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RESUMO 

 

 

 

Objetivos: Nosso estudo procurou identificar as características da trajetória pré-diagnóstica 

das crianças com retinoblastoma matriculadas no INCA entre janeiro 2006 e setembro 2013, 

assim como os aspectos sociodemográficos, epidemiológicos e clínicos destes pacientes.  

Métodos: Foi realizado um estudo retrospectivo de uma série de casos, através de um 

inquérito semiestruturado aplicado presencialmente aos pais ou cuidadores dos pacientes 

acometidos por retinoblastoma unilateral e bilateral matriculados entre janeiro 2006 e 

setembro 2013 no INCA. Resultados: Foram estudados 85 pacientes no total, sendo 42 do 

sexo feminino e 43 do sexo masculino. Encontramos 69,41% casos unilaterais e 30,59 casos 

bilaterais. A escolaridade dos pais se relacionou com o estadiamento e também com os óbitos. 

(p<0,05). Os sinais iniciais mais comuns relatados foram a leucocoria e o estrabismo. A idade 

média na matrícula foi de 1,9 anos. O tempo de queixa foi de 8,5 meses em média e foi 

significativamente mais longo nos pacientes com mais de 4 anos na matrícula, nos casos de 

estadiamento avançado ao diagnóstico e nos pacientes que evoluíram para o óbito. O intervalo 

médico total se relacionou com o óbito e estadiamento. As crianças com idade maior do que 

dois anos na matrícula tiveram um risco de enucleação 8 vezes maior do que as menores de 

dois anos. Os pais foram os primeiros a perceber as alterações iniciais em 75% dos casos. As 

crianças foram avaliadas por mais de 4 médicos em 31,77% dos casos e tiveram suas queixas 

subestimadas em 48,23% dos casos. Conclusão: Observamos uma grande dificuldade para a 

realização do diagnóstico do retinoblastoma no nosso estudo. A maioria das famílias foi 

submetida a múltiplas consultas e longos intervalos e que influenciaram o prognóstico da 

doença. O intervalo relativo ao atraso médico parece ser o mais significativo, portanto, para 

diminuirmos o diagnóstico tardio no nosso estado, são necessárias ações de educação médica 

e sensibilização dos profissionais da atenção básica para aumentar a suspeição da doença. 
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1 INTRODUÇÃO 

O retinoblastoma (RB) é a neoplasia intraocular mais comum da infância e representa 

2 a 4 % dos tumores malignos pediátricos. (Parkin, 1988) A incidência é de um caso por 

15.000 a 20.000 nascidos vivos, correspondendo a aproximadamente 9000 casos novos por 

ano no mundo, (Kivela, 2009).  

Cerca de 80% dos casos são diagnosticados antes dos 3 ou 4 anos de idade, com uma 

idade média de 2 anos, (Broaddus et al. 2009; Camargo et al, 2010; MacCArthy et al, 2009; 

Greene, 1985). 

A leucocoria (reflexo pupilar branco substituindo o reflexo normal vermelho-

alaranjado) é o sinal inicial mais comum, e ocorre quando o tumor ainda está contido dentro 

do globo ocular, (Gallie et al., 2012; Goddard et al., 1999; Abramson, et al. 2003). O 

retinoblastoma permanece intraocular e curável por 3 a 6 meses após o primeiro sinal de 

leucocoria, (Gallie et al., 2012). 

Esse sinal também pode estar presente em outras patologias como Doença de Coats, 

catarata, toxocaríase, retinopatia da prematuridade, dentre outras. Um atraso no diagnóstico 

maior que seis meses, a partir do aparecimento do primeiro sinal, está relacionado a uma 

mortalidade de 70% nos países em desenvolvimento, (Gallie et al., 2012). 

A mortalidade do retinoblastoma na África e Ásia fica em torno de 40 a 70%, já nos 

Estados Unidos, Canadá e países Europeus é de 3 a 5%, (Kivela, 2009; MacCarthy et al., 

2009; Leal-Leal et al., 2004; Rodrigues et al., 2004; Canadian Retinoblastoma Society, 2009). 

A diferença na mortalidade entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento está 

baseada não somente na maior disponibilidade do arsenal terapêutico oferecido pelos países 

mais ricos, mas também na precocidade do diagnóstico e encaminhamento ao centro terciário. 

No Brasil o Ministério da Saúde, através do Caderno de Atenção Básica número 29 de 

2010, recomenda a realização do Teste do Reflexo Vermelho em todas as crianças até 5 anos 

de idade nas consultas rotineiras de pediatria e/ou oftalmologia. Apesar da recomendação do 

Ministério da Saúde, 60% dos diagnósticos de RB no Brasil são tardios, diminuindo a chance 

de preservação do globo ocular e também da vida das crianças acometidas. (Brasil, 2010, 

Caderno de Atenção Básica n 29. Ministério da Saúde, Brasil). 

Apesar da sua raridade, o retinoblastoma exemplifica diversos aspectos que tornam o 

câncer infantil um problema de saúde singular. Ainda que altamente curável quando 
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diagnosticado precocemente e tratado adequadamente, o prognóstico é muito comprometido 

quando faltam elementos básicos de diagnóstico e tratamento. O RB é o exemplo máximo do 

cuidado multidisciplinar e ao contrário de outras neoplasias, não é possível avançar no 

tratamento sem a participação de múltiplos especialistas, o que geralmente é difícil de 

alcançar em países subdesenvolvidos. Dificuldades educacionais e socioeconômicas, 

associadas a ineficiências dos serviços de saúde levam a imensas disparidades nos resultados 

obtidos. Nos países desenvolvidos, a preservação do globo ocular é o principal objetivo dos 

médicos, já nos em desenvolvimento ainda ocorrem mortes por retinoblastoma. (Rodrigues-

Galindo et al., 2008). 

No INCA, mais precisamente no ambulatório de oncologia ocular, somos confrontados 

diariamente com as histórias das famílias e suas trajetórias até o diagnóstico. As dificuldades 

no diagnóstico são recorrentes e provocam enorme desconforto e apreensão para os pais e 

crianças acometidas. Acreditamos que é necessário destrinchar os diversos aspectos da 

trajetória, para detectar os pontos de maior dificuldade e futuramente traçar ações que possam 

torná-la menos penosa para as famílias e sobretudo menos danosa para as crianças. 
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2 JUSTIFICATIVA  

A literatura médica mostra que o acesso à saúde ainda é um problema multifatorial nos 

países em desenvolvimento, (QADDOUMI et al., 2008). Diversos fatores, como a pobreza, o 

analfabetismo, o abandono do tratamento e a distância dos grandes centros com unidades 

oncológicas capazes, contribuem para o atraso no diagnóstico e tratamento do câncer. O 

sucesso do tratamento do retinoblastoma depende da habilidade do pediatra ou do médico 

generalista em detectar a doença ainda no seu estágio intraocular, (RODRIGUES e 

CAMARGO, 2003). 

O Teste do Reflexo Vermelho (TRV) é popularmente conhecido como Teste do Olhinho 

e possibilita o rastreio do retinoblastoma. Ele está incluído na Rede Cegonha, estratégia do 

Ministério da Saúde composta por um conjunto de medidas para garantir atendimento seguro 

e humanizado às gestantes e crianças até os dois primeiros anos de vida do bebê. (Portaria n 

1.459/GM/MS, de 24 de junho de 2011). Nessa estratégia, o Teste do Olhinho é preconizado 

para 100% das crianças logo após o nascimento, nos 4°, 6°, 12° e 25° meses. (Portal da 

Saúde. Ministério da Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Área 

Técnica de Saúde da Mulher/Anexo III da Portaria Nº 650, de 5 de Outubro 2011). A 

realização do Teste do Reflexo Vermelho pelos médicos da atenção primária permite uma 

excelente oportunidade para a detecção precoce. (American Academy of Pediatrics, 2002; 

HAIK et al., 1985). 

Alguns argumentam que devida à baixa incidência, o retinoblastoma não preocupa o 

pediatra geral. No entanto, doenças como fenilcetonúria (1/18.000), galactosemia (1/57.000), 

Doença do Xarope de Bordo (1/28.00), deficiência de biotinidase (1/80.000) são todas alvo de 

programas de rastreio, pois tem consequências evitáveis se diagnosticadas precocemente 

(BUTROS, 2002) da mesma forma que o retinoblastoma. (ABRAMSON et al., 1985). 

Na maioria dos casos, os pais são os primeiros a notar a leucocoria e tem dificuldade em 

convencer os profissionais de saúde da existência do problema. Muitos pais passam por um 

período prolongado de estresse entre o início dos sintomas e o diagnóstico. (GALLIE et a.l., 

2012; GODDARD et al., 1999).  

As avaliações de puericultura ocorrem diversas vezes durante os primeiros anos de vida, 

justamente no período durante o qual o retinoblastoma se desenvolve. Avaliações com o 

oftalmoscópio direto durante essas consultas é relativamente rápido e barato. (LUEDES, 
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2005). A detecção precoce permite o uso de tratamentos que preservam os olhos minimizando 

a morbidade da doença. Vários autores já demonstraram um risco aumentado de enucleação 

nos pacientes com tumores avançados que tiveram um atraso no diagnóstico. (RODRIGUES 

et al., 2004; CHANTADA et a.l, 2009; SHIELDS, 1994). DerKinderen (1989) comprovou a 

importância do diagnóstico precoce no prognóstico do retinoblastoma ao mostrar que os 

pacientes que tiveram seus primeiros sintomas percebidos entre 4 e 12 meses de vida ficaram 

mais cegos do que aqueles percebidos entre 0 e 4 meses de vida.  

O estudo de Dixon-Woods, (2001) avaliou os motivos do diagnóstico tardio da criança 

com câncer. Os autores apontaram que os pais se queixaram da necessidade de persistência 

para realizar maiores investigações em seus filhos e muitas vezes ouviram do médico que não 

havia nada de errado com a criança. Esse atraso só terminou quando procuraram outro médico 

ou alguma intercorrência clínica aconteceu.  

Todos os profissionais envolvidos no diagnóstico e tratamento do retinoblastoma 

devem reconhecer o papel vital do médico da assistência primária na detecção da doença. 

Com um aumento da suspeita, melhoria da educação dos pacientes, e referência imediata em 

caso de queixas sugestivas de leucocoria, mais crianças terão acesso a tratamentos que 

permitam preservar olhos. (BUTROS et al., 2002). No estudo de WALLACH (2006) a grande 

maioria dos pacientes (82%) teve o diagnóstico feito dentro de seis meses após os primeiros 

sintomas. Os autores enfatizaram a importância de treinar os pediatras para realização do 

Teste do Reflexo Vermelho em todas as consultas pediátricas e que o estrabismo deveria 

sempre ser encaminhado ao oftalmologista geral para uma primeira avaliação.  

Segundo Antoneli (1999), proporção de pacientes com doença extraocular no 

diagnóstico vem paulatinamente diminuindo no Brasil. O aumento do diagnóstico intraocular 

deriva de vários motivos, como; 1) campanhas de esclarecimento à população leiga, 2) artigos 

em revistas não médicas, 3) outdoors em pontos estratégicos da cidade, 4) cursos destinados 

aos médicos em Faculdades de Medicina e publicações em revistas médicas. A autora conclui 

que “O atraso evitável é uma consequência do desconhecimento médico e leigo, aliado ao 

medo do diagnóstico para ambos.” (ANTONELI, 2004). 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 EPIDEMIOLOGIA DO CÂNCER INFANTIL 

Nos países desenvolvidos ocorrem anualmente cerca de 50.000 casos novos de câncer 

infantil a cada ano e 80% consegue sobreviver à doença. Ainda assim, o câncer é a principal 

causa de morte infantil relacionada a doenças. Apesar de representar apenas 1% dos canceres, 

o câncer pediátrico, nos países desenvolvidos, é considerado, a terceira causa de perda 

potencial de anos de vida, ficando atrás apenas do câncer de pulmão e de mama. Já nos países 

em desenvolvimento e intermediários, ocorrem 200.000 casos novos de câncer infantil ao ano 

e apenas 25% das crianças sobrevivem, (KELLIE, 2008). Nos Estados Unidos, em 1998, o 

câncer infantil foi a principal causa de morte por doença em maiores de um ano, (SMITH, 

2002), a incidência tem crescido em torno de 1% ao ano. A mortalidade vem decrescendo, 

estima-se uma taxa de cura global em torno de 85%, (STEUBER e NESBIT, 1997). 

No Brasil, em 2005, o câncer infantil foi a segunda causa de morte na faixa etária de 5 

a 18 anos e totalizou 8% de todos os óbitos. Considerando que a primeira causa de 

mortalidade se refere a causas externas, entende-se que a mortalidade por câncer é, 

atualmente, a primeira causa de morte por doença nessa população, 

(MS/SVS/DATASUS/SIM, 2005).  

