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RESUMO 

 

MACHADO, T.M.D. Análise de custo-efetividade da teleconsulta realizada pelo 

enfermeiro na recuperação cirúrgica de idosos submetidos à facectomia. Tese (Doutorado 

Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde) - Escola de Enfermagem Aurora de Afonso 

Costa, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2022.   

 

Introdução: A cirurgia de catarata tem sido cada vez mais frequente, principalmente devido ao 

aumento da população idosa. Com isso, torna-se necessário a utilização de tecnologias para o 

monitoramento de pacientes em pós-operatório de cirurgia de catarata e detecção precoce e 

eficiente de complicações que, por sua vez, aumentam os custos hospitalares. Dentre as 

tecnologias, destaca-se a Teleconsulta, regulamentada pela Resolução COFEN de nº 634/2020. 

Objetivo: Realizar uma análise de custo-efetividade do modelo assistencial, utilizando a 

tecnologia da teleconsulta realizada pelo enfermeiro a idosos submetidos à facectomia. 

Método: Trata-se de uma análise de custo-efetividade realizada na perspectiva do Sistema 

Único de Saúde (SUS) e baseada em dados de um Ensaio Clínico Randomizado anteriormente 

realizado. O modelo escolhido foi a Árvore de Decisão, com horizonte temporal de sete dias, 

cuja mediada de efetividade foi a existência de complicações pós-operatórias. Foram resgatados 

no setor de arquivo de um hospital público universitário, em Niterói-RJ, 61 prontuários de 

pacientes que participaram do Ensaio Clínico Randomizado, dos quais 32 são de pacientes que 

tiveram acompanhamento médico ambulatorial somado a Teleconsulta realizado pelo 

Enfermeiro (tratamento A), enquanto 29 são de pacientes idosos que tiveram apenas o 

acompanhamento médico ambulatorial (tratamento B).  A coleta de informações referentes aos 

pacientes, como sexo, idade, comorbidades, complicações pós-operatórias, medicamentos 

utilizados pelos pacientes e realização de exames foram obtidas mediante avaliação dos 

registros em prontuários. Dados relacionados aos custos diretos dos materiais para o tratamento 

(curativos, medicamentos e exames) foram coletados a partir do Banco de Preços em Saúde do 

Ministério da Saúde. Os custos do profissional de enfermagem foram calculados segundo 

salários-base obtido na Secretaria de Estado de Trabalho e Renda e de acordo com o Conselho 

Federal de Enfermagem. Para análise dos dados inseridos no modelo de decisão, utilizou-se o 

Software Treeage Pro versão 2015. Resultados: O acompanhamento médico ambulatorial 

somado a teleconsulta apresentou um custo médio de R$19.625,31 para tratar 168,33 

complicações pós-operatórias. Logo, o custo para tratar cada complicação foi de R$116,59 

neste grupo, enquanto que o acompanhamento médico ambulatorial (sem a teleconsulta) 

apresentou um custo de R$ 36.062,03 para tratar 249,4 complicações pós-operatórias, logo, um 

custo de R$ 144,59 reais para tratar cada complicação pós-operatória neste grupo. Ao avaliar a 

diferença do custo para tratar cada complicação nos dois grupos, conclui-se que com a 

teleconsulta houve uma economia de custo de R$ 28,00 reais por complicação. Verifica-se um 

custo incremental de R$ 16.436,72 e uma ocorrência de 81,07 complicações incrementais no 

grupo que teve o acompanhamento médico ambulatorial sem a teleconsulta. Além disso, 

observa-se que a razão custo-efetividade incremental (RCEI) no grupo acompanhado sem a 

teleconsulta foi de R$202,75. Conclusão: A assistência de enfermagem realizada através da 

teleconsulta na primeira semana de pós-operatório é mais custo-efetiva na recuperação cirúrgica 

de idosos submetidos à facectomia quando comparado ao acompanhamento médico 

convencional. O modelo de assistência através da teleconsulta mostrou-se como uma 

importante tecnologia, por prevenir complicações pós-operatórias e reduzir os custos para 

instituição, permitindo uma melhor alocação dos recursos disponíveis. 

 

Descritores: Telenfermagem. Consulta Remota. Cuidados de enfermagem. Avaliação de 

Tecnologias em Saúde. Enfermagem. 
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ABSTRACT 
 

MACHADO, T.M.D. Cost-effectiveness analysis of teleconsultation performed by nurses 

in the surgical recovery of elderly patients undergoing cataract surgery. Thesis (Academic 

Doctorate in Health Care Sciences) - Aurora de Afonso Costa Nursing School, Fluminense 

Federal University, Niterói, 2022. 

 

Introduction: Cataract surgery has been increasingly frequent, mainly due to the increase in 

the elderly population. Thus, it is necessary to use technologies to monitor patients in the 

postoperative period of cataract surgery and early and efficient detection of complications that, 

in turn, increase hospital costs. Among the technologies, the Teleconsultation regulated by 

COFEN Resolution No. 634/2020 stands out. Objective: To carry out a cost-effectiveness 

analysis of the care model using teleconsultation technology performed by nurses for elderly 

patients undergoing cataract surgery. Method: This is a cost-effectiveness analysis carried out 

from the perspective of the Unified Health System (SUS) and based on data from a previously 

performed Randomized Clinical Trial. The model chosen was the Decision Tree, with a time 

horizon of 7 days, whose effectiveness measure was the existence of postoperative 

complications. Sixty-one medical records of patients who participated in the Randomized 

Clinical Trial were retrieved from the archive sector of a public university hospital in Niterói-

RJ, of which 32 are patients who had outpatient medical follow-up plus the Teleconsultation 

performed by the Nurse (treatment A), while 29 are from elderly patients who had only 

outpatient medical follow-up (treatment B). The collection of information regarding the 

patients, such as gender, age, comorbidities, postoperative complications, medications used by 

the patients and the performance of tests were obtained by evaluating the records in medical 

records. Data related to the direct costs of materials for treatment (dressings, drugs and tests) 

were collected from the Health Price Database of the Ministry of Health. The costs of the 

nursing professional were calculated according to base salaries obtained from the State 

Department of Labor and Income and according to the Federal Council of Nursing. To analyze 

the data inserted in the decision model, the Software Treeage Pro version 2015 was used. 

Results: Outpatient medical follow-up plus teleconsultation had an average cost of BRL 

19,625.31 to treat 168.33 postoperative complications. Therefore, the cost to treat each 

complication was R$ 116.59 in this group. While outpatient medical follow-up (without 

teleconsultation) had a cost of BRL 36,062.03 to treat 249.4 postoperative complications, 

therefore, a cost of BRL 144.59 to treat each postoperative complication in this group . When 

evaluating the difference in the cost to treat each complication in the two groups, it was 

concluded that with the teleconsultation there was a cost saving of R$ 28.00 per complication. 

There is an incremental cost of R$ 16,436.72 and an occurrence of 81.07 incremental 

complications in the group that had outpatient medical follow-up without teleconsultation. In 

addition, it is observed that the incremental cost-effectiveness ratio (ICER) in the group 

monitored without teleconsultation was R$ 202.75. Conclusion: Nursing care provided through 

teleconsultation in the first postoperative week is more cost-effective in the surgical recovery 

of elderly patients undergoing cataract surgery when compared to conventional medical follow-

up. The assistance model through teleconsultation proved to be an important technology, for 

preventing postoperative complications and reducing costs for the institution, allowing a better 

allocation of available resources. 

 

Keywords: Telenursing. Remote Consultation. Nursing Care. Health Technology Assessment. 

Nursing. 
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RESUMEN 

 

MACHADO, T.M.D. Análisis coste-efectividad de la teleconsulta realizada por enfermeras 

en la recuperación quirúrgica de pacientes ancianos operados de catarata. Tesis 

(Doctorado Académico en Ciencias del Cuidado de la Salud) - Escuela de Enfermería Aurora 

de Afonso Costa, Universidad Federal Fluminense, Niterói, 2022. 

 
Introducción: La cirugía de catarata ha sido cada vez más frecuente, principalmente por el aumento 

de la población anciana. Por ello, es necesario el uso de tecnologías para el seguimiento de los 

pacientes en el postoperatorio de la cirugía de cataratas y la detección precoz y eficiente de las 

complicaciones que, a su vez, incrementan los costes hospitalarios. Entre las tecnologías se destaca 

la Teleconsulta regulada por la Resolución COFEN N° 634/2020. Objetivo: Realizar un análisis de 

costo-efectividad del modelo de atención mediante tecnología de teleconsulta realizada por 

enfermeras a pacientes adultos mayores operados de catarata. Método: Se trata de un análisis de 

costo-efectividad realizado en la perspectiva del Sistema Único de Salud (SUS) y basado en datos 

de un Ensayo Clínico Aleatorizado realizado previamente. El modelo elegido fue el Árbol de 

Decisión, con un horizonte temporal de 7 días, cuya medida de efectividad fue la existencia de 

complicaciones postoperatorias. Sesenta y un prontuarios de pacientes que participaron del Ensayo 

Clínico Aleatorizado fueron recuperados del sector de archivo de un hospital público universitario 

de Niterói-RJ, de los cuales 32 son pacientes que tuvieron seguimiento médico ambulatorio más la 

Teleconsulta realizada por Enfermera (tratamiento A), mientras que 29 son de pacientes de edad 

avanzada que solo tuvieron seguimiento médico ambulatorio (tratamiento B). La recolección de 

información sobre los pacientes, como sexo, edad, comorbilidades, complicaciones postoperatorias, 

medicamentos utilizados por los pacientes y la realización de exámenes, se obtuvo mediante la 

evaluación de los registros en las historias clínicas. Los datos relacionados con los costos directos 

de los materiales para el tratamiento (apósitos, medicamentos y pruebas) fueron recopilados de la 

Base de Datos de Precios en Salud del Ministerio de Salud. Los costos del profesional de enfermería 

fueron calculados según salarios base obtenidos de la Secretaría del Trabajo e Ingresos del Estado 

y según el Consejo Federal de Enfermería. Para el análisis de los datos insertados en el modelo de 

decisión se utilizó el Software Treeage Pro versión 2015. Resultados: El seguimiento médico 

ambulatorio más la teleconsulta tuvo un costo promedio de R$ 19.625,31 para tratar 168,33 

complicaciones posoperatorias. Por lo tanto, el costo de tratar cada complicación fue de R$ 116,59 

reales en este grupo. Mientras que el seguimiento médico ambulatorio (sin teleconsulta) tuvo un 

costo de R$ 36.062,03 para tratar 249,4 complicaciones posoperatorias, por lo tanto, un costo de 

R$ 144,59 para tratar cada complicación posoperatoria en este grupo. Al evaluar la diferencia en el 

costo de tratar cada complicación en los dos grupos, se concluye que con la teleconsulta hubo un 

ahorro de costos de R$ 28,00 reales por complicación. Hay un costo incremental de R$ 16.436,72 

y una ocurrencia de 81,07 complicaciones incrementales en el grupo que tuvo seguimiento médico 

ambulatorio sin teleconsulta. Además, se observa que la relación costo-efectividad incremental 

(ICER) en el grupo monitoreado sin teleconsulta fue de R$ 202,75 reales. Conclusión: La atención 

de enfermería brindada a través de la teleconsulta en la primera semana del postoperatorio es más 

costo-efectiva en la recuperación quirúrgica de los pacientes ancianos operados de cataratas en 

comparación con el seguimiento médico convencional. El modelo de asistencia a través de la 

teleconsulta demostró ser una tecnología importante, para la prevención de complicaciones 

postoperatorias y reducción de costos para la institución, permitiendo una mejor asignación de los 

recursos disponibles. 

 

Descriptores: Teleenfermería. Consulta Remota. Cuidado de Enfermera. Evaluación de 

Tecnologías Sanitarias. Enfermería. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1APRESENTAÇÃO DA TESE  

 

A presente pesquisa defende a tese de que o “Modelo assistencial de teleconsulta 

realizada pelo enfermeiro para idosos submetidos à cirurgia de catarata é mais custo-efetivo 

que o tratamento convencional”. A proposta desta tese dá continuidade ao estudo realizado no 

Mestrado Acadêmico de um ensaio clínico randomizado (MACHADO et al., 2019), cujo 

objetivo foi avaliar o efeito da teleconsulta realizada pelo enfermeiro na recuperação de idosos 

submetidos à cirurgia de catarata. Observou-se neste estudo que a incidência de complicações 

cirúrgicas foi menor no grupo acompanhado por telefone em relação ao grupo controle, levando 

a concluir que pacientes acompanhados por telefone têm chances menores de apresentar 

complicações no pós-operatório. Além disso, observou-se grande demanda de orientações até 

o quarto dia de pós-operatório, principalmente referente ao controle do desconforto, uso do 

tampão ocular, limpeza do olho operado, utilização do colírio, uso de óculos escuro e 

orientações quanto ao autocuidado (MACHADO et al., 2019). 

No estudo supracitado, a teleconsulta realizada pelo enfermeiro a pacientes idosos em 

pós-operatório de facectomia testou a efetividade das orientações de enfermagem no pós-

operatório: cuidados com o olho operado, administração correta do colírio, alimentação 

adequada, controle da dor, orientações para prevenção de quedas, diminuição da ansiedade e 

esclarecimento de dúvidas existentes, aumentando o vínculo profissional-paciente e a satisfação 

de quem recebe os cuidados (MACHADO et al., 2019; MACHADO et al., 2020). No entanto, 

houve uma lacuna do custo dessa intervenção quando comparada ao convencional, ou seja, se 

a intervenção foi custo-efetiva que merece sua implementação nos cenários de prática. 

Cabe ressaltar que o uso da teleconsulta vem aumentando, ainda mais no contexto da 

pandemia, onde os serviços implantaram a teleconsulta rapidamente sem uma estrutura 

planejada, sendo posteriormente autorizada pela Resolução COFEN de nº 634/2020. Dessa 

forma, nesta tese, ocorre um esforço para fornecer dados de alta qualidade para avaliar o custo-

benefício. Tendo em vista que a utilização do telefone nos serviços de saúde possui como 

facilidade: rápido acesso do paciente ao profissional de saúde, diminuição do tempo de espera 

para a consulta, redução do tempo e custo na locomoção dos pacientes, além de possibilitar 

aumento na frequência dos contatos e facilitar o retorno ao paciente (MACHADO et al., 2020; 

SANTANA et al., 2018; BARBOSA E SILVA, 2017; DELPHINO, SOUZA E SANTANA, 

2016; VASCONCELOS et al., 2013; REZENDE et al., 2010). 



18 

 

Destaca-se que esta tese está vinculada ao Projeto “Central de Telemonitoramento de 

Idosos: TELE_IDOSO_RIO - Edital 06/2013 Pró-Idoso”, financiado pela Fundação Carlos 

Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ). Corresponde a um 

projeto tecnológico de desenvolvimento de uma rede inteligente de Tecnologias da 

Comunicação e Informação (TCI), do tipo experimental, longitudinal, realizado 

simultaneamente com sete cirurgias diferentes (facectomia, prostatectomia, colectomia, 

gastrectomia, colecistectomia, hérnias, osteossíntese). Os participantes são idosos no pós-alta 

hospitalar e a intervenção terapêutica, a teleconsulta, denominada pela Classificação das 

Intervenções de Enfermagem (NIC), como Acompanhamento por Telefone.     

 

1.2 PROBLEMÁTICA  

 

Atualmente, a sociedade percorre velozmente um caminho rumo a um perfil demográfico 

cada vez mais envelhecido em decorrência do aumento da expectativa de vida pela melhoria 

nas condições de saúde e da queda da taxa de fecundidade e mortalidade. Segundo pesquisa do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2018), a população brasileira manteve a 

tendência de envelhecimento dos últimos anos e ganhou 4,5 milhões de idosos desde 2015, 

superando a marca dos 30 milhões em 2019. Para 2030, a estimativa é de que 18,6% da 

população será idosa, e, em 2060, de 33,7%, ou seja, a cada três pessoas na população, uma 

terá, ao menos, 60 anos de idade. Estima-se que em 2050 existirão mais de 2 bilhões de pessoas 

com mais e 60 anos no mundo (BARBOSA et al., 2019). 

Com o processo de envelhecimento, ocorrem declínio e alterações nas funções e sistemas 

do corpo humano, levando à ocorrência de doenças crônicas não transmissíveis, fator que 

aumenta a demanda de atendimentos nos serviços de saúde e dos procedimentos clínicos e 

cirúrgicos nessa faixa etária (SIMIELI, PADILHA E TAVARES, 2019; LIMA et al., 2015).  

Como também afirma Cavalcanti e Jucá (2016), o aumento da sobrevida do idoso 

brasileiro aumenta o número de cirurgias a que são submetidos os pacientes com mais de 65 

anos. Logo, pelo menos, um em cada quatro pacientes cirúrgicos tem 65 anos ou mais. Nesse 

contexto, o tratamento cirúrgico do paciente idoso tem sido um desafio ao minimizar situações 

patológicas, devolvendo o indivíduo o mais breve possível para sua rotina habitual sob pena de 

subtrair-lhe a funcionalidade (BARBOSA et al., 2019; VENDITES, ALMADA-FILHO E 

MINOSSI, 2010; SILVA et al., 2021) 

À medida que se envelhece, aumenta-se a vulnerabilidade dos idosos à catarata, que 

consiste na opacidade parcial ou total do cristalino, podendo apresentar graus variáveis de 
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densidade, tamanho e localização, e, em geral, é causada pelo envelhecimento (COSTA et al., 

2021; DOMINGUES et al., 2016).  

De acordo com López (2018) e Domingues et al. (2016), a catarata é a causa mais 

prevalente de cegueira reversível no mundo, sendo responsável por aproximadamente 50% dos 

50 milhões de casos, e acometendo 12% a 50% de pessoas acima de 65 anos e 75% dos 

indivíduos acima de 70 anos. É uma questão de saúde pública intimamente relacionada com o 

aumento da expectativa de vida no Brasil e no mundo. Além disso, as alterações em relação ao 

campo visual, acuidade, propriocepção, contraste ou ofuscamento estão associadas com o perfil 

de morbimortalidade, desempenho físico, qualidade de vida dos idosos e fatores psicossociais, 

como ansiedade, depressão e preocupação com o risco de queda (DOMINGUES et al., 2016; 

SILVA et al., 2021). 

Na maioria das pessoas com idade igual ou superior a 80 anos, a catarata é responsável 

por 50% dos casos de perda total de visão, sendo que 85% das cataratas são senis (consideradas 

um processo normal de envelhecimento), em que, para a recuperação da capacidade visual, a 

cirurgia é a única opção de tratamento (COSTA et al., 2021). 

Desse modo, a catarata é passível de reversão por intervenção cirúrgica apropriada, 

denominada facectomia, também conhecida como cirurgia de extração de catarata, cujo tempo 

de recuperação previsto para o retorno das atividades laborais está entre três a sete dias, se o 

trabalho não exigir grandes esforços (MEEKER e ROTHROCK, 2011; DOMINGUES et al., 

2016). A facoemulsificação é a técnica cirúrgica mais utilizada, pela rápida recuperação visual 

e reduzido índice de complicações intraoperatórias. É um procedimento cirúrgico realizado em 

regime ambulatorial, o que possibilita o regresso à casa no próprio dia da cirurgia (ou até às 

24h após a cirurgia), podendo a recuperação da cirurgia ocorrer em ambiente domiciliar 

(COSTA et al., 2021; SAAD FILHO et al., 2020). 

A cirurgia de catarata tem sido cada vez mais frequente, o que se deve ao aumento da 

expectativa de vida da população, à intervenção cirúrgica mais precoce e ao aprimoramento da 

técnica operatória. Possibilita a restauração da visão, apresenta alta eficiência, favorável custo-

benefício no tratamento da doença e na reabilitação visual do indivíduo (COSTA et al., 2021; 

LIMA et al., 2015). De acordo com dados do DATASUS, em 2019, foram realizadas, no estado 

do Rio de Janeiro, em média 790,8 cirurgias oftalmológicas, enquanto que, em 2018, foram em 

média 736,6 desses procedimentos cirúrgicos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019). 

Contudo, sabe-se que a população idosa, possui uma predisposição a complicações 

cirúrgicas devido às alterações características do envelhecimento e comorbidades associadas. 

O processo de senescência provoca mudanças fisiológicas em todos os sistemas que podem 
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trazer risco elevado ao idoso submetido a cirurgia, devido à capacidade reduzida de manter 

equilíbrio hídrico, de manutenção da temperatura corporal, complacência pulmonar diminuída, 

comprometimento circulatório relacionado a processos ateroscleróticos, além de comorbidades 

agravantes do estado geral do idoso, como hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus 

(TEIXEIRA et al., 2018; NASCIMENTO, BREDES E MATTIA, 2015). A incidência de 

complicações pós-operatórias está diretamente relacionada à idade, à presença de 

comorbidades, como também à urgência da operação. 

O maior risco de complicações operatórias em idosos pode estar associado às 

vulnerabilidades, às fragilidades, à alta prevalência de doenças agudas e crônicas e às alterações 

fisiológicas e homeostáticas próprias da idade, fazendo com que recorram com maior 

frequência aos serviços de saúde e apresentem internações e reinternações hospitalares mais 

prolongadas (TEIXEIRA et al., 2018). 

No caso da cirurgia de extração de catarata, as taxas de complicações variam na 

literatura de 2,0 a 14,7% (LOPEZ, 2018; MEIRELES et al., 2020). Sendo as principias: 

aumento da pressão intraocular, edema de córnea, opacidade de cápsula posterior, processo 

inflamatório e endoftalmite. Sendo essa última a mais temida de qualquer cirurgia ocular, 

consistindo uma infecção grave e rápida de todas as estruturas do olho, sendo o uso de 

antibióticos na forma de colírios fundamental (LOPEZ, 2018; CARVALHO et al., 2017; 

MEIRELES et al., 2020). Metade destas complicações pode ser evitada por meio da melhora 

da comunicação e redução de danos ao paciente (KARA-JUNIOR et al., 2015). 

As complicações cirúrgicas são indicativas de retardo na recuperação, fenômeno de 

interesse global, que afeta os resultados do cuidado e onera os custos do tratamento. Essas 

complicações podem trazer vários prejuízos aos pacientes, sendo a morte o maior deles, além 

de contribuir para o aumento dos custos hospitalares (MEIRELES et al., 2020; RIBEIRO, 

2017). 

As infecções de sítio cirúrgico (ISC), importante complicação decorrente de 

procedimentos cirúrgicos, são consideradas importante agravo à saúde, por resultar em elevada 

mortalidade, prolongamento da hospitalização e aumento do custo da assistência (LEONCIO 

et al., 2019; REIS E RODRIGUES, 2017; LEAL E VILELA, 2021). Esse tipo de complicação 

cirúrgica ocupa a terceira posição entre todas as infecções em serviços de saúde, compreende 

14% a 16% daquelas encontradas em pacientes hospitalizados, está relacionada a 

procedimentos cirúrgicos, com ou sem colocação de implantes, em pacientes internados ou 

ambulatoriais (ANVISA, 2017). As ISC acometem diferentes planos anatômicos, podendo 

ocorrer em até 30 dias após o procedimento cirúrgico ou em até um ano se houver implante de 
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prótese (ANVISA, 2017). No caso da cirurgia de catarata, as complicações cirúrgicas ocorrem, 

na maioria dos casos, nos primeiros sete dias de pós-operatório (DELPHINO, SOUZA E 

SANTANA, 2016; MACHADO et al., 2019; MACHADO et al., 2020), com tempo de 

recuperação previsto entre três a sete dias, se o trabalho não exigir grandes esforços (MEEKER 

e ROTHROCK, 2011).  

Segundo Leal e Vilela (2021), a infecção de sítio cirúrgico compromete 2% a 5,0% dos 

pacientes cirúrgicos, que, por sua vez, têm a estadia hospitalar aumentada em 9,7 dias, com 

custo aproximado de US$20.842,00 por pessoa, gerando grande impacto financeiro (LEAL E 

VILELA, 2021). Em estudos realizados no Brasil, observou-se que o custo de pacientes com 

infecção hospitalar foi 20,4 vezes maior quando comparado aos pacientes sem infecção 

hospitalar (LEAL E VILELA, 2021). Nos Estados Unidos, estima-se um total de 1,7 milhão de 

pacientes diagnosticados com infecções hospitalares anualmente, dos quais quase 100.000 

evoluem para óbito, resultando em custos de mais de US$30 bilhões/ano (LEAL E VILELA, 

2021; LEONCIO et al., 2019). 

Apesar das modernas técnicas cirúrgicas, dos cuidados altamente especializados e da 

profilaxia antibiótica, as infecções permanecem, ainda, como importante causa de 

morbimortalidade, aumento do tempo e do custo da hospitalização. Os custos com as 

complicações cirúrgicas, especificamente as infecções hospitalares, podem ser divididos em 

diretos (médicos e não médicos), indiretos e imensuráveis (também chamados de intangíveis). 

Ao que se refere aos custos diretos, pode-se dizer que decorrem dos cuidados de saúde ou do 

tratamento de doenças, podendo ser arcados pelo paciente, pelo governo ou plano privado. Os 

custos diretos médicos representam despesas com serviços médicos, internação hospitalar, 

exames diagnósticos, medicamentos, dentre outros. Já os custos diretos não médicos se referem 

aos custos advindos dos pacientes ou familiares como resultado direto da doença ou do 

tratamento, por exemplo, gastos com transporte para ir ao tratamento (LEAL E VILELA, 2021; 

GARSKE et al., 2018; IZAÍAS et al., 2014). 

Por sua vez, os custos indiretos referem-se ao paciente e a terceiros e estão relacionados 

à diminuição de produtividade devido à condição de saúde do paciente, já que pode levar a 

perda de funções orgânicas e de trabalho. Eles demonstram perdas de produtividade para a 

sociedade, em decorrência de absenteísmo e mortalidade. O tempo de trabalho perdido pelo 

acompanhante devido à doença de seu familiar também é computado como custo indireto 

(LEAL E VILELA, 2021; GARSKE et al., 2018; IZAÍAS et al., 2014).  

 Já os custos imensuráveis ou intangíveis tentam captar o custo social e psíquico como 

dor, sofrimento do paciente e da família, além das limitações impostas pela doença, que afetam 
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diretamente a qualidade de vida, pois podem originar a inatividade de algum membro, a perda 

funcional de um órgão ou, até mesmo, a morte relacionada à infecção hospitalar. Embora devam 

ser citados, os estudos econômicos normalmente não incluem os custos intangíveis em suas 

estimativas devido à dificuldade para sua valoração (LEAL E VILELA, 2021; GARSKE et al., 

2018; IZAÍAS et al., 2014).  

De acordo com Santos et al. (2017), essas complicações oneram a assistência por serem 

responsáveis pelo aumento do período de internação, necessitando do uso de terapia anti-

inflamatória, antibiótica, testes adicionais de diagnóstico e até mesmo novos procedimentos 

cirúrgicos. Logo, os idosos têm duas vezes mais chances de risco de morte ou de passar algum 

tempo na unidade de tratamento intensivo, e cinco vezes mais chances de serem readmitidos 

após a alta (REIS E RODRIGUES, 2017; ANVISA, 2017).  

De acordo com os dados da Associação Nacional de Hospitais Privados (ANAHP, 

2021), cerca de 73% dos custos hospitalares no Brasil com cirurgias, em geral, são 

determinados pela permanência hospitalar ou pelo retorno do paciente ao hospital, sendo essas 

duas medidas uma forma de avaliar os impactos econômicos nas instituições. Ressalta-se que o 

alto custo das hospitalizações tem sido um importante motivador para a redução do tempo de 

internação e alta hospitalar precoce.  

