especialidades (AMEs), que oferecem serviços de consulta de atendimento
especializado de suporte à rede básica de saúde, oferecendo maior rapidez
ao diagnóstico e ao tratamento dos pacientes. Em 2016, 55 AMEs distribuíamse por todo o estado134. Assim, por possuir um programa de transplante
estruturado e garantir melhor acesso aos serviços de saúde que outros
estados brasileiros, além de ser o mais populoso do Brasil, as filas de espera
no estado de São Paulo têm índices elevados no país.
O número de equipes aumentou em média 2 vezes nas regiões; exceto
na Sudeste, cujo crescimento foi de 3 vezes ao longo dos anos. Porém, a
distribuição das equipes no Brasil é bastante heterogênea. Em 2016, 63%
(431) das equipes localizavam-se na região Sudeste e 13% (106) no
Nordeste; as regiões Sul e Centro-Oeste possuíam menos de 10% cada das
equipes cadastradas no país, sendo que no Norte havia apenas 3% (23)
naquele ano.
A produtividade das equipes manteve uma média ao longo dos 16 anos
nas regiões Centro-Oeste (23 TCs) e Sul (30 TCs), porém aumentou entre
2001 e 2016 no Norte (de 10,9 TCs para 25 TCs) e Nordeste (de 9,7 TCs para
32 TCs) e diminuiu no Sudeste (de 25,4 TCs para 15,9 TCs) – o que, nesse
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caso, deve-se ao elevado número de equipes cadastradas na região em 2016
(431). Assim, esta tese evidenciou que as equipes transplantadoras de córnea
distribuem-se de forma heterogênea no país, parcialmente devido às
diferenças