3.2  EPIDEMIOLOGIA DO RETINOBLASTOMA 

O retinoblastoma é a neoplasia intraocular mais comum da infância que se origina da 

membrana neuroectodérmica da retina embrionária e corresponde a 2 a 4 % dos tumores 

malignos pediátricos. Estima-se que 300 crianças desenvolvam RB a cada ano nos Estados 

Unidos e 400 no Brasil, (PARKIN et al., 1988; KIVELA, 2009; BROADDUS et al., 2009; 

MOLL et al., 1997; MACCARTHY et al., 2006; SITLLER, 1996). 

Em escala mundial são esperados cerca de 5000 a 8000 casos novos por ano, destes 

50% se apresentam com doença extraocular e péssimo prognóstico, (ABRAMSON et al., 

1997). 

Possivelmente, sua incidência não seja igualmente distribuída pelo mundo.  Não 

existem diferenças em relação ao sexo ou raça. Parece acontecer com mais frequência em 
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algumas áreas da África e Índia e em crianças descendentes de nativos americanos no 

continente norte americano, (LANIER et al., 2003; STILLER e PARKER, 1996). 

Corresponde à sétima neoplasia pediátrica mais comum nos USA, (MAHONEY, 1999), 

alguns autores estimam que nos países em desenvolvimento, o retinoblastoma pode 

representar 10 a 15% dos tumores pediátricos, (STEUBER E NESBIT, 1997; MAGRATH, 

1997). 

Em um estudo brasileiro realizado no Hospital do Câncer AC Camargo em São Paulo, o 

retinoblastoma foi o tumor sólido mais frequente no departamento de Pediatria entre 1953 e 

1962. Nos registros de 1998 até 1994 o retinoblastoma representou 11,1% de todos os 

tumores pediátricos, sendo o segundo tumor sólido mais frequente. Nos anos de 1991 a 1997, 

o retinoblastoma correspondeu à terceira neoplasia pediátrica mais frequente neste hospital 

que possui uma das maiores casuísticas do Brasil e da América Latina. (RIBEIRO et al., 

1999). 

Em um estudo de base populacional realizado em São Paulo de 1998 a 2002, as taxas de 

incidência do RB por milhão brutas e ajustadas foram de 6,03 e 7,37 respectivamente. 

(Registros de Base Populacional. MP/IBGE/MS/INCA/Conprev/Divisão de Informação, 

2012). 

Alguns trabalhos recentes mostram uma incidência aumentada do retinoblastoma em 

algumas áreas do Brasil e México. (FAJARDO-GUTIERREZ et al., 2007; CAMARGO et al., 

2011). No entanto, não está determinado se estas variações geográficas são devidas a fatores 

étnicos ou socioeconômicos. Existem evidências indiretas que o retinoblastoma é o tumor 

sólido mais frequente nos setores de oncologia pediátrica de países em desenvolvimento como 

em algumas regiões da África, Índia e América Latina. (MAGRATH et al., 1997). 

Nos países em desenvolvimento, o diagnóstico é muitas vezes tardio, geralmente a 

doença já tem disseminação extraocular e o prognóstico muito ruim. O atraso para referenciar 

pode ser uma das explicações possíveis. (ERWENNE E FRANCO, 1989). 

No entanto também já foi sugerido que exista uma forma mais agressiva com 

apresentação em crianças um pouco mais velhas nos países em desenvolvimento. (SCHULTZ, 

1997). 

3.3 PROGRAMAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA O RETINOBLASTOMA 

No Brasil, uma Campanha Nacional para melhorar o diagnóstico do retinoblastoma 

teve início em 2002. A campanha foi apoiada pela TUCCA (Children Brain Tumor 
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Association) e pelo INCTR (International Network for Cancer and Treatment Research). As 

estratégias foram desenvolvidas em três níveis: 1) folhetos e pôsteres distribuídos nas ruas 

principais de São Paulo; 2) treinamento de professores de escolas primárias, com mais de 

1000 seminários apresentados em mais de 100 escolas ao longo de 5 anos; e 3) treinamento 

específico sobre retinoblastoma para estudantes de medicina e médicos da assistência 

primária. Um vídeo foi realizado e traduzido em mais de 10 línguas. Houve um incentivo ao 

uso de fotografias com flash para diagnosticar precocemente a leucocoria, usando o lema 

“Fotografe seu filho com flash”. Após essa iniciativa, a taxa de retinoblastoma diagnosticados 

em estágio extraocular no Brasil caiu de 56% em 1985 para menos de 10% em 2003. 

(EPELMAN, 2012; EPELMAN, 2004). 

Entretanto, as desigualdades geográficas permanecem. A maior redução ocorreu nos 

estados do Sudeste, mas não houve efeitos nos estados do Nordeste, onde quase 50% se 

apresentam ainda em estágio extraocular. Os pacientes negros, com idade maior que 24 meses 

e atraso superior a 6 meses tiveram relação significativa com doença extraocular. Estima-se 

que mais de 100 casos tenham sido diagnosticados graças à campanha, mas os números reais 

de pacientes beneficiados ainda são incertos. (RIBEIRO E ANTONELLI, 2007; 

RODRIGUES-GALINDO et al., 2008). 

De acordo com Epelman (2012), os pais são, na grande maioria das vezes, os 

primeiros a notar os sinais iniciais do retinoblastoma. Portanto, a maneira mais efetiva para 

estabelecer o diagnóstico precoce seria focando na população leiga. Informar as pessoas sobre 

os sinais e sintomas do retinoblastoma, poderia permitir que os pais influenciassem o 

profissional de saúde para referenciar prontamente ao especialista.  

Calcado no sucesso de programas de oncologia pediátrica na América Central para 

melhoria de resultados no tratamento de crianças com Leucemia Linfoide Aguda, foram 

desenvolvidos programas para diagnosticar e tratar o Retinoblastoma em El Salvador, 

Honduras e Guatemala. Foram feitas parcerias entre os centros de oncologia locais destes 

países e o St Jude Children`s Hospital e o setor de oncologia ocular da Universidade do 

Tennessee Hamilton Eye Institute (UTHEI). (RODRIGUES-GALINDO et al., 2008). 

Em Honduras, um programa visando o diagnóstico precoce do retinoblastoma, foi 

feito em associação a campanhas de vacinação do governo local e programas de educação dos 

profissionais da atenção primária. Na Guatemala, além do programa de estímulo ao 

diagnóstico precoce e educação dos profissionais, foi criada uma clínica satélite de 

oftalmologia assim como um centro de referência com profissionais treinados nos EUA com 

conhecimentos em retinoblastoma. Uma parceria foi também estabelecida com a ORBIS 
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(Organização humanitária sem fins lucrativos, voltada para a prevenção da cegueira e 

tratamento nos países subdesenvolvidos). De acordo com os autores do programa de 

Honduras, o retinoblastoma, assim como outras neoplasias infantis, geralmente não é uma 

prioridade nos países em desenvolvimento e os recursos para promoção do diagnóstico 

precoce são improváveis. Por essa razão, a campanha de promoção para o diagnóstico precoce 

foi desenhada para estar ligada a campanhas de vacinação, que tem uma cobertura maior que 

95% para crianças pequenas. Desde 2003, pôsteres e folhetos são distribuídos durante as 

campanhas anuais de vacinação e profissionais da área de saúde foram orientados sobre a 

doença. Cerca de 22.000 pôsteres foram distribuídos em um período de dois anos em 1414 

centros de saúde. Estima-se que 500.000 pais foram informados.  Os profissionais de saúde 

receberam material educativo. O custo dos pôsteres e folhetos foi de US$ 2.700 por ano. O 

programa hondurenho para o diagnóstico precoce foi relativamente barato e se mostrou 

efetivo, pois houve um aumento na referência com diminuição do atraso de 7,2 para 5,5 

meses, e principalmente, um decréscimo significante na ocorrência de doença extraocular (de 

73% para 35%). (LEANDER et al., 2007). 

O programa de El salvador foi o de maior sucesso em termos de diagnóstico precoce e 

redução do abandono, os autores inferem que talvez isso seja explicado pelo tamanho 

pequeno do país e a população mais homogênea. O objetivo final dos programas é 

desenvolver programas autossuficientes capazes de prover diagnóstico e taxas de cura de 90% 

semelhante aos países desenvolvidos. (WILLIMAS et al., 2009). 

Na tentativa de aproximar esses dois espectros, foi realizado em 2007, o simpósio 

Retinoblastoma; One World, One Vision com participantes de diversas regiões para discutir as 

experiências e problemas de cada um. Uma das estratégias de maior sucesso para melhoria 

das taxas de cura é o “twinning”. Essa estratégia inclui um centro já existente de oncologia-

hematologia, apoio comunitário e comunicação estreita com um programa mentor de um país 

desenvolvido. Os objetivos principais são desenvolvimento de unidades de câncer pediátrico, 

alianças entre governos e parcerias com instituições privadas e não governamentais para 

estabelecimento de melhores práticas. Eventualmente, os novos programas podem vir a 

participar de pesquisa em colaboração com os grandes centros. (RODRIGUES-GALINDO et 

al., 2008). 

Elencamos no Quadro 1 as principais caraterísticas das campanhas e programas 

nacionais e internacionais já realizados para melhoria do diagnóstico precoce e tratamento do 

RB. 
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Quadro 1 - Características dos programas nacionais e internacionais para o diagnóstico 
precoce e tratamento do Retinoblastoma 

 APOIO CARACTERÍSTICAS RESULTADOS 

BRASIL 

TUCCA  

INCTR 

Folhetos, seminários, 

pôsteres, educação para 

leigos e atenção primária. 

Treinamento de 

professores 

Redução de 56 para 10% de 

diagnósticos já na forma 

extraocular. 

HONDURAS 

St Jude Children`s Hospital 

Universidade do Tennessee  

ORBIS 

 

Campanhas de Vacinação 

22.000 pôsteres 

500.000 pais avisados 

1414 centros de saúde 

Educação de profissionais 

Diminuição do atraso de 7,2 

para 5,5 meses 

Decréscimo na ocorrência 

de doença extraocular (de 

73% para 35%) 

GUATEMALA 

St Jude Children`s Hospital 

Universidade do Tennessee  

ORBIS 

Educação de profissionais 

Clínica Satélite de 

oftalmologia 

Não informado 

EL SALVADOR 

St Jude Children`s Hospital 

Universidade do Tennessee 

ORBIS 

Educação de profissionais. Maior sucesso: Dimensões 

e homogeneidade da 

população. 

3.4 RASTREAMENTO DO RETINOBLASTOMA COM O TESTE DO REFLEXO 

VERMELHO 

O retinoblastoma é o único câncer rastreado rotineiramente na população geral, esse 

rastreamento é feito através do Teste do Reflexo Vermelho. 

O Teste do Reflexo Vermelho (TRV) foi descrito pela primeira vez em 1962 por 

Bruckner, também é conhecido como Teste de Bruckner ou mais informalmente Teste do 

Olhinho. (ROE E GUYTON, 1984). 

De acordo com Consenso da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica, o TRV é 

o teste de triagem mais importante para identificar alterações na transparência da córnea, 

cristalino, vítreo além de problemas na retina. É capaz de identificar as principais causas de 

cegueira na infância. O exame é realizado de rotina em todo recém – nascido na alta da 

maternidade e deve ser repetido nas consultas pediátricas e/ou oftalmológicas, visto que 
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algumas doenças podem não estar presentes nos primeiros 30 dias de vida e vir a se 

manifestar posteriormente. Esse exame deve ser realizado por pediatras, neonatologistas e 

médicos da saúde da família. Segundo o Consenso, as doenças facilmente identificadas pelo 

teste do olhinho são catarata congênita (causa importante de cegueira infantil) e o 

retinoblastoma. Além disso, a Retinopatia da Prematuridade, Glaucoma Congênito, 

Persistência do Vítreo Primário Hiperplásico, Doença de Coats, Toxoplasmose, Toxocaríase, 

Hemorragia Vítrea, Coloboma e até altas ametropias podem ser identificadas pelo teste. 

O pediatra geral tem um papel difícil no diagnóstico deste câncer, pois ao longo da sua 

carreira irá presenciar um ou dois casos de neoplasia maligna. (RODRIGUES E CAMARGO, 

2003). 

No Brasil, o Ministério da Saúde, através do Caderno de Atenção Básica número 29 de 

2010, recomenda a realização do TRV em todas as crianças até cinco anos de idade nas 

consultas rotineiras de pediatria e/ou oftalmologia. O médico da atenção primária, seja ele 

pediatra ou generalista, é geralmente o primeiro a ser confrontado com o problema, portanto 

seu papel é essencial e o prognóstico da criança dependerá da sua rapidez de reação no estágio 

inicial da doença. Todo relato de pupila branca deve ser abordado com seriedade e até prova 

em contrário ser considerado uma má-formação benigna na melhor das hipóteses, ou um 

retinoblastoma na pior das hipóteses. (BALMER E MUNIER, 2007). 