Para tanto, o paciente necessita de orientações sobre como proceder no pós-operatório, 

conforme as suas necessidades. Costa et al. (2021) afirma que a preparação do paciente para o 

domicílio é complexa pela necessidade imperiosa de promover o potencial de autonomia do 

doente em prol do sucesso cirúrgico. Sendo assim, a preparação do idoso para o domicílio após 

a cirurgia de catarata torna-se fundamental, devendo o enfermeiro assumir-se como facilitador 

neste processo recuperação cirúrgica. É importante que os enfermeiros consigam perceber o 

significado daquela experiência para o paciente e família, avaliar o seu estado físico, emocional 

e as condições ambientais para uma recuperação cirúrgica plena (COSTA et al., 2021).  

Atualmente, há uma tendência de execução de cirurgias no menor período possível, 

denominadas fast-track, nas quais o paciente permanece o menor tempo possível na sala de 

recuperação cirúrgica anestésica (KEHLET E WILMORE, 2008; KEHLET E SLIM, 2012; 

LIMA et al., 2019). Este conceito fast-track surgery (cirurgia de via rápida; cirurgia acelerada), 

iniciado por Kehlet (1997), na década de 1990, tem como principal objetivo a redução no tempo 

de internação pós-operatória, através de uma melhor recuperação usando uma abordagem de 

equipe multidisciplinar (HOFFMANN E KETTELHACK, 2012; NOGUEIRA E MONTEIRO, 

2010; LIMA et al., 2019). Enfatiza-se a redução do período de internação bem como do tempo 
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disponível, incluindo o tempo para o fornecimento de informações ao paciente no retorno ao 

domicílio. 

Sendo assim, nas cirurgias fast-track, os pacientes, principalmente o idoso, podem vir a 

apresentar dúvidas com relação aos cuidados realizados em seu domicílio, uma vez que o 

período de internação torna-se cada vez mais curto, impossibilitando a compreensão de como 

seguir os cuidados necessários em casa e aumentando, assim, o risco de desenvolver 

complicações pós-operatórias.  

Na prática, as orientações pós-operatórias são tipicamente oferecidas ao paciente de uma 

só vez, logo após a cirurgia ou pouco antes da alta hospitalar, tornando difícil avaliar 

efetivamente o grau de compreensão e capacidade de reprodução pelo paciente ou pessoas que 

estarão envolvidas no cuidado em casa (PINTO, MATIAS E SARNADAS, 2020; 

SEBASTIANI E MAIA, 2012). Ensinar os cuidados pós-operatórios aos pacientes no retorno 

domiciliar exige instruções detalhadas para que se tornem habilitados nas necessidades 

especiais de autocuidado após a cirurgia (PINTO, MATIAS E SARNADAS, 2020; 

SEBASTIANI E MAIA, 2012).  

A compreensão parcial das orientações pode afetar a recuperação do paciente e aumentar 

a incidência de complicações pós-operatórias, cabendo aos profissionais de saúde envolvidos 

criar meios que facilitem o entendimento e a reprodução dos cuidados necessários para a 

completa recuperação do paciente (DOMINGUES et al., 2017). 

Reis e Rodrigues (2017) afirmam que a vigilância do paciente cirúrgico, na maioria das 

instituições, ocorre apenas durante o período de internação. Contudo, reforçam que pacientes 

submetidos a procedimentos cirúrgicos devem ser acompanhados no período de internação e 

com a mesma cautela após a alta, pois, estatisticamente, de 12% a 84% das infecções de sítio 

cirúrgico são diagnosticadas quando o paciente não mais está no hospital, o que enfatiza a 

relevância da vigilância pós-alta (REIS; RODRIGUES, 2017; ANVISA, 2013). 

Sendo assim, considerando os princípios das cirurgias fast-track e a sua importância na 

redução de infecção de sítio cirúrgico, torna-se necessária a utilização de diferentes tecnologias 

para acompanhamento pós-operatório de idosos após a alta hospitalar e detecção de problemas 

de forma precoce e eficiente, tendo em vista a redução do tempo de internação com consequente 

redução do tempo para fornecimento de orientações. Além das especificidades do paciente 

idoso submetido à cirurgia de catarata, como por exemplo, a redução da acuidade visual, 

limitação motora, incapacidade cognitiva, instabilidade postural e risco de quedas (BARBOSA 

E SILVA, 2017; SCHMITZ et al., 2017; MONTGOMERY et al., 2015). 
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Para isso, tem-se desenvolvido tecnologias aplicadas para continuidade do cuidado ao 

idoso em domicílio: a) acompanhamento por ligações telefônicas; b) realização de 

videoconferência; c) envio de mensagens de celular via SMS (Short Message Service) ou via 

aplicativo de mensagens (ex: Whatsapp); d) plataformas digitais; e) sensores ou robôs com 

inteligência artificial; f) sistema de monitoramento noturno; g) sistema de monitorização e 

localização por GPS; h) estímulos por comandos verbais; i) assistência de navegação robotizada 

(MACHADO et al., 2020; DELPHINO, SOUZA E SANTANA, 2016; SANTANA et al., 2018; 

MAIA et al., 2018; BARBOSA E SILVA, 2017; SCHMITZ et al., 2017; MONTGOMERY et 

al., 2015) 

Cada tecnologia adicionada ao processo de cuidar e aos sistemas organizacionais permite 

continuidade dos cuidados em domicílio, oferece ensino e orientações pertinentes conforme 

necessidade de cada paciente, melhora a qualidade do cuidado, diminui os eventos adversos e 

erros (DELPHINO, SOUZA E SANTANA, 2016; SANTANA et al., 2018; MAIA et al., 2018; 

TEMÓTEO et al., 2019). Para a enfermagem, o uso de tecnologias no cuidar baseia-se no 

conhecimento técnico e científico, na observação do cotidiano e na preocupação com o bem-

estar, tanto do cuidador como do sujeito a ser cuidado (TEMÓTEO et al., 2019). 

Na assistência à saúde prestada através do uso de tecnologias de acompanhamento remoto, 

alguns termos têm surgido, como por exemplo: telessaúde, telemedicina, telenfermagem, 

telecuidado, telemonitoramento e teleconsulta (MACHADO et al., 2020; DELPHINO, SOUZA 

E SANTANA, 2016; MONTGOMERY ET AL., 2015; BLAKE, 2008; ORGANIZAÇÃO 

PANAMERICANA DE SAÚDE, 2016; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012). 

A Telessaúde refere-se à prestação de serviços de atenção à saúde por meio do uso de 

tecnologias de informação e comunicação, de forma a superar a barreira da distância e 

aproximar os serviços de saúde; evitar os deslocamentos desnecessários de pacientes e 

profissionais de saúde; promover acesso e melhorar a qualidade da assistência com apoio à 

tomada de decisão pelos profissionais; reduzir o tempo para atendimentos ou diagnósticos 

especializados; compartilhar e coordenar e recursos geograficamente distribuídos, otimizando 

seu uso e garantindo a oferta qualificada de diferentes especialidades em saúde. A Telessaúde 

possibilita a interação entre profissionais de saúde ou entre estes e seus pacientes, bem como o 

acesso remoto a recursos de apoio diagnósticos ou até mesmo terapêuticos (ORGANIZAÇÃO 

PANAMERICANA DE SAÚDE, 2016; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012). 

Referente ao Telemonitoramento, pode-se dizer que corresponde ao monitoramento a 

distância de parâmetros de saúde e/ou doença de pacientes por meio das tecnologias de 

informação e comunicação (áudio, vídeo e outras tecnologias). Dados como medidas de sinais 
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vitais, glicemias e sintomas clínicos são verificados na casa do paciente e enviados para 

avaliação do profissional de saúde. Sua utilização tem sido associada à redução de consultas 

em emergências, redução de hospitalizações e redução da duração da internação, sendo uma 

alternativa para suporte ao cuidado de pacientes portadores de doenças crônicas 

(ORGANIZAÇÃO PANAMERICANA DE SAÚDE, 2016; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2012). 

A Telemedicina, por sua vez, está relacionada a uma categoria existente dentro da própria 

telessaúde, referente ao uso de tecnologias que proporcionam a troca de informações entre 

médicos e pacientes, mesmo que a distância (MACHADO et al., 2020; DELPHINO, SOUZA 

E SANTANA, 2016). Já a Telenfermagem, que também integra a telessaúde, é caracterizada 

pelo uso de recursos tecnológicos para a realização da prática de enfermagem a distância nas 

dimensões assistencial, educacional ou de pesquisa (ORGANIZAÇÃO PANAMERICANA DE 

SAÚDE, 2016; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012; SANTANA et al., 2018). 

O Telecuidado corresponde à prestação de orientações e cuidados de enfermagem a 

distância, por meio de ligações telefônicas, vídeoconferência, consultas virtuais e/ou mensagens 

de celular. Faz parte de um sistema integrado, que define atividades de saúde que são realizadas 

a distância (MACHADO et al., 2020; DELPHINO, SOUZA E SANTANA, 2016). Por fim, 

destaca-se o termo Teleconsulta, que, na área da enfermagem, refere-se à prática regulamentada 

pela Resolução COFEN de nº 634/2020. Neste estudo, utilizou-se o termo Teleconsulta para 

monitoramento de pacientes em pós-operatório de cirurgia de catarata e detecção de 

complicações de forma precoce e eficiente.  

Considerando a Resolução COFEN de nº 568/2018, que regulamenta o funcionamento 

dos Consultórios e Clínicas de Enfermagem; a pandemia provocada pelo novo coronavírus 

(COVID-19) em 2020; e a importância da participação dos enfermeiros no combate à pandemia 

mediante consultas, esclarecimentos, encaminhamentos e orientações, principalmente nesses 

momentos de isolamento social em que as pessoas precisam de acesso a informações seguras e 

com possibilidade de atendimento sem deslocamentos às unidades de saúde, foi criada, em 26 

de março de 2020, a Resolução COFEN Nº 634/2020, que autorizou e normatizou, “ad 

referendum” do Plenário do COFEN, a Teleconsulta de enfermagem como forma de combate 

à pandemia provocada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) mediante consultas, 

esclarecimentos, encaminhamentos e orientações com uso de meios de tecnologia de 

informação e comunicação, com recursos audiovisuais e dados que permitam o intercâmbio a 

distância entre o enfermeiro e o paciente de forma simultânea ou de forma assíncrona (COFEN, 

2020), dando ainda mais destaque às possibilidades do atendimento remoto, de 
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acompanhamento sensível e qualificado, mantendo a continuidade do cuidado.  E com essa 

visibilidade, estudos de custos podem auxiliar na avaliação dessas novas tecnologias para o 

cuidado, que parecem, com a pandemia, terem “vindo para ficar”. 

Cabe ressaltar que os meios eletrônicos utilizados para a teleconsulta devem ser 

suficientes para resguardar, armazenar e preservar a interação eletrônica entre o enfermeiro e 

seu paciente, respeitando-se os preceitos estabelecidos no Código de Ética dos Profissionais da 

Enfermagem no que tange à integridade, em todos os seus aspectos, das informações resultantes 

da consulta, que constituirá o registro de atendimento do paciente (COFEN, 2020).    

Desta forma, tornam-se obrigatórios, nas teleconsultas, os seguintes registros 

eletrônicos/digitais: identificação do enfermeiro e da clínica de enfermagem; termo de 

consentimento do paciente, ou de seu representante legal, que pode ser eletrônico (e-mail, 

aplicativos de comunicação ou por telefone); identificação e dados do paciente; registro da data 

e hora do início e do encerramento da teleconsulta; histórico do paciente; observação clínica; 

diagnóstico de enfermagem; plano de cuidados, bem como a avaliação de enfermagem e/ou 

encaminhamentos (COFEN, 2020).    

Acredita-se que a implantação, manutenção e consolidação de uma ampla rede de 

comunicação entre os serviços de saúde, permite a efetivação das redes de atenção à saúde, 

visto que não há rede sem aproximação entre os profissionais que a compõem. Essa 

aproximação não necessita ser presencial, podendo ser apenas de comunicação, desde que 

efetiva e dirigida a resolver os problemas de integração que impedem que as pessoas obtenham 

o cuidado certo, no tempo certo, no lugar certo, com o custo certo, com a qualidade certa, de 

forma humanizada (MENDES, 2011). 

De acordo com Sebastiani e Maia (2012), durante a assistência pós-operatória, a 

comunicação torna-se essencial para promover as orientações e, assim, evitar complicações. 

Segundo os autores, as complicações pós-operatórias podem ser minimizadas ou evitadas pelo 

processo educativo do cliente cirúrgico durante o período perioperatório. O processo ensino-

aprendizagem promove a minimização da ansiedade e das complicações pós-operatórias, como 

também, a participação ativa do paciente no processo de reabilitação (COSTA et al., 2021; 

SEBASTIANI E MAIA, 2012).  

Nesse cenário, para orientar os cuidados de enfermagem específicos para a recuperação 

cirúrgica, destaca-se a Resolução COFEN de nº 358/2009, que dispõe sobre a Sistematização 

da Assistência de Enfermagem (SAE) e a implementação do Processo de Enfermagem (PE) em 

ambientes públicos ou privados em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem. De 

acordo com esta resolução, cabe ao enfermeiro, privativamente, o diagnóstico de enfermagem 
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acerca das respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do 

processo saúde e doença, bem como a prescrição das ações ou intervenções de enfermagem a 

serem realizadas, face a essas respostas. 

Sendo assim, torna-se fundamental que essas novas tecnologias incorporadas ao cuidado 

à saúde sejam avaliadas quanto aos seus efeitos e custos envolvidos. Dessa forma, a avaliação 

de tecnologias em saúde (ATS) visa sintetizar os conhecimentos produzidos por meio de 

pesquisas e pode ser realizada através da análise das evidências de segurança, eficácia, 

efetividade no mundo real, custos, custo-efetividade e custo-utilidade (BRASIL, 2011; 

BRASIL 2009; LISBOA E CAETANO, 2020).  

Atualmente, a crescente evolução de tecnologias da informação vem transformando a 

sociedade. Os temas tecnologia e inovação tecnológica estão em pauta nos meios de 

comunicação e nas agendas de governos, empresas, agências de fomento a pesquisas e diversas 

organizações sociais, com forte influência no setor saúde. Tal desenvolvimento tecnológico tem 

desencadeado um reconhecimento tanto da atual sociedade como do conhecimento e da 

tecnologia (PEREIRA JÚNIOR, SARDINHA E JESUS, 2020; LORENZETTI, et al., 2012). 

Quando há necessidade de uma tomada de decisão sobre uma determinada tecnologia 

utilizada para prevenção, diagnóstico, tratamento ou reabilitação a serem incorporados ou não 

pelo sistema, as avaliações econômicas representam um importante instrumento nos processos 

de decisão e alocação de recursos em saúde (BRASIL, 2009), dentre elas, destaca-se, neste 

estudo, a análise de custo-efetividade. 

De forma similar, a área da saúde também vem se transformando em função do 

crescimento e das inovações tecnológicas. Tal fato tem sido marcado pela introdução de grande 

volume de tecnologias, instrumentos, recursos diagnósticos e terapêuticos, produzindo 

mudanças significativas nas práticas de saúde cotidianas, nos processos de diagnóstico e de 

terapêutica utilizada (GUIMARÃES et al., 2018; BAPTISTA ET AL., 2011).  

Estudos apontam que a teleconsulta permite aos profissionais especializados monitorar 

a distância a recuperação cirúrgica do paciente para atuar em situações de um estado anormal, 

e tem como finalidade: promover a continuidade de cuidados em domicílio, realizar orientações 

pertinentes conforme a necessidade do paciente e família, auxiliar e incentivar o idoso a realizar 

o autocuidado de forma adequada, diminuir a ansiedade e sanar dúvidas, promover a 

recuperação plena no tempo esperado para cada cirurgia, melhorar a qualidade do cuidado e 

diminuir possíveis eventos adversos e erros (MACHADO et al., 2020; SANTANA et al., 2018; 

DELPHINO, SOUZA E SANTANA, 2016; MAIA et al., 2018; TEMÓTEO et al., 2019). 
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Segundo pesquisas anteriores, o acompanhamento realizado através da teleconsulta foi 

avaliado como necessário no contexto da necessidade de informação e apoio aos pacientes 

acompanhados no serviço de oftalmologia (FINGER et al., 2010; DELPHINO, SOUZA E 

SANTANA, 2016; SANTANA et al., 2018; MACHADO et al., 2019). Em outros estudos, foi 

possível verificar melhora significativa na adesão ao tratamento da catarata, melhorando, dessa 

forma, a eficiência da prestação de cuidados de saúde em regime ambulatorial de oftalmologia 

(KOSHY et al., 2008; FINGER et al., 2010; BRANNAN et al., 2011; LIN et al., 2012; 

DELPHINO, SOUZA E SANTANA, 2016; SANTANA et al., 2018; MACHADO et al., 2019).  

Com o objetivo de identificar na literatura estudos que abordassem o custo-efetividade 

de um modelo de assistência através de teleconsultas realizadas pelo enfermeiro a pacientes em 

pós-operatório de catarata, realizou-se uma busca nas bases de dados MEDLINE (Medical 

Literature and Retrieval System Online), via PUBMED e ECOS (Base de Dados em Economia 

da Saúde) via BVS (Biblioteca Virtual em Saúde), utilizando os descritores: Idoso; Catarata; 

Extração de Catarata; Oftalmologia; Telessaúde; Telemedicina; Teleenfermagem; 

Teleconsulta; Telephone aftcare; Telephone couseling; Telephone follow-up; Telephone 

utilization; Telephone outcomes; Telenursing care postoperative; Custos de Cuidados de 

Saúde; Custos e Análise de Custo; Custos Diretos de Serviços; Gastos em Saúde; Economia da 

saúde; Economia Médica, com os operadores booleanos OR e AND para realização das 

associações. Como resultado da busca, foram identificados quatro artigos que abordam o custo-

efetividade da teleconsulta na área de oftalmologia no geral (retinopatia diabética e glaucoma), 

contudo, nenhum referente à cirurgia de catarata, evidenciando uma lacuna no conhecimento.  

Além disso, todos os artigos abordam a teleconsulta como forma de rastreio ou diagnóstico 

precoce de doenças como glaucoma e a retinopatia, e não como uma estratégia de intervenção 

de enfermagem mediante orientações a distância. Em todos os estudos, a teleconsulta foi custo-

efetiva em comparação ao acompanhamento tradicional (KANJEE et al., 2012; NGUYEN et 

al., 2016; THOMAS et al., 2015; REIN et al., 2011).  

Sendo assim, considera-se que a teleconsulta realizada pelo enfermeiro pode contribuir 

com a redução dos custos com a saúde ao evitar complicações pós-operatórias, o que geraria 

mais gastos à instituição. Para os autores Albuquerque e Mota (2013) e Guimarães et al. (2018), 

as novas tecnologias em saúde vêm sendo implementadas nas instituições com a finalidade de 

fornecer acessibilidade, custo-efetividade e qualidade da assistência. 

Além disso, estudos de custos na área da enfermagem são relevantes, tendo em vista o 

crescente surgimento de novas tecnologias em saúde, que trouxe desafios aos profissionais de 

enfermagem, com a necessidade de aquisição de conhecimentos sobre economia em saúde. E, 
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consequentemente, a sua aplicação na realização de estudos de custo-efetividade, onde se busca 

a racionalização no processo de alocação de recursos, o equilíbrio entre custos e recursos 

financeiros, e a otimização de resultados. 

Estudos apontam o enfermeiro como o profissional da área de saúde com o maior 

potencial para assegurar uma assistência rentável, ou seja, eficaz em função dos custos. Isso 

ocorre pelo fato dos enfermeiros atuarem em todos os serviços e trabalharem muito próximo da 

clientela, podendo avaliar a assistência prestada, e que por isso, devem ser inseridos nos debates 

sobre políticas financeiras (CORDEIRO et al., 2018; OLIVEIRA et al., 2019; COSTA et al., 

2021). 

Atualmente, as instituições de saúde estão exigindo padrões de qualidade nos serviços, 

cada vez mais estão preocupados na otimização de processos versus custos. Costa et al. (2021) 

afirmam que a qualidade na assistência à saúde remete a uma visão holística sobre todos os 

cuidados prestados aos clientes. Por isso, é significativa a preocupação com os custos da 

assistência, pois o processo de trabalho faz parte de uma engrenagem que movimenta o setor 

financeiro e a forma em que o cuidado é ofertado. 

Mediante a isso, o conhecimento do enfermeiro em gestão de produtos e processos o 

coloca em posição privilegiada para o desenvolvimento de estratégias de investigação dos 

custos da assistência de enfermagem. O foco na gestão de resultados na assistência eficiente e 

no contato próximo com os pacientes, permitem avaliar a assistência prestada e a identificar as 

melhores estratégias de investimento (OLIVEIRA et al., 2019). 

Assim, as atividades desenvolvidas pela enfermagem são fontes permanentes de 

inovação, empregam mão de obra especializada e geram impacto na base da produtividade 

organizacional. Ao adotar práticas inovadoras, a gestão no serviço de enfermagem melhora a 

qualidade de bens e/ou serviços, aumenta a capacidade de produzir saúde e a qualidade de vida 

dos clientes (CORDEIRO et al., 2018). A gestão de custos na enfermagem é um processo 

administrativo que visa à tomada de decisão dos enfermeiros em relação a uma eficiente 

racionalização na alocação de recursos disponíveis e limitados, com o objetivo de alcançar 

resultados coerentes às necessidades de saúde da clientela e às necessidades/finalidades 

institucionais. Para tanto, é necessária a compreensão de um conjunto de princípios e 

conhecimentos de análise econômica que viabilizem a escolha de decisões mais convenientes. 

Mediante ao exposto, justifica-se o desenvolvimento deste estudo em função do 

crescente aumento da população idosa, que, consequentemente, tem acarretado o aumento de 

procedimentos cirúrgicos; do avanço da tecnologia da informação, uma vez que tem se tornado 

parte da vida das pessoas em todo o mundo e contribuído cada vez mais para assistência à saúde 
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através da facilitação da comunicação entre pessoas; além do déficit de estudos que abordem o 

custo-efetividade de um modelo de cuidado específico através da teleconsulta realizada pelo 

enfermeiro para atendimento a este grupo cirúrgico. 

Acredita-se que, quando incorporadas à prática clínica, as tecnologias podem ser uma 

importante ferramenta para o cuidado, visto que podem contribuir para a realização do processo 

de enfermagem e auxiliar os pacientes a alcançarem melhores resultados durante a sua 

recuperação. Portanto, a pesquisa mostra-se relevante para a construção de saberes em 

enfermagem, bem como para a prática clínica, em especial a área de cuidados perioperatórios, 

gerontologia e inovação em saúde.  

Portanto, reitera-se a defesa da TESE de que: o modelo assistencial de teleconsulta 

realizada pelo enfermeiro para idosos submetidos à cirurgia de catarata é mais custo-efetivo 

que o tratamento convencional. 

 

1.3 PERGUNTA DE PESQUISA  

 

A pergunta de pesquisa foi construída de acordo com a estratégia PICO, que representa 

um acrônimo para Pacientes, Intervenção, Comparação e “Outcomes” (Desfecho). Segundo as 

Diretrizes Metodológicas para realização de avaliações econômicas do Ministério da Saúde 

(2014), toda avaliação econômica deve estar orientada por uma questão de estudo bem definida, 

que responda ao acrônimo PICO. Essa questão de pesquisa delimitará o escopo do estudo e 

indicará o desenho da pesquisa e a técnica mais apropriada 

 

P – Idosos em pós-operatório de facectomia 

I – Teleconsulta realizada pelo enfermeiro 

C – Tratamento convencional (acompanhamento pós-operatório sem a Teleconsulta) 

O – Complicações cirúrgicas na primeira semana de pós-operatório 

  

 A teleconsulta realizada pelo enfermeiro é mais custo-efetiva na recuperação cirúrgica de 

idosos submetidos à facectomia quando comparado ao tratamento convencional, tendo 

como medida de desfecho de efetividade complicações cirúrgicas na primeira semana de 

pós-operatório? 

 

 



31 

 

1.4 OBJETIVO GERAL  

 

 Realizar uma análise de custo-efetividade do modelo assistencial utilizando a tecnologia 

da teleconsulta realizada pelo enfermeiro a idosos submetidos à facectomia.  

 
1.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Desenvolver um modelo de árvore de decisão que contemple as variáveis contidas na 

produção de saúde do pós-operatório. 

 Estimar a efetividade e os custos das intervenções avaliadas. 

 Estabelecer a razão de custo-efetividade incremental de uma complicação no cenário da 

teleconsulta e no cenário sem a teleconsulta. 

 Propor um modelo de assistência utilizando a teleconsulta realizada pelo enfermeiro para 

idosos submetidos à facectomia. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA  

 

2.1MODELOS ASSISTENCIAIS PARA A PRÁTICA DE ENFERMAGEM 

 

O sistema de prestação de cuidados de saúde está em constante mudança, com o objetivo 

de reduzir custos com a assistência e expansão do acesso e atendimento de alta qualidade. Desta 

forma, é fundamental para a sobrevivência da profissão ter um plano coerente para o futuro do 

desenvolvimento do conhecimento em enfermagem. Mudanças rápidas tomando lugar na 

sociedade, saúde e ciência oferecem desafios que exigem mapear o futuro do conhecimento 

disciplinar por uma questão de prática profissional (ROY, 2018). 

Muito se discute atualmente sobre a crescente complexidade dos atendimentos de saúde, 

evidências de cuidados inseguros em instituições e crescimento contínuo do envelhecimento 

populacional, com o aumento associado de condições crônicas. No entanto, algumas mudanças 

rápidas oferecem desafios cada vez maiores, dentre elas, destaca-se a tecnologia da informação, 

que afeta diretamente a prática da enfermagem, desde como os enfermeiros monitoram os 

pacientes até como se informam sobre o que os pacientes adquiriram de conhecimentos 

referentes à sua saúde (ROY, 2018; MATNEY, AVANT E STAGGER, 2015). 

Importantes pesquisas foram realizadas na enfermagem, algumas das quais moldaram 

mudanças na área de saúde. Com isso, é comumente observado que o conhecimento gerado a 

partir de estudos de pesquisa individuais precisa ser integrado em uma ampla compreensão 

teórica do fenômeno em estudo, visto que pesquisas sem teoria resultam em informações 

discretas ou dados que não agregam ao conhecimento acumulado da disciplina. Sem uma teoria 

de enfermagem, as atividades e as intervenções são orientadas pela memória, tradição, alguma 

autoridade externa, palpites ou podem ser, simplesmente, aleatórias (GRADY E GOUGH, 

2015; MCEWEN E WILL, 2016; ROY, 2018). 

Na Enfermagem, os termos Teorias de Enfermagem e Modelos têm sido usados 

livremente no dia a dia, gerando uma confusão no entendimento de tais termos. As Teorias são 

construídas ou elaboradas para descrever, explicar ou entender os fenômenos ou solucionar 

problemas que perturbam a prática clínica (MCEWEN E WILL, 2016). São usadas em todos 

os aspectos dos cuidados de enfermagem e auxilia o enfermeiro praticante na organização, 

compreensão e análise dos dados do paciente. Essencialmente, a teoria fornece uma maneira 

sistemática e consistente de pensar sobre os cuidados de enfermagem para orientar o processo 

de tomada de decisão. A prática clínica baseada na teoria ocorre quando os enfermeiros 



33 

 

estruturam intencionalmente sua prática em torno de uma teoria específica para orientá-los no 

cuidado do paciente (MATNEY, AVANT E STAGGER, 2015; WALKER E AVANT, 2019). 