demográficas

entre

os

estados

brasileiros,

e

possuem

de

equipes

produtividade média de TCs distinta entre si.
Contudo,

vale

ressaltar

que

o

número

reduzido

transplantadoras pode representar indiretamente um menor número de
oftalmologistas capazes de diagnosticar e tratar doenças corneanas graves
que necessitam de TC. Isso dificultaria o acesso populacional ao atendimento
médico especializado e reduziria o número de indicações de TC, falseando
assim o número de pacientes em lista de espera.
Kara-Junior et al6 descreveram a dificuldade de acesso à lista de espera,
afirmando que 50% dos pacientes, principalmente os de baixa renda, com
indicação de TC não ingressaram na fila, porque não eram corretamente
orientados, não compreendiam as informações e não apresentavam
condições socioeconômicas necessárias para viabilizar o tratamento e se
cadastrar efetivamente na lista de espera para o TC.
Em 2013, último ano divulgado pelo SNT, o valor total despendido com
TCs foi maior na região Sudeste; contudo, se notada a relação entre o valor
total pago (R$ 9.533.986) e o número de TCs realizados (6.977), observou-se
que o Sudeste apresentou o menor gasto unitário com TC (R$ 1.367) naquele
ano. A região Nordeste apresentou o maior gasto médio por TC (R$ 1.572),
enquanto o Sudeste apresentou menor valor médio por TC (R$ 1.135) ao
longo dos 6 anos no país.
É importante ressaltar que em todas as regiões brasileiras, exceto na
região Nordeste, em todos os anos analisados nesta tese, o gasto unitário do
TC pago pelo SUS foi menor do que o determinado em Portaria pelo Ministério
da Saúde, que desde 2011 é de R$ 2.070131.
Esta análise inédita na literatura dos gastos despendidos com TC no
Brasil e nas regiões fornece informações valiosas para nortear gestores em
saúde pública a desenvolver políticas mais efetivas para as populações locais
e evitar gastos inadequados.
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Assim, nesses quatro estudos, destacou-se que o Brasil, embora de
forma heterogênea entre as regiões, aprimorou a capacidade de realizar TCs
e a DCT nos últimos 16 anos. Porém, até então, a principal dificuldade que
impede o aumento do número de TCs e o adequado atendimento à demanda
populacional é o insuficiente número de doações, ocasionado principalmente
por baixo número de entrevistas familiares realizadas e por altos índices de
recusa familiar à doação no Brasil.
Atualmente, os BTOs possuem um programa de garantia de qualidade
cada vez mais exigente, que determina a triagem do doador, por meio da
análise da história médica e social, avaliação física e testes sorológicos33.
Uma pesquisa global identificou um total de 283.530 córneas captadas por
742 BTOs em 148 países, e 8 países (10%) relataram atividade de TC sem
possuir BTOs em 201229.
Cientes de que a capacidade de transplantar córneas é diretamente
relacionada ao funcionamento e à produtividade dos BTOs, desenvolveu-se a
quinta pesquisa desta tese, baseada em dados divulgados no Relatório de
Avaliação de Dados de Produção dos Bancos de Tecidos (RADPBT) pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)23. Esse estudo teve por
objetivo analisar os dados de produção e os indicadores de qualidade dos
BTOs em atividade no Brasil, avaliando os índices de doação, captação,
preservação e descarte de córneas no país ao longo de 8 anos.
Em 8 anos, o número de BTOs aumentou 1,3 vezes (de 42 em 2009 para
53 em 2016) no Brasil. Em 2016, funcionavam 4 BTOs no Norte, 5 no CentroOeste, 12 no Nordeste, 14 no Sul e 18 no Sudeste. Vale ressaltar que a
maioria dos BTOs se localizava nas capitais, com exceção dos estados do
Ceará (1), Minas Gerais (3), Paraná (4), Rio de Janeiro (1), Rio Grande do Sul
(4), São Paulo (6) e Santa Catarina (3), que, diferentes entre si, contavam com
BTOs descentralizados.
O número de doações de córnea pmp é um indicador de eficiência
relativo ao processo de doação135. Desde 2009, houve um aumento gradativo
no número de globos oculares e córneas in situ doados no país. Em 2016,
esse número foi de 31.450 (152,6 pmp), à frente de outros países em
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desenvolvimento, como Costa Rica (35,1 pmp), México (26,9 pmp), Uruguai
(24,7 pmp), Equador (16,8 pmp), Paraguai (12,8 pmp) e Chile (10,1 pmp), e,
até mesmo, de países desenvolvidos como Holanda (86,9 pmp), Espanha
(82,4 pmp), Suécia (67,7 pmp), Portugal (51,1 pmp) e Polônia (19,7 pmp)113.
Apesar do crescimento de 21% nos doadores de córnea (13.376 para
16.186) em 9 anos, os 16.186 doadores de córnea em 2016 representaram
apenas 1,3% do total de 1.270.898 óbitos no Brasil no mesmo ano40, índice
semelhante aos 2,1% descritos por Rocon et al114 em um estudo realizado no
estado do Espírito Santo, porém bastante inferior aos 12,4% descritos por
Röck e Bramkamp et al28 e aos 20,2% verificados nos EUA19.
De acordo com o Ministério da Saúde, a CIHDOTT deve ser
implementada em todos os hospitais públicos, privados e filantrópicos com
mais de 80 leitos90. Em 2016, o Brasil possuía 1.781 hospitais com mais de
80

leitos,

porém

apenas

673

CIHDOTTs

em

funcionamento20,

aproximadamente 37,8% do preconizado em lei. As OPOs eram apenas 56
no país em 2016, instaladas em 15 estados brasileiros20.
Baseando-se nesses dados, acredita-se que o insuficiente número de
equipes de identificação de potenciais doadores (CIHDOTTs e OPOs)
distribuídos no Brasil é um fator limitante ao aumento no número de doações
de córneas e, consequentemente, ao progresso nas taxas de TCs realizados
no país.
No Brasil, o número de córneas preservadas aumentou 31,7% (21.012
para 27.674) em 8 anos. Em 2016, dos 31.450 globos e córneas in situ
captados, 27.674 (88%) foram preservados (Eficácia na Preservação de
Córnea - EPC) e 12% (3.776) foram descartados antes da preservação índice esse bem menor que os 46,4% descritos em um estudo realizado em
São Paulo32.
Em relação ao total de 27.674 córneas preservadas em 2016, 37% foram
descartadas após a preservação (Coeficiente de Descarte de Córnea - CDC),
dado que se assemelha à média global de 35%29, é bem menor que os 60%
já descritos no Brasil36 e maior que os 27,4% descritos nos EUA19.
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Considerando que o principal objetivo de uma avaliação cuidadosa da
córnea pelos BTOs é fornecer um tecido de qualidade para reduzir as
complicações durante e após o TC33, em 2016, 63% (17.500) das córneas
preservadas