A anamnese da história familiar é essencial, com atenção especial a casos de 

enucleação na infância. A idade da criança e a descrição da anomalia devem ser minuciosas. 

Uma avaliação da visão com exame de fixação, habilidade de seguir objetos e presença de 

estrabismo também devem ser observados. Finalmente, o TRV, deve ser realizado com 

atenção e usando diversos ângulos de observação. Confirmando ou não a presença da 

leucocoria, o médico da assistência primária não deve demorar em referenciar a criança para 

um especialista. (BALMER MUNIER, 2007)  

Apesar da orientação para que pediatras façam o TRV em todas as crianças, a maioria 

delas (80%) tem seus sinais iniciais detectados por um membro da família ou amigos. De 

acordo com os pediatras, a baixa taxa de detecção não pode ser atribuída a não realização do 

exame, pois 94% a 98% dos pediatras referiram realizar rotineiramente o TRV. Logo, se os 

pediatras estão realizando o teste e a taxa de detecção permanece baixa, fica claro que esta 

parece ser uma estratégia ineficaz. (ABRAMSON et al., 2003). A técnica de realização do 

exame e a interpretação dos resultados podem estar sendo feitas de maneira equivocada. 

Em um estudo realizado em Londres por MUEN et al (2010), para definir o papel da 

educação na realização do TRV, foram enviados pôsteres educativos a 200 médicos 
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generalistas, pediatras e neonatologistas. Os pôsteres explicitavam de forma concisa a técnica 

correta e os resultados possíveis do teste e também continham os endereços para referenciar 

os pacientes com testes alterados. (Figura 5). Os autores perceberam que houve um aumento 

no número de pacientes referenciados com suspeita de RB, passando de zero para 21 

referências após o envio dos pôsteres. Eles recomendam que o teste seja realizado em todos os 

recém-nascidos antes da alta hospitalar e novamente com seis semanas de vida. Também 

recomendam que o TRV seja feito quando há alguma alteração ocular como estrabismo ou 

baixa visual. Finalmente, os autores enfatizam que os profissionais de saúde que lidam com 

crianças devem estar sempre alertas para detecção precoce das patologias que ameaçam a 

visão e a vida.  

 
Figura 1 - Pôster informativo sobre o TRV 

 
                                     Fonte: Muen et al., 2010 
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A dilatação pupilar para a realização do TRV de rotina é um assunto controverso dentro 

da oftalmologia. O estudo realizado por CANZANO E HANDA (1999) demonstrou que a 

dilatação pupilar melhora drasticamente a detecção da leucocoria em pacientes portadores de 

retinoblastoma.  

Entretanto, autores como METZ et al., (1999) questionam a eficácia da dilatação pupilar 

na rotina dos pediatras para o diagnóstico do retinoblastoma, uma vez que a incidência é 

baixa. Alguns efeitos colaterais graves também estão associados com a dilatação pupilar como 

convulsão, reações psicóticas e hemorragias intracranianas em prematuros. O número de 

reações adversas poderia suplantar o número de casos diagnosticados de Retinoblastoma. 

Logo, a melhor maneira para alcançar a detecção precoce do retinoblastoma seria através da 

educação de pais e pediatras. Os pediatras devem ser lembrados da importância da realização 

do TRV. As técnicas de realização deveriam ser reavaliadas, enfatizando a necessidade de 

redução da luz ambiente e intensidade apropriada da luz do oftalmoscópio. A educação dos 

pais também seria um fator essencial, com fornecimento de material educativo ilustrado sobre 

leucocoria e estrabismo. A valorização das queixas dos pais é de suma importância, pois o 

contato frequente em diversos ângulos e iluminação permite a detecção de alterações sutis no 

reflexo ocular e no alinhamento dos olhos que são de difícil reprodução no ambiente 

ambulatorial ou hospitalar. (METZ et al., 1999). 

Uma análise feita por MILLS sobre o custo da dilatação caso ela fosse realizada de 

maneira universal foi apresentada na American Association for Pediatric Ophthalmology and 

Strabismus em 2001. Segundo Mills haveria um acréscimo de 1,8 casos diagnosticados por 

100.000 crianças, com um custo estimado de 724.000 dólares por caso adicional detectado. 

O fato do diagnóstico do retinoblastoma ser geralmente muito tardio levantou dúvidas 

nos especialistas no assunto sobre a eficácia do TRV para a detecção da doença. No entanto, a 

eficácia do TRV dificilmente será provada por estudos prospectivos randomizados, pois não 

seria ético manter uma parcela da população de crianças sem o procedimento como população 

controle.  

Um estudo realizado por LI (2010) testou a capacidade do TRV para detectar leucocoria 

usando observações oblíquas e dilatação pupilar. A dilatação pupilar de rotina ainda é 

bastante controversa, mas a observação do TRV em posições oblíquas além da observação 

direta parece ser eficaz e não apresenta contraindicações ou possíveis efeitos colaterais. 

Uma revisão dos livros textos de pediatria foi realizada por BUTROS (2002) para 

determinar se está claramente explicado que a ausência do reflexo vermelho é um sinal de 
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patologia ocular, mas o inverso não é verdadeiro; a presença do reflexo vermelho normal não 

descarta a possibilidade de uma patologia ocular. Em todos, exceto um livro, está bastante 

claro que a leucocoria exige referência imediata ao oftalmologista. Diversos livros estimulam 

um exame oftalmológico minucioso aos 3 ou 4 anos de idade. É importante lembrar que a 

idade média de diagnóstico de crianças com retinoblastoma unilateral gira em torno de 24 

meses. Um livro proeminente sugere que a presença do reflexo vermelho normal poderia 

descartar patologias oculares mais sérias. Vários livros discutem a realização do TRV, mas 

não apontam suas limitações. (Butros et al, 2002). 

Apesar de ser o único câncer rastreado rotineiramente na população geral, através do 

Teste do Reflexo Vermelho, o retinoblastoma ainda não possui um consenso estabelecido 

sobre a frequência adequada para o rastreio. Os diversos órgãos nacionais e internacionais 

preconizam diversos modelos, mas não existe ainda um consenso geral. (Quadro 2) 

A Academia Americana de Pediatria recomenda que os médicos realizem avaliações 

dos olhos em todas as consultas de puericultura, com o primeiro exame feito no neonato. 

Devem ocorrer do nascimento até os dois anos de vida de 9 a 11 visitas preventivas 

pediátricas, em todas elas a avaliação dos olhos deve incluir o Teste do Reflexo Vermelho 

como método de rastreio de alterações no segmento posterior do olho e opacidades do eixo 

visual.  

A Academia Americana de Oftalmologia também recomenda exames de rastreamento 

em todas as avaliações desde o nascimento e nas consultas posteriores, sejam elas feitas por 

médicos ou enfermeiros. O Teste do Reflexo Vermelho deve ser feito em neonatos, aos 3 e 6 

meses, em 1, 3, 5 e > 5anos. Qualquer indício de leucocoria é mandatório referenciar ao 

especialista.  

A lei brasileira n 12.637 que foi sancionada em 14 de maio 2012, institui o Dia 

Nacional de Conscientização e Incentivo ao Diagnóstico Precoce do Retinoblastoma. De 

acordo com essa lei, o dia 18 de setembro marcará a ocasião que celebra a data anualmente 

em todo país. Essa iniciativa foi liderada pela TUCCA – Associação para Crianças e 

Adolescentes com Câncer e apoiada pelo Instituto Ronald McDonald e visa educar a 

população leiga, os profissionais de saúde para ampliar o diagnóstico precoce e salvar a visão 

e a vida das crianças acometidas. (Diário Oficial da União de 15/05/2012), (Site do Instituto 

Ronald. www.instituto-ronald.org.br). 

http://www.instituto-ronald.org.br).
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Vários estados brasileiros aprovaram leis obrigando a adoção do Teste do Reflexo 

Vermelho. No Rio de Janeiro, a lei n 3.931 de 2002 estabelece a obrigatoriedade da 

realização de exames de identificação de catarata congênita, nos recém-nascidos.  

A Lei Estadual do Rio de Janeiro n 4.582 de 2005 dispõe sobre a realização, nos 

recém-nascidos (prematuros, portadores de trauma de parto, portadores de infeção congênita 

ou doenças genéticas) os exames de pesquisa do reflexo vermelho e verificação de 

estrabismo, antes da alta do berçário. (Site da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de 

Janeiro. www.alerj.rj.gov.br/processo). Podemos observar que dentro de um mesmo estado, 

não há consenso sobre a realização do TRV; na lei de 2002 do Estado do Rio de Janeiro estão 

contemplados todos os recém-natos, já na lei de 2005, somente aqueles com as características 

citadas.  

No âmbito municipal, a Secretaria de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro, através da 

Carteira de Serviços, (Relação de Serviços Prestados na Atenção Primária a Saúde), preconiza 

a realização do Teste do Reflexo Vermelho, no módulo de Atenção Centrada na Criança e 

Adolescente. A recomendação faz parte da Triagem Neonatal e deve ser realizada em toda 

criança recém-nascida no território, no período neonatal, para detecção de catarata congênita, 

e nos 2, 6 e 12 mês de vida. A criança com alguma alteração deve ser encaminhada ao 

oftalmologista através do SisReg. (Guia de Referência Rápida Carteira de Serviços, Relação 

de serviços prestados na Atenção Primária à Saúde. 1˚ edição SMSDC/RJ PCRJ © 2011).  

Além disso, o Teste do Olhinho está incluído na Rede Cegonha (Portaria n 

1.459/GM/MS, de 24 de junho de 2011), estratégia do Ministério da Saúde composta por um 

conjunto de medidas para garantir atendimento seguro e humanizado as gestantes e crianças 

até os dois primeiros anos de vida do bebê.  Nessa estratégia, o Teste do Olhinho é 

preconizado para 100% das crianças logo após o nascimento, nos 4, 6, 12 e 25 mês. 

(Portal da Saúde. Ministério da Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. 

Área Técnica de Saúde da Mulher). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alerj.rj.gov.br/processo).
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Quadro 2 - Recomendações dos órgãos oficiais para a realização do Teste do Reflexo 
Vermelho 

Órgão Oficial e Legislação Recomendações 

Academia Americana de Pediatria, 2008 
(www.pediatrics.aappublications.org/content/122/6/1401.full.pdf  
Consultado em 29/01/14 

TRV em todos RN antes da alta e em todas as consultas de 
puericultura. 

Academia Americana de Oftalmologia, 2008 
(www.aao.org/about/policy/red-reflex-testing-2008.pdf - 
consultado em 29/01/14) 

TRV em todos RN antes da alta e em todas as consultas de 
puericultura. 

Leis RJ n° 3.931 de 2002 e n° 4.582 de 2005 TRV em todos RN antes da alta 

Carteira de Serviços.  Atenção centrada na criança e 
adolescente. SMSDC/RJ/2011 TRV nos RN antes da alta, nos 2, 6, 12 meses. 

Caderno de Atenção Básica- Rastreamento n° 
29/2010 (MS/Brasil) 

TRV em todas as consultas rotineiras de pediatria e/ou 
oftalmologia 

Rede Cegonha–Portaria n° 1.459/GM/MS, de 24 de 
junho de 2011 - MS/Brasil. TRV logo após o nascimento, nos 4, 6, 12 e 25 meses. 

Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica. 
(www.sbop.com.br/ consultado em 29/01/14) 

TRV em todos RN antes da alta e da maternidade e deve ser 
repetido em todas as consultas pediátricas e/ou 
oftalmológicas. Consulta completa de oftalmologia com 
dilatação pupilar a cada 6 meses até completar dois anos de 
vida  

Sociedade Brasileira de Pediatria 
(www.sbp.com.br – consultado em 29/01/2014) 

TRV logo ao nascimento e nas consultas regulares de 
avaliação com periodicidade definida pelo médico. 

3.5 SINAIS INICIAIS DO RETINOBLASTOMA 

A grande maioria dos estudos já realizados sobre os sinais iniciais do retinoblastoma 

colocam a leucocoria como sinal inicial em 50 a 60% dos casos. Esse termo provém do grego 

“leucos” (branco) e “korê” (pupila), também conhecido como “olho-de-gato”. Outros sinais 

também foram relatados, mas são bem menos frequentes. Segundo Abramson (2003), 

qualquer relato familiar como “olho de gato” ou “brilho na pupila” deve imediatamente ser 

referido ao oftalmologista pediátrico com experiência em retinoblastoma. A leucocoria está 

associada ao retinoblastoma em 50% dos pacientes que apresentam a pupila branca. (Tabela 

1) 

A pupila branca é geralmente observada em primeira instância pelos pais ou familiares. 