Sendo assim, a Teoria de Enfermagem facilita o desenvolvimento do conhecimento da 

enfermagem e fornece princípios para apoiar a prática de enfermagem. O desenvolvimento de 

uma teoria permite ao enfermeiro entender a prática de maneira mais completa e discernível e 

fornece um método para expressar ideias-chave sobre a essência da prática de enfermagem. As 

teorias ajudam a organizar o conhecimento existente e a fazer novas e importantes descobertas 

para o progresso da prática (WALKER E AVANT, 2019). A teoria de enfermagem é 

desenvolvida a partir de grupos de conceitos e descreve suas inter-relações, apresentando uma 

visão sistemática dos eventos relacionados à enfermagem, e tem como objetivo descrever, 

explicar, prever e/ou prescrever (MATNEY, AVANT E STAGGER, 2015; WALKER E 

AVANT, 2019). 

As teorias são frequentemente categorizadas, usando-se diferentes critérios. Podem ser 

agrupadas de acordo com o seu nível de abstração (Metateorias, Grandes Teorias, Teorias de 

Médio Alcance e as Teorias Práticas), sua finalidade ou disciplina em que foi desenvolvida. Na 

enfermagem, frequentemente as teorias são vistas com base no âmbito ou no nível de abstração, 

em que o nível mais global ou abstrato é o filosófico ou metateórico, seguido pelas grandes 

teorias, teorias de médio alcance e a teoria prática. 

As Metateorias, também chamadas de “visão de mundo”, lidam com os processos de 

geração do conhecimento e referem-se aos questionamentos filosóficos e metodológicos 

relacionados ao desenvolvimento de uma base teórica para a enfermagem. As Grandes teorias 

fornecem uma perspectiva ampla para o propósito e a estrutura da prática de enfermagem Uma 

das maiores contribuições que as grandes teorias, amplamente desenvolvidas entre os anos 1960 

e 1980, preveem a enfermagem é a diferenciação entre a prática da enfermagem e a prática da 

medicina (MCEWEN E WILL, 2016; MATNEY, AVANT E STAGGER, 2015; MELEIS, 

2012; WALKER E AVANT, 2019). 

As Grandes Teorias compõem-se de conceitos relativamente abstratos, que não são 

operacionalmente definidos e tentam explicar ou descrever aspectos bastante abrangentes da 

experiência e da resposta humana. As grandes teorias consistem em estruturas conceituais, que 

definem as amplas perspectivas para a prática e as maneiras de olhar os fenômenos de 

enfermagem com base nessas perspectivas. Proporcionam pontos de vista globais para a prática, 

o ensino e a pesquisa de enfermagem, mas são limitadas por causa de sua generalidade e 

abstração. Na realidade, devido a seu nível de abstração, essas teorias são, em geral, difíceis de 
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aplicar à prática diária dos enfermeiros e também difíceis de testar (MCEWEN E WILL, 2016; 

MATNEY, AVANT E STAGGER, 2015; MELEIS, 2012; WALKER E AVANT, 2019). 

Em contraste, as Teorias de Médio Alcance contêm um conjunto relacionado de ideias 

e variáveis, são de escopo mais restrito e são testáveis. Eles oferecem a especificidade 

necessária para a utilidade na pesquisa e na prática, geralmente enfocando um tópico específico 

ou área de atendimento e muitas vezes começando com uma análise de conceito e o 

desenvolvimento de um modelo conceitual mais amplo (geralmente chamado de construto) 

(MATNEY, AVANT E STAGGER, 2015; WALKER E AVANT, 20119).  

 Por sua vez, as Teorias Práticas (microteorias, teorias específicas à situação ou 

prescritivas) explicam as prescrições ou as modalidades de prática. A essência da teoria prática 

é uma meta definida ou identificada de descrições de intervenções ou atividades para o alcance 

dessa meta (WALKER E AVANT, 2019). As teorias práticas podem cobrir elementos 

particulares de uma especialidade, como por exemplo, a enfermagem gerontológica, cirúrgica, 

oftalmológica. Essas teorias comumente descrevem elementos específicos do cuidado de 

enfermagem, como o alívio da dor no pós-operatório, ou uma experiência específica, como a 

recuperação cirúrgica e cuidados no pós-operatório.  

As teorias práticas contêm poucos conceitos, são de âmbito reduzido e explicam um 

aspecto relativamente pequeno da realidade. Têm origem em teorias de médio alcance, 

experiências práticas, grandes revisões da literatura e testes empíricos. Além disso, quando 

conceitos e enunciados são operacionalmente definidos, elas podem ser testadas por meio de 

estratégias de pesquisa apropriadas (MCEWEN E WILL, 2016; WALKER E AVANT, 2019). 

Uma teoria tem vários componentes como: finalidade; conceitos e definições; 

enunciados teóricos; estrutura e vínculos; e pressupostos. A criação dos modelos conceituais 

também é um componente do desenvolvimento de teorias promovido para melhor explicar e 

definir as relações, a estrutura e os vínculos (MCEWEN E WILL, 2016) 

O termo Modelo é um caminho de representação da realidade e pode ser construído de 

partes de teorias. Esses modelos não existem no mundo físico, mas eles existem no mundo 

abstrato. Assim, embora os modelos de enfermagem sejam abstratos, eles se utilizam de 

palavras para expressar suas descrições simplificadas de como as coisas deveriam ser no mundo 

da Enfermagem. O Modelo pode se apresentar de diferentes formas: como uma réplica, uma 

imagem ou uma semelhança, que representa algo e pode também ser denominado de esquema 

ou estrutura (NOBREGA E BARROS, 2001; MCEWEN E WILL, 2016). 

Os modelos de enfermagem são construídos por um conjunto de conceitos ou ideias, 

oriundas de teorias ou da prática das enfermeiras, que estabelecem uma estrutura para guiar a 
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prática de enfermagem. Estes conceitos devem incluir os quatros conceitos básicos da 

Enfermagem: cliente, ambiente, saúde e enfermagem. Para ser colocado em prática de forma 

sistematizada, o modelo conceitual necessita de um método, que é o Processo de Enfermagem, 

que se apoia nos fundamentos do método científico ou de resolução de problemas (MELEIS, 

2012; ROY, 2018; NOBREGA E BARROS, 2001). 

Nesse contexto, os modelos de enfermagem representam diferentes formas de ver a 

Enfermagem: perspectiva sobre quem é o cliente, o que é a saúde, qual o papel da enfermeira 

ou suas ações e qual é o ambiente no qual a Enfermagem ocorre. São usados no processo de 

enfermagem para coletar, organizar e classificar dados; entender, analisar e interpretar as 

situações de saúde dos clientes; conduzir a elaboração dos diagnósticos de enfermagem; 

planejar, implementar e avaliar a assistência de enfermagem; explicar as ações de enfermagem 

e as interações com clientes; descrever, explicar e possivelmente predizer as respostas dos 

clientes; demonstrar responsabilidade e importância; e alcançar resultados desejados para os 

clientes (NOBREGA E BARROS, 2001). 

Dessa forma, qualquer modelo que inclua os quatro conceitos básicos da profissão 

(cliente, ambiente, saúde e enfermagem) e o método sistemático de resolução de problemas, 

será considerado um modelo assistencial de enfermagem. Na escolha de um modelo de 

enfermagem, as enfermeiras devem levar em consideração que existem diferentes modelos 

disponíveis, não existindo, portanto, um modelo universal que seja igualmente válido em todas 

as situações da prática clínica. Nessa escolha, também deve ser considerado que o modelo deve 

refletir, tanto quanto possível, a visão das enfermeiras que estão ou vão utilizá-lo, e que o 

mesmo deve ser compatível com as outras profissões e profissionais que estão envolvidos com 

o cuidado do paciente, senão ele trará mais prejuízos do que benefícios ao cliente (MELEIS, 

2012; ROY, 2018; NOBREGA E BARROS, 2001). 

Ressalta-se que um modelo assistencial não é uma teoria, predizendo resultados de 

cuidado. É, sim, uma estrutura de ideias que guia a prática assistencial e deve refletir esta 

prática. Desta forma, os modelos assistenciais devem ser vistos como estruturas para guiar  uma 

filosofia que sustenta o cuidado de enfermagem, ou seja, devem oferecer princípios que ajudem 

a enfermeira a conduzir a assistência em todas as suas fases, de acordo com a complexidade do 

cuidado (NOBREGA E BARROS, 2001; MCEWEN E WILL, 2016). 

Os modelos assistenciais referem-se ao modo como são organizadas, em uma dada 

sociedade, as ações de atenção à saúde, envolvendo os aspectos tecnológicos e assistenciais. 

Ou seja, é uma forma de organização e articulação entre os diversos recursos físicos, 

tecnológicos e humanos disponíveis para enfrentar e resolver os problemas de saúde de uma 
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coletividade (FARIA ET AL., 2010; FARIA ET AL., 2010). Paim (2001) afirma que podem 

ser definidos, genericamente, como combinações de tecnologias (materiais e não-materiais) 

utilizadas nas intervenções sobre problemas e necessidades sociais de saúde.  

Um dos grandes desafios do sistema de saúde brasileiro na atualidade é a busca de 

modelos assistenciais que estejam orientados para a integralidade e às necessidades ampliadas 

de saúde, em sintonia com os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) e que supere os 

problemas decorrentes da hegemonia do paradigma da biomedicina. Essa conformação envolve 

valores que orientam a concepção de saúde e de direito à saúde, de modo que diferentes modelos 

consistem em respostas produzidas frente aos problemas de saúde de uma determinada 

população, considerando custos, demandas e a capacidade dos diferentes agentes em fazer valer 

seus interesses e direitos (FERTONANI ET AL., 2015). 

Destaca-se a importância da utilização de modelos assistenciais com foco na promoção 

de saúde, controle de doenças, prevenção de complicações e reabilitação, reduzindo os gastos 

com assistência médica no setor público e privado. 

Ao considerar a alta incidência de catarata na população idosa, as necessidades de saúde 

desta população e a vulnerabilidade dos idosos à ocorrência de complicações cirúrgicas, 

propõe-se neste estudo um modelo assistencial custo-efetivo de teleconsulta realizado pelo 

Enfermeiro voltado a idosos submetidos à facectomia, com foco na promoção da saúde, 

prevenção de complicações pós-operatórias e redução de reinternações. 

 

2.2 TELECONSULTAS E AS INOVAÇÕES NA TELECOMUNICAÇÃO 

 

Sabe-se que os temas tecnologia e inovação tecnológica estão em pauta atualmente nos 

meios de comunicação e nas agendas de governos, empresas, agências de fomento a pesquisas 

e diversas organizações sociais, com forte influência no setor saúde. Há uma difusão da ideia 

de que se vive uma época histórica de desenvolvimento tecnológico sem precedentes, o que faz 

a atual sociedade ser reconhecida como uma sociedade do conhecimento e da tecnologia 

(PEREIRA JÚNIOR, SARDINHA E JESUS, 2020; MACHADO, PAZ E LINCH, 2019; 

LORENZETTI, et al., 2012). 

Tecnologia pode ser definida como o conhecimento sobre técnicas, enquanto as técnicas 

envolvem aplicações desse conhecimento em produtos, processos e métodos organizacionais. 

Já a inovação corresponde à implementação de um novo produto, bem ou serviço 

significativamente melhorados. Faz parte de um processo ou de um novo método de marketing, 

ou ainda um novo método organizacional na prática de negócios para a organização do local de 
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trabalho e para as relações externas (RIBEIRO, 2012; TEMÓTEO et al., 2019; PEREIRA 

JÚNIOR, SARDINHA E JESUS, 2020; SILVA RIBEIRO E BARROS, 2019).  

A ênfase nas inovações tecnológicas, cujo conceito refere-se à introdução de um novo 

produto, serviço ou processo no mercado com base no conhecimento disponível, seja recente 

ou gerado no passado e, que necessariamente não ocorre logo após a geração de conhecimento, 

muitas vezes leva anos. Assim, a inovação é o conhecimento em ação, é o conhecimento 

utilizado largamente no âmbito da sociedade e no âmbito das organizações produtivas, sejam 

elas de bens ou de serviços em saúde (PORTO E MEMÓRIA, 2019). 

Segundo a Portaria n° 327/10 do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), a inovação 

tecnológica pode ser definida como a concepção de novo produto ou processo de fabricação, 

bem como a agregação de novas funcionalidades ou características ao produto ou processo que 

implique melhorias e efetivo ganho de qualidade ou produtividade, resultando maior 

competitividade no setor de atuação. 

Na área da saúde, nas últimas décadas, observa-se um acelerado processo de 

transformação e inovação tecnológica, marcado pela introdução de grande volume de técnicas, 

instrumentos, recursos diagnósticos e terapêuticos produzindo mudanças significativas nas 

práticas de saúde cotidianas, nos processos de diagnóstico e de terapêutica utilizada e nas 

formas de organização e reorganização dos serviços de saúde (GUIMARÃES et al., 2018; 

BAPTISTA et al., 2011). 

Concebe-se como inovação tecnológica em saúde a aplicação de novos conhecimentos, 

que aparecem na forma de artefato físico, ideias ou em novos procedimentos e práticas, que 

acarretam mudanças qualitativas e quantitativas na assistência à saúde. Na verdade, a 

compreensão de inovação tecnológica deve superar a redução usual da tecnologia a 

equipamentos para os conhecimentos e ações necessárias para a sua manipulação e aplicação 

nos processos de decisão de incorporação de produtos e programas nos serviços de saúde 

(BAPTISTA et al., 2011).  

Para a enfermagem, a criação de tecnologias advindas do ato de cuidar baseia-se no 

conhecimento técnico e científico, na observação do cotidiano e na preocupação com o bem-

estar, tanto do cuidador quanto do sujeito a ser cuidado (PEREIRA JÚNIOR, SARDINHA E 

JESUS, 2020; AQUINO et al., 2010). Cada tecnologia adicionada ao processo de cuidar em 

enfermagem e aos sistemas organizacionais aumenta a complexidade do trabalho dos 

enfermeiros. Porém, reduz a sobrecarga de trabalho, melhorando a qualidade do cuidado e 

diminuindo os eventos adversos e erros (MAIA et al., 2018; TEMÓTEO et al., 2019; 

DELPHINO, SOUZA E SANTANA, 2016; SANTANA et al., 2018). 
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O avanço da tecnologia tem se tornado parte da vida das pessoas em todo o mundo, com 

destaque para o avanço nas telecomunicações. Com isso, surge um novo e revolucionário 

paradigma para o cuidado em saúde: a Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).  Na 

década de 1990, iniciou-se o uso da TIC devido à expansão das mídias sociais em serviços de 

cuidados em saúde. A chamada Web 2.0 ou Redes Sociais são ferramentas que auxiliam as 

pessoas a se conectarem, a colaborarem e a se comunicarem com outras em tempo real. Devido 

a esse “boom" de inovação tecnológica, as diversas tecnologias com propostas voltadas a 

assistência à saúde avançaram muito rápido, com um baixo custo relativo depois de 

desenvolvida e com maior possibilidade de disseminar intervenções em saúde para a maior 

população possível (LIMA et al., 2018; MUESSIG et al.,2015). 

As altas hospitalares cada vez mais rápidas e o aumento da expectativa de vida nas 

doenças típicas do envelhecimento podem proporcionar uma maior dificuldade de compreensão 

e assimilação do paciente sobre o seu tratamento em casa, existindo o risco de abandono e de 

descuido do tratamento por causa do intervalo grande de tempo entre as consultas presenciais 

e o medo e a ansiedade causados pela responsabilidade do paciente ou cuidador. Desta forma, 

a tecnologia é benéfica nesse momento de fragilidade (CARDOZO et al., 2017; LIMA et al., 

2018; BECARIA et al., 2015; DELPHINO, SOUZA E SANTANA, 2016; SCHLACHTA-

FAIRCHILD et al., 2008). 

Atualmente a prestação de cuidados de enfermagem com o uso de novas tecnologias, 

como na teleconsulta, não altera a prática do processo de enfermagem, mas exige competências 

relacionadas ao seu uso, porque isso ocorrerá por meio da internet, computadores, telefones, 

ferramentas de avaliação digital e equipamentos de telemonitoramento (SCHLACHTA-

FAIRCHILD et al., 2008). As mais diversas tecnologias podem ser utilizadas na prestação de 

serviços, dentre elas estão: ligação telefônica, aplicativos, vídeo chamadas/vídeo conferência, 

games, virtual reality (VR), wearebles (dispositivos vestíveis para telemonitoramento), Short 

Messaging System (SMS), sensores e dispositivos periféricos para colocar na casa do paciente 

(MACHADO et al., 2020; DELPHINO, SOUZA E SANTANA, 2016; SANTANA et al., 2018; 

MAIA et al., 2018; BARBOSA E SILVA, 2017; SCHMITZ et al., 2017; MONTGOMERY et 

al., 2015). 

No Brasil, em 2019, de acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações 

(ANATEL), 226,7 milhões de habitantes possuem aparelho celular, média de mais de 1 por 

habitante. O acompanhamento por telefone é uma intervenção de enfermagem estabelecida pela 

Nursing Interventions Classifications (NIC), que permite monitorar a distância condições de 

saúde do paciente para agir em situações anormais. Essa é uma das tecnologias mais comuns 
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utilizadas nas Teleconsultas e pode ocorrer por ligação telefônica e/ou vídeo 

conferência/chamada de vídeo. Os principais benefícios são: a comunicação efetiva de 

pacientes, cuidadores e profissionais da saúde, a redução da ansiedade dos pacientes, a retirada 

de dúvidas em tempo hábil, e o aumento do vínculo entre profissionais de saúde e pacientes 

(CARDOZO et al., 2017; MACHADO et al., 2020; SANTANA et al., 2018; DELPHINO, 

SOUZA E SANTANA, 2016; MAIA et al., 2018; TEMÓTEO et al., 2019; ANATEL, 2019). 

A utilização do telefone nos serviços de saúde possui como facilidade: rápido acesso do 

paciente ao profissional de saúde, diminuição do tempo de espera para a consulta, redução do 

tempo e custo na locomoção dos pacientes, além de possibilitar aumento na frequência dos 

contatos e facilitar o retorno ao paciente (VASCONCELOS et al., 2013; ANATEL, 2019; 

CARDOZO et al., 2017; MACHADO et al., 2020; SANTANA et al., 2018; DELPHINO, 

SOUZA E SANTANA, 2016). 

Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL, 2019), a expansão da 

rede de telefonia móvel, a praticidade desse meio de comunicação e a redução do preço dos 

aparelhos fizeram do Brasil o quinto maior mercado consumidor de celulares no mundo. De 

acordo com a ANATEL (2019), no final de 2011, o Brasil contava com 242,23 milhões de 

acessos do Serviço Móvel Pessoal, com crescimento de 16,2% em relação ao ano anterior. Em 

2010, este crescimento foi semelhante: 16,7% em relação a 2009. Esse fato pode vir a ser um 

facilitador da implantação de um modelo de Teleconsulta na assistência à saúde de idosos 

submetidos a procedimentos cirúrgicos. 

A Teleconsulta, regulamentada pela Resolução COFEN de nº 634/2020, consiste em 

uma tecnologia em saúde que se caracteriza pelo uso das telecomunicações e das tecnologias 

computacionais na prestação de cuidados de enfermagem a distância, e vêm se destacando para 

o acompanhamento de adultos e idosos em domicílio (SANTANA et al., 2018; SHEA E 

CHAMOFF, 2012; MACHADO et., 2020), seja por meio de ligações telefônicas, vídeo 

conferência, consultas virtuais e/ou mensagens de celular (MACHADO et al., 2020). A 

comunicação baseada em tecnologia viabiliza a troca de informações entre pacientes e 

enfermeiros com maior frequência, permitindo que o conhecimento seja integrado aos 

comportamentos de autocuidado no ambiente doméstico (CARDOZO et al., 2017; DELPHINO, 

SOUZA E SANTANA, 2016; MAIA et al., 2018; TEMÓTEO et al., 2019; MACHADO et al., 

2020). 

Estudos apontam que a teleconsulta está relacionada ao fortalecimento de orientações 

recebidas durante a alta hospitalar, à velocidade de acesso do paciente ao profissional de saúde, 

à diminuição do tempo de espera para a consulta, à redução de tempo e custo na locomoção 
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para consultas presenciais, além de possibilitar aumento na frequência dos contatos e de facilitar 

o retorno do paciente à unidade de saúde (SANTANA et al., 2018; DELPHINO, SOUZA E 

SANTANA, 2016;  EWERT et al., 2016; SHEA E CHAMOFF, 2012; CARDOZO et al., 2017; 

LIMA et al., 2018; MARCOLINO et al., 2014; SANTANA et al., 2018). 

Dentre as condições passíveis de abordagem através da teleconsulta, destacam-se as 

condições crônicas, cirúrgicas (urológicas, oftalmológicas, ortopédicas, gastrointestinais, 

cardiovasculares, neurológicas, dermatológicas) e gerontológicas (SANTANA et al., 2018; 

DELPHINO, SOUZA E SANTANA, 2016; EWERT et al., 2016; SHEA E CHAMOFF, 2012; 

CARDOZO et al., 2017; LIMA et al., 2018; MARCOLINO et al., 2014). Ressalta-se que essa 

estratégia de cuidado auxilia o profissional no processo de avaliação, diagnóstico, decisão 

terapêutica, reabilitação e detecção precoce de instabilidade clínica e funcional (MARCOLINO 

et al., 2014). 

Nesse contexto, o uso de tecnologia da comunicação na saúde, dentre elas a teleconsulta, 

pode permitir o acesso a serviços de especialistas em saúde por pessoas que de alguma forma 

não estariam disponíveis com uma frequência adequada para o atendimento de suas 

necessidades. Deste modo, este recurso facilita o acesso de profissionais em países com a 

distribuição irregular de médicos e enfermeiros sem ter que percorrer longas distâncias 

(DELPHINO, SOUZA E SANTANA, 2016). 

Outras tecnologias podem ser incorporadas aos equipamentos de áudio e vídeo, como 

os sensores e dispositivos periféricos podem ser alocados na casa do paciente, como 

termômetros, esfigmomanômetro e estetoscópios, e conectados ao equipamento de telessaúde 

podem monitorar sinais vitais de forma remota. Um outro, menos comum, é o scanner 

infravermelho, que se mostrara efetivo em reportar desvios da rotina normal, auxiliando idosos 

e paciente dependentes a serem acompanhados remotamente sem a necessidade de estarem na 

frente da câmera ou necessitarem de uma autenticação em um sistema de comunicação para 

falar com uma enfermeira (SCHLACHTA-FAIRCHILD et al., 2008). 

Ressalta-se que as possibilidades de tecnologias apresentadas precisam ser 

adequadamente escolhidas pelos gestores de cada local que prestam assistência à saúde, 

considerando a complexidade do serviço que irá utilizá-la, se os profissionais receberão 

treinamento adequado, a receptividade pelo público alvo da intervenção e, sobretudo, o custo 

de desenvolvimento, de compra e manutenção desses tipos de tecnologias. 

Mediante a isso, é importante que a enfermagem, na condição de ciência promotora de 

cuidado, aproprie-se das tecnologias existentes, para elevar a qualidade da assistência prestada 

e facilitar sua utilização pelos profissionais. As tecnologias, se utilizadas adequadamente, 
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podem contribuir para racionalizar e melhorar o processo de enfermagem, auxiliar os pacientes 

a alcançar melhores resultados, do modo mais seguro possível, e a melhorar o apoio para os 

enfermeiros no cuidado aos pacientes (BAGGIO, ERDMANN E SASSO, 2010). 

Atuais experiências e conhecimentos que transcendem as fronteiras das disciplinas 

tradicionais, tais como: o cuidado baseado em evidência, os serviços de saúde remotos e a saúde 

on-line, têm gerado recentes e complexos desafios na prestação do cuidado, uma vez que novas 

habilidades precisarão ser aprendidas com a utilização destas tecnologias (BAGGIO, 

ERDMANN E SASSO, 2010; TEMÓTEO et al., 2019). Assim, a enfermagem, ao inovar sua 

prática e torná-la singular e adaptável ao seu contexto, se contemporiza. Sendo assim, as 

tecnologias que venham a ser incorporadas podem ser uma parceria de sucesso, desde que visem 

integrar as mesmas ao cuidado humano nas suas múltiplas dimensões.  

 

2.3 PRINCÍPIOS DA AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE (ATS) 

 

Segundo as Diretrizes Metodológicas de Avaliação Econômica do Ministério da Saúde 

(2014), o termo “tecnologias em saúde” inclui medicamentos, equipamentos e procedimentos 

técnicos, sistemas organizacionais, educacionais, de informação e de suporte, programas e 

protocolos assistenciais, através dos quais a atenção e os cuidados com a saúde são prestados à 

população (BRASIL, 2014). 

Embora não seja o único fator, a utilização de tecnologias cada vez mais dispendiosas é 

apontada como uma das principais causadoras da elevação dos custos com saúde. O uso 

sistemático e explícito dos métodos de avaliações econômicas em saúde torna mais transparente 

o processo de tomada de decisão quanto à incorporação de intervenções potencialmente 

benéficas, minimizando a ocorrência de vieses e distorções (BRASIL, 2014). 

A expansão dos sistemas de saúde nas décadas que se seguiram à Segunda Guerra 

Mundial, ao lado de intensos processos de desenvolvimento científico e tecnológico na área da 

saúde e crescimento do setor econômico voltado para a produção de bens e serviços destinados 

ao mercado, levou ao desenvolvimento de estratégias e políticas que buscavam ordenar a 

incorporação de tecnologias e serviços nos sistemas de saúde, com o objetivo de garantir 

segurança, eficácia e efetividade para os pacientes. Insere-se nesse movimento a criação de 

instâncias responsáveis pela Vigilância Sanitária e pela Avaliação de Tecnologias em Saúde 

(ATS) (NOVAES E SOÁRES, 2020). 

Observa-se, nos últimos anos, que a cada dia mais tecnologias são lançadas no mercado, 

tornando esse início de século uma época de transformação e de inovações tecnológicas com 
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crescimento exponencial, inclusive na área de saúde. Associado ao desenvolvimento de novas 

tecnologias, observa-se o crescimento contínuo dos gastos em saúde e as mudanças no perfil 

epidemiológico das populações, como por exemplo, o envelhecimento populacional. Com isso, 

é de fundamental importância que se desenvolvam “mecanismos de articulação entre os setores 

envolvidos na produção, incorporação e na utilização de tecnologias nos sistemas de saúde” 

(BRASIL, 2010, p. 9).  

A Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS) foi reconhecida como prática científica 

e tecnológica primeiramente nos sistemas de saúde dos países desenvolvidos da Europa 

Ocidental a partir do final dos anos 1970, notadamente naqueles com sistemas de saúde públicos 

e de cobertura universal (Holanda, Reino Unido e Suécia). Ainda que a definição do que se 

considerava “tecnologia de saúde” fosse ampla, o foco primeiro da ATS sempre foi, e ainda é, 

as tecnologias de produto, como medicamentos, materiais e equipamentos. Ao longo das 

últimas quatro décadas, a presença e a visibilidade da ATS também como parte da política de 

saúde se disseminaram na Europa, na América do Norte, na Austrália e, mais tardiamente, nos 

países em desenvolvimento (NOVAES E SOÁRES, 2020). Da mesma forma, Banta (2003) 

afirma que o termo Avaliação de Tecnologias em Saúde foi formalmente conceituado pela 

primeira vez em 1976, e, desde então, principalmente na década de 90, esse conceito tem sido 

utilizado mundialmente. 

