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RESUMO 

O glaucoma é uma doença que causa danos no nervo óptico e com isso pode levar a cegueira. Segundo 

Guedes (2016) ele é a principal causa da cegueira irreversível no Brasil. Devido a sua alta casuística e os 

muitos procedimentos realizados pelos pacientes portadores de glaucoma no Sistema Único de Saúde 

(SUS), os gastos públicos com estes pacientes são altos. Visto isso, esse trabalho tem o objetivo de 

quantificar os gastos com este tipo de tratamento nas três maiores cidades do estado do Paraná com 

exceção da capital Curitiba, que são Londrina, Maringá e Ponta Grossa. Para isso foram analisados os 

dados fornecidos pelo Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) 

referente ao período janeiro de 2015 a março de 2016. Por meio destes dados foi possível constatar que a 

cidade de Londrina obteve um gasto expressivo com o tratamento de glaucoma quando comparado as 

demais cidades analisadas. Ao comparar os gastos entre mulheres e homens, foi observado que nas 

cidades de Londrina e Ponta Grossa as mulheres apresentaram um gasto maior com o tratamento. 

PALAVRAS-CHAVE: Custos; Neuropatia Óptica; SUS. 

1         INTRODUÇÃO 

 O glaucoma é considerado um problema de saúde pública, pois ele atinge um 
grande número de pessoas em todo o mundo causando danos no nervo óptico que 
podem levar a perda gradual e irreversível da visão. Segundo Guedes (2016) o glaucoma 
é o maior responsável pela causa de cegueira irreversível não só no Brasil como também 
no mundo. Estima-se que em 2020 haverá cerca de 59 milhões de indivíduos com 
glaucoma primário de ângulo aberto em todo o planeta. (QUIGLEY; BROMAN, 2006).
 Esta doença é considerada uma neuropatia óptica progressiva, resultante de 
especificas alterações nos axônios das células ganglionares. Normalmente é bilateral, 
assimétrica, crônica e hereditária. De acordo com á National Eye Institute (2015) 
pacientes com mais de 40 anos, de origem africana ou asiática e portadores de doenças 
como diabetes, miopia e lesões oculares possuem uma maior pré-disposição a doença. 
Para a rede pública de saúde, um dos caminhos de combate ao glaucoma é feito com a 
prevenção às doenças que o causam. As ações preventivas permitem a detecção 
precoce, o que contribuiu para o tratamento mais rápido e adequado.   
 Um agravante desta doença é permanecer assintomática até os estágios mais 
avançados, o que agrava a situação do paciente. De acordo com Urbano (2003) o 
diagnóstico é feito por meio de aferições da pressão intra-ocular, avaliação morfométrica 
do disco óptico e de exames psicofísicos de perimetria visual. Quando este é realizado 
precocemente é possível controlar a pressão intra-ocular e com isso manter o nervo 
óptico integro diminuindo assim futuros problemas. (FOSTER; GILBERT; JOHNSON, 
2008).            
 Diversas pesquisas vêm sendo desenvolvidas, porém ainda não foi encontrada 
uma droga que sozinha consiga controlar a evolução de todos os tipos de glaucoma. 
Devido a isso se torna necessário na grande parte dos pacientes a associação de mais 
medicamentos hipotensores, que são responsáveis em controlar a pressão intra-ocular de 
forma eficaz. (FOSTER; GILBERT; JOHNSON, 2008). Essa associação medicamentosa 
acaba encarecendo o tratamento dos pacientes e aumentando assim os gastos que o 
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estado tem com estes no sistema único de saúde (SUS).      
 No ramo da oftalmologia existe uma escassez em trabalhos voltados aos custos 
dos tratamentos feitos pelo sistema único de saúde (SUS). Com isso o objetivo deste 
trabalho foi realizar uma análise quantitativa dos gastos com o tratamento de glaucoma 
nas cidades de Londrina, Maringá e Ponta Grossa, no período de janeiro de 2015 a março 
de 2016. E também comparar os gastos entre os sexos nestas cidades. 

2         MATERIAIS E MÉTODOS 

 O estudo foi feito para avaliar quantitativamente os dados fornecidos pelo 

Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) (2018). 

Estes são relacionados aos valores investidos no tratamento de glaucoma nas cidades de 

Londrina, Maringá e Ponta Grossa, referentes ao período de janeiro de 2015 a março de 

2016.Os dados foram fornecidos em forma de tabela, onde estavam reunidos os 

valores de todas as cidades do Paraná.      