foram

disponibilizadas

para

transplante

(Eficácia

no

Fornecimento de Córnea para Transplante - ECT), taxa superior ao já descrito
no Brasil103 e na Alemanha136. Porém, índice inferior a 65%29, 71%27, 70%133,
74,8%138 e 88%78 evidenciados em outros países.
Em 2016, 5% (1.386) das córneas preservadas foram disponibilizadas
para pesquisa, treinamento ou validação de processo. No Brasil, só é
permitida a utilização de córneas para outros fins após esgotadas as
possibilidades de uso para TC87.
Contudo, ao se considerar o número total de globos e córneas in situ
captados em 2016 (31.450), apenas 55,6% (17.500) das córneas foram
disponibilizadas para transplante. Assim, baseados na razão entre a demanda
por TC e a disponibilidade de córneas para transplante, calcula-se o fator de
ampliação de 1,57, ou seja, seria necessária a captação de 49.432 córneas
(31.450 x 1,57) para que, mantida a porcentagem de aproveitamento de
55,6%, resultassem em 27.506 córneas necessárias para atender à demanda
populacional por TC em 2016 (número de TCs realizados + número de
pacientes em fila de espera). Isto representaria a necessidade de aumentar
em 57,2% o número total de globos e córneas in situ captados em 2016.
Por outro lado, caso a porcentagem de aproveitamento dos globos e
córneas in situ captados fosse ampliada em 10 pontos percentuais (de 55,6%
para 65,6%), o novo fator de ampliação calculado nesta tese seria 1,33,
indicando a necessidade de aumentar a captação de córneas em 33%, ou
seja, seriam necessárias 41.829 córneas captadas (31.450 x 1,33) para
atender adequadamente à demanda populacional em 2016.
Assim, baseando-se nesses cálculos e análises, verifica-se que a taxa
de descarte de córneas antes e depois da preservação é outro fator limitante
ao adequado atendimento à demanda populacional por TC no país. Além
disso, medidas que reforcem a qualidade dos serviços prestados por BTOs e
a comunicação destes com as CNCDOs, CIHDOTTs, OPOs e as equipes
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transplantadoras são quase duas vezes mais eficazes em aumentar o número
de córneas fornecidas para transplante do que aquelas visando o aumento do
número de potenciais doadores.
Vários fatores influenciam a qualidade da córnea doada, entre eles a
história médica do doador (idade, causa mortis e sorologia), intervalo entre
morte-captação-preservação, avaliação endotelial, além da técnica utilizada e
do tempo da córnea doadora no meio de preservação33.
Nesta tese, verificou-se que das 17.500 córneas fornecidas para TC em
2016 no Brasil, apenas 14.641 (84%) foram transplantadas. De acordo com
Sano et al33, a má qualidade do tecido fornecido para TC pode resultar em um
aumento das devoluções pelas equipes transplantadoras, o que se acredita
ter ocorrido com 16% (2.859) das córneas fornecidas para TC em 2016 no
Brasil. No entanto, como a ANVISA não informa os motivos da recusa da
córnea pelas equipes transplantadoras, não se pôde analisar as causas
específicas para a devolução e sugerir modificações para reduzir essas
perdas.
No Brasil, em 8 anos analisados, as principais causas de descarte de
córneas após a preservação foram a sorologia positiva para hepatite B (média
de 33%), validade tecidual óptica ou tectônica para transplante (média de
30,9%) e qualidade imprópria do tecido (média de 16,8%).
As infecções virais podem ser transmitidas do doador ao receptor por
meio do TC. Nesta pesquisa, a taxa média em 8 anos de doadores com
sorologia positiva foi de aproximadamente 33% (hepatite B), 6,7% (hepatite
C), 3,1% (vírus da imunodeficiência humana 1 e 2) e 2,9% (sorologia não
realizada). Dados na literatura relataram que 14,8%111 e 32,7%19 das córneas
foram rejeitadas com resultado sorológico reativo ou não avaliável.
Como a redução nos índices de sorologias positivas em potenciais
doadores de órgãos e tecidos não depende diretamente da ação das
CIHDOTTs, das OPOs, das CNCDOs, dos BTOs ou das equipes
transplantadoras de córnea, alvos específicos desta análise, mas sim de
políticas públicas mais abrangentes e efetivas em saúde pública, não se
abordou essa problemática nesta tese.
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A taxa de descarte da córnea por validade no Brasil, que apresentou