Em uma perspectiva histórica mundial, a expansão e difusão da ATS pode ser dividida 

em três fases: fortalecimento como campo científico (1978-1987), legitimação nas políticas 

(1988-2002) e institucionalização e desenvolvimento internacional (2003-2013). No período 

inicial, as atividades da ATS estiveram direcionadas ao desenvolvimento de metodologias de 

produção de novas formas (tecnologias) de utilização do conhecimento científico para viabilizar 

a imediata aplicação na gestão dos sistemas de saúde. O uso adequado e inovador do 

conhecimento científico e técnico garantiria sua legitimidade enquanto análise objetiva e 

neutra, com relação aos potenciais conflitos de interesse existentes e à maximização dos 

benefícios para os pacientes e os sistemas de saúde. No entanto, ao longo do tempo e dadas as 

dificuldades enfrentadas pelas organizações responsáveis pela produção e pela disseminação 

dos estudos de ATS, houve o reconhecimento progressivo de que as decisões sobre a 

incorporação e a utilização de tecnologias nos sistemas de saúde são também sempre políticas. 

Essas decisões não se sustentariam unicamente em bases científicas e técnicas e deveriam ser 

apresentadas como decisões que buscam equilíbrio entre interesses concorrentes, apoiadas não 

apenas no conhecimento científico estrito senso, mas também em outros tipos de conhecimento, 

como as dimensões éticas, políticas e culturais (NOVAES E SOÁRES, 2020). 
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Sendo assim, desde a metade dos anos 1990, todos os sistemas de saúde dos países da 

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e da maioria dos “países 

de renda média” utilizam a ATS nos processos de decisão para incorporação de tecnologias aos 

sistemas de saúde, com especificidades nacionais. Ela foi institucionalizada por meio da criação 

de agências de ATS, que assumiram a responsabilidade de fornecer aos gestores avaliações 

apoiadas em sínteses do conhecimento científico disponível sobre a eficácia, efetividade e 

eficiência de tecnologias oferecidas para o mercado (NOVAES E SOÁRES, 2020). Nesse 

contexto, a ATS é um componente importante para tomada de decisão quanto à incorporação 

de uma tecnologia, elaboração de diretrizes clínicas ou retirada de tecnologias obsoletas. 

Ao longo dos últimos anos, a ATS apresentou desenvolvimento metodológico e 

expansão de sua influência no meio científico e entre os gestores em saúde. Enquanto prática 

institucionalizada, ela se propõe a identificar e a tornar explícitos conjuntos de critérios que 

podem contribuir para a decisão entre usos diferentes dos escassos recursos em contextos 

específicos. As evidências utilizadas para a ATS de um novo produto para a prevenção ou 

tratamento de uma doença se referem ao perfil epidemiológico da população, à frequência e 

gravidade da doença e às tecnologias já disponíveis (NOVAES E SOÁRES, 2020; BRASIL 

2009). 

Para Lisboa e Caetano (2020), a ATS é uma forma de pesquisa política que examina as 

consequências de curto e longo prazo da aplicação de uma tecnologia de assistência médica. As 

propriedades avaliadas incluem evidências de segurança, eficácia, resultados relatados pelos 

pacientes, efetividade no mundo real, custo e custo-efetividade, bem como impactos sociais, 

legais, éticos e políticos. Destaca-se, nessa definição, a orientação política da ATS que, 

diferentemente da pesquisa relacionada à saúde, objetiva produzir e comunicar informações 

amplas com base em evidências científicas que ofereçam subsídios à formulação de políticas 

de saúde. Permite aos gestores e formuladores de políticas embasar suas decisões de forma mais 

segura e eficaz, buscando alcançar o melhor valor para o paciente e a sociedade, considerando 

benefícios, riscos e custos (LISBOA E CAETANO, 2020; NOVAES E SOÁRES, 2020). 

Desta forma, a ATS visa sintetizar os conhecimentos produzidos por meio de pesquisas, 

que podem analisar uma tecnologia mediante seus efeitos benéficos (eficácia e acurácia) e 

indesejados (colaterais e adversos), à análise da efetividade, e ao exame comparativo da relação 

desses efeitos e do valor atribuído a esses efeitos, com os gastos correspondentes de recursos 

(análises custo-efetividade e custo-utilidade) para diferentes alternativas tecnológicas, visando 

o emprego de melhores tecnologias de atenção à saúde (promoção e prevenção) (BANTA, 

2003; BRASIL. 2014; LISBOA E CAETANO, 2020). Aborda os impactos da tecnologia, 
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considerando os aspectos: econômico, organizacional, social, ético e impactos micro e 

macroeconômicos, a fim de evitar a incorporação indiscriminada de tecnologias em saúde, que 

resultaria em um custo elevado e desnecessário aos sistemas de saúde (TRINDADE, 2008; 

NOVAES E SOÁRES, 2020).  

Seguindo essa tendência mundial, no Brasil, esse tema vem sendo discutido desde 

meados da década de 1980, em particular no meio acadêmico. Entretanto, foi apenas nos anos 

2000 que a institucionalização das ações de ATS teve início, a partir da criação do 

Departamento de Ciência e Tecnologia (DECIT) do Ministério da Saúde (MS). Com a 

publicação da Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde, em 2004, a ATS 

passou oficialmente a ser considerada instrumento de contribuição para o aprimoramento da 

capacidade regulatória do Estado. A partir dessa Política, organizou-se uma comissão com a 

finalidade de estruturar o fluxo para as demandas de incorporação, exclusão ou alteração de 

novas tecnologias no SUS, que originou a Comissão de Incorporação de Tecnologias (CITEC) 

do MS em 2006 (BRASIL, 2014; LISBOA E CAETANO, 2020). 

Anos depois, em 2009, a Portaria nº 2.690 de 5 de novembro de 2009, institui, no âmbito 

do Sistema Único de Saúde (SUS), a Política Nacional de Gestão de Tecnologias em Saúde 

(PNGTS), cujo objetivo foi “maximizar os benefícios de saúde a serem obtidos com os recursos 

disponíveis, assegurando o acesso da população a tecnologias efetivas e seguras, em condições 

de equidade”, visando: “nortear a institucionalização dos processos de avaliação e de 

incorporação de tecnologias baseados na análise das consequências e dos custos para o sistema 

de saúde e para a população” (BRASIL, 2009, p. 12).  

A PNGTS abrange os princípios e as diretrizes gerais de atuação de todos os atores 

envolvidos na institucionalização da avaliação e gestão de tecnologias em saúde no Brasil. 

Além de traçar as diretrizes da ATS para o sistema público, tem como parte de seus objetivos 

orientar os gestores da saúde suplementar nos processos de incorporação de tecnologias no setor 

(LISBOA E CAETANO, 2020). 

Este processo de gestão está articulado nas três esferas de gestão do SUS e 

implementado à luz dos princípios de universalidade, equidade e integralidade (BRASIL, 2009; 

BRASIL, 2014). O processo de institucionalização da Avaliação de Tecnologias em Saúde no 

Brasil vem se desenvolvendo ao longo dos anos, e a ampliação e fortalecimento técnico e 

político pode contribuir de forma significativa com as políticas científicas, tecnológicas e de 

inovação, impactando de forma efetiva as políticas de saúde (NOVAES, SOÁREZ, 2020).  

Em 2011, houve um marco importante na história da Avaliação de Tecnologias no 

Brasil: a publicação da Lei nº 12.401, de 28 de abril de 2011, que institui a Comissão Nacional 
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de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) em substituição à Comissão anterior, 

CITEC (Comissão de Incorporação de Tecnologias), para assessorar o Ministério Saúde na 

incorporação, exclusão ou alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e 

procedimentos, bem como na constituição ou alteração de protocolo clínico ou diretriz 

terapêutica (BRASIL, 2014; BRASIL 2011). Segundo essa lei, a avaliação das tecnologias 

submetidas à CONITEC deve considerar, necessariamente, as evidências científicas sobre a 

eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança e, ainda, as análises econômicas comparativas 

dos benefícios e dos custos em relação às tecnologias já incorporadas. Assim, essa lei 

estabeleceu a ATS e os estudos de avaliação econômica como critérios indispensáveis para a 

tomada de decisão sobre a incorporação tecnológica no SUS (BRASIL, 2014). 

São muitos os avanços e os desafios no contexto brasileiro para o desenvolvimento do 

processo de gestão e avaliação de tecnologias no Sistema Único de Saúde. De acordo com Silva, 

Petramale e Elias (2012) os principais avanços foram: padronização de métodos; produção e 

fomento de estudos; desenvolvimento institucional e cooperação internacional na área de 

avaliação de tecnologias em saúde; definição dos requisitos necessários para apresentação de 

propostas; definição de prazos; e ampliação dos segmentos que compõem o colegiado 

responsável pela análise e recomendação, e as principais dificuldades foram: atividades de 

avaliação de tecnologias em saúde concentradas no Ministério; baixa sustentabilidade das 

atividades de produção e disseminação das avaliações; baixa penetração da avaliação de 

tecnologias em saúde nos estabelecimentos de saúde; atividades de avaliação/incorporação com 

baixa participação dos usuários; processos decisórios pouco transparentes; e baixa integração 

da política de saúde com a política cientifica e tecnológica.  

Em nota técnica acerca do processo de priorização de tecnologias em saúde no Brasil, 

Araújo, Distrutti e Elias (2017) referem que a priorização em saúde no Brasil começou a ser 

implantada nos anos 2000 e que, nos últimos 15 anos, alguns avanços importantes que merecem 

destaque foram: a constituição da CONITEC; a formalização de listas positivas que definem na 

esfera nacional os medicamentos, produtos e procedimentos que devem ser ofertados à 

população pelo sistema público de saúde, como a Relação Nacional de Medicamentos 

Essenciais (RENAME) e a Relação Nacional das Ações e Serviços de Saúde (RENASES); a 

instituição de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para guiar a assistência e 

a dispensação de medicamentos e produtos, contribuindo para o uso adequado e racional das 

tecnologias; o estabelecimento de uma política de comparação de preços de medicamentos pela 

Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED); a criação da Rede Brasileira de 
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Avaliação de Tecnologias em Saúde (REBRATS) e da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA).  

Nesse contexto, em que há necessidade de uma tomada de decisão quanto às tecnologias 

utilizadas para prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação, elas são avaliadas para serem 

incorporadas ou não pelo sistema. As avaliações econômicas representam um importante 

instrumento nos processos de decisão e alocação de recursos em saúde, porque permitem 

“identificar e mapear problemas e oportunidades para uso e aplicação de soluções tecnológicas” 

(BRASIL, 2009, p 12), baseadas na avaliação da efetividade, dos custos e dos impactos do uso 

de uma tecnologia no sistema de saúde, permite também o aprimoramento das políticas de 

saúde, aumentando a eficiência e a efetividade dos serviços e a qualidade do cuidado em saúde 

prestado (BRASIL, 2009). 

 

2.4 AVALIAÇÃO ECONÔMICA EM SAÚDE 

 

Avaliação Econômica em Saúde é a análise comparativa de diferentes tecnologias, no 

âmbito da saúde, referentes aos seus custos e aos efeitos sobre o estado de saúde (BRASIL, 

2009).  As avaliações econômicas em saúde são definidas como técnicas analíticas formais para 

comparar diferentes alternativas de ação propostas, levando em consideração custos e 

consequências para a saúde, positivas e negativas. Essas análises comparativas ponderam os 

custos dos recursos aplicados e as consequências obtidas em termos de saúde, ajudando nas 

decisões sobre a priorização de intervenções e a alocação de recursos (BRASIL, 2014). 

Essa avaliação visa otimizar as ações para obtenção do melhor resultado possível a partir 

dos recursos existentes de forma racional, de forma comparativa em relação à situação vigente 

ou a um padrão ouro de resultados, verificando se os objetivos propostos serão alcançados nos 

moldes da eficiência, efetividade e eficácia de forma racional e se justifica pela redução das 

incertezas; possibilidade de alocação mais racional dos recursos com redução de custos; 

mensuração das contribuições e efeitos colaterais das inovações em saúde e possibilidade de 

reorientação de ações quando os resultados não são satisfatórios (SARTI, CAMPINO, 2010).  

As avaliações econômicas se baseiam no custo de oportunidade, e, como os recursos 

são escassos, isso significa que a tomada de decisão em alocar recursos em determinada 

tecnologia ou programa implicará na não aplicação desse recurso em outras atividades, de forma 

que seu custo não é retratado somente pelos recursos despendidos com aquela tecnologia, mas 

também no valor do que está deixando de ser fornecido (DRUMMOND et al, 2015).  
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Os dados relativos aos parâmetros necessários para a análise poderão ser obtidos por 

meio do desenvolvimento de pesquisas aplicadas especificamente para a sua obtenção, como 

os ensaios clínicos controlados e randomizados e/ou com a utilização de dados publicados na 

literatura ou incluídos em sistemas de informação em saúde disponíveis. Quando não existem 

informações disponíveis para um parâmetro essencial, utilizam-se diferentes modalidades de 

consulta a especialistas. Os resultados das avaliações econômicas não devem servir como único 

ou principal determinante nas decisões em saúde, mas contribuem com uma gama de fatores 

relevantes que podem ser úteis nos processos de incorporação e gestão das tecnologias de saúde.  

Deve-se informar a perspectiva adotada na análise, ou seja, o ponto de vista da análise, 

que indica quem tem a prerrogativa de selecionar alguma das estratégias em investigação. As 

três perspectivas mais comuns referem-se ao prestador de serviços (hospital, clínica), ao sistema 

de saúde (público ou privado) e à sociedade (BRASIL, 2014). A escolha da perspectiva 

influencia a identificação, a mensuração e a valoração dos custos. 

As formas de análise econômica variam de acordo com a forma como os desfechos das 

ações em saúde são mensurados, onde os custos são traduzidos em unidades monetárias e os 

benefícios podem ser traduzidos sob a forma de unidades físicas ou monetárias, essa diferença 

vai determinar a forma de análise empregada (SARTI, CAMPINO, 2010).  

Além disso, é preciso identificar quais os custos serão avaliados. Os custos refletem o 

funcionamento da economia na qual se insere a tecnologia, assim como expressam a estrutura 

organizacional de um determinado sistema de saúde, suas respectivas práticas/condutas locais 

e remunerações (BRASIL, 2014). Custo representa o valor de todos os insumos (trabalho, 

materiais, medicamentos) utilizados na produção ou distribuição de bens ou serviços. É um 

elemento comum das análises econômicas, que engloba os recursos relevantes na utilização do 

tratamento e podem ser classificados em custos direto, indireto e intangível (MARASCIULO, 

et al., 2013).  

Segundo as Diretrizes Metodológicas de Avaliação Econômica do Ministério da Saúde 

(2014), os custos podem ser classificados em: 

• Custos diretos: recursos consumidos diretamente no tratamento ou em uma 

intervenção para a doença. Os custos diretos podem ser classificados como médico-hospitalares 

e não médico-hospitalares. 

• Custos diretos médico-hospitalares: englobam produtos e serviços para prevenir, 

detectar ou tratar uma doença, como: medicamentos, exames complementares, honorários 

profissionais, hospitalizações, cirurgias.  
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• Custos diretos não médico-hospitalares: são decorrentes da doença, mas não 

envolvem serviços médicos, como: custos de alimentação, transporte de usuários, residência 

temporária. Compreendem recursos referentes ao deslocamento dos pacientes e/ou cuidadores 

aos serviços de saúde, às necessidades nutricionais específicas (dietas), à adaptação de 

ambientes à condição de saúde, aos serviços de assistência social e ao serviço de cuidadores.  

• Custos indiretos: estão relacionados à perda para a sociedade, resultante do 

tratamento ou da doença. A perda de produtividade de trabalho tem buscado incorporar não 

somente a ausência do trabalho como também a redução de rendimentos. Por exemplo: dias de 

trabalho perdidos, incapacidade de realizar as atividades profissionais (que pode ser 

quantificada por meio da concessão de benefícios da Previdência Social), tempo gasto em 

viagens, necessidade de cuidadores/acompanhantes (ou, por exemplo, a mãe que deixou de 

trabalhar para cuidar do filho portador de deficiência) e morte prematura decorrente da doença. 

Procura-se mensurar o valor econômico que a sociedade como um todo poderia perder se um 

indivíduo representativo tivesse morte “prematura” em virtude do incremento de risco de morte 

causado pela doença (isto é, da redução de sua probabilidade marginal de sobrevida). A inclusão 

de custos indiretos amplia a perspectiva de análise da avaliação econômica, que passa a refletir 

a perspectiva da sociedade, permitindo a avaliação dos impactos sociais da introdução da 

tecnologia. 

Os custos indiretos também são os que se referem à morbidade e à mortalidade 

provocadas pela doença. O que se tenta medir é o impacto que pode ter a doença sobre o aparato 

produto nacional. O método mais utilizado para o cálculo é o que está baseado na abordagem 

do capital humano, pelo qual, os dias de ausência no trabalho, seja por doença seja por 

falecimento, se transformam em unidades monetárias por meio da aplicação de remunerações 

médias (BRASIL, 2014) 

• Custos intangíveis: avalia o custo do sofrimento, da dor, da tristeza, da exclusão 

social, que diminuem a qualidade de vida do indivíduo e, muitas vezes, de suas famílias. Por 

sua característica subjetiva, são de difícil mensuração monetária e, por isso, na maioria das 

vezes, não são incluídos em estudos econômicos. Existem vários instrumentos utilizados na 

tentativa de mensurar esse impacto, porém natureza qualitativa e a alta complexidade das 

questões envolvidas para cada indivíduo e situação diminuem a acurácia e comparabilidade dos 

resultados. Estes custos são difíceis de avaliar e dependem exclusivamente da percepção que o 

indivíduo tem de sua condição de saúde e engloba aspectos fiscos, emocionais e sociais.  



49 

 

Segundo Kara-Júnior et al. (2012) e Alves e Santos (2016), ao que se refere aos custos 

diretos e indiretos que podem ser observados no pós-operatório de cirurgias de catarata, 

encontram-se: 

• Custos diretos: soro fisiológico para limpeza do olho, gaze, tampão ocular, 

medicamentos para controle da dor, antibióticos, colírios, exames diagnósticos e horas do 

profissional envolvido nos cuidados pós-operatórios (médicos e enfermeiros), gastos gerais do 

ambulatório de oftalmologia e gastos com transporte do paciente ao serviço de saúde. 

• Custos indiretos: Perda da renda dos pacientes e/ou impacto na carreira profissional 

devido ao tempo ou a incapacidade para o trabalho; gastos relacionados à redução na capacidade 

de assumir responsabilidades domésticas (limpeza ou cuidado de terceiros - cuidadores). 

A análise econômica compreende um dos principais métodos utilizados em Avaliação 

de Tecnologias em Saúde (ATS) e refere-se ao estudo dos custos e das consequências 

relacionadas ao uso de uma tecnologia (BRASIL,2009). Existem diferentes abordagens para a 

análise econômica de tecnologias em saúde: as avaliações econômicas parciais e as avaliações 

econômicas completas ou totais.  Nas chamadas avaliações econômicas parciais, o relato 

contempla a descrição ou a análise dos custos e pode conter informações sobre o desempenho 

de uma determinada tecnologia; no entanto, não há comparação dos custos e das consequências 

para a saúde entre duas ou mais alternativas, e geralmente é realizado após estudos de custo-

efetividade (como por exemplo nos estudos de impacto orçamentário). Por outro lado, nas 

chamadas avaliações econômicas completas ou totais, há comparação dos custos e de alguma 

medida de desempenho das alternativas consideradas, e com isso são utilizados quando se quer 

avaliar a incorporação ou substituição de novas intervenções no sistema de saúde (BRASIL, 

2014) 

Ao que diz respeito as avaliações econômicas completas, de acordo com as Diretrizes 

Metodológicas de Avaliação Econômica do Ministério da Saúde (2014), existem quatro tipos 

fundamentais, a saber: 

   Custo-minimização: é uma comparação entre as intervenções alternativas que 

produzem resultados equivalentes. O elemento principal desta análise é a determinação de qual 

das alternativas implicará em menores custos. O resultado é o custo total expresso em unidades 

monetárias. Trata-se de um caso especial de análise de custo-efetividade (BRASIL, 2014; 

BRASIL, 2009; BRASIL, 2008).  

   Analise custo-efetividade: é feita uma comparação dos custos em unidades 

monetárias com efeitos quantitativos medidos em unidades não-monetárias. As intervenções 

que serão comparadas têm como consequência um benefício unidimensional e comum 
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(BRASIL, 2009; BRASIL, 2008). Ou seja, as consequências em saúde são aferidas em uma 

unidade natural de benefício clínico, como por exemplo, anos de vida ganhos, número de 

eventos evitados ou número de mmHg reduzidos na pressão arterial (BRASIL, 2014). 

   Analise de custo-benefício: compara os custos e os benefícios, ambos quantificados 

em unidades monetárias comuns. Ou seja, tanto o consumo de recursos quanto o benefício em 

saúde estão medidos em unidades monetárias, sendo o valor resultante um benefício financeiro 

líquido (BRASIL, 2014). É indicada quando se necessita de um denominador comum para 

facilitar a comparação de resultados (BRASIL,2009; BRASIL 2008).  

   Analise de custo-utilidade: compara à medida de valor e à utilidade que deverá refletir 

as preferências de indivíduos ou da sociedade sobre um conjunto de resultados em saúde 

(BRASIL,2009; BRASIL 2008). A unidade de medida do benefício clínico passa a ser a 

“utilidade”, que consiste em uma medida combinada de benefícios em tempo de vida e em 

qualidade de vida. São exemplos de “utilidade” os anos de vida ajustados por qualidade (AVAQ 

ou QALY, quality adjusted life years, na sigla em inglês) ou os anos de vida ajustados por 

incapacidade (AVAI ou DALY, em inglês) (BRASIL, 2014). 

As Análises de Custo-Efetividade foram introduzidas na área da saúde para dar suporte 

na seleção de alternativas terapêuticas que resultassem em melhores desfechos, considerando 

os recursos investidos (BRASIL, 2009). Os resultados desse tipo de análise são expressos por 

um quociente, em que o numerador é o custo e o denominador a efetividade (custo/efetividade). 

Assim, os custos são confrontados com seus desfechos, havendo a necessidade de quantificar e 

associar custos e desfechos das intervenções terapêuticas (BRASIL, 2009; BRASIL, 2008).  

O Desfecho, por sua vez, conhecido do inglês como outcome, é um termo clássico 

utilizado na farmacoeconomia, que pode ser traduzido para o português, também, como 

resultados, impactos ou consequências de intervenções da saúde. No contexto brasileiro, o 

termo “desfecho” é o mais aplicado pelos estudiosos dessa área. A análise dos desfechos 

permite conhecer o valor de uma intervenção, não apenas na perspectiva monetária, mas 

principalmente no que tange ao conjunto de suas consequências. Dessa forma, os desfechos 

podem ser expressos em unidades monetárias, clínicas e humanísticas (SECOLI et al., 2005). 

No âmbito das cirurgias, usualmente são utilizados desfechos clínicos relacionados a 

tempo de hospitalização, infecção de sítio cirúrgico, reinternação hospitalar devido a 

complicações cirúrgicas, ausência de dor, melhora da qualidade de vida, entre outros (KARA-

JÚNIOR et al. (2012) e ALVES E SANTOS (2016); SECOLI et al., 2005). 

Ao que se refere a fonte de informação acerca da efetividade, pode ser obtida em 

prontuários de pacientes, através da opinião de especialistas, consulta de dados epidemiológicos 
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e da literatura. Assim, a busca por trabalhos científicos de boa qualidade deverá ser feita de 

maneira séria e criteriosa. Os ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas e metanálise 

são os mais indicados na elaboração de análise de custo-efetividade, pois trazem dados de 

eficácia, cujos resultados contemplam intervalos de confiança estatisticamente significativos, 

além de apresentar benefícios reais relacionados aos desfechos primários (BRASIL, 2009; 

BRASIL, 2014). 

Segundo as Diretrizes Metodológicas do Ministério da Saúde (BRASIL, 2014), cada 

vez mais são realizadas avaliações econômicas baseadas em modelagens computadorizadas e 

têm se firmado como método de eleição nas avaliações de eficiência das tecnologias em saúde. 

Nas avaliações econômicas baseadas em modelagem computadorizada, os dados são 

provenientes de muitas fontes, como: dados primários (dados coletados diretamente de bases 

de dados administrativas, séries de casos, estudos observacionais ou ensaios clínicos), revisões 

sistemáticas e estudos de custos, posteriormente são integrados em modelos (como árvores de 

decisão, coortes simuladas de Markov, microssimulação de pacientes individuais e simulação 

de eventos discretos) a fim de oferecer estimativas mais robustas das reais relações de custo-

efetividade existentes e do grau de incerteza dos valores obtidos. 

Outros aspectos relativos à coleta de informação que merecem destaque são os vieses 

das fontes de dados e os estudos que possuem conflito de interesses, em geral patrocinados por 

alguma empresa. Existe, também, a dificuldade de definir, sob um ponto de vista teórico, até 

que ponto uma nova intervenção é custo-efetiva ou custo-inefetiva. 
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3 MÉTODO 

 

3.1 DESENHO DO ESTUDO 

 

Trata-se de uma análise de custo-efetividade usando árvore de decisão baseada em dados 

de um Ensaio Clínico Randomizado anteriormente realizado, com resultados publicados na 

Revista 'British Journal of Visual Impairment' (MACHADO et al., 2019). 

Ressalta-se que esse estudo seguiu as recomendações estabelecidas pelas Diretrizes 

Metodológicas para Avaliação Econômica do Ministério da Saúde (2014), cujo o objetivo 

é orientar a elaboração de estudos de avaliação econômica voltados para os gestores do SUS 

(BRASIL, 2014). O estudo também contempla a lista de verificação internacional Consolidated 

Health Economic Evaluation Reporting Standards (CHEERS - 2013), uma lista de verificação 

com 24 itens destinados a relatar a forma como as avaliações econômicas de intervenções da 

saúde foi concebida, analisada e interpretada, assegurando a qualidade dos estudos.  

As análises de Custo-efetividade comparam os custos medidos em unidades monetárias 

e os desfechos em unidades clínicas de distintas alternativas (BRASIL 2014). Nesse caso, não 

se atribui valor monetário aos impactos das intervenções em saúde, eles são medidos 

considerando o efeito mais apropriado, sensível e mensurável da tecnologia sobre a condição 

de saúde estudada (DRUMMOND et al, 2015).  