 Para tratar o glaucoma o sistema único de saúde (SUS), oferece diversos 

serviços para os pacientes, entre eles estão as consultas, os exames de diagnóstico, o 

acompanhamento, o tratamento oftalmológico, as cirurgias e o implante de prótese. A 

quantidade de serviços realizada aumenta a cada ano e com isso os gastos com os 

mesmos. No ano de 2015, 174,6 milhões de reais foram investidos na realização destes 

serviços em todo o território nacional.         

 Os principais exames para pacientes com glaucoma ofertados pelo SUS são 

tonometria para medir a pressão intra-ocular, campimetria que permite avaliar como e se 

o glaucoma afetou o campo de visão, o teste de campo visual que permite avaliar a 

extensão do dano sobre o nervo óptico, oftalmoscopia e a gonioscopia que capta a 

sensibilidade das áreas visuais. Estes exames são ofertados aos pacientes conforme 

solicitados pelos médicos oftalmologistas, e os custos dos mesmos são pagos pelo 

Estado.           

 Visto todos estes procedimentos que o tratamento de Glaucoma exige a analise 

levou em conta todos os gastos que as cidades obtiveram, reunindo os valores dos 

pacientes de todas as idades e sexos em um valor total. Foram também analisados os 

dados dos gastos separados por sexo para dessa forma avaliar se existe alguma 

diferença de gastos entre eles. E também comparar os valores com os gatos que a capital 

do estado Curitiba obteve neste mesmo período com o tratamento de glaucoma. 

3        RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 Por meio da análise quantitativa feita com os dados fornecidos pelo 

BRASIL.Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) 

constatou-se que a cidade de Londrina, possuiu um gasto de 160.268,46 mil reais, 

Maringá 13.869,17 mil reais e Ponta Grossa 10.140,94 mil reais com o tratamento de 

glaucoma no período avaliado. Londrina apresentou um gasto significativamente maior 

quando comparado aos gastos das cidades de Maringá e Ponta Grossa (Gráfico 1). Essa 

considerável diferença gerou surpresa principalmente entre as cidades de Londrina e 

Maringá, pois ambas possuem uma diferença de aproximadamente 100.000 habitantes, o 

que não se justifica essa grande diferença de valores nos gastos. 
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Gráfico 1: Gastos em reais com o tratamento de Glaucoma entre janeiro de 2015 a março de 2016 
Fonte: Dados da análise 

 Segundo dados do IBGE (2018) a capital do estado Curitiba, possui 1.917.185 

habitantes e a cidade de Londrina possui 563.943 habitantes. Mesmo com essa 

expressiva diferença entre o número de habitantes, o gasto com o tratamento de 

glaucoma em Londrina é superior ao gasto com o mesmo na capital Curitiba. Como já 

mencionado, a cidade de Londrina gastou 160.268,46mil reais, já Curitiba obteve no 

mesmo período um gasto de 159.401,1 mil reais. Essa pequena diferença nos gastos 

chamou à atenção devido à população da cidade de Curitiba ser muito superior a da 

cidade de Londrina.          

 Quando comparado os gastos entre mulheres e homens se observou que tanto na 

cidade de Londrina como na cidade de Ponta Grossa as mulheres apresentaram um 

gasto superior com o tratamento (Gráfico 2). Este achado não era o esperado, pois não 

existem na literatura relatos que demonstrem a diferenças entre as incidências, à 

evolução clínica e quanto ao tratamento do glaucoma entre os sexos. 

 

Gráfico 2. Gastos em reais, divididos por sexo com o tratamento de Glaucoma entre janeiro de 
2015 a março de 2016           

 Fonte: Dados da análise 

 Como já foi citada a incidência de glaucoma aumenta com a idade, e países em 

desenvolvimento, como o Brasil, onde a população de idosos está aumentando, terão nos 
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próximos anos um aumento na casuística dessa doença. Isso obriga o Poder Público a 

investir mais em atendimento e conseqüentemente tratamento para os novos casos. 

Programas de prevenção e investimentos financeiros feito pelo Estado serão de grande 

importância para fornecer a população atendida pelo SUS o melhor tratamento possível, e 

assim evitar a evolução da doença até a cegueira irreversível. 

4         CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 De acordo com a presente análise conclui-se que os gastos do SUS como 

tratamento de glaucoma no período de janeiro de 2015 a março de 2016 foram muito 

expressivos, principalmente na cidade de Londrina que é a segunda maior cidade do 

estado. Porém são necessários mais estudos que discutam os gastos públicos com 

tratamentos na área de oftalmologia, para que se consiga utilizar a verba destinada da 

melhor forma possível. Visando esse melhor aproveitamento, podemos reafirmar a 

importância da prevenção dessa doença, e também a realização do diagnóstico precoce 

para que dessa forma os gastos públicos sejam melhor aproveitados e a qualidade de 

vida dos pacientes aumente. 
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