A leucocoria está associada com doença avançada intraocular, mas geralmente sem 

acometimento orbitário e mais de 90% dos casos sobrevivem. (WALLACH et al., 2006; 

ABRAMSON et al., 2003). 

http://www.pediatrics.aappublications.org/content/122/6/1401.full.pdf
http://www.aao.org/about/policy/red-reflex-testing-2008.pdf
http://www.sbop.com.br/
http://www.sbp.com.br
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O segundo sinal mais frequente é o estrabismo com cerca de 20% dos casos. Essa 

alteração geralmente ocorre quando há acometimento macular. (BALMER E MUNIER, 

2007). A pesquisa de GODDARD (1999) mostra uma tendência dos médicos da assistência 

básica em suspeitar mais do estrabismo nos pré-escolares do que nos lactentes, pois parece 

haver um senso comum equivocado difundido que o estrabismo antes dos seis meses de idade 

é normal. O manejo adequado das crianças com estrabismo é um assunto controverso, visto 

que referenciar todos os casos poderia sobrecarregar os serviços de oftalmologia. Além disso, 

os médicos da atenção primária têm dificuldades em realizar o exame nas crianças muito 

pequenas e não cooperativas. (GODDARD, 1999). 

Em terceiro lugar, com 6 a 10% dos casos, o retinoblastoma pode se apresentar com 

sinais inflamatórios (olho vermelho ou pseudocelulite orbitária). 

Tabela 1 – Frequência relativa dos sinais iniciais de acordo com estudos nacionais e 

internacionais. 

Fonte: Abramson, 1997; Abramson, 2003; Burghri, 2004, Rodrigues, 2004; Navo, 2012; Wallach, 2006 

 

Nos casos de história familiar positiva para o retinoblastoma, uma vigilância intensa é 

recomendada até ao menos os 28 meses de vida. Apesar de não haver consenso sobre os 

protocolos de rastreio de tumores não oculares em sobreviventes do retinoblastoma 

germinativo, os clínicos que acompanham estes pacientes devem estar alerta sobre a 

associação com diversos tumores secundários. (ABRAMSON et al., 2003). 

Sinais 

Clínicos 

Abramson, 

1997 

Abramson, 

2003  

Burghri, 

2004  

Rodrigues, 

2004  

Navo, 

2012  

Wallach 

2006 

Leucocoria 56 54 - 78,9 86 48,2 

Estrabismo  23 19 - 10,7 - 20,1 

Olho 

Vermelho 
7 5 -  -  

Proptose/ 

tumoração 
- 1 70 3,4 9  

Baixa visão 7 4   -  
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3.6 ASPECTOS CLÍNICOS  

O retinoblastoma é um tumor da retina que afeta crianças pequenas e a idade de 

apresentação se correlaciona com a lateralidade e com a demora no diagnóstico. Nos 

pacientes com retinoblastoma bilateral, a apresentação ocorre mais precocemente (geralmente 

antes de um ano de vida), já nos pacientes com RB unilateral, a apresentação ocorre no 

segundo ou terceiro ano de vida. O retinoblastoma não é geralmente diagnosticado durante o 

primeiro mês de vida exceto em casos familiares para os quais, o exame oftalmológico 

precoce é recomendado. 

A maioria dos retinoblastomas aparece de forma esporádica, no entanto, existe uma 

forma hereditária da doença que se transmite de forma autossômica dominante com 

penetrância alta, mas incompleta. (MAGRATH et al., 1997). O padrão de herança do 

retinoblastoma foi explicado por KNUDSON (1971) ao propor a clássica descrição da 

hipótese do duplo evento (two hit) para esclarecer como o gene de supressão tumoral RB1 

mutado sofre inativação do segundo alelo em um tecido somático suscetível como a retina em 

desenvolvimento. Essas mutações acontecem entre o terceiro mês de gestação e o 4 ano de 

vida. (FRIEND et al., 1986).  
Parece que todos os pacientes com doença bilateral têm uma mutação germinativa e a 

maioria dos pacientes com doença unilateral (85%) tem uma mutação esporádica apenas nas 

células tumorais. (KANGPU et al., 2004). 

Nas fases mais iniciais, o retinoblastoma se apresenta como uma pequena lesão 

transparente na retina sensorial que comumente passa despercebida no exame oftalmoscópico 

(Figura 1). 
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Figura 2 - Retinoblastoma Estadio B da Classificação Internacional 

 
Fonte: Arquivo da autora.  

À medida que o tumor cresce, vai se tornando branco e opaco, de coloração leitosa e 

desenvolve um sistema complexo neovascular de aporte e drenagem sanguíneos a partir de 

uma artéria nutridora retiniana. Nesta fase, pode ocorrer um descolamento seroso da retina. 

(Figura 2) 

Figura 3 - Retinoblastoma Estadio E da Classificação Internacional 

 
                                          Fonte: Arquivo da autora 

As características na apresentação do retinoblastoma variam dependendo da 

localização geográfica da criança afetada. Nos países em desenvolvimento, a extensão 

extraocular ainda é comum com presença de proptose (Figura 3) e massa orbitaria e, 

possivelmente, com adenopatia preauricular, (BHURGRI et al, 2004). Neste cenário, as 

crianças com doença extraocular podem também apresentar desnutrição e irritabilidade 
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causados pelo glaucoma, aumento da pressão intracraniana ou febre de origem desconhecida, 

(BEKIBELE et al., 2009). 

Figura 4 - Retinoblastoma extraocular com proptose 

 
Fonte: Arquivo da autora 

 

Nos países desenvolvidos, o sinal de apresentação mais comum é a leucocoria, sinal 

clínico que consiste em um reflexo branco pupilar (também conhecido como olho-de-gato), 

em detrimento do reflexo retiniano normal de cor vermelho-a laranjada. (Figura 4). Em certas 

ocasiões, a leucocoria pode ser percebida, inicialmente, em fotografias com flash. 

(ABRAMSON et al., 1998). 

Figura 5 - Leucocoria em olho esquerdo 

 
Fonte: Arquivo da autora 

 

O diagnóstico diferencial inclui outras doenças da infância que apresentam leucocoria 

como a Persistência do Vítreo Primário Hiperplásico, Doença de Coats, catarata congênita, 

toxocaríase e toxoplasmose. Os pacientes também podem abrir o quadro com uma 

pseudocelulite orbitária; dor, hiperemia e edema orbitário, embora esta apresentação, não 

necessariamente indique extensão extraocular. (MULLANEY et al., 1998).  
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Nos casos familiares, o diagnóstico é geralmente feito por rastreamento, embora quase 

50% dos casos familiares sejam diagnosticados mais tardiamente com os sinais típicos de 

retinoblastoma. (CHANTADA et al., 2009). A prevalência de segundos tumores na forma 

hereditária da doença é a maior dentre todas as neoplasias pediátricas, principalmente se a 

criança for submetida à radioterapia. (MAREES et al, 2008). 

3.7 DIAGNÓSTICO E ESTADIAMENTO DO RETINOBLASTOMA 

O diagnóstico é feito através de fundoscopia com dilatação pupilar. Nos casos mais 

difíceis a fundoscopia sozinha não permite o diagnóstico certeiro do retinoblastoma. A 

ultrassonografia do globo ocular é o segundo exame de eleição. Trata-se de um exame barato, 

inofensivo e altamente específico para detectar calcificações intratumorais, que são alterações 

típicas do RB. Outros exames de imagem como Tomografia Computadorizada, Ressonância 

Nuclear Magnética e Tomografia de Coerência Óptica também são utilizados. (BALMER e 

MUNIER, 2007; SHIELDS et al., 2004). 

A classificação de Reese-Ellsworth foi desenvolvida em 1960 com intuito de estimar a 

probabilidade de se conservar o globo ocular. (REESE E ELLSWORTH, 1964) Essa 

classificação era relacionada ao tratamento de primeira linha na época, que era a radioterapia.  

Como a radioterapia não é mais recomendada como tratamento de primeira linha, uma 

nova classificação internacional foi desenvolvida em Paris em 2003, durante o International 

Symposium On Retinoblastoma (ISR) tendo por base os resultados de tratamentos mais 

modernos como a quimioterapia associada a tratamentos locais. A Classificação Internacional 

para o Retinoblastoma (IRC) se divide em dois sistemas: 1) Sistema de Estadiamento (Anexo 

A) combinando dados clínicos e anatomopatológico para estimar a possibilidade do paciente 

sobreviver ao retinoblastoma e 2) Sistema de Agrupamento (Anexo B) para determinar a 

extensão de doença intraocular. (CHANTADA et al., 2005, MURPHREE et al., 2005).  
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4 OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GERAL 

Identificar as características da trajetória pré-diagnóstica das crianças com retinoblastoma 

matriculados no INCA entre janeiro 2006 e setembro 2013, assim como os aspectos 

sociodemográficos, epidemiológicos e clínicos destes pacientes. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Determinar a relação dos desfechos (estadiamento, enucleação e óbito) com: 

a) os sinais iniciais do retinoblastoma. 

b) a estratégia de investigação do retinoblastoma. 

c) os intervalos pré-diagnósticos. 
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5 MÉTODOS 

5.1  TIPO DE ESTUDO 

Foi realizado um estudo retrospectivo de uma série de casos, em forma de inquérito 

aplicado aos pais ou cuidadores das crianças com retinoblastoma matriculadas no INCA entre 

janeiro 2006 e setembro 2013. 

O estudo foi feito através de um questionário (Apêndice 1) aplicado presencialmente 

após assinatura de termo de consentimento explicitando a natureza e objetivos do estudo. 

Os pacientes foram entrevistados após as consultas ambulatoriais no setor de 

oncologia ocular. As entrevistas tiveram duração de aproximadamente 20 minutos e foram 

sempre realizadas pela mesma pesquisadora (C.C.S.M.). 

Algumas informações técnicas como estadiamento, data da matrícula e tratamento 

foram obtidas através de revisão dos prontuários. 

5.2 AMOSTRA DA PESQUISA 

5.2.1 Captação dos pacientes 

Os pacientes que não estavam agendados em nenhum setor do INCA dentro do prazo 

estipulado da pesquisa foram convidados a comparecer ao INCA através de contato 

telefônico. Foram feitas 3 tentativas de contato em horários e datas diferentes usando todos os 

números de telefone presentes no prontuário. Não houve remuneração para a participação na 

pesquisa. 

5.2.2 Critérios de Inclusão 

Foram incluídos todos os pacientes matriculados no INCA a partir de janeiro 2006 

(início do funcionamento do ambulatório de oncologia ocular no INCA) até setembro 2013, 

com diagnóstico confirmado de RB uni ou bilateral totalizando 103 pacientes.  

5.2.3 Critérios de exclusão: 

Excluímos 8 pacientes que haviam feito o diagnóstico e tratamento inicial fora do 

INCA e um paciente que se recusou a participar, além de 9 pacientes que não responderam ao 

contato telefônico, totalizando 18 exclusões. A população estudada foi de 85 pacientes. 
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5.3 QUESTIONÁRIO 

O questionário foi integralmente produzido pela autora e aplicado inicialmente em 10 

pacientes como teste piloto.  

As informações colhidas no teste piloto foram posteriormente utilizadas na pesquisa. 

5.3.1 Aspectos da trajetória pré-diagnóstica 

Os pais e cuidadores foram questionados sobre a sequência de eventos desde o 

momento inicial em que alguém notou algo diferente nos olhos da criança a até a chegada ao 

INCA. Foi dada ênfase nos sinais oculares iniciais, quem os percebeu, sua duração antes do 

diagnóstico, intervalos de tempo até a chegada ao profissional de saúde, intervalos de tempo 

até a chegada ao INCA e quais foram os profissionais envolvidos nesse processo.  

No questionário aplicado aos pais ou cuidadores, perguntamos qual foi a primeira 

alteração que haviam percebido nos olhos da criança. A resposta obtida foi copiada 

literalmente pelo pesquisador. Termos como “olho-de-gato”, “mancha”, “brilho”, “luz na 

menina-dos-olhos”, foram bastante usados na descrição de leucocoria. No caso do estrabismo, 

as respostas continham termos como “olho vesgo”, “desviado”, “torto”, etc. As respostas 

copiadas literalmente foram posteriormente categorizadas de acordo com os sinais mais 

frequentes citados nos estudos de maior importância sobre esse assunto (leucocoria, 

estrabismo, olho vermelho, pseudocelulite, proptose, baixa visão, heterocromia e prurido) 

Determinamos também quem havia sido o primeiro profissional a avaliar a criança 

após a queixa inicial e especialidade dos médicos consultados a partir do surgimento dos 

primeiros sinais até a chegada ao INCA. 