aumento significativo (de 16,5% em 2009 para 41,7% em 2016), demonstra
que ainda há uma inadequada comunicação entre os BTOs, a CNCDO e as
equipes de transplante. Em 2016, 5.820 (41,7%) córneas foram descartadas
por validade. Se estabelecida uma interação efetiva e contínua entre as
equipes, essa causa de descarte reduziria significativamente, bem como as
filas de espera, aumentando a ECT e o número de TCs realizados no país.
O índice de qualidade imprópria do tecido diminuiu com maior
expressividade nos anos analisados (de 33,7% em 2009 para 11,7% em
2016), embora ainda permaneça entre os três principais motivos de descarte
no Brasil. Essa porcentagem foi bem menor que os 49%27 e os 50,3%19
descritos na literatura. O descarte por má qualidade do tecido pode ser inferior
se aumentados os cuidados com a exposição das córneas de potenciais
doadores38 e minimizado o intervalo entre morte-captação-preservação e o
tempo de preservação110.
A córnea do doador geralmente é contaminada e cada BTO tem critérios
próprios para lidar com isso138. No Brasil, a atuação dos BTOs foi eficaz em
reduzir o risco de contaminação, visto que a taxa de contaminação média foi
de apenas 0,4% ao longo de 8 anos estudados. Outros fatores de descarte no
país foram contraindicação clínica (média de 2,6%) e embalagem e/ou
transporte inadequados (média de 0,6%), que são índices baixos se
comparados com outros estudos108,139-141.
O indicador EPC pode apontar falhas no intervalo de tempo entre a
morte-captação-preservação, na manutenção e no transporte da córnea do
local da captação para o BTO, no treinamento dos recursos humanos, na
infraestrutura física, nos equipamentos e no meio de preservação disponível
no BTO. Porém, acredita-se que mesmo ainda não sendo ideal, a EPC não é
a principal dificuldade enfrentada pelos BTOs no Brasil, pois permaneceu
acima de 80% em todas as regiões brasileiras ao longo de 6 anos.
Contudo, vale ressaltar que se os BTOs aumentassem a remoção da
córnea por excisão in situ, elevariam a taxa de EPC, visto que córneas in situ
são colocadas em um meio de preservação imediatamente após a captação,
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não havendo assim perdas nesse processo. No Brasil, apenas 3 BTOs no Sul
(Paraná) e 2 no Sudeste (São Paulo) realizam parcialmente esse tipo de
captação.
Além disso, uma pesquisa apontou que mais de 80% das famílias dos
potenciais doadores eram favoráveis à doação da córnea por excisão in situ
e que menos de 20% aceitaram a doação por meio da enucleação142.
Portanto, apesar do maior custo, o aumento da captação de córnea por
excisão in situ seria uma solução para diminuir o descarte de córneas após a
captação (12% em 2016) e, consequentemente, aumentar a EPC e a ECT no
Brasil. Contudo, a ANVISA determina que a excisão da córnea in situ somente
pode ser realizada em centro cirúrgico88, o que limita esse tipo de captação
no país.
Entre 2011 e 2016, o CDC permaneceu estável nas regiões Sul (média
de 43%), Sudeste (média de 39%) e Norte (média de 18%), reduziu na região
Nordeste (de 28% para 19%) e aumentou no Centro-Oeste (de 24% para
34%). Já a ECT também se manteve estável nas regiões Norte (média de
87%), Centro-Oeste (média de 76%), Sul (média de 58%), Sudeste (média de
56%) e aumentou no Nordeste (de 68% para 79%).
Acredita-se que os BTOs das regiões Sul, Centro-Oeste e Sudeste do
Brasil que estão em funcionamento há mais tempo no Brasil, dentre outros
fatores, aceitam o maior número de doações de córnea sem pré-seleção e
possuem critérios de qualidade e segurança mais rígidos. Essas podem ser
justificativas para os índices maiores de CCD e, consequentemente, menores
de ECT nessas regiões. Entretanto, como a ANVISA não diferencia as causas
de descarte de tecido por região, é difícil precisar o porquê da diferença entre
as regiões.
Os indicadores de qualidade na produção dos BTOs podem ser
influenciados pela fonte de financiamento e gestão desses. BTOs privados
conveniados com entidades filantrópicas ou fundações sem fins lucrativos, a
exemplo do Banco de Olhos de Sorocaba em São Paulo e da Fundação
Banco de Olhos de Goiás, que possuem compromisso com a produtividade e
incentivos aos funcionários, apresentam em geral melhores índices e
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resultados. Já os BTOs públicos, ligados às instituições universitárias ou