 

3.2 PERGUNTA DE PESQUISA 

 

Segundo as Diretrizes Metodológicas para realização de avaliações econômicas do 

Ministério da Saúde (2014), toda avaliação econômica deve estar orientada por uma questão de 

estudo bem definida, que responda ao acrônimo PICO (patent or populaton, interventon, 

comparison, outcome – em português, paciente ou população, intervenção, comparação e 

desfecho), frequentemente usado para identificar os pontos importantes de uma questão de 

pesquisa. Além desses itens, em uma análise econômica, é preciso também definir a perspectiva 

do estudo (para quem o estudo é feito) e o horizonte temporal considerado. Sendo assim, a 

pergunta de pesquisa foi formulada utilizando-se a estratégia PICO, onde: 

P – Idosos em pós-operatório de facectomia 

I – Teleconsulta realizada pelo enfermeiro 

C – Tratamento convencional (acompanhamento pós-operatório sem a Teleconsulta) 

O – Complicações cirúrgicas na primeira semana de pós-operatório 
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 Logo, a questão de estudo foi: a teleconsulta realizado pelo enfermeiro é mais custo-

efetiva na recuperação cirúrgica de idosos submetido à facectomia quando comparado ao 

tratamento convencional, tendo como medida de desfecho de efetividade complicações 

cirúrgicas na primeira semana de pós-operatório? 

 

3.3 CENÁRIO 

 

O local utilizado para o desenvolvimento do estudo foi o Hospital Universitário Antônio 

Pedro (HUAP), localizado no município de Niterói-RJ. Esse hospital universitário é a maior e 

mais complexa unidade de saúde da grande Niterói e atua junto com ao Ministério da Educação 

exercendo as funções de ensino, pesquisa e extensão, cuja área de abrangência corresponde a 

uma população estimada em mais de dois milhões de habitantes.  

Atende à população da Zona Metropolitana II, que engloba, além de Niterói, as cidades 

de Itaboraí, Maricá, Rio Bonito, São Gonçalo, Silva Jardim e Tanguá. Desde abril de 2016, o 

HUAP é filiado à Rede EBSERH, empresa estatal vinculada ao Ministério da Educação, que 

administra atualmente 40 hospitais universitários federais, desde a sua criação em 2011 

(UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, 2018). 

Ao longo dos últimos 30 anos, o Serviço de Oftalmologia do Hospital Universitário 

Antônio Pedro (HUAP) vem se destacando na prevenção, diagnóstico e tratamento de diversas 

disfunções oculares, como glaucoma e catarata, além de transplantes, cirurgias de retina, 

estrabismo e plásticas oculares. Mensalmente, cerca de 800 pessoas são atendidas através do 

SUS (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, 2018). 

No que tange ao monitoramento dos custos e a decisão quanto aos recursos materiais a 

serem incorporados, o Hospital possui uma Comissão Permanente de Padronização de 

Materiais Médico-Hospitalares (CPPMMH) criada desde 2005, que consiste num colegiado 

multidisciplinar, responsável pela gestão técnica dos materiais de consumo utilizados no 

Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), obedecendo aos princípios de qualidade e 

economicidade (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, 2018). 

 

3.4 POPULAÇÃO EM ESTUDO 

 

De acordo com as Diretrizes Metodológicas para realização de avaliações econômicas 

do Ministério da Saúde (2014), quando a avaliação econômica for utilizada para auxiliar a 
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decisão de incorporação de tecnologias no SUS, deverão ser especificados o tipo de paciente 

que será elegível ao uso da tecnologia e os critérios de restrição ou exclusão. A população alvo 

deve ser descrita detalhadamente em termos de características clínicas, sociodemográficas e/ou 

geográficas, e ainda quanto ao ambiente de inserção da tecnologia. 

Sendo assim, fizeram parte desse estudo pacientes idosos que realizaram cirurgia de 

catarata no serviço de oftalmologia do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) no 

período de agosto de 2014 a dezembro de 2015 e que participaram, neste período, do Ensaio 

Clínico Randomizado para avaliação do efeito da teleconsulta na recuperação de idosos em pós-

operatório de facectomia.  

Os participantes do estudo foram recrutados no pré-operatório por examinadores que 

informavam sobre a pesquisa e solicitavam o consentimento por escrito. Após a divisão 

aleatória dos dois grupos, a intervenção de enfermagem foi implementada da seguinte forma: o 

grupo controle teve acesso apenas ao tratamento convencional (sem teleconsulta), ou seja, 

apenas o acompanhamento com o oftalmologista no ambulatório. E o grupo experimento teve 

acesso a teleconsulta realizado pelo enfermeiro e ao tratamento convencional com o 

oftalmologista no ambulatório. 

A intervenção aplicada incluiu a realização de ligações telefônicas no 1º, 4º, 10º e 20º 

dias de pós-operatório para acompanhamento dos idosos no pós-operatório de facectomia e 

prevenção de complicações cirúrgicas (Figura 1). Para realização das ligações, utilizou-se um 

instrumento semiestruturado em um software computadorizado e registrado (Apêndice A). 

Desta forma, o acompanhamento por teleconsulta ocorreu no 1ª dia de pós-operatório 

(primeira ligação), 4º dia de pós-operatório (segunda ligação), 10º dia de pós-operatório 

(terceira ligação) e no 20º dia de pós-operatório (quarta ligação). As ligações ocorreram durante 

a semana, das 8h às 18h, na sala da central telefônica. Sobre aos sábados, a pesquisadora 

principal fazia as ligações de seu telefone pessoal das 8h às 12h. Ao término da ligação, a 

pesquisadora agendava a próxima ligação no dia e horário de preferência do participante. 
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Figura 1 - Acompanhamento do grupo experimento (n=48) 

 

 

Fonte: Machado et al., 2019. Telephone follow-up of the elderly after cataract surgery. British Journal of Visual 

Impairment. 

 

Para os estudos de avaliação econômica que utilizam ensaios clínicos como fonte de 

informação para desfechos em saúde, a população alvo é geralmente a que foi selecionada de 

acordo com os critérios de inclusão do estudo (BRASIL, 2014). Sendo assim, é importante 

ressaltar que os critérios de inclusão utilizados no Ensaio Clinico supracitado, foi: ter 60 anos 

ou mais, preparar e receber cirurgia de catarata e ter telefone celular ou fixo disponível para 

contato do enfermeiro. E como critério de exclusão: presença de demência, déficit auditivo sem 

acompanhante ou familiar que pudesse receber as intervenções telefônicas e previamente 

submetido a cirurgias para tratamento de complicações cirúrgicas prévias. O critério de 

descontinuidade foi atender menos de 75% das ligações telefônicas. 

Foram ao todo 95 pacientes que foram randomizados em dois grupos (grupo 

experimento e grupo controle) por randomização simples da amostra. Foi utilizado o Software 

BioEstat 5.3 para alocação aleatória, que selecionou 48 participantes para o grupo experimental 

e 47 participantes para o grupo controle. 

É importante ressaltar que o tamanho mínimo da amostra foi determinado pela fórmula 

da Pocock (1983): n = P1 *(100 – P1) + P2 * (100 – P2) / (P2 – P1)2 × f (α, β), onde P1 = 

porcentagem de eventos no grupo experimental, P2 = porcentagem de eventos no grupo de 

controle e f = frequência de erros alfa e beta. Para a estimativa das proporções P1 e P2, foi 

realizado um teste piloto com 16 pacientes (oito em cada grupo) de maio a julho de 2014. A 

análise do teste piloto mostrou que entre os oito pacientes no grupo experimental não houve 

complicações cirúrgicas, ou P1 = 0/8 = 0,0%. O grupo controle teve três casos de complicações 

pós-operatórias no sétimo dia pós-operatório, que resultou em P2 = 3/8 = 37,5%, e uma 

estimativa de 0% não pode ser considerado para P1. Nesse caso, a recomendação é assumir que 

pelo menos um paciente no grupo experimento apresentou complicações, sendo considerados 

P1 = 1/8 = 12,5% e P2 = 3/8 = 37,5%. Além desses parâmetros de pré-teste, um nível de 
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significância máximo de 5% (α) e poder estatístico de 85% (1–β) foram considerados. Para 

esses parâmetros, f (α, β) = 8,5, o valor mínimo de n determinado pela expressão (1) foi de 47 

pacientes em cada grupo, controle e experimental, totalizando 94 pacientes na amostra. 

Para realização dessa tese, foram resgatados no setor de arquivo da instituição e 

analisados retrospectivamente os prontuários dos pacientes que participaram do Ensaio 

Clínico Randomizado. Sendo excluídos do estudo os prontuários que não estavam disponíveis 

para avaliação no período da coleta de dados (agosto a outubro de 2021). Ao total, foram 

resgatados 61 prontuários, dos quais 32 são de pacientes que tiveram acompanhamento médico 

ambulatorial somado a Teleconsulta realizada pelo Enfermeiro (tratamento A), enquanto 29 são 

de pacientes idosos que tiveram apenas o acompanhamento médico ambulatorial (tratamento 

B). Observa-se um percentual de perda de prontuários de aproximadamente 35% da amostra 

total, o que se deve ao fato dos prontuários serem ainda físicos e não eletrônicos, o que facilitaria 

o seu resgate. 

 

3.5 COLETA DE DADOS  

 

Segundo as Diretrizes Metodológicas para realização de Avaliações Econômicas do 

Ministério da Saúde (2014), o delineamento da análise econômica pode estar baseado em dados 

primários ou em dados secundários. Nos métodos primários de coleta de dados, as informações 

são coletadas para investigar o problema sob estudo, e incluem-se: ensaios clínicos 

randomizados (ECR), estudos observacionais e outros estudos em que os dados são obtidos em 

primeira mão. Nos métodos secundários, os dados são coletados previamente para investigar 

um problema diferente, ou menos abrangente, daquele que está atualmente sob investigação. 

Esses métodos incluem revisões de literatura, que podem ser narrativas ou revisões sistemáticas, 

que por sua vez, devem ser priorizadas em relação às narrativas, por seu padrão metodológico 

pré-definido tanto em termos de busca quanto de avaliação da qualidade da evidência, 

permitindo reprodutibilidade dos resultados (BRASIL, 2014). 

Nesse estudo, a obtenção de dados para avaliação do desfecho em saúde e dos dados 

referentes a quantidades de materiais com curativos, medicamentos e exames no pós-operatório 

foi retrospectiva, mediante avaliação dos registros em prontuários de pacientes que 

participaram anteriormente do Ensaio Clínico Randomizado, ou seja, método primário de 

coleta de dados. 

Segundo o Ministério da Saúde (2014), uma opção para condução de avaliação 

econômica com dados primários é a coleta retrospectiva dos dados. Esse tipo de análise tende 
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a produzir resultados mais generalizáveis, uma vez que as informações geralmente procedem 

da prática clínica cotidiana, apesar da dificuldade na coleta de informações relacionadas aos 

custos (BRASIL, 2014). 

Para medir a efetividade da Teleconsulta no ECR, utilizou-se como medida de desfecho 

primário a ausência de complicações pós-operatórias. Como medidas de desfecho secundário, 

considerou-se ausência de dor, de desconforto, melhora do autocuidado, redução da ansiedade, 

preocupação e do medo. 

Para garantir o mascaramento, tanto o grupo experimento quanto o grupo controle 

receberam ligações durante quatro semanas para confirmação da data de retorno ao 

ambulatório, como forma de lembretes. Sendo assim, mesmo que os pacientes informassem aos 

examinadores que receberam ligações, não seria possível a distinção, pelos examinadores, de 

quem recebeu a intervenção e de quem não recebeu. 

Como forma de garantir que os examinadores avaliassem o resultado de forma correta 

e segura, foi realizado primeiramente um treinamento para a auxiliar na identificação de 

complicações. Todos os examinadores eram enfermeiros com experiência em pesquisa e 

especialistas em enfermagem cirúrgica. Este treinamento garantiu uma avaliação mais precisa 

do estado de saúde do idoso e reduziu o impacto do chamado padrão ouro imperfeito.  

Os examinadores (pesquisadores auxiliares) aplicaram um instrumento aos participantes 

dos grupos experimento e controle para avaliar a ocorrência de complicações pós-operatórias. 

O acompanhamento para identificação de complicações pós-operatórias pelos examinadores foi 

realizado por quatro semanas no ambulatório de oftalmologia do hospital, nos dias das consultas 

de retorno ao oftalmologista, ou seja, no 1º dia de pós-operatório (1ª avaliação), 7º dia de pós-

operatório (2ª avaliação) e 30º dia de pós-operatório (3ª avaliação). 

Mediante análise estatística, constatou-se que as complicações pós-operatórias 

estiveram presentes nas avaliações realizadas no 7º e 30º dia de pós-operatório. Contudo, 

nenhuma complicação pós-operatória foi identificada no grupo controle ou experimento na 

primeira avaliação (1º dia pós-operatório). 

Na 2ª avaliação, realizada no 7º dia de pós-operatório, observou-se que a ocorrência de 

complicações pós-operatórias grupo controle foi de 36,2%, enquanto no grupo experimento, 

submetido a teleconsulta, foi de 6,3%. Tal diferença foi significativa sob o ponto de vista 

estatístico, visto p-valor = 0,000, mediante ao Teste Qui-quadrado (χ2) – tabela 1. 
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Tabela 1 - Ocorrência de complicações cirúrgicas nas três avaliações, nos grupos Controle e 

Experimento (n=95). Niterói/RJ, 2019. 

 

 

Experimento 

(n = 48) 

Controle 

(n = 47) 

 n % n %  p-valor 

D7 de Pós-operatório 

(2ª Avaliação) 

Com complicação 

Sem complicação 

 

 

03 

45 

 

 

6,3 

93,7 

 

 

17 

30 

 

 

36,2 

63,8 

 

          

0,000* 

      

 

D30 de Pós-operatório 

(3ª Avaliação) 

Com complicação 

Sem complicação 

 

 

02 

46 

 

 

4,2 

95,8 

 

 

06 

41 

 

 

12,8 

87,2 

 

 

   0,159** 

Fonte: Elaborado pelos autores 

*P-valor pelo teste Qui-quadrado (χ2)   

**P –valor pelo teste Exato de Fisher 

 

 

 

O OR na 2ª avaliação foi igual a 0,118, com intervalo de confiança (IC=1,02, 10.23). 

Os pacientes que receberam a teleconsulta tiveram uma redução significativa de chance de 

apresentar complicações pós-operatórias. Em outras palavras, a chance de um paciente que não 

recebeu a teleconsulta ter complicação foi 1/0,118 = 8,5 vezes maior que a chance de um 

paciente que recebeu o teleconsulta. 

Já na 3ª avaliação realizada no 30º dia de pós-operatório a ocorrência de complicações 

no olho operado esteve presente em apenas 06 (12,8%) participantes do grupo controle, e em 

02 (4,2%) participantes do grupo experimento, sem diferença significativa sob o ponto de vista 

estatístico, visto p-valor = 0,159, mediante ao Teste Exato de Fisher (Tabela 1). 

Em estudo realizado por Coelho et al., (2015), observou-se que o tempo médio de início 

dos sintomas de complicações pós-operatórias foi de seis dias para cirurgias de facectomia. 

Outros autores (NIZAMANI et al., 2013; DELYFER et al., 2011; CHOI e SHYN, 2008) 

afirmam que o tempo estimado para ocorrência de complicações pós-operatórias de catarata, 

em sua maioria, é de até três dias após o procedimento cirúrgico.  Para outros (MATOS et al., 

2013; AKÇAKAYA et a., 2011; RAMAPPA et al., 2012), as complicações neste tipo de 

cirurgia ocorrem, na maioria das vezes, até quatro dias após a cirurgia (RAEN et al., 2013; 

GUNGEL et al., 2011). 

Portanto, a primeira justificativa para a escolha do recorte temporal para análise do 

custo-efetividade dessa tese recai na efetividade ter sido encontrada até o 7º dia de pós-
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operatório. A segunda justificativa recai sobre a intervenção ter maior efetividade na 1ª e 4ª 

ligação. Observa-se que o tempo de ligação também é requerido nos primeiros dias de pós-

operatório, e que diminui ao longo da recuperação do idoso como detalhado na Tabela 2, que 

traz as principais estatísticas da duração das ligações, bem como os p-valores, comparando a 

duração das quatro ligações e, comparando a duração da ligação com a duração da ligação 

anterior. 

 

Tabela 2 - Principais estatísticas de duração das ligações. Niterói/RJ, 2019 

Estatística 
1ª Ligação 

1º dia PO 

2ª Ligação 

4º dia PO 

3ª Ligação 

10º dia PO 

 

4ª Ligação 

20º dia PO 

 

Média 18,1 13,7 13,7 13,3 

Mediana 18 14 14 13 

Desvio Padrão 2,5 3,3 3,3 2,0 

Mínimo 14 10 10 10 

Máximo 24 20 20 18 

C.V 0,14 0,24 0,24 0,15 

P-valor do teste de Wilcoxon comparando 

com a Duração da ligação anterior 

 

- 0,000 1,000 0,222 

p-valor do teste de Friedman comparando a 

duração das quatro ligações 

 

0,000 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 

Nota-se que a primeira ligação durou em média aproximadamente 18,1 minutos, a 

segunda e a terceira duraram em média 13,7 minutos e a quarta ligação durou em média 13,3 

minutos.  Os coeficientes de variação (C.V) mostram que a duração das ligações variou mais 

na segunda e terceira ligação. O teste de Friedman aponta que as durações das ligações são 

significativamente distintas (p-valor=0,000) sob o ponto de vista estatístico. Pelas comparações 

do teste de Wilcoxon, observa-se que não há diferença significativa entre as durações da 

segunda, terceira e quarta ligação. Contudo, a primeira ligação tem duração significativamente 

distinta das demais, apresentando-se de maior duração. 

E a terceira justificativa para escolha do período de coleta de dados está nos dados do 

ECR, de que a intervenção experimento foi requerida nos primeiros sete dias, como observado 

na Tabela 3, que descreve a distribuição em número absoluto e porcentagem das demandas de 

intervenções ao longo das quatro semanas de acompanhamento.  
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Tabela 3 - Orientações de enfermagem realizadas através da teleconsulta pelo enfermeiro (n= 

48). Niterói/RJ, 2019 

 

 

INTERVENÇÃO X TEMPO 

D1de PO 

1ª ligação 

 

n (%) 

D4 de PO 

2ª ligação 

 

n (%) 

D10 de PO 

3ª ligação 

 

n (%) 

D20 de PO 

4ª ligação 

 

n (%) 

 

Controle da Dor 

 

14 (29,2) 

 

08 (16,7) 

 

01 (2,1) 

 

01 (2,1) 

Controle do Desconforto 38 (79,2) 29 (60,4) 05 (10,4) 04 (8,3) 

Orientações para alterações na visão 23 (47,9) 12 (25) 01 (2,1) 01 (2,1) 

Uso do tampão ocular 47 (97,9) 03 (6,3) 00 (0) 00 (0) 

Cuidados na limpeza do olho 

Operado 
48(100) 47 (97,9) 13 (27,1) 03 (6,3) 

Cuidados na utilização do colírio 48 (100) 48 (100) 08 (16,7) 03 (6,3) 

Uso dos óculos escuros 48 (100) 48 (100) 07 (14,6) 02 (4,2) 

Orientações para autocuidado 40 (83,3) 23 (47,9) 07 (14,6) 03 (6,3) 

Orientações para alimentação 05 (10,4) 03 (6,3) 02 (4,2) 00 (0) 

Orientações para ingestão hídrica 26 (54,2) 19 (39,6) 12 (25) 10 (20,8) 

Controle de náusea e vômitos 01 (2,1) 01 (2,1) 00 (0) 00 (0) 

Total de orientações fornecidas 338 241 56 27 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 

Referentes ao controle da dor e do desconforto, uso do tampão ocular e dos óculos 

escuro, cuidados na limpeza do olho operado e a utilização do colírio, além de orientações 

quanto ao autocuidado, à alimentação, ingestão hídrica, e controle de náusea e vômitos, cabe 

ressaltar que houve 100% da continuidade no acompanhamento e todos os sujeitos interagiram 

com a enfermeira ao telefone. Entretanto, quando as orientações estavam relacionadas aos 

cuidados na limpeza do olho operado e na utilização do colírio, solicitou-se a replicação da 

intervenção para o cuidador direto e/ou familiar.  Portanto, as orientações sustentam o modelo 

de análise de custo efetividade nos primeiros sete dias de pós-operatório. 

Para realização dessa tese, a coleta dos dados primários (informações referentes aos 

pacientes, sexo, idade, comorbidades, complicações pós-operatórias, consulta ambulatorial) foi 

retrospectiva mediante avaliação dos registros em prontuários. Foram analisados 61 

prontuários, permitindo o levantamento das principais complicações pós-operatórias 

apresentadas, quantidade de produtos e medicamentos utilizados pelos pacientes e realização 

de exames. A coleta de dados foi realizada mediante à aplicação do instrumento de coleta de 

dados dos pacientes, de suas cirurgias, e dos atendimentos ambulatoriais (APENDICE B). A 

partir deste instrumento, foram coletadas informações sobre: idade, sexo, presença de 

complicação cirúrgica, necessidade ou não de reinternação, necessidade ou não de realização 



61 

 

de algum exame no pós-operatório, registros de dor, desconforto, infecção no olho operado, 

febre, uso de colírio, antibióticos e de proteção ocular.   

Ressalta-se que o levantamento no prontuário das variáveis referentes às complicações 

cirúrgicas apresentadas foi realizado mediante a identificação de termos ou expressões, 

conforme descrito abaixo no quadro 1. 

 

Quadro 1 -  Descrição dos termos encontrados nos prontuários referentes as variáveis de 

complicações cirúrgicas, Niterói, RJ, Brasil, 2021. 

 

Complicações cirúrgicas Termo ou expressões encontradas no prontuário 

Endoftalmite - Endoftalmite;  

- infecção no olho operado;  

- secreção purulenta no olho; 

- uso de antibiótico (Vigadex ou Zypred) 

Processo inflamatório - Processo inflamatório; 

- inflamação no olho operado; 

- vermelhidão no olho operado; 

- lacrimejamento excessivo, presença de secreção no olho 

operado, sensação de areia nos olhos e desconforto; 

- Uso de anti-inflamatório (Nevanac, Prednisolona 

1%Maxidex, Timolol, Acular). 

Aumento da pressão 

intraocular 

Aumento da pressão intraocular; 

pressão intraocular elevada; 

resultado positivo para hipertensão ocular através da 

Tonometria e Teste de sobrecarga hídrica (exames que 

avaliam a pressão intraocular). 

Edema de córnea Edema de córnea; 

resultado positivo para edema de córnea através da 

Paquimetria e Fundoscopia (exames que diagnosticam 

edema de córnea). 

Opacidade de cápsula 

posterior do cristalino 

Opacidade de cápsula posterior (OCP) através da 

Biomicroscopia. 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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A coleta de dados secundários (dados relacionados aos custos diretos dos materiais 

para o tratamento: curativos, medicamentos e exames) foram coletados a partir do Banco de 

Preços em Saúde do Ministério da Saúde. Considera-se como dados secundários os custos 

diretos definidos como recursos efetivamente utilizados nas intervenções e nos programas de 

saúde, ou seja, aqueles relacionados ao custo dos insumos, medicações e recurso humano 

(NITA, 2010). O Quadro 2 mostra a relação de produtos e medicamentos que foram 

considerados no custo do tratamento pós-cirúrgico de catarata. 

 

Quadro 2 - Produtos e medicamentos considerados no custo do tratamento pós-cirúrgico de 

catarata. Niterói/RJ, 2022 

Produtos e medicações Especificações Apresentação Preço Unitário (R$): 

 

 

Produtos 

 

   

Soro fisiológico a 0,9% Cloreto de sódio, princípio ativo: 

0,9%_ solução injetável, aplicação: 

sistema fechado. 

 

Frasco 100 ml 2,75 

Gaze estéril Compressa gaze, material: tecido 

100% algodão, tipo:13 fios/cm2, 

modelo: cor branca, isenta de 

impurezas, camadas: 8 camadas, 

largura:7,50 cm, comprimento: 

7,50 cm, dobras: 5 dobras, 

características adicionais: estéril, 

descartável. 

Pacote com 10 

unidades 

0,84 

 

Micropore 

 

Fita hospitalar, tipo: microporosa                     

componentes: adesivo acrílico, 

dimensões: cerca de 25 mm, 

características adicionais: 

hipoalergênico, cor: transparente 

 

Rolo com 4,5m 

 

2,29 

 

Antiinflamatórios (colírios) 

 

   

Nevanac Nepafenaco, concentração:1 

mg/ml, forma farmacêutica: 

suspensão oftálmica 

Frasco 5 ml 38,47 

Prednisolona 1% Prednisolona, composição: acetato, 

concentração:10 mg/ml, forma 

farmacêutica: suspensão oftálmica 

Frasco 5 ml 10,04 

Maxidex Dexametasona, concentração: 1 

mg/ml, forma farmacêutica: 

suspensão oftálmica 

Frasco 5 ml 6,55 

Timolol Timolol, concentração:0,5%, 

indicação: solução oftálmica 

Frasco 5 ml 3,65 

Acular LS Colírio anti-inflamatório. Frasco 

com 5ml 

Frasco 5 ml 46,04 
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Antibióticos (colírios) 

   

 

Vigadexa 

 

Moxifloxacino, composição: 

associada à dexametasona fosfato 

dissódico, concentração: 5 mg + 1 

mg/ml, forma farmacêutica: 

solução oftálmica 

 

Frasco 5 ml 

 

33,5 

Zypred Prednisolona, composição: acetato, 

associado ao gatifloxacino 

sesquiidratado, concentração:10 

mg/ml + 3 mg/ml, forma 

farmaceutica: solução oftálmica 

Frasco 5 ml 32,75 

 

Exames no pós-operatório 

   

Potencial evocado visual --- --- 4,06 

Tonometria --- --- 3,37 

Teste de sobrecarga hídrica --- --- 6,74 

Paquimetria --- --- 12,34 

Biomicroscopia --- --- 24,24 

Fundoscopia --- --- 21,63 

Retinoscopia --- --- 24,24 

Fonte: Banco de Preço em Saúde, Ministério da Saúde, Brasil. 

 

Os custos do profissional de enfermagem foram calculados segundo salários-base obtido 

na Secretaria de Estado de Trabalho e Renda – SETRAB e honorário do profissional do 

Enfermeiro pautado no Decreto nº 94.406/87 do Conselho Federal de Enfermagem – COFEN, 

que regulamenta a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, nº 62.  Para obtenção do custo da hora 

trabalhada pelo profissional enfermeiro, foi utilizado o valor total do piso salarial (R$ 3.610,01) 

dividido pelo número de horas trabalhadas no mês (135hs em média, considerando 30h horas 

semanais), resultando em um custo por hora trabalhada de R$ 26,74. 

Foram também avaliados os custos indiretos associados à perda da produtividade. 

Segundo as Diretrizes Metodológicas para realização de avaliações econômicas do Ministério 

da Saúde (2014), para medir a perda de produtividade é importante avaliar, preferencialmente, 

o capital humano, medindo o número de dias perdidos devido à doença, multiplicado, 

preferencialmente, pela renda per capita do país (BRASIL, 2014). Dessa forma, com o objetivo 

de estimar o valor médio de um dia de trabalho perdido, buscou-se no site do IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística) o valor do salário mensal de cada município onde residem 

os pacientes e acompanhantes, posteriormente foi identificado o valor correspondente a um dia 

de trabalho em cada município e por último, realizada uma média dos valores (em média R$ 

82,47 a cada dia de trabalho perdido). 
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3.6 MODELO DE DECISÃO 

 

Modelos são representações da realidade, e, no contexto de análise econômica, servem 

ao propósito de informar sobre decisões em saúde e alocação de recursos. Os modelos são 

ferramentas analíticas, onde, após ser criado o cenário da doença em avaliação, é possível 

comparar diferentes estratégias em saúde, de forma a definir seus resultados e custos (BRASIL, 

2014). 