Na nossa prática diária, ouvimos por diversas vezes, os pais se queixarem sobre a 

dificuldade em convencer o profissional de saúde, sobre a queixa apresentada, fosse ele 

oftalmologista ou pediatra. Por essa razão, resolvemos incluir em nosso questionário a 

pergunta; “algum profissional já desconsiderou a sua queixa?” e optamos também por 

perguntar qual era a especialidade deste profissional. 

Ainda no intuito de compreendermos a trajetória das famílias, questionamos sobre 

qual profissional havia realizado o encaminhamento ao INCA, esse dado pode ser averiguado 

na maioria dos pacientes, pois, o documento de encaminhamento fica anexado ao prontuário, 

permitindo que conferíssemos tanto a data quanto a especialidade do profissional. Além de 

não ser mandatória a avaliação prévia por oftalmologista, a oncologia pediátrica do INCA 

também não exige comprovação por imagem para que as crianças passem pela triagem.  
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Incluímos no nosso estudo, perguntas sobre a realização do TRV, resultado obtido e 

período de realização.  

5.3.2 Estadiamento 

O estadiamento da doença foi feito pela Classificação Internacional do Retinoblastoma 

(Anexo A e B).  

Todos os olhos foram avaliados pelo Sistema de Agrupamento (A, B, C, D e E) e 

todos os pacientes foram estadiados pelo Sistema de Estadiamento (I, II, III e IV) da 

Classificação Internacional do Retinoblastoma (ICR). 

Para análise estatística agrupamos os diversos estadios da seguinte forma: 

 Doença Intraocular: Estadio 0, I e II. 

 Doença Extraocular: Estadio III 

 Doença Metastática: Estadio IV  

Para algumas análises usamos o termo Retinoblastoma Avançado que consiste no 

agrupamento dos estadios extraocular com o estadio metastático. 

5.3.3 Intervalos de tempo pré-diagnósticos 

No intuito de analisarmos a trajetória pré-diagnóstica questionamos as famílias sobre 

algumas datas decisivas como o momento da percepção dos sinais iniciais, a data da primeira 

consulta na qual a queixa do sinal inicial foi apresentada, a data da consulta que realizou o 

encaminhamento ao INCA.  

Acrescentamos datas presentes no prontuário como; data de nascimento e data de 

matrícula, para poder então traçar uma linha do tempo (Fluxograma 1. Pág. 51) com os 

seguintes intervalos: 

 Intervalo Familiar: intervalo de tempo entre a percepção dos primeiros sinais e a 

primeira consulta médica com essa queixa específica. 

 Intervalo Médico 1: intervalo de tempo entre a primeira consulta e o encaminhamento 

ao INCA. 

 Intervalo Médico 2: intervalo de tempo entre o encaminhamento e a matrícula no 

INCA 

 Intervalo Médico Total: Intervalo Médico 1 + Intervalo Médico 2; ou seja, tempo 

entre a primeira consulta e a matrícula. 

 Tempo de Queixa: intervalo entre a percepção dos sinais e a matrícula 
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5.3.4 Informações do Prontuário 

Algumas informações técnicas foram colhidas diretamente do prontuário como data de 

matrícula. A data de encaminhamento também pôde ser obtida, pois o documento 

referenciando o paciente ao INCA fica anexado ao prontuário na maioria das vezes. 

Obtivemos também no prontuário as informações sobre o estadiamento inicial, a realização de 

enucleações, óbito e data de óbito assim como a última data de acompanhamento no INCA. 

 

5.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

A análise estatística foi feita através do programa EPIinfo 7™ . Usamos o Teste do 

Qui Quadrado para relacionar as variáveis categóricas. Para a relação entre os intervalos de 

tempo pré-diagnósticos, os sinais iniciais, o estadiamento inicial, as enucleações e o óbito 

utilizamos o Teste de Mann-Whitney para duas categorias e o Teste de Kruskal-Wallis para 

mais de duas categorias. A regressão logística foi utilizada para análise multivariada dos 

intervalos pré-diagnósticos em relação ao óbito e estadiamento inicial. Usamos um nível de 

significância de 5%. 

5.5 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO E COMITÊ DE ÉTICA 

EM PESQUISA. 

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) foi fornecido aos pais ou 

responsáveis das crianças pesquisadas. Para os pacientes que já tinham ido a óbito, um TCLE 

específico para pacientes falecidos foi aplicado aos pais ou responsáveis da criança. 

(Apêndice D). O estudo foi submetido ao Comitê de Ética do INCA sob o número CAAE 

16467213900005274. O parecer de número 346.062 definiu a aprovação em 1º de agosto 

2013.  
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6  RESULTADOS 

6.1 ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

6.1.1 Distribuição por sexo e local de residência 

O estudo incluiu 85 pacientes, 42 (49,41%) eram do sexo feminino e 43 (50,59%) 

eram do sexo masculino. Não houve diferença estatisticamente significativa entre os sexos. 

(p>0,05). Observamos no Gráfico 1 o local de residência dos pacientes no momento do 

diagnóstico. Notamos que 50 (58,8%) pacientes eram oriundos do Estado do Rio de Janeiro e 

32 (37,6%) do Município do Rio de Janeiro. Apenas 3 (3,5%) vieram de outros estados. 

Gráfico 1. Local de residência no momento do diagnóstico do Retinoblastoma 

 
 

 

6.1.2 Pacientes novos por ano e renda per capita 

A média anual de pacientes admitidos no INCA com diagnóstico de retinoblastoma 

entre janeiro 2006 e setembro 2013 foi de 10,6. (Tabela 2). 

A renda per capita foi inferior a 0,5 salário mínimo em 37 (52,1%) pacientes e ficou 

entre 0,5 e 1 salário mínimo em 19 (26,8%) casos. (Tabela 3) 

Encontramos uma relação estatisticamente significativa entre a renda per capita e o 

óbito (p=0,02). Porém, não houve relação entre a renda per capita e estadiamento inicial. 

(p=0,2). 
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Tabela 2 - Número de pacientes novos por ano de matrícula no INCA. 

 
 

Tabela 3 - Renda per capita em números de salários mínimos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1.3 Escolaridade dos pais 

A escolaridade materna média foi de 10,4 anos de estudo (mediana e moda: 12 anos). 

A escolaridade paterna média foi de 9,9 anos de estudo. (mediana: 11,5 e moda: 12,0). 

Avaliamos a relação entre a escolaridade dos pais com os desfechos óbito e 

estadiamento. Encontramos uma média de escolaridade materna entre os que foram a óbito de 

6,1 ± 4,4 anos e entre os que permaneceram vivos de 11,3 ± 3,4 anos. (p=0,0001). A 

escolaridade paterna média entre os óbitos foi de 5,8± 3,8 anos e entre os vivos foi de 10,5 ± 

3,7. A diferença também foi estatisticamente significativa (p=0,0012). Encontramos também 

uma relação estatisticamente significativa entre as escolaridades materna e paterna com o 

estadiamento. (p=0,0011 e p=0,0012). 

ANO DE MATRÍCULA PACIENTES NOVOS 

2006 8 

2007 14 

2008 5 

2009 9 

2010 17 

2011 11 

2012 13 

2013 8 

TOTAL 85 

RENDA PER CAPITA 

EM SALÁRIOS MÍNIMOS 

FREQUÊNCIA % 

0 - <0,5 37 52,1% 

0,5 - <1,0 19 26,8% 

1,0 - <1,5 4 5,6% 

1,5 - <2,0 4 5,6% 

>=2 7 9,8% 

TOTAL 71 100,00% 



42 
 

6.1.4 Cobertura por Plano de Saúde Suplementar e Estratégia de Saúde da Família 

A taxa de cobertura por Plano de Saúde Suplementar na época do diagnóstico foi de 

36,2%. Não encontramos associação entre possuir Plano de Saúde Suplementar e os desfechos 

óbito (p>0,23) e estadiamento. (p>0,11). 

Dos 85 pacientes, 15 (17,64%) afirmaram que a residência da criança ficava em área 

coberta pela Estratégia da Saúde da Família (ESF) no momento do diagnóstico, mas somente 

11 (12,9%) afirmaram que a criança era de fato acompanhada pela ESF Também não 

encontramos associação entre o acompanhamento pela ESF e os desfechos óbito (p>0,53) e 

estadiamento. (p>0,88). 

6.2 TEMPO DE QUEIXA, ÓBITO E SINAIS INICIAIS EM RELAÇÃO A FAIXA 

ETÁRIA NA MATRÍCULA. 

O intervalo de tempo entre a percepção dos primeiros sinais e a data da matrícula no 

INCA (Tempo de Queixa) foi em média de 8,5 meses (mediana: 5,4; distância interquartílica: 

2,8-12,2; min: 6 dias; máx.: 49,4 meses). 

A idade média no momento da matrícula no INCA foi de 1,9 ± 1,3 anos (mediana: 1,8; 

min: 0,1; máx.: 5,4; distância interquartílica: 0,9-2,9). 

6.2.1 Tempo de Queixa de acordo com a faixa etária na matrícula 

Ao estratificar a população do estudo em 3 subgrupos de idade; 0 < 2anos, 2 < 4anos e 

> 4 anos e relacionarmos esses subgrupos com o Tempo de Queixa, encontramos uma relação 

estatisticamente significativa (p<0,0008). (Gráfico 2) 
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Gráfico 2 Tempo de Queixa de acordo com a faixa etária na matrícula 

 
 

 

O subgrupo de 0 < 2 anos teve uma média de Tempo de Queixa de 5,6 ± 4,4 meses 

(mediana: 4,4 meses; distância interquartílica: 2,2-8,8 meses; min: 6 dias; máx.: 16,6 meses). 

No subgrupo 2 < 4 anos a média de Tempo de Queixa foi de 9,1±7,3 meses (mediana: 

6,8 meses; distância interquartílica: 2,8-13,2 e min: 27 dias, máx.: 26,8 meses).  

Já no subgrupo acima de 4 anos, a média do Tempo de Queixa foi de 26,1 ± 17,1 

meses (mediana: 19,7; distância interquartílica: 13,4 -43,9; min: 3,6; máx.: 49,4 meses).  

O Tempo de Queixa do subgrupo > 4 anos foi estatisticamente maior do que nos 

subgrupos 2 < 4 anos (p= 0,0083) e 0 < 2 anos (p=0,006). 

6.2.2 Óbitos de acordo com a faixa etária na matrícula 

A Idade na Matrícula dos pacientes que vieram a óbito foi em média 3,0±1,2 anos 

(mediana: 3,0; distância interquartílica: 2,2 – 5,4; min: 0,8; máx.: 5,4 anos). Nos pacientes 

que permaneceram vivos a idade média na matrícula foi de 1,7±1,2 anos (mediana: 1,3; 

distância interquartílica; 0,8 – 2,5; min: 0,1; máx.: 4,8 anos). Essa diferença se mostrou 

estatisticamente significativa (p=0,0007). (Gráfico 3) 

 

Tempo de Queixa: 
(meses) 

 
 0 < 4 
 4 <8 
 8 <12 
 >12 

         0 < 2   2 < 4      ≥ 4 anos 
  

Faixa etária na matrícula (anos) 
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Gráfico 3 - Frequência relativa de óbitos de acordo com a faixa etária na matrícula 

 
 

 

6.2.1 Estadiamento inicial de acordo com a faixa etária na matrícula 

Os pacientes com retinoblastoma intraocular tinham em média 1,6±1,18 anos na 

matrícula. Aqueles com retinoblastoma avançado tinham em média 3,0±1,13 anos na 

matrícula. (p=0,0001). (Gráfico 4).  
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Gráfico 4 - Estadiamento inicial de acordo com faixa etária na matrícula 

 
 

6.2.2 Sinais iniciais de acordo com a faixa etária na matrícula 

A Idade na Matrícula dos pacientes com leucocoria foi em média 1,7 ±1,1 anos, aqueles 

que não apresentaram leucocoria a idade foi de 2,4±1,4 anos em média. (p=0,07). 

 Para o estrabismo a idade média na matrícula foi de 2,1±1,3 anos e para os que não 

apresentaram estrabismo foi em média 1,7±1,3 anos. (p=0,3). 

6.3 LATERALIDADE 

Dos 85 pacientes, 59 (69,41%) eram portadores de RB unilateral e 26 (30,59%) tinham 

RB bilateral. (Tabela 4).  

Tabela 4 - Lateralidade do retinoblastoma. 