hospitais de grande porte públicos, não têm gestão própria e a burocracia é
maior, ocasionando dificuldades no funcionamento por falta de equipamentos,
insumos e recursos humanos.
Dessa forma, este estudo analisou de forma inédita na literatura os
dados de produção e os indicadores de qualidade dos BTOs em
funcionamento no Brasil ao longo de 8 anos. Os resultados apontaram que a
EPC, o CDC e a ECT no Brasil foram em média 88%, 37% e 63% ao longo
dos anos, respectivamente. Porém, vale ressaltar que o CDC e a ECT foram
calculados pela ANVISA baseados no número de córnea preservadas, e não
de córneas captadas, o que inevitavelmente reduziria a ECT e aumentaria o
CDC.
No Brasil, existem três fontes distintas de dados sobre TCs (SNT22 e
ABTO20) e BTOs (ANVISA23). O SNT, órgão oficial do Ministério da Saúde,
coleta suas informações por meio da CNCDO, a ABTO obtém dados junto às
centrais estaduais e a ANVISA recolhe dados de produção fornecidos pelos
próprios BTOs. A divulgação dos dados está amparada pelo disposto na Lei
de Acesso à Informação143, que tem por objetivo assegurar de forma
transparente o direito fundamental de acesso à informação de interesse
coletivo e proporcionar o controle social da administração pública no Brasil.
Até o início desta tese, nenhuma publicação na literatura comparava as
distintas fontes de dados sobre TCs e BTOs no Brasil ao longo dos anos.
Assim, a sexta pesquisa constituiu-se em uma revisão crítica sobre a precisão
dos dados e a confiabilidade das informações divulgadas pelas diferentes
fontes de dados (SNT, ABTO e ANVISA) sobre TCs e BTOs no Brasil.
Observa-se que ao longo dos anos, os dados divulgados pelo SNT, pela
ABTO e pela ANVISA são escassos, incompletos e divergentes em muitos
aspectos. Além disso, diferentemente dos relatórios detalhados e comentados
da EBAA19, os documentos brasileiros fornecem números e poucas
observações, sem discutir de fato as falhas e as dificuldades, a fim de propor
soluções e melhorias ao sistema de transplantes brasileiro. Destacam-se
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também dados disponibilizados unicamente por uma das três instituições ou
não divulgados por nenhuma dessas.
Dentre as informações ausentes nos relatórios, porém fundamentais
para comparação com outras pesquisas e inserção do Brasil no contexto
mundial dos TCs, citam-se: número de potenciais doadores de córnea; idade,
gênero e causa mortis dos doadores de córnea; tempo decorrido entre mortecaptação-preservação; tempo de preservação; meio de preservação; causas
de qualidade imprópria do tecido; agentes causadores de contaminação da
córnea doadora; causas de contraindicação clínica à doação de córneas;
causas de recusa da córnea pela equipe transplantadora; patologia para
inscrição do paciente em fila para o TC; tempo de espera do receptor em fila
e técnica cirúrgica realizada no TC.
A ausência de padronização na divulgação dos dados brasileiros bem
como a falta de continuidade das informações ao longo dos anos são
importantes fontes de erro nos relatórios estatísticos e constituem limitações
descritas nas pesquisas. Essa falta de uniformidade pode distorcer os dados
e limitar o significado das conclusões extraídas da análise desses,
dificultando, assim, a adequada discussão sobre dificuldades locais e a
proposição de soluções específicas de melhoria nas regiões e no país.
Como as CIHDOTTs e as OPOs são capazes de detectar um maior
número de potenciais doadores de órgãos e tecidos, conduzir uma entrevista
familiar adequada e acrescer os índices de captação de córneas, torna-se
primordial aumentar a quantidade, a regulamentação, a profissionalização e a
fiscalização dessas equipes atuantes nas regiões brasileiras, sobretudo em
estados que apresentem menores índices de desenvolvimento, a fim de que
a baixa notificação de potenciais doadores e o insuficiente número de
entrevistas familiares realizadas não se perpetuem como empecilhos ao
adequado atendimento à demanda populacional por TC no Brasil.
Faz-se necessário ainda ampliar os recursos previstos na legislação
brasileira para reembolso direto aos BTOs pelos procedimentos realizados, e
não aos hospitais ou centros universitários onde estão instalados, a fim de
torná-los