O primeiro passo na concepção do modelo é definir o seu tipo, sendo os mais comuns: 

I - árvores de decisão, II - Modelos de Markov, III - simulações de eventos discretos (SED) e 

IV - modelos de transmissão dinâmica.  As árvores de decisão têm seu uso limitado, sendo 

adequadas apenas para situações com horizonte temporal bastante curto, especialmente nas 

doenças agudas, em que não costuma haver repetição de eventos. Já os modelos de Markov 

(que são os mais comumente vistos na literatura) são indicados para horizontes de tempo 

maiores e quando as probabilidades no modelo variam ao longo do tempo. A SED, por sua vez, 

é útil quando se deseja representar sujeitos de forma individual, especialmente quando existe 

interação entre eles e/ou quando há escassez de recursos (como em situações de transplante de 

órgãos). E, finalmente, modelos de transmissão dinâmica (ou simplesmente modelos 

dinâmicos) são úteis quando interações entre grupos têm impacto nos resultados, como no caso 

de vacinações (BRASIL, 2014). 

Para esse estudo, optou-se pela árvore de decisão, que foi parametrizada a partir de 

dados primários que forneceram a medida de efetividade em cada grupo e a partir dos dados 

secundários de preços. Observa-se na Figura 2 uma representação esquemática da Árvore de 

Decisão, com horizonte temporal de sete dias, portanto, espaço temporal curto como sugerido 

em seu conceito. Como dito, a árvore avalia em cada etapa os cenários possíveis de efetividade, 

e, ao final, coloca o custo total de cada um dos cenários.  A medida de efetividade do tratamento 

foi dada pelo percentual de pacientes submetidos ao tratamento que apresentaram complicação 

pós-operatórias na cirurgia de catarata. 

Com base na literatura e no Ensaio Clínico Randomizado realizado, foram consideradas 

como complicações pós-operatórias comuns nas cirurgias de catarata: endoftalmite, processo 

inflamatório, aumento da pressão intraocular, edema de córnea e opacidade de cápsula posterior 

do cristalino (LOPEZ, 2018; CARVALHO et al., 2017; MEIRELES et al., 2020; MACHADO 

et al., 2019).  
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Figura 2 -  Representação Esquemática da Árvore de Decisão, Niterói/RJ, 2022 

 

Fonte: elaborado pelos autores 

 

Para a análise dos dados inseridos neste modelo de decisão, foi utilizado o Software 

Treeage Pro versão 2015 (TreeAge Software Inc., Williamstown, Estados Unidos). 

 

3.7 COMPARADORES 

 

A seleção das intervenções ou estratégias tecnológicas sob comparação é essencial para 

os estudos de avaliação econômica, bem como para a relevância do estudo na tomada de 

decisão. É importante que se especifique o tipo de intervenção ou de tecnologia sob estudo. As 

intervenções podem ser classificadas como terapêuticas, diagnósticas, de rastreamento, 

preventivas e em cuidados de apoio (BRASIL, 2014). 

No caso deste estudo, a intervenção avaliada é a teleconsulta realizada pelo enfermeiro, 

podendo ser classificada como do tipo preventiva e cuidados de apoio. As intervenções 
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preventivas objetivam proteger contra doenças e outros agravos através da prevenção de sua 

ocorrência ou da redução no risco de ocorrência. Os cuidados de apoio, por sua vez, compõem 

parte de um tratamento específico, como por exemplo, na recuperação cirúrgica pós-operatória 

(BRASIL, 2014).   

Todas as estratégias relevantes, inclusive a do não uso de outras tecnologias e a de não se 

fazer nada, devem ser listadas, e justificada a escolha pela inclusão ou exclusão na análise 

(BRASIL, 2014). Sendo assim, serão consideradas as seguintes intervenções no pós-operatório 

de cirurgia de catarata sob comparação:  

Tratamento A - refere-se ao acompanhamento médico ambulatorial somado a teleconsulta 

realizada pelo Enfermeiro; 

Tratamento B - refere-se ao acompanhamento médico ambulatorial sem a teleconsulta 

(tratamento convencional). 

 

3.8 MEDIDA DE EFETIVIDADE 

 

Utilizou-se como medida de efetividade a ocorrência de complicações cirúrgicas na 

primeira semana de pós-operatório. Foram consideradas como complicações pós-operatórias 

comuns nas cirurgias de catarata: endoftalmite, processo inflamatório, aumento da pressão 

intraocular, edema de córnea e opacidade de cápsula posterior do cristalino (LOPEZ, 2018; 

CARVALHO et al., 2017; MEIRELES et al., 2020; MACHADO et al., 2019).  

 

3.9 PERSPECTIVA DO ESTUDO 

 

A realização de uma análise de custo-efetividade pressupõe a seleção da perspectiva do 

estudo por parte do pesquisador, ou seja, o panorama ou ponto de vista que será utilizado para 

análise dos custos e desfechos e a quem interessa esses resultados. As três perspectivas mais 

comuns referem-se ao prestador de serviços (hospital, clínica), ao sistema de saúde (público ou 

privado) e à sociedade, a qual pode incluir a previdência social e a assistência social (SILVA; 

SILVA; PEREIRA, 2016). 

De acordo com as Diretrizes Metodológicas para realização de Avaliações Econômicas 

do Ministério da Saúde (2014), para submissões de estudos às esferas públicas competentes, a 

perspectiva escolhida para os estudos de avaliação econômica deve ser a do Sistema Único de 

Saúde como órgão comprador de serviços, ou seja, computando todos os custos cobertos pelo 

sistema público de saúde. Uma análise adicional recomendada é pela perspectiva da sociedade, 
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na qual devem ser incluídos todos os custos da produção do serviço/procedimento e do tempo 

perdido pelos pacientes e seus familiares, além dos custos relacionados à perda de produtividade 

e morte prematura (BRASIL, 2014). 

Desta forma, este estudo adota a perspectiva do Sistema Único de Saúde (SUS), 

considerando o cenário em que foi realizada a pesquisa - Hospital Universitário / Federal, que 

integra o Sistema Único de Saúde, situado em Niterói - Rio de Janeiro. 

 

3.10 HORIZONTE TEMPORAL 

 

A avaliação econômica de uma tecnologia deve tomar como base o curso natural da 

condição e o provável impacto que a intervenção tem sobre ele. Por isso, optou-se por um 

recorte temporal capaz de capturar as consequências e os custos relevantes para a medida de 

desfecho escolhida.  

Portanto, nesse estudo o horizonte temporal adotado foi de sete dias após a cirurgia 

para medir o nº de complicações pós-operatórias ocorridas. Pois, de acordo com a literatura, 

para as cirurgias de catarata, o tempo de recuperação previsto para retorno das atividades 

laborais está entre três a sete dias, se o trabalho não exigir grandes esforços (MEEKER e 

ROTHROCK, 2011). Além disso, foram encontrados alguns estudos que abordavam o 

horizonte temporal das complicações nas cirurgias de catarata: Coelho et al. (2015) observou 

em seu estudo que o tempo médio para o paciente apresentar complicações pós-operatórias são 

de seis dias para cirurgias de facectomia. Outros autores (NIZAMANI et al., 2013; DELYFER 

et al., 2011; CHOI e SHYN, 2008) afirmam que o tempo estimado para ocorrência de 

complicações pós-operatórias de catarata, em sua maioria é de até três dias após o procedimento 

cirúrgico. Para outros (MATOS et al., 2013; AKÇAKAYA et a., 2011; RAMAPPA et al., 

2012), as complicações neste tipo de cirurgia ocorrem, na maioria das vezes, até quatro dias 

após a cirurgia. 

A escolha desse horizonte temporal também é justificada pelos dados obtidos no ensaio 

clínico randomizado realizado (MACHADO et al., 2019), onde observou-se que a ocorrência 

de complicações pós-operatórias nos dois grupos acompanhados teve diferença estatisticamente 

significativa até o 7º dia de pós-operatório. Observou-se que a ocorrência de complicações pós-

operatórias no grupo controle foi de 36,2%, enquanto no grupo experimento, submetido a 

teleconsulta, foi de 6,3% (visto p-valor = 0,000, mediante ao Teste Qui-quadrado). Não houve 

diferença, estatisticamente significativa, no número de complicações nos dois grupos após a 

primeira semana (visto p-valor = 0,159, mediante ao Teste Exato de Fisher). 
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3.11 ANÁLISE DOS DADOS  

 

3.11.1 Análise descritiva 

 

A análise descritiva dos dados teve como objetivo traçar o perfil da amostra, sintetizar 

e caracterizar o comportamento das variáveis e descrever os resultados das variáveis-resposta 

de custo. Foram calculados o custo no grupo do tratamento ambulatorial e o custo no grupo 

acompanhado com a teleconsulta, bem como o custo total. Foi registrada a efetividade do 

tratamento (se apresentou complicações cirúrgicas na primeira semana de pós-operatório) nos 

dois grupos. A análise descritiva foi baseada em distribuições de frequências, tabelas cruzadas 

e cálculo de estatísticas descritivas (proporções, mínimo, máximo, média, mediana, desvio 

padrão, coeficiente de variação).  

 

3.11.2 Análise inferencial 

 

A análise inferencial teve como objetivo realizar testes de significância estatística para 

analisar se são significativas as associações entre variáveis e diferenças encontradas entre 

grupos de interesse. Todas as discussões acerca dos testes de significância foram realizadas 

considerando nível de significância máximo de 5% (0,05), ou seja, será adotada a seguinte regra 

de decisão nos testes: rejeição da hipótese nula sempre que o p-valor associado ao teste fosse 

menor que 0,05. Nos testes que forneceram os p-valores assintóticos e exatos foram 

considerados os p-valores exatos. A investigação da associação entre duas variáveis qualitativas 

será feita pela análise da distribuição conjunta destas variáveis e a significância das diferenças 

encontradas será determinada pelo Teste Qui-Quadrado ou pelo teste Exato de Fisher, quando 

o Teste qui-quadrado se mostrar inconclusivo. A hipótese de normalidade da distribuição de 

uma variável quantitativa será avaliada pelo teste de Shapiro-Wilk. A comparação das 

distribuições de uma variável quantitativa ou ordinal nos dois grupos será feita pelo teste de t-

Student (em caso de normalidade) ou pelo teste não paramétrico de Mann-Whitney (se uma das 

distribuições não for normal, ou ainda se os subgrupos tiverem tamanho amostral menor que 

30 ou se a variável for ordinal).  

A investigação de correlação entre duas variáveis quantitativas e/ou ordinais foi feita 

através do gráfico de dispersão e do cálculo do Coeficiente de Correlação Linear de Pearson 

(no caso de normalidade das distribuições) ou do cálculo de Correlação de Ordem de Spearman. 

A correlação será considerada forte se for maior que 0,7 em valor absoluto. A significância dos 
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coeficientes de correlação será investigada pelo Teste de Correlação, pelo qual um coeficiente 

é significativamente não nulo se o p-valor do teste de correlação for menor que o nível de 

significância 0,05.  

 

3.11.3 Análise de custo-efetividade 

 

A análise de custo – efetividade foi eleita para avaliação por ser a mais adequada para 

responder à questão do estudo em que se compara duas estratégias de tratamento e se a medida 

de efetividade (complicações cirúrgicas na primeira semana de pós-operatório) possui 

relevância clínica. O modelo analítico de decisão construído comparou o custo, a efetividade e 

a relação custo-efetividade dos tratamentos A e B. Definido que o tratamento será efetivo se o 

paciente não apresentar complicações pós-operatórias na primeira semana após a cirurgia, a 

medida de efetividade do tratamento será dada pelo percentual de pacientes submetidos ao 

tratamento que apresentaram complicação cirúrgica na cirurgia de catarata.  

A partir destas medidas, foi construída a árvore de decisão com todos os cenários 

possíveis para compor o custo total da terapia. Na análise de custo efetividade (ACE) de cada 

tratamento, foi calculada a medida de efetividade, que consiste na razão entre o custo e a 

efetividade. A árvore de decisão foi parametrizada a partir de dados primários que forneceram 

a medida de efetividade em cada grupo e a partir dos dados secundários de preços.  

Para estabelecer a comparação simultânea dos dois tratamentos e saber se o custo 

adicional de um esquema foi compensado pela unidade adicional de efetividade, foi calculada 

a razão de custo-efetividade incremental (RCEI) - análise incremental. Nesta análise, 

divide-se a diferença dos custos dos dois tratamentos (custo do tratamento A intervenção - custo 

do tratamento B controle) pela diferença das efetividades (efetividade do tratamento A 

intervenção - efetividade do tratamento B controle). A RCEI expressa um resumo dos resultados 

de uma avaliação comparativa de diferentes estratégias de cuidados à saúde, sendo o principal 

resultado de uma análise econômica (BRASIL, 2014). 
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3.11.4 Análise de sensibilidade 

 

Por fim, foi feita a análise de sensibilidade para verificar a consistência dos resultados 

obtidos na ACE, recalculando as medidas de custo–efetividade para outros custos. Nesta 

análise, deseja-se saber a robustez da relação custo efetividade de cada tratamento, ou seja, 

deseja-se saber se, alterando os custos, a relação custo efetividade apresenta mesmo 

comportamento nos distintos tratamentos. A análise de sensibilidade do custo efetividade foi 

feita considerando três outros custos diferentes: custos calculados a partir dos menores preços 

de uma plataforma de preços, custos calculados a partir dos preços médios de uma plataforma 

de preços, e custos calculados a partir de dos maiores preços de uma plataforma de preços. A 

análise de sensibilidade para incertezas e imprecisões dos cenários propostos implantados no 

modelo também será realizada a partir da elaboração de um diagrama de Tornado, onde se 

incluirá todas as variáveis de custo, considerando uma amplitude de 20% no intervalo de 

variação em torno do valor de cada variável (EISENBERG,1989; ROBINSON 1993). 

 

3.12 TAXA DE DESCONTO 

 

Quando o universo temporal de análise for superior a um ano, tanto custos como 

resultados em saúde que ocorrem no futuro devem ser descontados ao seu valor no momento 

presente, usando-se uma taxa de desconto-padrão. Para aumentar a comparabilidade dos 

estudos, sugere-se padronizar as taxas de desconto de custos e resultados em saúde em 5% ao 

ano (BRASIL, 2014). Contudo, como o horizonte temporal utilizado no estudo não excede o 

período de um ano, não foi aplicada taxa de desconto às estimativas de custo. 

 

 3.13 ASPECTOS ÉTICOS  

 

 

 O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário, sob 

o nº 5.191.913 e CAAE: 50545921.3.0000.5243 (ANEXO 1), seguindo desta forma as 

Recomendações da Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS).   

Tendo em vista a obtenção dos dados primários (características dos pacientes, de suas 

cirurgias e consultas ambulatoriais) de modo retrospectivo, mediante avaliação dos registros 

em prontuários dos pacientes idosos que participaram anteriormente do Ensaio Clínico 

Randomizado (publicado em 2019), e a assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) realizada anteriormente pelos pacientes, solicitou-se dispensa nessa fase 
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do estudo. Ressalta-se que foi solicitada Carta de Anuência da Instituição participante, 

autorizando o fornecimento de dados para essa pesquisa através da avaliação dos prontuários. 

Os riscos de exposição dos custos de tratamento de cada paciente foram minimizados 

pela garantia do anonimato dos participantes da pesquisa. Considera-se que a teleconsulta 

realizada pelo enfermeiro pode contribuir com a redução dos custos hospitalares, ao evitar 

reinternações por complicações pós-operatórias, o que geraria mais gastos a instituição. A 

avaliação do custo-efetividade da teleconsulta e do tratamento convencional na recuperação 

cirúrgica de idosos submetidos à facectomia pode beneficiar uma melhor tomada de decisão 

pelos gestores da Instituição e do SUS, sobre a implantação do serviço de teleconsulta realizada 

pelo enfermeiro, como forma de redução dos custos hospitalares.  

Acredita-se que essa tecnologia seja uma forte estratégia de intervenção de enfermagem, 

ao permitir orientações importantes ao paciente em domicílio, diagnóstico precoce das 

necessidades de saúde, prevenção de doenças e complicações, maior adesão aos tratamentos 

propostos e aos cuidados em domicílio. Acredita-se que, quando incorporadas à prática clínica, 

as tecnologias podem ser uma importante ferramenta para o cuidado, visto que podem contribuir 

para a realização do processo de enfermagem e auxiliar os pacientes a alcançarem melhores 

resultados durante a sua recuperação. Portanto, a pesquisa mostra-se relevante para a construção 

de saberes em enfermagem, bem como para a prática clínica, em especial a área de cuidados 

perioperatórios, gerontologia e inovação em saúde. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 ANÁLISE DE CUSTO-EFETIVIDADE DA TELECONSULTA REALIZADA PELO 

ENFERMEIRO A IDOSOS SUBMETIDOS À FACECTOMIA 

 

Para verificar a existência de uma homogeneidade na amostra, traçou-se o perfil 

característico dos participantes. Verificou-se que os grupos dos tratamentos A e B têm as 

mesmas características de formação, ou seja, as mesmas condições iniciais de base.  A Tabela 

4 apresenta o perfil dos 61 participantes que tiveram seus prontuários analisados, sendo 32 de 

pacientes que tiveram acompanhamento médico ambulatorial somado a teleconsulta realizada 

pelo Enfermeiro (tratamento A), e 29 de pacientes idoso que tiveram o acompanhamento 

médico ambulatorial (tratamento B), durante o período de agosto a outubro de 2021.  

 

Tabela 4 – Caracterização dos participantes de cada grupo A e B (n = 61), Niterói/RJ, 2022 
 Tratamento A 

Acompanhamento médico 

ambulatorial + Teleconsulta pelo 

Enfermeiro (n = 32) 

Tratamento B 

Acompanhamento  

Médico ambulatorial 

(n = 29) 

 

 

 

Idade 

 

n 

 

(%) 

 

n 

 

(%) 

 

p-valor 

60 a 69 anos 11 34,38 13 (44,83)  

0,067* 70 a 79 anos 15 46,87 13 (44,83) 

80 a 87 anos 06 18,75 03 (10,34) 

 

Sexo 

 

n 

 

(%) 

 

n 

 

(%) 

 

p-valor 

Feminino 18 (56,25) 19 (65,51)  

0,439** Masculino 14 (43,75) 10 (34,49) 

      

Comorbidades n (%) n (%) p-valor 

Diabetes Mellitus 7 21,9 12 41,4 0,038** 

Hipertensão 21 65,6 21 72,4 0,296** 

 

Cidade onde reside 

 

n 

 

(%) 

 

n 

 

(%) 

 

Niterói 06 18,75 05 17,24  

São Gonçalo 00 00 03 10,35  

Itaboraí 00 00 01 3,44  

Magé 00 00 03 10,35  

Rio Bonito 03 9,38 02 6,90  

Nova Friburgo 03 9,38 05 17,24  

Araruama 02 6,25 00 00  

Saquarema 02 6,25 01 3,44  

Arraial do Cabo 01 3,12 02 6,90  

Cabo Frio 05 15,64 03 10,35  

Iguaba Grande 01 3,12 01 3,44  

São Pedro da Aldeia 03 9,38 00 00  

Rio das Ostras 01 3,12 00 00  

Maricá 01 3,12 03 10,35  

Cordeiro 01 3,12 00 00  

Mombuca 01 3,12 00 00  

São João de Meriti 02 6,25 00 00  

Fonte: Elaborado pelos autores 

*P-valor pelo teste T-Student; **P –valor pelo teste Qui-Quadrado 
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Ao que diz respeito à caracterização dos participantes, verificou-se que os grupos de 

tratamento A e B tiveram as mesmas características de formação, não havendo diferenças 

significativas na distribuição dos participantes entre os grupos A e B em relação ao sexo (p-

valor=0,439) e a idade (p-valor 0,067). Ambos os grupos apresentaram prevalência de 

mulheres, típica da população idosa (56,25% no grupo do tratamento A e 65,51% no grupo do 

tratamento B). Em relação à idade dos participantes, observou-se que os mesmos possuem 

idades compreendidas entre 60 e 87 anos, com média de 71,2 anos, mediana de 71 anos e desvio 

padrão de sete anos, que resulta num Coeficiente de Variação de 0,10, denotando a baixa 

variabilidade da idade dos pacientes em torno da média.  

Em relação à incidência de comorbidades, notou-se que dos 61 participantes, 42 (68,8%) 

possuem hipertensão arterial sistêmica e 19 (31,1%) apresentam diabetes mellitus. Visto que a 

incidência de diabetes melitus no grupo do Tratamento A foi de 21,9% e no grupo do 

Tratamento B de 41,4%, o Teste Qui-quadrado (χ2) para esta distribuição conjunta resultou 

num p-valor igual a 0,038, levando a concluir que a distribuição de diabéticos nos grupos não 

foi homogênea, ou seja, a presença de diabéticos no grupo controle foi significativamente maior 

que no grupo Experimento. Já em relação à incidência de hipertensão arterial sistêmica, não 

houve diferenças significativas na distribuição dos participantes entre os grupos A e B (p-valor 

0,067 pelo teste de Qui-quadrado). 

As probabilidades de complicações pós-operatórias nos dois cenários (acompanhamento 

médico ambulatorial somado a teleconsulta realizada pelo enfermeiro e acompanhamento 

médico ambulatorial) para utilização como medida de efetividade na árvore de decisão foram 

estimadas a partir da análise dos 61 prontuários, e se encontram dispostas nas Tabelas 5 e 6.  

 

Tabela 5- Probabilidade de complicações pós-operatórias nos dois grupos de tratamento A e 

B, Niterói/RJ, 2022.  

 

Complicações  

Pós-operatórias 

Tratamento A 

Acompanhamento médico ambulatorial 

+ Teleconsulta pelo Enfermeiro 

(n = 32) 

Tratamento B 

Acompanhamento 

Médico ambulatorial 

(n = 29) 

 

p-valor 

 n (%) n (%)  

 

Sem complicação 

 

31 

 

96,9 

 

16 

 

55,2 

 

0,000* 

Com complicação 01 3,1 13 44,8 

Fonte: Elaborado pelos autores 

*P-valor pelo teste Qui-quadrado (χ2)  
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É possível observar que a ocorrência de complicações pós-operatórias no grupo 

acompanhado apenas no ambulatório foi de 44,8%, enquanto que no grupo que teve o 

acompanhamento do enfermeiro através da teleconsulta foi de 3,1%. Tal diferença foi 

significativa sob o ponto de vista estatístico, visto p-valor = 0,000, mediante ao Teste Qui-

quadrado (χ2). A descrição de todas as variáveis (complicações pós-operatórias) que 

compuseram a árvore de decisão encontra-se na Tabela 6, a seguir. 

 

Tabela 6 – Distribuição da ocorrência de complicações pós-operatórias nos dois grupos de 

tratamento A e B, Niterói/RJ, 2022 

 

Complicações  

Pós-operatórias 

 

Tratamento A 

Acompanhamento médico 

ambulatorial + Teleconsulta 

pelo Enfermeiro (n = 32) 

 

 

Tratamento B 

Acompanhamento 

Médico ambulatorial 

(n = 29) 

 N (%) n (%) 

 

Endoftalmite 

 

00 

 

00 

 

00 

 

00 

Processo inflamatório 01 3,1 01 7,7 

Aumento da pressão intraocular 00 00 01 7,7 

Opacificação da cápsula posterior do cristalino  00 00 00 00 

Edema de córnea 00 00 01 7,7 

Endoftalmite + Processo Inflamatório 00 00 03 23 

Endoftalmite + Processo Inflamatório + 

Aumento da Pressão Intraocular 

 

00 

 

00 

 

03 

 

23 

Endoftalmite + Processo Inflamatório + 

Edema de Córnea 

 

00 

 

00 

 

01 

 

7,7 

Processo Inflamatório + Edema de Córnea 00 00 01 7,7 

Processo Inflamatório + Aumento da Pressão 

Intraocular 

 

00 

 

00 

 

02 

 

15,5 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

As variáveis referentes aos custos dos materiais para tratamento (produtos, 

medicamentos e exames) utilizadas para a construção da árvore de decisão, foram estimadas a 

partir do Banco de Preços em Saúde do Ministério da Saúde, e os valores encontram-se 

dispostos no Quadro 2, apresentado no capítulo anterior. Sendo assim, para construção da 

árvore de decisão foi calculada a média de custo por complicação pós-operatória, bem como o 

desvio padrão, conforme apresentado na Tabela 7. 

 

Tabela 7 – Média de Custo por complicação pós-operatória nos grupos de tratamento A e B, 

Niterói/RJ, 2022  
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Complicações  

Pós-operatórias 

Tratamento A 

Acompanhamento médico 

ambulatorial + Teleconsulta 

pelo Enfermeiro (n = 32) 

 

Tratamento B 

Acompanhamento Médico 

ambulatorial 

(n = 29) 

 Média de Custo (R$) DP Média de Custo (R$) DP 

 

Endoftalmite 

 

0,00 

 

-- 

 

0,00 

 

-- 

Processo inflamatório 124,35 -- 176,00 -- 

Aumento da pressão intraocular 0,00 -- 176,01 -- 

Opacificação da cápsula posterior do cristalino 0,00 -- 0,00 -- 

Edema de córnea 0,00 -- 130,14 -- 

Endoftalmite + Processo Inflamatório 0,00 -- 220,48 52,86 

Endoftalmite + Processo Inflamatório + 

Aumento da Pressão Intraocular 

 

0,00 

 

-- 

 

235,10 

 

56,79 

Endoftalmite + Processo Inflamatório + 

Edema de Córnea 

 

0,00 

 

-- 

 

232,97 

 

-- 

Processo Inflamatório + Edema de Córnea 0,00 -- 223,51 -- 

Processo Inflamatório + Aumento da Pressão 

Intraocular 

 

0,00 

 

-- 

 

190,22 

 

20,10 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 Com base nas probabilidades de complicações pós-operatórias nos dois cenários, como 

medida de efetividade, e nas médias custo com materiais para tratamento (produtos, 

medicamentos e exames), foi construído um modelo de arvore de decisão que contemplou todas 

as variáveis contidas no processo de saúde do pós-operatório (Figura 3).  

 

Figura 3 – Modelo de Árvore de Decisão com base nas variáveis apresentadas pelos grupos de 

tratamento A e B, Niterói/RJ, 2022.  

 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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Ressalta-se que, para realização dos cálculos de probabilidade das variáveis no modelo, 

verificou-se o número de cirurgias de catarata realizadas no hospital nos últimos três anos, 

gerando uma média de 168 pacientes em cada cenário de tratamento A e B. 

A partir da análise gerada pelo Software TreeAge, foi possível observar que o 

acompanhamento médico ambulatorial somado a teleconsulta realizada pelo enfermeiro, 

quando comparado ao acompanhamento médico ambulatorial (sem a teleconsulta), apresentou-

se mais custo-efetivo, como ilustrado na Figura 4, onde o eixo Y (vertical) do gráfico indica o 

custo médio relacionado ao número de eventos e o eixo X (horizontal) do gráfico indica a 

efetividade (ocorrência de complicações pós-operatórias) nos tratamentos A e B.  