 

 

 

 

 

6.3.1 Idade na Matrícula de acordo com a lateralidade 

A idade média na matrícula dos pacientes com RB unilateral (n=59) foi de 2,3±1,3 

anos (mediana 2,2 anos; min: 0,1; máx.: 5,4 anos). Nos casos bilaterais (n=26) a idade média 

ao diagnóstico foi de 0,98 ± 0,7 anos (mediana: 0,8; min: 0,2; máx.: 3,2 anos). Observamos 
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que a idade ao diagnóstico foi menor no subgrupo dos bilaterais do que no subgrupo unilateral 

(p < 0,0000).  

6.3.2 Tempo de Queixa de acordo com a lateralidade 

 O Tempo de Queixa dos unilaterais foi em média de 9,1±10,0 meses (mediana; 6,1; 

distância interquartílica: 2,7-12,9; min: 0,2; máx.: 49,4 meses). Nos bilaterais esse tempo foi 

de 6,8 ± 6,0 meses (mediana: 5,2; distância interquartílica: 2,9 – 9,3; min: 0,7; máx.: 24,5 

meses). (p>0,55). 

6.4  SINAIS CLÍNICOS INICIAIS 

Os sinais iniciais e sua distribuição de frequência estão na Tabela 5. A leucocoria é o 

sinal mais citado, contando com 60 (70,59%) casos. Em segundo lugar vemos o estrabismo 

com 23 (27,06%) casos. Nesse estudo, apenas 14 (16,5%) dos 85 pacientes apresentaram 

sinais diferentes de leucocoria ou estrabismo, como olho vermelho, baixa visual, 

heterocromia, proptose e prurido. O estrabismo apareceu acompanhado pela leucocoria em 5 

(5,88%) casos, acompanhado por hiperemia em um caso e sozinho em 17 (20%) casos. 

Tabela 5 - Frequência dos sinais iniciais. 

Sinal Inicial Frequência % 

leucocoria 60 70,59% 

estrabismo 23 27,06% 

olho vermelho 5 5,88% 

baixa visual 4 4,71% 

heterocromia 2 2,35% 

proptose 2 2,35% 

prurido 1 1,18% 

Nota: A soma dos percentuais ultrapassa 100% pois vários 

pacientes relataram mais de um sinal inicial. 

 

6.4.1 Sinais iniciais de acordo com o Tempo de Queixa 

A leucocoria cursou com um Tempo de Queixa médio de 6,6 ± 5,9 meses. Os 

pacientes que não tinham leucocoria apresentaram um Tempo de Queixa maior com uma 
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média de 13,0±13,1 meses. Essa diferença foi estatisticamente significativa (p=0,03). (Gráfico 

5) 

O segundo sinal mais prevalente foi o estrabismo com 23 (27,06%) casos e um tempo 

médio de queixa de 9,9 ±8,4 meses. Não houve diferença estatisticamente significativa no 

Tempo de Queixa entre os pacientes que apresentaram estrabismo e aqueles que não 

apresentaram. (p=0,17).  

Houve um maior Tempo de Queixa nos pacientes que se apresentaram com estrabismo 

sozinho em comparação àqueles que se apresentaram com estrabismo acompanhado de 

leucocoria. (p=0,07) 

 

Gráfico 5 - Tempo de Queixa de acordo com a presença e ausência de leucocoria 

 
 

6.4.2 Sinais Iniciais de acordo com óbito e estadiamento 

Não encontramos associação estatisticamente significativa entre leucocoria e os 

desfechos; óbito (p=0,19) e estadiamento. (p=0,77).  

Da mesma forma, não encontramos relação estatisticamente significativa entre 

estrabismo e os desfechos óbito (p=0,78) e estadiamento. (p=0,5). 

6.5 ESTADIAMENTO INICIAL 

Ao diagnóstico, 67 (78,82%) casos eram intraoculares, 13 (15,29%) extraoculares e 5 

(5,88%) eram metastáticos.  
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O tempo médio de queixa dos pacientes com RB intraocular foi de 6,9 ± 6,9 meses, 

para os casos extraoculares o Tempo de Queixa médio foi de 12,4 ± 13,9 meses e para os 

casos metastáticos o Tempo de Queixa médio foi 21,0 ± 10,3 meses. (p=0,0054). (Gráfico 6) 

  

 
Gráfico 6 - Estadiamento inicial de acordo com o tempo de queixa 

 
 
 
 
 

O Tempo de Queixa dos casos intraoculares foi significativamente menor do que nos 

metastáticos. (p=0,0022) e nos avançados (extraoculares + metastáticos). (p=0,002). 

6.6 ENUCLEAÇÕES 

O número total de olhos acometidos foi de 111. O estadiamento intraocular de acordo 

com a Classificação Internacional do RB está no Gráfico 7. Observa-se um predomínio de 

casos com RB avançado em estadio E com 58 (52,3%) olhos. 
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Gráfico 7 - Estadiamento dos olhos de acordo com a Classificação Internacional 

 
 

Do total de 111 olhos com Retinoblastoma 79 (71,17%) foram enucleados e 32 

(28,83%) foram preservados. A Tabela 6 mostra o percentual de olhos enucleados de acordo 

com a lateralidade do RB.  

Dentre os 59 pacientes com retinoblastoma unilateral, 6 (10,17%) não foram 

enucleados. Dos 26 pacientes com RB bilateral, 4 (15,38%) tiveram ambos os olhos 

preservados e 4 (15,38%) tiveram ambos os olhos enucleados. Portanto, dos 26 pacientes com 

doença bilateral, 18 (69,23%) tiveram pelo menos um olho preservado. 

  

Tabela 6. Enucleações de acordo com a lateralidade do Retinoblastoma 

 OLHOS ENUCLEADOS OLHOS PRESERVADOS Nº TOTAL DE OLHOS 

 n % n % n % 

UNILATERAL 53 (89,83) 6 (10,17) 59 (100) 

BILATERAL 26 (50,00) 26 (50,00) 52 (100) 

TOTAL 79 (71,17) 32 (28,83) 111 (100) 

 

A Idade na Matrícula foi a única variável que mostrou relação estatisticamente 

significativa com a enucleação. (p=0,02). As crianças submetidas à enucleação tinham na 

matrícula uma idade média de 2,0±1,2 anos. Já as que não foram enucleadas, tinham em 

média 1,2±1,2 anos. Mostramos também que as crianças com idade maior ou igual a dois anos 

na matrícula tiveram um risco de enucleação 8 vezes maior do que as menores de 2 anos 

(Odds Ratio: 8,97 (Intervalo de Confiança: 1,09-73,7)). 
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6.7  ÓBITOS 

 Dentre os 85 pacientes do estudo, 15 (17,65%) vieram a óbito e 70 (82,35%) 

sobreviveram durante o período de janeiro 2006 a setembro 2013. Dos 59 pacientes 

unilaterais, 12 (20,34%) faleceram e 47 (79,66%) sobreviveram. Finalmente, dentre os 

bilaterais, 3 (11,54%) faleceram e 23 (88,46%) sobreviveram. A Tabela 7 mostra os óbitos de 

acordo com o estadiamento inicial. 

 

Tabela 7. Óbitos de acordo com o estadiamento inicial do Retinoblastoma 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Tempo de Queixa dos pacientes que vieram a óbito (n=15) foi em média de 18,6 ± 

15,3 meses (mediana: 13,2; distância interquartílica: 7,0 – 26,8; min: 1,7; máx.: 49,4). Os 

pacientes que continuaram vivos durante o período do estudo tiveram um Tempo de Queixa 

cerca de 3 vezes menor, com 6,4 ± 5,4 meses (mediana: 4,5; distância interquartílica: 2,5 – 

24,5; min: 0,2; máx.: 24,5). (p=0,0015).  

O seguimento dos pacientes foi de 36,15 ± 35,37 meses em média com ampla variação 

de 0 a 86 meses. 

6.8  CARACTERÍSTICAS DA TRAJETÓRIA PRÉ-DIAGNÓSTICA 

6.8.1 Responsável pela percepção dos sinais iniciais. 

Os pais foram os primeiros a perceber os sinais iniciais em 60 (75,0%) casos, os avós 

em 8 (10%). A percepção inicial por parte dos médicos foi de apenas 4 (5,0%) casos pelo 

oftalmologista e de 1 (1,25%) caso pelo pediatra. (Tabela 8). 

 

 
RB intraocular RB extraocular RB metastático 

 Frequência % Frequência % Frequência % 

ÓBITOS 3 (4,48) 7 (53,85) 5 (100,00) 

VIVOS 64 (95,52) 6 (46,15) 0 (0,0) 
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Tabela 8. Responsável pela percepção dos sinais iniciais do Retinoblastoma. 
Primeiro a observar i sinal inicial Frequência % 

PAIS/CUIDADORES 60 75,00% 

AVÓS 8 10,00% 

TIOS 4 5,00% 

OFTALMOLOGISTAS 4 5,00% 

PEDIATRA 1 1,25% 

OUTROS 3 3,75% 

TOTAL 80 100,00% 

 

6.8.2 Primeiro profissional a avaliar a criança  

O oftalmologista foi o primeiro a avaliar a criança em 43 (50,59%.) casos e o pediatra 

foi o primeiro em 42 (49,41%) casos. Notamos que nenhum outro profissional foi citado, 

como médico generalista, enfermeiros ou agentes de saúde.  

Observamos que o tempo médio de queixa foi de 8,6 meses quando o pediatra foi o 

primeiro a ser consultado e de 8,3 meses quando o oftalmologista foi o primeiro. (p=0,32).  

As crianças que foram vistas em primeira instância por um pediatra tinham como 

idade média na matrícula 1,7 anos, aquelas vistas por um oftalmologista tinham em média 2,2 

anos de idade na matrícula. (p=0,2). 

Dos 26 pacientes com RB bilateral, 18 (69,23%) se consultaram primeiro com o 

pediatra e 8 (30,77%) com o oftalmologista. Essa diferença foi estatisticamente significativa 

(p=0,016) 

6.8.3 Número de pediatras e oftalmologistas consultados 

 As crianças foram avaliadas por 3,1 médicos em média antes da chegada ao INCA. 

(min; 1,0; máx. 7,0; mediana: 3,0). Desse total foram 2,07 oftalmologistas em média (min 0; 

máx. 4,0; mediana 2,0) e 1,03 pediatra em média (min: 0; máx. 4,0; mediana 1,0). A Tabela 9 

aponta os números de médicos que avaliaram as crianças antes da chegada ao INCA.  

 Encontramos um maior número de pacientes com estadiamento avançado nas crianças 

que foram avaliadas por 4 ou mais médicos antes da chegada ao INCA (p=0,07; OR: 3,1; 

IC:1,0-9,3.).  

 



52 
 

Tabela 9 - Número de médicos consultados antes da matrícula. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.8.4 Desconsideração da queixa apresentada 

A queixa sobre a alteração ocular foi desconsiderada por ao menos um profissional em 

41 (48,23%) dos casos. Em 4 casos, dois profissionais valorizaram a presença do sinal inicial 

percebido pelas famílias.  

Não encontramos associação estatística entre a desconsideração da queixa com o óbito 

e estadiamento.  

6.8.5 Profissional responsável pelo encaminhamento ao INCA 

No Gráfico 8 constatamos que o oftalmologista foi o responsável pelo 

encaminhamento em 72 (84,71%) casos. Os pediatras foram responsáveis pelo 

encaminhamento em 6 (7,06%) casos, o oncologista em 4 (4,71%) e o generalista em apenas 1 

(1,18%) caso.  

Nº de profissionais Frequência % 

0 – 1 9 10,59% 

2 – 3 49 57,65% 

4 – 5 21 24,71% 

6 -7 6 7,06% 

TOTAL 85 100 
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Gráfico 8 - Profissional Responsável pelo encaminhamento ao INCA. 
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6.8.6 Realização de exames de imagem previamente a matrícula 

O estudo contabilizou 64 (75,29%) crianças que haviam realizado algum exame de 

imagem antes da chegada ao INCA. Não encontramos relação estatisticamente significativa 

entre a realização de exames prévios e óbito (p=0,75) ou estadiamento avançado (p=0,65) 

A maioria 56 (65,88%) realizou uma ultrassonografia ocular, 34 (40,0%) realizaram 

fundoscopia ou mapeamento de retina, 15 (17,65%) e 11 (12,94%) foram submetidos a 

exames mais complexos como tomografia de crânio/órbita e ressonância magnética. (Tabela 

10) 

Tabela 10. Exames realizados antes da matrícula no INCA. 

Tipo de exame Frequência % 

USG globo ocular 56 65,88% 

Fundoscopia/Mapeamento de Retina 34 40,00% 

TC crânio/órbita 15 17,65% 

RNM 11 12,94% 

Nota: os valores ultrapassam os 100% pois diversas crianças foram submetidas a mais de um exame 

 

 



54 
 

6.8.7 Teste do Reflexo Vermelho 

Foram realizados ao todo, 33 Testes do Reflexo. O exame foi interpretado como 

alterado em apenas um caso, os outros 32 exames foram interpretados como normais.  