gerencialmente

independentes e

autônomos.

Os

recursos
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destinados aos BTOs devem ser suficientes para cobrir os custos com
equipamentos, materiais de consumo, meios de preservação, transporte,
comunicação e contratação de recursos humanos, a fim de proporcionar um
serviço eficaz e de qualidade à sociedade. Maior investimento, autonomia,
padronização

dos

critérios

de

qualidade

e

segurança,

além

de

regulamentação adequada aprimorariam a produção e os indicadores de
qualidade dos BTOs e diminuíram as taxas de descarte de córneas no Brasil.
Assim, acredita-se que as análises desenvolvidas nesta tese sejam
importantes para solidificar a necessidade de padronização e detalhamento
na divulgação dos dados nacionais sobre TCs e BTOs no país, a fim de
facilitar as pesquisas científicas, de nortear corretamente governos e gestores
em saúde pública na formulação de políticas eficazes e na alocação dos
recursos, além de aumentar o número de TCs pmp em estados e regiões
menos favorecidas social e economicamente no país.
Destaca-se ainda que é essencial alocar recursos financeiros para a
capacitação periódica por meio de cursos teórico-práticos para médicos,
equipes de captação e demais profissionais envolvidos no processo, bem
como para a divulgação de campanhas educativas contínuas capazes de
disseminar as informações e conscientizar o maior número de cidadãos sobre
a importância do TC em recuperar a qualidade de vida dos pacientes.
Dessa forma, atesta-se o progresso brasileiro em relação aos TCs nos
últimos 16 anos, porém muito ainda falta para que o processo de doação,
captação, preservação e transplante ocorra com bases sólidas e estrutura
consistente, com ações capazes de utilizar todo o potencial da central de
transplantes e de atender adequadamente à demanda populacional por TC
no Brasil.
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No Brasil, houve aumento de 2,4 vezes no número de transplantes de
córnea (TC), de 2,5 vezes no número de equipes transplantadoras de córnea,
de 1,3 vezes no número de bancos de tecido ocular, de 50,7% na eficácia do
atendimento à demanda populacional por TC (DCT) e de 27,8% no número
de globos e córneas in situ doados. A fila de espera para TC reduziu em 45,4%
ao longo dos anos.
O baixo número de doações e a elevada taxa de descarte de córneas
configuram-se como as principais dificuldades ao adequado atendimento à
demanda populacional por transplantes de córnea no país. As baixas taxas
de doação são ocasionadas principalmente por número reduzido de equipes
de

identificação

de

potenciais

doadores

e

por

altos

índices

de

contraindicações médicas e recusa familiar à doação.
A média ao longo dos anos da Eficácia na Preservação de Córnea
(EPC), do Coeficiente de Descarte de Córnea (CDC) e da Eficácia no
Fornecimento de Córnea para Transplante (ECT) no Brasil foi de 88%, 37% e
63%, respectivamente. As principais causas de descarte de córnea foram em
ordem decrescente: sorologia positiva para hepatite B, validade tecidual para
transplante e qualidade imprópria do tecido.
O valor total despendido com TCs aumentou 2,4 vezes e o gasto unitário
com TC aumentou 2,2 vezes em 6 anos. Já a média do gasto unitário com TC
no Brasil ao longo dos anos foi de R$ 1.276.
Embora de forma heterogênea entre as regiões, o Brasil aprimorou a
capacidade de realizar TCs e a DCT em 16 anos. Os melhores índices foram
apresentados nas regiões Sul, Centro-Oeste e Sudeste, e os piores no Norte
e no Nordeste.
A diversidade de fontes e a ausência de padronização na divulgação dos
dados brasileiros, bem como a falta de continuidade das informações
fornecidas ao longo dos anos constituem importantes limitações à adequada
discussão sobre as dificuldades locais e à proposição de soluções específicas
de melhoria em relação à doação e aos TCs no Brasil e em suas regiões.
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9.1 ANEXO A – APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA.
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