 

Figura 4– Análise de custo – efetividade dos tratamentos A e B, Niterói/RJ, 2022 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Sendo assim, no cenário de 168 pacientes em cada grupo, o acompanhamento médico 

ambulatorial somado a teleconsulta apresentou um custo médio de R$19.625,31 para tratar 

168,33 complicações pós-operatórias (Figura 4). Logo, o custo para tratar cada complicação foi 

de R$116,59 neste grupo (R$ 19.625,31 / 168,33 = R$ 116,59). Enquanto o acompanhamento 

médico ambulatorial (sem a teleconsulta) apresentou um custo de R$36.062,03 para tratar 249,4 

complicações pós-operatórias (Figura 4), logo, um custo de R$ 144,59 reais para tratar cada 

complicação pós-operatória neste grupo (R$ 36.062,03 / 249,4 = R$ 144,59). Mediante a isso, 

se observarmos a diferença do custo para tratar cada complicação nos dois grupos, é possível 
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concluirmos que com a teleconsulta houve uma economia de custo de R$ 28,00 reais por 

complicação (R$ R$ 144,59 - R$ 116,59 = R$ 28,00). 

A partir da análise das duas tecnologias, observou-se que o acompanhamento médico 

ambulatorial sem a teleconsulta apresenta um custo incremental, ou seja, adicional de 

R$16.436,72 para tratar as complicações em uma população de 168 pacientes. Além disso, 

observou-se uma ocorrência de 81,07 complicações incrementais, ou seja, adicionais, no grupo 

acompanhado no ambulatório sem a teleconsulta, conforme ilustrado na Tabela 8.  

 

Tabela 8-  Custo - efetividade dos tratamentos A e B, Niterói/RJ, 2022 

 

Tecnologia 

 

Custo 

 

Custo 

incremental 

 

Efetividade 

(nº complicações) 

 

Complicações 

Incrementais 

 

RCEI 

 

Acompanhamento 

médico 

ambulatorial com a 

Teleconsulta 

realizada pelo 

enfermeiro 

 

 

19.625,31 

 

--- 

 

168,33 

 

--- 

 

--- 

Acompanhamento 

médico 

ambulatorial sem a 

Teleconsulta 

36.062,03 16.436,72 249,40 81,07 202,75 

Nota: RCEI: razão custo-efetividade incremental 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 

Com base nos dados apresentados na tabela anterior, observa-se que a razão custo-

efetividade incremental (RCEI) no grupo acompanhado sem a teleconsulta foi de R$202,75, o 

que significa que, para tratar as complicações neste cenário, gastou-se em média R$202,75 a 

mais para o grupo sem teleconsulta (Tabela 8).  

Todas as avaliações econômicas são realizadas em condições de incerteza, sendo as 

análises de sensibilidade um passo indispensável na realização de análises econômicas. Sendo 

assim, a análise de sensibilidade realizada teve como finalidade testar a robustez do modelo e 

o impacto das variáveis sobre ele (o modelo proposto), de onde originou o Diagrama de Tornado 

que representa esses dados de forma ilustrativa (Figura 5).  

A análise de sensibilidade buscou verificar a consistência dos resultados obtidos na 

análise de custo-efetividade, recalculando as medidas de custo–efetividade para outros custos. 

Nesta análise, deseja-se saber a robustez da relação custo efetividade de cada tratamento, ou 
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seja, deseja-se saber se, alterando os custos, a relação custo efetividade apresenta o mesmo 

comportamento nos distintos tratamentos.   

 

Figura 5 –Diagrama de Tornado para análise de sensibilidade, Niterói/RJ, 2022 

 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 

O eixo horizontal do Diagrama de Tornado mostra a variação da razão custo-efetividade 

incremental (RCEI), ou seja, o quanto gasta-se em média para tratar cada complicação 

(R$202,75). O eixo vertical traz todas as variáveis utilizadas no modelo. Quanto maior as barras 

de cada tratamento (azul e vermelha), maior a variação de custos. Sendo assim, é possível 

compreender as variáveis que mostraram maior peso (impacto) no custo médio para tratamento 

das complicações pós-operatórias. Foram elas: “efetividade da endofitalmite e processo 

inflamatório”, seguido da variável relacionada ao “custo por paciente nas coortes analisadas 

sem complicação”, depois a variável de “custo do processo inflamatório no grupo controle” e 

“custo do tratamento da endofitalmite no grupo controle”. Essas variáveis foram as que mais 

implicaram nas variações de custo nos dois tratamentos. 

 

4.2 CUSTOS DE ‘OVERHEADS’ PARA INSTALAÇÃO DO CENÁRIO DE 

TELECONSULTA NO PÓS-OPERATÓRIO DE FACECTOMIA 

 

Como forma complementar, realizou-se estimativas de custos de overheads para 

instalação do cenário de teleconsulta no pós-operatório de facectomia. Considera-se custos 



79 

 

overhead as despesas gerais de uma empresa. Ou seja, os custos overhead correspondem a todos 

os outros gastos de produção utilizados para manter o local em funcionamento onde o serviço 

é realizado (BRASIL, 2014). Sendo assim, realizou-se estimativas de custo de montagem e do 

custo mensal de funcionamento de uma sala de teleconsulta. 

Uma sala de teleconsulta deve ser climatizada e equipada com material permanente de 

telemonitoramento e teleconferência. Dentre os materiais básicos necessários para o bom 

funcionamento da sala, são indispensáveis para cada atendente: mesa, baia para suportes de 

computadores, cadeira, computador com processador I5, 8GB de memória RAM, 1TB de 

memória ROM e monitor tela 21.5. Para uso comum, a sala deve ter uma central telefônica 

HDL 4x12; Software Controller de ligações; gravador de ligações (USB) com todas as ligações 

gravadas digitalmente e arquivadas, Headset Intelbras HSB 20, terminais de acesso Thin Client 

e identidade visual. Para bem-estar operacional e organizacional, a sala deve possuir também 

armários, mesa de reunião e estante com livros da área da enfermagem. Para a realização das 

ligações, foi desenvolvido um software online para suporte durante as ligações na teleconsulta. 

Esse sistema de informação possibilita a realização da entrevista por telefone de forma 

organizada e rápida, com preenchimento online do instrumento de ligação, organização e 

armazenamento dos dados coletados durante a entrevista. 

Para estimativa de custo de montagem da sala de teleconsulta, considerou-se os tipos 

e quantidades de equipamentos e móveis basicamente necessários para bom funcionamento de 

uma sala de teleconsulta, montada para três profissionais em atendimento. Para cada 

equipamento e móvel foram feitos, no mês de dezembro de 2021, quatro orçamentos 

independentes obtidos por pesquisas em pregão de preços e lojas comerciais e o menor preço 

foi utilizado no cálculo do custo total da sala. No Quadro 03, são apresentadas as cotações dos 

preços dos equipamentos e móveis necessários para montagem da sala de teleconsulta. Estima-

se daí que o custo mínimo de montagem de uma sala de teleconsulta seja de R$14.904,17. 

 

Quadro 3 - Cotação de preços dos equipamentos e móveis necessários para montagem da sala 

de teleconsulta, Niterói, RJ, Brasil, 2021 

ITENS 
Orçamento  

1(a) 

Orçamento  

2(b) 

Orçamento 

 3(c) 

Orçamento  

4 (d) 
Quantidade Preço Total (e) 

Mesa para 

computador 

(Preço unitário) 

R$ 170,38 

 

R$ 160,18 

 

R$ 137,38 R$ 189,90 3 R$412,14 

Cadeira de 

escritório com 

rodas 

(Preço unitário) 

R$ 168,96 R$ 131,91 R$ 149,90 R$ 189,99 3 R$395,73 
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Computador 

com Teclado e 

Mouse 

(Preço Unitário) 

R$4.539,02 
R$ 

3.792,22 

R$ 

3.108,00 

R$ 

3.650,00 
3 R$9.324,00 

Aparelho 

Telefônico 

(Preço Unitário) 

R$ 69,90 R$ 61,51 R$ 78,90 R$ 119,00 3 R$184,53 

Central 

telefônica 

(Preço Unitário) 

R$ 805,88 R$ 606,23 R$740,00 R$ 680,73 1 R$606,23 

Fone com 

microfone 

(Preço Unitário) 

R$ 124,50 R$ 159,90 R$ 122,90 R$ 127,00 3 R$368,70 

Impressora 

(Preço Unitário) 

R$ 

1.061,06 

R$ 

1.000,38 
R$ 799,90 R$ 999,10 1 R$799,90 

Quadro de 

avisos 60x90cm 

(Preço Unitário) 

 

R$ 111,20 

 

 

R$ 61,60 

 

R$ 85,60 R$ 55,68 1 R$55,68 

Armário 

gaveteiro 

(Preço Unitário) 

R$ 218,49 R$ 175,12 R$ 266,90 R$ 173,90 1 R$173,90 

Ar 

condicionado 

Split 12.000 

BTUS (Preço 

Unitário) 

R$ 

1.188,00 

R$ 

1.009,80 

 

R$1.099,00 

 

R$ 

1.207,44 
1 R$1.009,80 

Lixeira com 

pedal 

(Preço Unitário) 

R$ 29,99 R$ 22,87 R$ 25,99 R$ 29,90 3 R$68,61 

Frigobar 124l 

(Preço Unitário) 
R$ 759,00 R$ 774,31 R$776,99 R$ 769,00 1 R$759,00 

Mesa de 

reuniões (Preço 

Unitário) 

R$ 429,90 R$ 323,91 R$ 359,90 R$ 359,90 1 R$323,91 

Cadeiras fixas 

para mesa de 

reuniões 

84,00 89,97 78,00 84,99 4 R$312,00 

Lâmpada LED 

tubular 18W 

(Preço Unitário) 

R$ 18,35 

 

R$ 18,34 

 

R$ 19,79 R$ 18,35 6 
R$110,04 

 

TOTAL R$14.904,17 

 

(a) Orçamento 1 realizado no site da Casas Bahia. (b) Orçamento 2 realizado no site da Americanas. (c) 

Orçamento 3 realizado no site do Magazine Luiza. (e) Orçamento 4 realizado no site do Submarino (e) Preço 

total calculado considerando o menor preço. 

 

Foram feitas estimativas do custo mensal de funcionamento da sala de teleconsulta 

ativa por 30 horas semanais (6 horas por dia). Foram considerados o consumo de energia das 

lâmpadas, consumo de energia da central telefônica, consumo de energia dos computadores, 
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consumo de energia do frigobar, custo com rede de telefonia e internet, custo com materiais e 

insumos (material de escritório) e custo da mão de obra de três profissionais Enfermeiros para 

realização das orientações por telefone. Para cada equipamento elétrico, o consumo de energia 

de em um mês foi estimado considerando: Consumo de Ei = (Potência de EiKW) x (Tempo 

de funcionamento h) x (Preço de KWh). No Quadro 04, é possível observar o custo total de 

energia para operação mensal de uma sala de teleconsulta nas diferentes bandeiras (verde = 

R$312,94; amarela = R$319,98 e vermelha = R$331,68). O preço do quilowatt/hora de 

referência usado foi o preço cobrado na bandeira vermelha pela empresa fornecedora local de 

energia elétrica. 

 

Quadro 4 - Equipamentos elétricos, potência de cada equipamento, tempo de funcionamento 

na sala de teleconsulta, dias de funcionamento e custo total mensal segundo o 

preço do KWh, Niterói, RJ, Brasil, 2021 

Equipamento 
Quanti

dade 

Potência 

(W) 

Tempo de 

funcionamento 

diário (h) 

Dias de 

funcionamento 

no mês 

Estimativa de custo mensal de funcionamento na 

bandeira 

Verde 

(R$ 

0,6682/KWh) 

Amarela 

(R$ 

0,68322/KWh) 

Vermelha 

(R$ 

0,70822/KWh) 

Lâmpada 6 18 6 22 9,5259 9,7400 10,0964 

Central 

telefônica 
1 30 6 22 2,6461 2,7056 2,8046 

Telefone 3 5 6 22 1,3230 1,3528 1,4023 

Computador 3 250 6 22 66,1518 67,6388 70,1138 

Frigobar 1 220 24 30 105,8429 108,2220 112,1820 

Impressora 1 45 6 22 3,9691 4,0583 4,2068 

Ar condicionado 

Split 12.000 

BTUS 

1 1400 6 22 123,4834 126,2591 130,8791 

 

Custo total de energia para operação mensal da sala de 

teleconsulta 

312,94 319,98 331,68 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

A cotação em quatro empresas fornecedoras do serviço de telefonia, no mês de 

dezembro de 2021, resultou nos seguintes orçamentos do preço mensal de uma linha de 

telefone com ligação ilimitada para telefones fixos e celulares e rede de dados com velocidade 

mínima de 10 MBps: R$204,79 pela companhia CLARO, R$168,90 pela companhia TIM, 

R$214,89 pela companhia VIVO e R$39,90 pela companhia OI, sendo este menor valor o 

considerado para o cálculo de custo total. 

Ao que se refere ao custo com materiais de escritório, estimado por análise 

observacional do material utilizado numa sala de teleconsulta durante um mês, a estimativa 

ficou no valor de R$ 98,98 apresentado no Quadro 05. 
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Quadro 5 - Custo de material e insumos durante um mês na sala de teleconsulta, Niterói, RJ, 

Brasil, 2021 

 

Custo de Material e Insumos  

(Material de escritório) 

 

Quantidade mensal Preço unitário Preço Total 

Folha A4 01 resma (500 folhas) R$ 17,23 R$ 17,23 

Tinta impressora 01 cartucho R$ 65,03 R$65,03 

Caneta para quadro de avisos 2 canetas R$ 8,36 R$ 16,72 

TOTAL R$ 98,98 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

O custo dos três profissionais Enfermeiros atuantes por 30 horas semanais foi estimado 

proporcionalmente ao custo anual do profissional de enfermagem recebendo salário-base, 

conforme estabelecido pelo COREN-RJ, que é de R$3.158,96. Considerando todos os custos 

de direitos e custos trabalhistas: décimo terceiro salário (100% do salário mensal), férias (1/3 

do salário mensal), FGTS (8% do salário mensal), INSS (14% do salário mensal), estima-se um 

custo mensal de R$4.282,15 por profissional, totalizando assim R$12.846,44  o custo mensal 

de três profissionais de enfermagem, cumprindo 30 horas semanais de teleatendimento. 

Considerando também três meses de salário para um profissional cobrir um mês de férias de 

cada um dos profissionais, este colaborador tem o custo médio mensal de ¼ de R$4.282,15, ou 

seja, de R$1.070,53. 

Considerando os dados supracitados: o consumo de energia na bandeira vermelha  (R$ 

331,68),  o consumo da rede de telefonia e internet (R$139,90), o gasto com materiais e insumos 

de escritório (R$ 98,98), o custo mensal de três profissionais de enfermagem (RS12.846,45), e 

o custo relativo mensal de um profissional auxiliar para cobrir férias dos três profissionais 

titulares (R$1.070,53), estima-se que o custo operacional mensal de uma sala de teleconsulta 

com três enfermeiros trabalhando no mesmo horário, perfazendo 30 horas semanais cada,  seja 

de R$ 14.487,54.   

 

4.3 PROPOSTA DE MODELO DE ASSISTÊNCIA ATRAVÉS DE TELECONSULTA 

REALIZADA PELO ENFERMEIRO A IDOSOS SUBMETIDOS À FACECTOMIA 
 

Com base em todas as evidencias apresentadas, propõe-se um modelo de assistência de 

enfermagem através da teleconsulta a idosos em pós-operatório de cirurgia de catarata, com o 

objetivo de prevenir complicações pós-operatórias na primeira semana após a cirurgia. O 

modelo está pautado em princípios norteadores, como I - Integração com o Sistema de Saúde; 
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II - Uso de tecnologias e recursos disponíveis; III – Princípios Gerontológicos; IV – Cuidado 

centrado no paciente idoso; V - Integralidade do cuidado; VI - Participação e envolvimento do 

paciente e família nos cuidados pós-operatórios e VII – Processo de Enfermagem (Figura 6). 

 Como objetivos principais do modelo de assistência través de teleconsulta realizada 

pelo enfermeiro estão: o rápido acesso do paciente ao profissional de saúde, continuidade dos 

cuidados em domicílio, monitoramento a distância da recuperação cirúrgica do paciente, 

diminuição dos riscos de complicação cirúrgica e redução de custos. 

A proposta envolve um acompanhamento remoto realizado pelo enfermeiro, por uma 

semana, através de duas ligações: uma no 1º dia de pós-operatório e outra no 4º dia de pós-

operatório, com realização de orientações pertinentes à recuperação do idoso em domicilio e 

seus familiares.  

 

Figura 6 - Proposta de modelo de assistência através da teleconsulta realizada pelo enfermeiro 

a idosos submetidos à facectomia, Niterói/RJ, 2022 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

No modelo proposto, o acompanhamento do paciente idoso inicia-se pela consulta 

médica no ambulatório de oftalmologia, onde se realiza toda a investigação das condições de 

saúde do paciente e os exames diagnósticos necessários. Uma vez confirmada a necessidade 
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de cirurgia para extração da catarata, realiza-se o preparo pré-operatório, que inclui a 

solicitação do risco cirúrgico e o agendamento da data para a cirurgia. 

No dia da cirurgia ambulatorial de facectomia, realiza-se a internação do paciente na 

unidade de oftalmologia, com posterior avaliação pré-operatória pelo oftalmologista e 

enfermeiro plantonista, que inclui: verificação dos dados pessoais, possíveis alergias, presença 

de comorbidades, controle da pressão arterial e glicose, uso de medicações (anti-hipertensivos, 

hipoglicemiantes orais, anticoagulantes, etc.), se houve uso de bebidas alcoólicas, conferência 

de jejum de no mínimo oito horas e retirada de dúvidas sobre o procedimento. Neste momento, 

também são verificados os resultados dos exames laboratoriais e da avaliação clínico 

cardiológica pré-operatória, anteriormente solicitados. Estes dados são registrados pela 

enfermeira no prontuário do paciente, acompanhados de observações de enfermagem 

relevantes para o procedimento cirúrgico. Após a avaliação pré-operatória, estando tudo de 

acordo com o esperado, o paciente é encaminhando para a sala de operação (intra-operatório), 

onde será realizada a cirurgia de facectomia propriamente dita. Em seguida, ao término da 

cirurgia, o paciente permanece em observação na sala de recuperação pós-anestésica (SRPA) 

para controle de alguma possível complicação imediata. Neste momento, realiza-se uma 

avaliação contínua do estado geral do paciente, controle da dor e do desconforto, bem como 

a verificação de condições para alta hospitalar, com agendamento da data de retorno ao 

ambulatório para sete dias após a realização do procedimento. 

Uma vez no domicílio, o idoso e a família são acompanhados remotamente pelo 

enfermeiro da teleconsulta, por meio de duas ligações durante a semana (uma no 1º dia de 

pós-operatório e outra no 4º dia de pós-operatório), até o seu retorno ao ambulatório no 7º dia 

de pós-operatório para avaliação médica e de enfermagem, conforme agendamento prévio.  

Durante o acompanhamento através das teleconsultas, o enfermeiro realiza orientações 

pós-operatórias relevantes para recuperação cirúrgica, como também para independência e 

autonomia do idoso, a saber: orientações referentes ao controle da dor e do desconforto, uso 

do tampão ocular e dos óculos escuros, cuidados na limpeza do olho operado e a utilização 

correta do colírio, além de orientações quanto ao autocuidado, à alimentação e à ingestão 

hídrica. Esse modelo de assistência visa ao fornecimento de orientações, esclarecimentos de 

dúvidas existentes no pós-operatório, diminuição da ansiedade do paciente e família, aumento 

do vínculo profissional-paciente, como também a satisfação de quem recebe os cuidados. 
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5 DISCUSSÃO 

 

A teleconsulta realizada pelo enfermeiro na primeira semana de pós-operatório 

apresentou-se mais custo-efetiva na recuperação cirúrgica de idosos submetidos à facectomia 

quando comparada ao acompanhamento médico convencional. O acompanhamento médico 

ambulatorial somado a teleconsulta apresentou um custo de R$19.625,31 para tratar 168,33 

complicações pós-operatórias, enquanto o acompanhamento médico ambulatorial (sem a 

teleconsulta) apresentou um custo de R$36.062,03 para tratar 249,40 complicações pós-

operatórias. Logo, observa-se um custo incremental de R$16.436,72 e uma ocorrência de 81,07 

complicações incrementais no grupo que teve o acompanhamento médico ambulatorial sem a 

teleconsulta.  

Além disso, observa-se a diferença do custo para tratar cada complicação nos dois 

grupos. É possível concluirmos que, com a teleconsulta, houve uma economia de custo de 

R$28,00 por complicação pós-operatória evitada. Mediante a isso, a assistência de enfermagem, 

através da teleconsulta, mostrou-se como uma importante tecnologia no pós-operatório de 

idosos submetidos à cirurgia de facectomia, por prevenir complicações pós-operatórias e 

reduzir os custos para instituição, pois permite uma alocação custo-efetiva dos recursos 

disponíveis. 

Avaliações econômicas são grandes aliadas para orientar as decisões econômicas e 

políticas, determinar se as evidências apoiam uma adoção mais ampla de uma tecnologia e 

entender as condições ideais de sua implantação no mercado. Para uma tecnologia ser passível 

de avaliação, essa deve ser constantemente analisada e aprimorada para que sua adoção ocorra 

de forma sustentável, transparente e que favoreça sua consolidação no sistema de saúde pública 

(ZANOTTO et al., 2020). 

Segundo Zanotto et al. (2020), para a avaliação da teleconsulta na área de oftalmologia 

é necessária a aferição e detalhamento dos custos para atribuir o benefício indireto da 

teleconsulta no Sistema Único de Saúde (SUS). Contudo, ao que se refere ao custo-efetividade 

da teleconsulta realizada pelo enfermeiro, observa-se na literatura uma escassez de avaliações 

econômicas publicadas sobre esta temática, evidenciando a necessidade de mais estudos que 

possam contribuir na discussão sobre a sua implantação no sistema de saúde brasileiro.  

Em estudo realizado anteriormente por Kanjee et al. (2012), cujo objetivo foi avaliar o 

custo-efetividade do programa de rastreio da retinopatia diabética realizada pelo enfermeiro 

através da tele-oftalmologia, constatou-se que o programa de tele-oftalmologia custa em média 

US$ 489.867 por ano, enquanto o modelo de rastreio em consultório US$ 1.781.620 por ano, 
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gerando uma economia média de US$1007 por exame de tele-oftalmologia realizado. O estudo 

encontrou potenciais economias de custo de US $1.291.753 por ano para o programa de tele-

oftalmologia realizado pelo enfermeiro, ou seja, 73% mais custo-efetivo do que a triagem em 

consultório (KANJEE et al., 2012), o que reforça os resultados encontrados nesta pesquisa. 

Em outro realizado por Nguyen et al. (2016), procurou-se avaliar o custo-benefício 

incremental do programa de rastreio de retinopatia diabética baseada na telessaúde em relação 

a um modelo existente de avaliação de retinopatia diabética baseada em médicos de família em 

Cingapura. Do ponto de vista da sociedade que leva em conta todos os custos e efeitos, o modelo 

de triagem baseado na telessaúde teve custos significativamente mais baixos (economia total 

de custos de US$173 por pessoa). Da perspectiva do sistema de saúde, que inclui apenas custos 

médicos diretos, a economia de custos é de US$ 144 por pessoa. Extrapolando esses dados para 

aproximadamente 170.000 pacientes com diabetes, atualmente sendo examinados anualmente 

para retinopatia diabética nas policlínicas de cuidados primários de Cingapura, o valor presente 

de economia ao modelo baseado na telessaúde é estimado em 29,4 milhões de dólares ao longo 

de um horizonte de vida. Ou seja, a triagem baseada na telessaúde geraria um custo-benefício 

maior em comparação com o modelo de atendimento em consultório. 

Thomas et al. (2015) notaram em sua pesquisa realizada com pacientes com risco de 

glaucoma que o teleglaucoma custa US$ 872 por paciente examinado, o que é 80% menor do 

que o exame feito em consultório. O teleglaucoma foi mais custo-efetivo, com um Índice 

incremental de custo efetividade de US$ 27.460, indicando que o teleglaucoma economiza em 

torno de US$27,460 para cada ano de vida ajustado pela qualidade (QALYs) adicional ganho. 

Os benefícios a longo prazo mostraram que o teleglaucoma previne 24% dos casos de cegueira 

por glaucoma após 30 anos, aumenta o acesso a cuidados oftalmológicos e melhora a eficiência 

dos serviços de saúde, especificamente nas áreas rurais. O teleglaucoma é mais custo-efetivo 

do que o exame em consultório e pode melhorar a qualidade de vida dos pacientes com 

glaucoma.  

Dos três estudos apresentados anteriormente (KANJEE et al., 2012; NGUYEN et al., 

2016; THOMAS et al., 2015), observa-se que em apenas um (KANJEE et al., 2012) a 

teleconsulta foi realizada por enfermeiros, nos demais estudos, por profissionais médicos. Em 

nenhum desses estudos a teleconsulta foi para acompanhamento de pacientes em pós-operatório 

de catarata, mas de glaucoma e retinopatia diabética. Contudo, em todos os estudos os 

resultados foram favoráveis à teleconsulta em relação ao acompanhamento no ambulatório. 

 Em outro estudo realizado por Cruz et al. (2020), foi possível observar uma redução 

significativa dos custos em saúde através do uso na telessaúde a pacientes com doenças 
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crônicas. Nesse estudo, ao se considerar potencial de redução de doenças crônicas com a 

telessaúde em torno de  2,0 bilhões de reais em 2017 e uma variação na taxa de redução de 

doenças crônicas entre 25% a 66% , pode-se estimar que seja possível uma redução nos gastos 

com as doenças crônicas no SUS entre 500 milhões de reais e 1,3 bilhão de reais ao ano, isso 

sem considerar outros benefícios, tais como reduções nos atendimentos nas salas de 

emergência, nas internações agudas, nas reinternações e no tempo de cuidados domiciliares 

(CRUZ et al., 2020). Com base nesses dados apresentados, evidencia-se a importância da 

teleconsulta não apenas no acompanhamento de problemas de saúde agudos, como é o caso do 

presente estudo, mas também em situações crônicas de saúde, com resultados custo-efetivos 

para o sistema de saúde. 

É conhecido que a maioria dos países tem enfrentado graves problemas nos serviços de 

saúde com o aumento da demanda de cuidados de saúde devido ao crescimento na expectativa 

de vida da população, aumento de doenças crônicas, exigência de maior acessibilidade aos 

cuidados extra-hospitalares, necessidade de maior eficiência, equidade e individualização dos 

cuidados de saúde, além de recursos financeiros limitados. Esses desafios ajudam a transformar 

os serviços de saúde remotos em uma das áreas de grande potencial de crescimento na área de 

assistência (GONÇALVES et al., 2019; UESUGI et al., 2022).  

Em uma realidade em que os sistemas de saúde estão sob pressão para reduzir custos e, 

ao mesmo tempo, melhorar a qualidade, acesso e equidade do serviço, ferramentas que se 

mostrem como uma alternativa frente a este cenário de mudanças precisam ser exploradas. 

Sendo assim, o surgimento de novas tecnologias e sua integração em sistemas de prestação de 

cuidados em saúde oferece oportunidades para melhorar o atendimento clínico principalmente 

nos casos em que a distância é um fator crítico (ZANOTTO et al., 2020; UESUGI et al., 2022). 