Os exames foram feitos antes da alta da maternidade em 20 (60,61%) casos, ou seja, 

nas primeiras 48h de vida. Na segunda semana de vida até completar um mês foram 9 

(27,27%) exames e apenas 4 (12,12%) após um mês de vida. Apenas uma família relatou que 

a criança havia sido submetida ao TRV em duas ocasiões distintas. 



55 
 

6.9 INTERVALOS PRÉ-DIAGNÓSTICOS 

O fluxograma abaixo mostra os marcos definidores dos intervalos de tempo pré-

diagnósticos com as médias em meses para cada intervalo e sua variação. 
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Médico 1 

 
5,5 meses 

(0-35,3)) 

Intervalo 
Familiar  

 
1,8 meses 

(0,0-13,2) 

Intervalo 
Médico 2 

 
0,3 meses 

(0,0-12,4) 

Intervalo Médico 
Total 

 
5,8 meses 

(0,07-35,3) 

Tempo de Queixa 
 

8,4 meses 
(0,2- 49,4) 

Nascimento 1ª consulta 1º Sinal Encaminhamento Matrícula 
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A relação dos diferentes intervalos de tempo pré-diagnósticos com a lateralidade, o 

estadiamento e o óbito estão explicitados na Tabela 11. 

Tabela 11. Média e desvio padrão dos intervalos pré-diagnósticos de acordo com 

estadiamento inicial, óbitos, lateralidade e sinais iniciais. 

 

Intervalo 

Fam
iliar 

Valor de 

p 

Intervalo  

M
édico 1 

Valor de 

p 

Intervalo  

M
édico 2 

Valor de 

p 

Intervalo  

M
édico Total 

Valor de 

p 

Tem
po de 

Q
ueixa 

Valor de 

p 

RB Intraocular 

(n=67) 
1,7±2,6 

0,22 

4,6±5,0 

0,09 

0,2±0,4 

0,41 

4,7±5,0 

0,046 

6,3±5,2 

0,0020 
RB Avançado 

(n=18) 
2,3±3,0 9,8±9,9 0,9±3,0 

11,1±10

,1 

16,9±14

,6 

Óbitos   

(n=15) 
2,1±3,2 

0,3 

10,8±10

,2 
0,049 

1,2±3,3 

0,17 

12,5±10

,4 
0,019 

18,9±15

,3 
0,0015 

Vivos       

(n=70) 
1,7±2,6 4,7±5,2 0,2±0,4 4,8±5,1 6,4±5,4 

Unilateral 

(n=59) 
1,9±29 

0,95 

5,8±6,8 

0,94 

0,2±0,3 

0,33 

5,8±6,8 

0,67 

9,1±10,

0 
0,55 

Bilateral 

(n=26) 
1,4±2,0 4,9±5,1 0,7±2,5 5,6±5,8 6,8±6,0 

Com 

Leucocoria  

(n=60) 

2,0±2,8 

0,3 

4,2±4,6 

0,0024 

0,4±1,7 

0,99 

4,6±5,1 

0,027 

6,6±5,9 

0,030 
Sem 

Leucocoria 

(n=25) 

1,3±2,0 8,6±8,6 0,1±0,2 8,7±8,6 
13,0±13

,1 

Com 

Estrabismo 

(n=23) 

1,3±2,0 

0,67 

8,3±8,6 

0,055 

0,2±0,3 

0,54 

8,5±8,6 

0,068 

9,9±8,4 

0,16 
Sem 

estrabismo 

(n=62) 

2,0±2,9 4,3±4,6 0,4±1,7 4,6±5,0 7,9±9,2 

TOTAL 1,8±2,7 - 5,5±6,3 - 0,3±1,4 - 5,8±6,5 - 8,4±9,0 - 
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Os pacientes com RB intraocular tiveram o Intervalo Médico Total e o Tempo de 

Queixa menores do que os diagnosticados em estadiamento avançado. (p=0,046 e p=0,002) 

A Tabela 11 também mostra que o Intervalo Médico 1, o Intervalo Médico Total e o 

Tempo de Queixa foram menores nos pacientes que permaneceram vivos do que nos que 

foram a óbito. (p=0,049; p=0,019 e p=0,0015). 

Além disso, o Intervalo Médico 1, o Intervalo Médico Total e o Tempo de Queixa 

foram menores nos pacientes com leucocoria, comparados aos que não apresentaram a 

leucocoria como sinal inicial. (p=0,0024; p=0,027 e p=0,030). 

O Intervalo Familiar e o Intervalo Médico 2 não apresentaram relação estatisticamente 

significativa com o estadiamento, óbito, lateralidade ou sinais iniciais. 

Na análise multivariada feita com a Regressão Logística para relacionar o desfecho 

óbito com as variáveis: Intervalo Médico 1 e 2, Intervalo Familiar, Escolaridade Materna e 

Renda Familiar; encontramos uma relação estatisticamente significativa para o Intervalo 

Médico 1 e 2. (Tabela 12) 

 

Tabela 12 - Relação dos intervalos pré-diagnósticos e sinais iniciais com o óbito 

 Odds Ratio 95% Valor de p. 
INTERVALO Médico 1 1.1410 1.0169 1.2802 0.025 

INTERVALO Médico 2 3.7529 0.9594 14.6797 0,014 

INTERVALO Familiar 1.0895 0.8339 1.4236 0,055 

EscolaridadeMaterna 
0.7252 0.5747 0.9152 

0.45 

RendaFamiliar 1.0525 0.7900 1.4022 0.38 

 

 

 Relacionamos o desfecho estadiamento com as variáveis: Renda per Capita, 

Escolaridade Materna e Tempo de Queixa. A variável Tempo de Queixa foi subdividida em 

Tempo de Queixa > 12 meses, Tempo de Queixa (Tabela 13) 
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Tabela 13 - Relação dos intervalos pré-diagnósticos e sinais iniciais com o estadiamento 

do RB. 

Variável Odds Ratio 95% Valor de p 
Rendapercapita 1.2565 0.6274 0.5193 

EscolaridadeMaterna 0.7939 0.6725 0.0064 

Tempo de Queixa > 12 meses 6.0700 1.2564 0.0248 

Tempo de Queixa < 4 meses 1.7321 0.2631 0.5678 

Tempo de Queixa 4 a 8 meses 0.8562 0.0670 0.9049 

 

 

6.10 RETINOBLASTOMA FAMILIAR 

 Apenas 5 (5,49%) tinham história familiar positiva para o RB. A Idade na Matrícula 

dos RB familiares foi em média de 5 meses, já os não familiares tiveram uma média de Idade 

na Matrícula de 23,8 meses. Essa diferença foi estatisticamente significativa. (p=0,009). 

O Tempo de Queixa dos RB familiares foi em média de 1,9 meses, já os não familiares 

esse tempo foi em média de 8,7 meses. (p=0,055). Não encontramos relação estatística entre o 

RB familiar e o óbito ou estadiamento. (p>0,8 e p>0,9). 
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7 DISCUSSÃO 

7.1 ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS 

Com a implantação do Setor de Oncologia Ocular em 2006, o INCA se tornou a 

principal referência de diagnóstico e tratamento do RB no Estado do Rio de Janeiro, 

recebendo a quase totalidade dos pacientes.  

No entanto, não podemos contabilizar aqueles que optam por realizar tratamentos em 

outros estados ou até mesmo fora do país e que possivelmente são os pacientes de famílias 

mais abastadas com maior renda per-capita. Por outro lado, pacientes oriundos de bolsões de 

extrema pobreza com dificuldade de acesso, podem ter falecido sem assistência médica antes 

mesmo do diagnóstico do RB. Sabendo que as faixas de extrema pobreza e extrema riqueza 

são reduzidas no nosso estado, estimamos que o número dos pacientes com RB do INCA deve 

se aproximar da incidência do RB no Estado do Rio de Janeiro. 

Na nossa série, a maioria dos pacientes (52,1%) tinha uma renda per capita inferior a 

meio salário mínimo na época do diagnóstico e apenas 9,8% possuíam uma renda per-capita 

superior a dois salários mínimos Nós encontramos uma associação estatisticamente 

significativa entre a renda per capita e o óbito (p=0,02), mas não houve relação 

estatisticamente significativa com o estadiamento. A relação entre renda per capita e o óbito 

poderia ser explicada pela maior dificuldade ao acesso a saúde entre as famílias de baixa 

renda, provocando não somente atrasos no diagnóstico, mas também menor adesão ao 

tratamento. 

O estudo argentino de CHANTADA (1999) realizado com 95 pacientes encontrou um 

risco aumentado de doença extraocular nas crianças não cobertas por seguro de saúde. O autor 

atribuiu esse resultado a dificuldade de acesso aos serviços de saúde. Ao avaliarmos a 

cobertura dos pacientes pelos planos de saúde suplementar, não encontramos associação com 

os desfechos óbito (p>0,23) ou estadiamento avançado (p>0,11). 

Também não encontramos relação estatisticamente significativa (p>0,25) entre o 

Tempo de Queixa e possuir plano de saúde suplementar, o que nos leva ao entendimento que 

tanto as famílias com plano de saúde suplementar como aquelas cobertas apenas pelo SUS, 

levaram o mesmo intervalo de tempo em média para realizar o diagnóstico e possivelmente 

apresentaram o mesmo grau de dificuldade para realizar o diagnóstico.  
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Observamos que apenas 11 das 85 famílias afirmaram que a criança com RB era de 

fato acompanhada pela ESF. Como o estudo se iniciou em 2006 e terminou em 2013, ele 

abrangeu momentos distintos da ESF. Em janeiro 2006 a proporção de cobertura populacional 

estimada no Município do Rio de Janeiro era de 5,66% e no Estado do Rio de Janeiro era de 

26,67%. Em setembro de 2013 a cobertura pela ESF já atingia 40,60% da população do 

município e 45,12% do Estado do Rio de Janeiro. (Ministério da Saúde/SAS/DAB e IBGE em 

www.dab.saude.gov.br/dab/historico_cobertura_sf-relatorio.php, acessado em 29/01/2014 ) 

Essa diferença torna difícil realizar comparações com o critério de cobertura. Muitas 

vezes, as famílias relataram que a criança era vista no “Posto”, mas não sabiam se este era ou 

não da ESF. Apesar do salto dado pela cobertura da ESF nos últimos anos no Estado do Rio 

de Janeiro, a população aparentemente ainda não consegue identificá-la com facilidade. 

Ouvimos também relatos de pais cujos filhos eram acompanhados pelos médicos da 

assistência básica, possivelmente da ESF, mas somente para puericultura ou doenças 

consideradas simples pelos pais, quando algum outro problema mais complicado surgisse, 

outros profissionais eram procurados, até mesmo da rede privada. 

Nosso estudo encontrou uma relação estatisticamente significativa entre a escolaridade 

materna e paterna e os desfechos óbito e estadiamento avançado. A associação entre 

escolaridade dos pais, sobretudo a materna, com o prognóstico do câncer pediátrico já está 

bem estabelecida na literatura médica. (DANG-TAN E FRANCO, 2007) 

Acreditamos que quanto maior a escolaridade materna, mais facilmente os sinais 

iniciais são reconhecidos como patológicos e mais rapidamente a criança é levada ao médico. 

Portanto, campanhas de informação também voltadas para a população leiga sobre o RB 

podem auxiliar ainda mais as famílias a encurtar o atraso familiar. 

7.2 ESTADIAMENTO DO RETINOBLASTOMA 

Alguns estudos já comprovaram que a disseminação extraocular do RB é mais 

frequente em regiões subdesenvolvidas piorando o prognóstico das crianças acometidas 

(MAGRATH, 1997; ERWENNE E FRANCO 1989). O estudo de RODRIGUES (2004), 

realizado no Hospital do Câncer em São Paulo entre 1991 e 2000, encontrou um percentual de 

82,2% de casos intraoculares, 12,8% de casos extraoculares e 5% de doença metastática. 

Outro estudo brasileiro realizado na mesma instituição, entre 1975 e 1985, encontrou um 

percentual de doença extraocular de cerca de 50% dos casos. (ERWENNE E FRANCO, 

1989). Encontramos no nosso estudo, dentre os 85 pacientes, um total de 67 (78,82%) de 

http://www.dab.saude.gov.br/dab/historico_cobertura_sf-relatorio.php,
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casos intraoculares, 13 (15,29%) casos extraoculares e 5 (5,88%) casos metastáticos ao 

diagnóstico. Nossos números se assemelham aqueles relatados por RODRIGUES (2004) e 

mostram uma melhora expressiva com queda significativa dos casos extraoculares nas últimas 

décadas. 