Nesse contexto, a teleconsulta surge como uma alternativa complementar ao 

acompanhamento convencional, com o objetivo de facilitar e ampliar a cobertura dos serviços 

de saúde. Consiste na aplicação de tecnologias de informação na saúde com objetivo de ampliar 

a prestação de serviços básicos de saúde, superando barreiras geográficas, sociais e culturais, 

proporcionando um meio flexível para conectar profissionais de saúde e pacientes provenientes 

de regiões geograficamente afastadas, reduzindo a necessidade de deslocamento 

(MALDONADO, 2016; ZANOTTO et al., 2020; UESUGI et al., 2022; GONÇALVES et al., 

2019). Proporciona um melhor acesso aos pacientes em casa, aumentando o acesso ao cuidado 

especializado, reduzindo os problemas de saúde devido à dispersão geográfica e melhorando a 

qualidade de vida dos cidadãos. Os benefícios para os sistemas de saúde e pacientes incluem 

melhor acesso aos serviços e cuidados de saúde de alta qualidade, menor tempo de espera para 
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consultas; maior adesão aos protocolos de tratamento, bem como boa relação custo-benefício e 

custo-efetividade, particularmente em países de baixa renda (GONÇALVES et al., 2019; 

ZANOTTO et al., 2020). 

A teleconsulta tem sido utilizada por enfermeiros como estratégia para o processo 

educativo, identificação de sinais de complicações e orientação referente à procura de 

atendimento médico. As orientações fornecidas por telefone fazem parte das estratégias de 

educação em saúde e são efetivas na promoção de saúde, com consequente melhoria do 

conhecimento e autocuidado (MACHADO et al., 2020). É recomendada como uma solução 

para facilitar a criação de um serviço de saúde integrado, com o objetivo de aumentar o acesso, 

qualidade, satisfação e eficiência do tratamento dos pacientes, utilizando diferentes tecnologias 

de informação e telecomunicações inovadoras para compartilhar informações (GONÇALVES 

et al., 2019; ZANOTTO et al 2020).  

Vale ressaltar que a teleconsulta não é uma alternativa para substituir prática assistencial 

tradicional, e sim para complementar o serviço de atenção hospitalar, estendido ao domicílio, 

bem como para melhorar o acesso às informações e potencializar a adesão ao tratamento. E 

sobretudo inserir na assistência à saúde tecnologias disponíveis que podem melhorar a 

efetividade sem ampliar custos. 

Dessa forma, propõe-se que o enfermeiro forneça orientações nos primeiros dias de pós-

operatório aos idosos e familiares, de forma que se previna ou reduza as chances de complicação 

na primeira semana. Reforça-se a importância de orientações dadas desde o período pré-

operatório até o quarto dia de pós-operatório, quando há uma frequência maior de 

complicações, possibilitando recuperação cirúrgica plena até o 7º dia. 

Nessa perspectiva, vele lembrar que o Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado com 

objetivo de garantir o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde, atuando de acordo 

com diretrizes e princípios éticos. Sendo assim, torna-se importante a discussão sobre a 

implementação de um modelo de assistência com base na teleconsulta, uma vez que a distância, 

o elevado custo de transportes, a falta de recursos e de profissionais de saúde em comunidades 

mais distantes isoladas impedem o acesso igualitário aos serviços de saúde.   

Conforme ressaltam Brito e Leitão (2020), o modelo de teleconsulta realizado pelo 

enfermeiro pode ser efetivo e possibilitar a inclusão de populações de áreas mais remotas e 

vulneráveis com menor acesso à saúde, garantindo educação, promoção à saúde e atendimento 

especializado. Embora, ainda haja indivíduos que não conseguem acessá-la por falta de 

aparelhos, internet e conhecimento sobre as tecnologias de informação. 
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Destaca-se que o Brasil é um país que oferece oportunidades ímpares para o 

desenvolvimento e as aplicações do modelo de teleconsulta dado sua distribuição geográfica e 

incapacidade de atender a demanda de atendimento presencial. De acordo com dados do sistema 

de gerenciamento de consultas ambulatoriais especializadas fornecidos pela Secretaria Estadual 

da Saúde do Rio Grande do Sul, ao final de 2016 o número de pessoas aguardando por uma 

consulta especializada em oftalmologia na capital era cerca de 10 vezes mais que a oferta 

mensal de consultas, representando uma espera de até 19 meses (ZANOTTO et al 2020).  

A ausência de critérios racionais no protocolo de agendamento de consultas 

oftalmológicas, que ocasiona a excessiva demora na prestação do serviço médico, tem como 

consequência mais grave a perda irreparável da visão, nos casos de glaucoma, retinopatia 

diabética, entre outras patologias. Para outra parcela significativa de pacientes, com diagnóstico 

de catarata e refração, a demora implicará em anos de perda substancial de qualidade de vida 

pela acuidade visual reduzida (ZANOTTO et al 2020). Logo, tecnologias de teleconsulta podem 

representar um grande avanço na prestação de cuidados em saúde neste contexto, podendo ter 

papel estratégico na consolidação das redes de atenção à saúde e melhoria da saúde da 

população. E ainda mais se incorporadas em equipes de saúde, de modo a integrar a assistência 

médica e de enfermagem. 

Segundo Harzheim et al. (2019), com o fortalecimento exponencial das tecnologias de 

informação e comunicação, a teleconsulta deve ocupar papel de eixo organizador dos sistemas 

de saúde, considerando que apresenta potencial para reformar, transformar e organizar o sistema 

de saúde, com redução dos custos e ganhos na qualidade, ampliação do acesso e aumento na 

satisfação do usuário. Entretanto, para isso, algumas barreiras precisam ser superadas, como 

por exemplo utilização de tecnologias pela população, acesso às redes de internet, restrições 

financeiras, normas legais, estratégia de negócios e questões de recursos humanos (mão de obra 

qualificada) (HARZHEIM et al., 2019; GONÇALVES et al., 2019). 

O advento de novas tecnologias de saúde causou impacto nos indicadores clínicos e 

econômicos. Nesse cenário, a importância de estudos que conjuguem estes elementos provém 

da constatação de que os gastos com saúde vêm crescendo em ritmo acelerado, podendo afetar 

a sustentabilidade dos sistemas de saúde. Em âmbito mundial, os sistemas de saúde, na tentativa 

de melhorar a eficiência, a expansão da oferta e cobertura, e incorporar novas tecnologias que 

sejam comprovadamente eficazes e seguras, vêm adotando modelos de assistência à saúde 

como linha de cuidado dentro da alocação efetiva de recursos. 

Ao que diz respeito à saúde do idoso, é fundamental uma assistência baseada em um 

modelo contemporâneo de saúde que reúna um fluxo de ações de educação, promoção da saúde, 
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prevenção de doenças evitáveis e complicações de saúde, cuidado precoce e reabilitação de 

agravos. Defende-se uma linha de cuidado para o idoso custo-efetivo, e para tal deve-se 

pressupor uma rede articulada, referenciada e com um sistema de informação desenhado em 

sintonia com essa lógica. Ênfase especial é conferida ao início do processo, a porta de entrada 

no sistema de saúde, pois não é possível estabelecer uma interação pautada pela confiança entre 

o prestador de serviço e o paciente se não houver desde o início uma relação regida pela 

transparência e qualidade (VERAS E CORDEIRO, 2018). 

O paciente idoso, por suas especificidades, deve desfrutar de cuidados em saúde que 

levem em conta suas perdas físicas e cognitivas. Muito se discute sobre a necessidade de 

mudança do modelo tradicional de cuidados por um modelo centrado no paciente, no qual    

permitiria maior participação do doente na terapêutica e o compartilhamento de decisões. Sendo 

assim, o cuidado centrado no paciente idoso deve conjugar o reconhecimento de sua 

vulnerabilidade à necessidade de se capacitá-lo para que possa, de forma autônoma, participar 

da tomada de decisões sobre sua terapêutica (PARANHOS E OLIVEIRA, 2018). 

Essa linha de cuidado se inicia na captação, no acolhimento e no monitoramento do 

idoso e família. Assim, para colocar em prática todas as ações necessárias para um 

envelhecimento saudável e com qualidade de vida, é preciso repensar e redesenhar o cuidado 

ao idoso, com foco nesse indivíduo e em suas particularidades. Isso trará benefícios não 

somente aos idosos, mas também qualidade e sustentabilidade ao sistema de saúde brasileiro 

(SECOLI E NITA, 2010; VERAS E CORDEIRO, 2018). 

Os achados do presente estudo podem orientar as práticas e políticas para a atenção a 

saúde do idoso no cenário brasileiro bem como subsidiar as decisões de gestores e contribuir 

para a implantação do modelo de assistência à população idosa para cirurgia de catarata. 

Portanto, acredita-se que o modelo assistencial de teleconsulta realizada pelo enfermeiro seja 

uma forte estratégia para redução de custos com a saúde, por permitir orientações ao paciente 

em domicílio, diagnóstico precoce das necessidades de saúde, prevenção de complicações pós-

operatórias e maior adesão aos tratamentos propostos e aos cuidados em domicílio. Este modelo 

de assistência, quando implementado, ampliará o acesso à saúde, garantirá a qualidade da 

assistência e otimizará recursos.   

Como limitação do estudo, destaca-se a coleta de dados retrospectiva, visto que os 

registros incompletos nos prontuários do hospital dificultaram a obtenção de alguns dados de 

efetividade e de custos para a montagem da árvore de decisão. Além disso, outro limitador foi 

o percentual de perda de prontuários de aproximadamente 35% da amostra total. Reforça-se 

que este percentual de perda não prejudicou o estudo, considerando os resultados obtidos. 



91 

 

Portanto, o estudo retrospectivo, neste caso, mostrou-se um limitador. Considera-se importante 

desenhar o estudo desde o início para a coleta de dados de efetividade e de custos 

simultaneamente de forma prospectiva, evitando assim perdas de dados ou obtenção de dados 

incompletos. 

Para estudos futuros, recomenda-se a ampliação da análise de custo-efetividade da 

telecosnulta para outras especialidades cirúrgicas (cirurgias gerais, urológicas, ortopédicas e 

cardíacas), utilizando o método de custo-efetividade desde o início de forma prospectiva. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Os resultados obtidos confirmam a tese proposta de que a teleconsulta realizada pelo 

enfermeiro na primeira semana de pós-operatório é mais custo-efetiva na recuperação cirúrgica 

de idosos submetidos à facectomia quando comparada ao acompanhamento médico 

convencional. Além disso, também foi possível observar que enquanto o grupo da teleconsulta 

gastou R$116,59 para tratar cada complicação, o grupo sem a teleconsulta gastou R$144, 59, 

levando a concluir que a teleconsulta realizada pelo enfermeiro permite uma economia de custo 

de R$28,00 por complicação tratada. Logo, 533 complicações tratadas gerariam uma economia 

de custo de R$14.924,00, o que pagaria o custo de montagem de uma sala de teleconsulta que 

é de R$ 14.904,17, como também o custo mensal de funcionamento que é de R$14.487,54. Ou 

seja, a economia gerada pelo uso da teleconsulta pagaria praticamente todos os equipamentos 

e mobiliários utilizados para montar o cenário. Então, o custo oportunidade de montar essa 

proposta é negativo, gerando uma economia em recurso que poderia ser utilizado para aumentar 

a proposta da teleconsulta em enfermagem. 

O modelo de assistência proposto através da teleconsulta permite o acompanhamento 

de pacientes após a alta hospitalar, bem como a realização de orientações importantes para a 

recuperação cirúrgica, independência e autonomia do idoso, ocasionando redução de 

complicações pós-operatórias e de custos hospitalares. Acredita-se que esse estudo apontou 

para o potencial da tecnologia da teleconsulta, com perspectivas de redução expressiva de 

custos no SUS, produzindo evidências que podem auxiliar os gestores em saúde na tomada de 

decisão ao que se refere a utilização dessa tecnologia. 

Contudo, considera-se que as análises econômicas realizadas na área da Enfermagem, 

além de serem novas, possuem um nível alto de dificuldade para serem conduzidas devido à 

complexidade do cuidado de Enfermagem, consequentemente, refletido no grande número de 

variáveis que podem influenciar no resultado final.  

Observa-se, também, uma escassez na produção científica envolvendo teleconsultas 

realizadas pelo enfermeiro. Portanto, sugere-se aos órgãos de governo, prestadores de serviços, 

instituições de ensino e pesquisa a realização de avaliações econômicas sobre custo-efetividade 

da teleconsulta realizada pelo enfermeiro, com o intuito de aprofundar as discussões sobre a sua 

implementação no Sistema Único de Saúde.  
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ANEXO 1 

 

PARECER DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA 
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APÊNDICE A 

 

INSTRUMENTO DE LIGAÇÃO PARA PÓS-OPERATÓRIO DE CATARATA 

 

Paciente: ____________________________.   Telefone: _______________________. 

Hospital de Origem:__________. Que dia o Sr. operou?  Dias de pós-operatório_______ 

Que dia o Sr(a) saiu do Hospital?   Dia da alta hospitalar:________ 

Horário/Início da ligação:_______ Horário/Término da ligação:_______________ 

  

IDENTIFICAR-SE: 

- Bom dia, aqui é a ENFERMEIRA do projeto TELEIDOSORIO, com quem falo? O Sr(a) 

NOME DO PACIENTE está? 

- Confirmar dados cadastrais 

 

1. Como o Sr. (a) tem passado após a alta hospitalar? 

[ ]  Ótimo [ ]  Bem   [ ]  Regular  [ ]  Mal  [ ]  Péssimo 

 

1.1 Se a resposta for Regular, Ruim ou Péssimo: Por que o senhor diz isso? 

[ ] Problemas com cirurgia (ferida, curativo, secreção) [ ] Presença de dor 

[ ] Problema familiar  [ ] Mudança no comportamento e hábitos diários  [ ] Outros:________ 

 

2. O Sr. possui alguma queixa? 

[ ] Perda visual    [ ] Edema palpebral 

[ ] Acuidade visual diminuída  [ ] Inflamação 

[ ] Vermelhidão    [ ] Sangramento   

[ ] Lacrimejamento                                    [ ] Outros:________ 

 

3. Está sentindo dor nos olhos? [ ]  Sim    [ ] Não  

 

3.1  De 0 a 10, quanto o senhor(a) classificaria esta dor? Escala EVA: 

Leve                 Moderada                  Incômoda                  Intensa           Insuportável   

[ ] 0     [ ] 1   [ ] 2  [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5 [ ] 6 [ ] 7 [ ] 8 [ ] 9 [ ] 10 

 

3.2 Como se apresenta esta dor (qualidade)? 

[ ]Queimação  [ ] Pontada [ ] Pulsátil [ ] Cólica   

[  ] Surda (contínua, mas imprecisa, não tem grande intensidade) 

[ ] Constritiva (aperto)  [ ] Contínua 

 

3.3  Início e duração? 

[ ] Repentina     [ ] Lentamente  

[ ] Contínua    [ ] Cíclica (periódica) 

 

3.4 A dor está presente em qual período do dia? 
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[ ] Manhã [ ] Tarde   [ ] Noite [ ] Madrugada   [ ] Contínua 

 

3.5 Existe algum fator que causa (precipita) a dor? 

[ ] Ao Movimentar- se   [ ] Estresse  [ ] Realização de  exercícios 

 

4. Está fazendo uso de algum medicamento para controle da dor? 

[ ] NÃO [ ] SIM      Quais?_________ 

 

INTERVENÇÃO 

[ ] Orientar sobre métodos farmacológicos para alivio da dor; (prescritos). 

[ ] Ensinar o paciente a monitorar intensidade, qualidade e duração da dor. 

[  ] Ficar em ambiente calmo e tranquilo. 

[  ] Evitar claridade excessiva. 

 

 

1. Está sentindo desconforto nos seus olhos? [ ] Sim    [ ] Não  

5.1  Se sim,   

[ ] Coceira   [ ] Inflamação  [ ] Vermelhidão   [ ] desconforto à claridade   

[ ] sensação de corpo estranho [ ] Sensação de areia nos olhos 

[ ] lacrimejamento dos olhos 

 

INTERVENÇÃO 

[ ] Orientar o paciente a não esfregar e nem coçar fortemente os olhos. “Se existir coceira, 

pingue os colírios lubrificantes e faça compressas de água fria por 15 minutos.” 

[ ] Usar venda/tampão no olho para proteção, principalmente nas primeiras 48 horas, ou de 

acordo com orientações do cirurgião. 

[ ] Após as 48hs, proteger somente durante à noite, por duas semanas, ou de acordo com 

orientações do cirurgião. 

[  ] Usar óculos escuros durante o dia. 

[  ] Ensinar  o paciente e seus familiares a lavar as mãos  antes da instalação  de colírios ou 

qualquer outro  medicamento oftálmico. 

[ ] Instruir o paciente e seus familiares a observar e comunicar vermelhidão, saída de secreção, 

lacrimejamento, “inchaço” (edema), visão turva, dor (indica infecção) e diminuição da 

acuidade visual. 

[ ] Incentivar o paciente a comunicar sintomas como dor ocular de início súbito, fotofobia, 

diminuição súbita da visão, dor de cabeça forte e súbita (indica aumento da pressão 

intraocular). 

[ ] Explicar a necessidade de se evitar atividades que possam aumentar  a pressão intraocular, 

como: carregar peso,  exercícios excessivos, curvar-se. 

[  ] Evitar dormir sobre o lado operado. 

 [ ] Orientar a evitar o uso de colírios ou outra medicação de uso livre, exceto se orientado a 

manter colírios de uso prévio (ex: glaucoma).  

[  ]Não usar cosméticos próximo a região operada. 
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2. Como está a sua visão?           

[ ]Boa [ ]visão diminuída [ ] Turvo/embaçada   [ ]Com manchas [ ]Sensação de luzes piscando  

 

INTERVENÇÃO 

 [  ] Explicar que estes sinais desaparecerão gradativamente, sendo normais no período. 

[ ] Instruir o paciente  a evitar quedas  virando a cabeça completamente  para o lado afetado 

ao olhar objetos. 

[ ] Orientar o paciente a fazer movimentos  para cima e para baixo  com a cabeça para avaliar 

os degraus de escadas e objetos que se aproximam  e para se mover lentamente. 

[ ] Incentivar o uso de óculos escuros durante o dia.  

[ ] Informar que as imagens  poderão ficar distorcidas até nova prescrição de óculos. 

[ ] Sugerir mudanças ao paciente quanto ao modo de andar.  

[ ] Cuidado ao descer escadas, utilizando corrimão. 

[ ]Orientar quanto a prevenção de quedas dentro de casa: evitar o uso de tapetes em casa (usar 

os antiderrapantes); manter a casa e escadas sempre bem iluminadas; nunca levantar no 

escuro; não deixar espalhados pelo chão objetos como extensões elétricas, sapatos, 

brinquedos, fios de telefone; descer as escadas com cuidado segurando no corrimão e devagar. 

[  ] Orientar à família a identificar perigos em casa e a modificá-los.  

[ ] Revisar procedimento correto de instalação de colírios e aplicação de um protetor ocular. 

[ ]Instruir  o paciente e seus familiares a observar e comunicar diminuição da acuidade visual 

e turvamento de visão. 

[ ]   Orientar a evitar o uso de colírios  ou outra medicação de uso livre, exceto se orientado a 

manter colírios de uso prévio (ex: glaucoma). 

 

3. Está utilizando proteção ocular (Tampão ou tampão transparente)? [ ] Não [ ] Sim      

7.1 Se sim, qual?  

[ ] Tampão   [ ] ou tampão transparente   

 

INTERVENÇÃO 

[ ] Orientar o paciente a utilizar a proteção ocular (tampão) como prevenção de supostas 

infecções, principalmente nas primeiras 48 horas, ou de acordo com orientações do cirurgião. 

[ ] Após as 48hs proteger somente durante ànoite, por duas semanas, ou de acordo com 

orientações do cirurgião. 

 

4. Como está sendo feita a limpeza do olho? 

[ ] Utilizando compressa limpa [ ] Soro fisiológico 0,9% 

 

9.    Tem secreção?  [ ] sim [  ] não 

9.1 Como é essa secreção? 

[ ] Sanguinolenta   [ ] Serosa  [ ] Purulenta 

 

INTERVENÇÃO 

[ ] Limpar o olho no pós-operatório com uma compressa limpa umedecida com soro fisiológico 

a 0,9%; limpar o olho fechado com um único gesto do canto interno para fora. 
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[ ] Aplicar gotas lubrificantes (SF 0,9%), conforme apropriado. 

[ ] Aplicar colírio após a limpeza, e não antes. 

[ ] Aplicar compressas úmidas, conforme apropriado 

 

10.  Está utilizando o colírio? [ ] Sim  [ ] Não  

 

INTERVENÇÃO 

 [  ] Orientar o paciente a lavar as mãos antes de utilizar o colírio. 

[  ] Seguir o número de gotas prescrito e o intervalo entre as aplicações do colírio. 

[ ] Revisar nome, finalidade, dosagem, posologia, via de administração de todos os 

medicamentos prescritos. 

 

11. Está utilizando o óculos escuro de forma contínua? [ ] Sim  [ ]  Não 

 

INTERVENÇÃO 

[ ] Orientar o paciente a utilizar os óculos escuros durante o dia, ou quando exposto a grande 

claridade (ver televisão), para proteger contra algum corpo estranho e contra a claridade 

excessiva 

 

12.O (a) Sr. (a) precisa de ajuda de alguém para realizar alguma tarefa? [ ]Sim [ ]Não 

12.1 Quais: 

[  ] Tomar banho  [  ]  Vestir-se   [  ] usar o banheiro 

[  ]  Alimentar-se    [  ] Levantar-se e andar [ ] Outros ________ 

 

INTERVENÇÃO 

[  ] Verificar a necessidade do paciente de dispositivos de adaptação para higiene pessoal, 

vestir-se, arrumar-se, usar o vaso sanitário e alimentar-se. 

[ ] Encorajar o paciente a realizar atividades normais da vida diária de acordo como seu nível 

de capacidade 

[ ] Ensinar aos familiares a encorajar a independência e a interferir apenas quando o paciente 

não conseguir executar algo 

 

13. O senhor está dormindo bem? Aproximadamente quantas horas por noite? 

[ ] Não durmo, tenho insônia   [ ] 2 – 4 horas 

[ ] 5 – 7 horas     [ ] 8 horas ou mais   

 

14. Como que esta sua alimentação? 

[  ] Alimentando-se bem   [  ] Possui dificuldade para alimentar-se  

[  ] Consumo de alimentos diminuída             [  ] Dieta líquida/pastosa 

 

INTERVENÇÃO 

[  ] Manter alimentação de costume, dando preferência para alimentos leves (frutas e legumes), 

e evitando frituras e condimentados. 
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[  ] Orientar o paciente/família sobre relação entre dieta, exercícios e ingestão de líquidos e a 

constipação/impactação. 

 

15.  O (a) Sr. (a) possui perda de apetite frequentemente? [  ] Sim  [  ] Não 

 

16. Tem sentido enjoo? [ ]  Sim  [ ]  Não 

16 .1  O Sr. (a) têm feito uso de qual medicação para enjoo?__________________________ 

 

INTERVENÇÃO 

[  ] Orientar quanto ao uso  de antieméticos, segundo prescrição. 

[ ] Controlar fatores ambientais capazes de evocar a náusea (odores, sons, estímulos visuais 

desagradáveis). 

[ ] Orientar o paciente e a família sobre a dieta prescrita.  

[  ] Orientar a importância da ingestão hídrica, se adequada; 

 

17. Como está a ingestão de líquidos? 

[  ] Não bebe água   [  ] Bebe mais 5 copos por dia 

[  ] Bebe menos de 5 copos por dia [  ] Bebe mais de 8 copos por dia   

 

INTERVENÇÃO 

[  ] orientá-lo a ingerir líquidos conforme apropriado. 

[  ] Orientar a ingestão oral, por exemplo: ingerir líquidos entre as refeições, ingerir frutas 

frescas e sucos de frutas com frequência. 

 

18. Como o senhor está se sentindo(sentimento) após a alta?  

[ ] Irritado     [ ] Raiva 

[ ] Desconforto    [ ] Constrangimento  

[ ]Abandono    [ ] Tristeza 

[ ] Medo    [ ]Frustração 

[ ] Esperançoso/confiante 

 

19. O senhor tem notado que vai necessitar de mais tempo para recuperar-se da cirurgia? 

[ ] Sim [ ] Não 

 

20. O Sr. (a) utilizou serviço de pronto atendimento? [ ] Sim [ ]  Não 

15.1 Se sim: [ ] Pela Cirurgia [ ] Por motivo de doença 

15.2 Foi Internado? [ ] Sim [ ] Não 

 

21. O Sr. (a) possui alguma dúvida em relação ao tratamento?   

 

Gostaria de agradecer a ligação e qualquer dúvida o Sr. (a) pode ligar para (XX) 

XXXXXXXXX – e falar com a ENFERMEIRA ________________ 
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APENDICE B 

 

INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS EM PRONTUÁRIO: LEVANTAMENTO 

DO USO E QUANTIDADE DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS UTILIZADOS 

 

 

Dados de Identificação: 

 

Nome:______________________________________ Data da cirurgia: ______ / ______/ ______ 

Idade:_______  Sexo: (    )M  (    )F       Prontuário: ______________  Telefone: ______________ 

Apresentou alguma complicação  (   ) Não (   ) Sim  - Qual: ______________________________ 

Precisou de internação: (   ) Não (   ) Sim    

Precisou realizar algum exame no pós-operatório: (   ) Não (   ) Sim   - Qual: _________________ 

 

Informações do 2º Retorno ao ambulatório (D7 de pós-operatório): Data ___/ ___/ ____ 

 

Dor: (   ) Não (   ) Sim  - Medicamento para controle da dor:______________Quantidade:______ 

Faz uso de colírio: (   ) Não (   ) Sim  - Qual ___________________________Quantidade: ______ 

Infecção de sítio cirúrgico: (   ) Não (   ) Sim   

Febre: (   ) Não (   ) Sim -  Medicamento para febre:____________________Quantidade:_______ 

Uso de antibiótico: (   ) Não (   ) Sim  - Qual: ________________________Quantidade: ________ 

Saída de secreção de secreção do olho operado: (   ) Não (   ) Sim   

Aspecto da secreção: (   ) Sanguinolenta   (   ) Serosa  (   ) Purulenta 

Desconforto nos olhos: (   ) Não (   ) Sim  Qual?   

(  ) Coceira  (  ) Inflamação  (  ) Vermelhidão   (  ) desconforto à claridade  (  ) Edema Palpebral  

(  ) sensação de corpo estranho (  ) Sensação de areia nos olhos (  ) lacrimejamento dos olhos 

Faz uso de proteção ocular (tampão): (   ) Não (   ) Sim   Quantidade: _______________________ 

Qual tipo: (   ) gaze e micropore  (   ) Adesivo microporoso  (   ) silicone transparente 
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APÊNDICE C 

 

INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS SOBRE O CUSTO DOS MATERIAIS E 

MEDICAMENTOS UTILIZADOS 

 

 

Nome:________________________________________________ Prontuário: ____________ 

 

 

Item Produto Apresentação 

(caixa/unidade) 

Quantidade Preço 

Unitário 

Total 

1 Soro fisiológico      

2 Gaze     

3 Tampão     

      

      

Item Medicamento Apresentação 

(caixa/unidade) 

Quantidade Preço 

Unitário 

Total 

4 Colírio (Nome)      

5 Antibiótico     

6 Medicamento para dor     

      

      

      

 

 

 

 

 