Segundo RODRIGUES (2004) essa melhora nos resultados poderia estar relacionada a 

uma campanha que se iniciou em 1986 em São Paulo com outdoors, jornais e revistas 

chamando atenção para o diagnóstico precoce do RB. No Estado do Rio de Janeiro, a 

realização do TRV está prevista por lei desde 2002. (Leis RJ n° 3.931 de 2002 e n° 4.582 de 

2005). No entanto, nossa pesquisa revelou que apesar da existência da lei e de todas as outras 

recomendações, o TRV não está sendo realizado da forma preconizada no nosso Estado.  

7.3 TEMPO DE QUEIXA 

 No estudo de RODRIGUES (2004) o tempo médio de queixa dos intraoculares foi de 

4,8 meses, nos avançados foi de 9,3 meses e nos metastáticos de 10,6 meses. A diferença foi 

estatisticamente significativa. No nosso estudo o Tempo de Queixa para os intraoculares foi 

de 6,9 meses, nos extraoculares foi superior a 1 ano (12,4 meses) e nos metastáticos esse 

tempo se estendeu por quase dois anos (21 meses). Essa diferença se mostrou estatisticamente 

significativa. (p=0,0054). Nossos dados corroboram com diversos estudos (RODRIGUES, 

2004; ERWENNE E FRANCO, 1989; CHANTADA, 1999) mostrando que os pacientes com 

doença localizada (intraocular) tiveram um Tempo de Queixa menor do que os extraoculares e 

metastáticos.  

Podemos concluir que se encurtássemos o Tempo de Queixa, haveria uma diminuição 

de casos extraoculares e metastáticos melhorando o prognóstico da doença. 

7.4 SINAIS INICIAIS  

Em relação aos sinais clínicos iniciais do RB, nossos achados são compatíveis com a 

maioria dos estudos da literatura, onde a leucocoria é o sinal mais comum e o estrabismo o 

segundo mais prevalente. (ABRAMSON, 1997; NAVO, 2012; ABRAMSON, 2003; 

RODRIGUES, 2004). 

Estudos de países de alta renda como Estados Unidos e Inglaterra relatam uma 

prevalência de leucocoria como sinal inicial em torno de 50% (ABRAMSON, 2003, 

Abramson, 1997 e GODDARD, 1999). Os estudos de RODRIGUES (2004), e do argentino 
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NAVO, (2012) encontraram leucocoria em 78,9% e 86% respectivamente, se aproximando do 

nosso resultado que ficou em torno dos 70%. 

Essa diferença na prevalência de leucocoria entre países de alta renda e de renda 

intermediária como Brasil e Argentina, poderia ser atribuída ao fato da leucocoria ser um sinal 

de doença intraocular mais avançada com a doença acometendo a maior parte do globo 

ocular, mas ainda sem extensão orbitária e com taxas de sobrevivência superiores a 90%. 

(NAVO, 2012; ABRAMSON, 2003). 

Encontramos o estrabismo em 23 (27,06%) casos, representando o segundo sinal 

inicial mais comum. Esse achado corrobora com a grande maioria dos estudos da literatura, 

onde o estrabismo fica em segundo lugar na prevalência de sinais iniciais. (ABRAMSON, 

2003; NAVO, 2012, WALLACH, 2012). 

Em outro estudo brasileiro realizado em Pernambuco, ABREU (1999) encontrou um 

percentual de leucocoria como sinal inicial em 81,8% dos casos. O segundo sinal citado por 

eles foi de hiperemia ocular, e o estrabismo veio em terceiro lugar com 10% dos casos. Esse 

estudo mostra um maior número de pacientes com hiperemia sugerindo doença em estadios 

mais avançados. Essa diferença poderia ser creditada a fatores socioeconômicos do Nordeste 

do Brasil e evidencia um baixo grau de suspeição e dificuldade de acesso aos serviços de 

saúde. 

 Nos países de baixa renda, como o Paquistão, por exemplo, 70% se apresentam com 

proptose, enquanto a leucocoria ocorre em menos de 50% dos casos. (KAIMBO et al., 2002; 

BHURGRI et al., 2004). Observamos em nosso estudo, um baixo percentual (2,35%) de casos 

com proptose. A proptose é um sinal de doença avançada e possivelmente extraocular, esse 

achado já foi muito prevalente no Brasil, mas a redução do tempo de atraso diagnóstico obtida 

nas últimas décadas certamente contribuiu diminuindo a prevalência da proptose no nosso 

meio. (ANTONELI, 1999) 

 NAVO (2012) relatou 22,47% de casos assintomáticos, ou seja, casos descobertos em 

consultas de rotina com pediatras ou oftalmologistas. Em nosso estudo apenas 5 pacientes 

(5,88%) foram suspeitados e diagnosticados sem que houvesse queixa prévia de alteração 

ocular pelos pais ou cuidadores. Essa diferença poderia ser atribuída ao maior grau de 

suspeição por parte dos médicos argentinos. 

 A relação entre a duração da queixa e os sinais iniciais nos mostrou que o fato de ter 

leucocoria diminuiu o Tempo de Queixa de maneira estatisticamente significativa. Nos 

pacientes sem leucocoria o Tempo de Queixa foi quase o dobro (13,0 meses) do que aqueles 

com leucocoria (6,6 meses). Além disso, os pacientes que relataram estrabismo acompanhado 
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por leucocoria também tiveram uma tendência de menor Tempo de Queixa do que aqueles 

que apresentaram o estrabismo como queixa única. 

 Esses resultados apontam a leucocoria como um sinal de alerta que encurta o Tempo 

de Queixa, talvez por ser mais facilmente vinculada a patologias incluindo o RB do que 

outros sinais como o estrabismo, por exemplo. Como vimos anteriormente, o estrabismo ainda 

é considerado pela população leiga e por muitos médicos como uma alteração “normal” da 

criança pequena. No nosso trabalho os pacientes com estrabismo eram mais velhos em média 

ao diagnóstico do que aqueles com leucocoria. 

Existe uma divergência na literatura sobre a rapidez de diagnóstico e idade das 

crianças que se apresentam com estrabismo. Alguns trabalhos mostraram o estrabismo com 

maior Tempo de Queixa e maior idade ao diagnóstico. (BAI, 2011; WALLACH, 2006). Estes 

autores atribuem essa diferença a baixa especificidade da queixa. Em contrapartida, autores 

como NAVO (2012) e GODDARD (1999) encontraram pacientes com menor Tempo de 

Queixa e crianças mais jovens se apresentando com estrabismo e atribuem isso ao fato do 

estrabismo estar mais associado ao RB bilateral que geralmente atinge crianças menores. O 

nosso trabalho está mais alinhado com o primeiro grupo. 

7.5 IDADE NA MATRÍCULA 

O estudo brasileiro de RODRIGUES (2004) encontrou uma idade média na matrícula 

de 2,08 anos, BUTROS (2002) encontrou nos EUA uma idade média na matrícula de 1,9 

anos. Encontramos em nosso estudo, uma média de 1,9 anos como idade na matrícula. 

GODDARD (1999) encontrou, para os unilaterais uma média de 2 anos e para os 

bilaterais 0,75 anos. O nosso estudo encontrou uma média de Idade na Matrícula de 2,3 anos 

nos casos unilaterais e nos casos bilaterais de 0,98 anos. (p=0,000). Vemos que nossos 

resultados estão compatíveis com a literatura que aponta o diagnóstico dos casos unilaterais 

ao redor de dois anos de idade e os bilaterais em torno de 1 ano de vida em média.  

O estudo de ERWENNE E FRANCO (1989) mostrou que crianças maiores que 24 

meses apresentaram um risco de doença extraocular 8 vezes maior do que aquelas com menos 

de 12 meses de vida.  

O nosso estudo mostrou através da Regressão Logística que a Idade na Matrícula foi o 

fator de maior influência (OR: 2,17) dentre todas variáveis estudadas em relação ao 

estadiamento inicial. O Intervalo Médico Total também teve relação com o estadiamento, mas 

com uma força menor (OR: 1,13). 
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Nossa análise também mostrou que a idade superior a dois anos aumentou o risco de 

enucleação em quase 9 vezes (Odds Ratio: 8,97). Esse achado se alinha com diversos estudos 

como o de BUTROS (2002), RODRIGUES (2004), CHANTADA (1999) e SHIELDS (1994) 

que reportaram um risco aumentado de enucleação devido à estadiamentos avançados nas 

crianças com maior atraso diagnóstico. 

7.6 RESPONSÁVEIS PELA PERCEPÇÃO DOS SINAIS INICIAIS 

Diversos estudos encontram os pais como os primeiros a perceberem os sinais iniciais 

do RB em percentuais semelhantes ao que encontramos, ou seja, acima dos 70%. (BUTROS, 

2002; WALLCH, 2006).  

No nosso trabalho, o pediatra foi o primeiro a observar a alteração em apenas um caso 

e o os oftalmologistas em apenas 4 casos. Uma possível causa para esse baixo percentual, 

seria o fato dos pais observarem a criança em ângulos variados e em ambientes pouco 

iluminados, o que facilitaria a dilatação pupilar e permitiria melhor visualização da 

leucocoria. Concordamos com BUTROS (2002) ao afirmar que essas condições podem não 

ser reprodutíveis no ambiente ambulatorial.  

 Além disso, podemos atribuir à dificuldade de realização do Teste do Reflexo 

Vermelho em crianças pequenas e pouco colaborativas.  

 No nosso meio, a Estratégia da Saúde da Família inclui o oftalmoscópio direto para 

realização de fundoscopias e do Teste do Reflexo Vermelho, no rol de aparelhos necessários 

para o atendimento. No entanto, observamos que a ESF não foi responsável por nenhum caso 

de rastreamento positivo na nossa amostra, o que nos leva a questionar se o Teste do Reflexo 

Vermelho vem de fato sendo realizado conforme preconizam os órgãos oficiais. 

 No nosso estudo, 32 (37,65%) pais confirmaram que seus filhos haviam realizado o 

TRV, mas apenas um caso da doença foi detectado pelo teste. Apesar de ter pouco valor 

estatístico, é valido ressaltar que a única criança do nosso estudo com alteração percebida no 

TRV, teve um excelente prognóstico. Ela foi diagnosticada aos 35 dias de vida, no menor 

grau do estadiamento intraocular (Estadio A do IRC). Foi submetida somente ao tratamento 

local com laserterapia, pois não houve necessidade de quimioterapia ou irradiação e 

principalmente, não foi enucleada. Ela é uma das 6 entre os 59 pacientes portadores de RB 

unilateral que teve o olho preservado. 

O estudo de ABRAMSON (2003) feito com 1831 pacientes encontrou uma taxa de 

detecção do RB pelo profissional da atenção primária em apenas 8% dos casos O autor aponta 
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para a escassez de dados sobre o valor prognóstico dos critérios clínicos usados na detecção 

do RB e a efetividade das recomendações de rastreio. Na tentativa de explicar essa baixa taxa 

de detecção, o autor citou alguns possíveis motivos: 1) o RB está raramente presente ao 

nascimento, a doença se desenvolve ao longo dos primeiros anos de vida, logo, a realização 

do exame somente na maternidade não favorece o rastreio. 2) o exame só é feito uma única 

vez, não sendo repetido de forma rotineira nas consultas de puericultura conforme as 

recomendações oficiais. 3) o ambiente iluminado dos ambulatórios provoca constrição pupilar 

e impede uma melhor observação da leucocoria. 4) ausência de consenso sobre a forma 

correta de manejar uma criança com estrabismo 5) os profissionais tendem a subestimar as 

queixas dos pais quando não conseguem reproduzi-la. 

Vale ressaltar que o estudo de ABRAMSON (2003) abrangeu um vasto período de 

tempo de 1914 a 2000 e obviamente nesse interim houveram mudanças consideráveis na 

prática clínica da assistência primária e oftalmológica. 

7.7 PRIMEIRO PROFISSIONAL A AVALIAR A CRIANÇA 

O estudo do inglês GODDARD (1999) detalhou a trajetória das famílias apontou o 

médico generalista como o primeiro a ser consultado em 54% das vezes, seguido pelo agente 

de saúde em 21% e o optometrista em 11% dos casos.  

Observamos no nosso estudo que as famílias procuraram em primeira instância o 

oftalmologista ou o pediatra em percentuais quase igualitários, 50,59% para os 

oftalmologistas e 49,41% para os pediatras Ao avaliarmos a relação entre cada tipo de 

profissional e os desfechos (óbito, enucleação e estadiamento inicial) não encontramos 

relação estatisticamente significativa. 

Existe obviamente uma grande diferença entre a organização dos sistemas de saúde da 

Inglaterra e do Brasil, o que torna difícil a comparação desses dados. Nenhuma das nossas 

famílias citou o médico generalista ou médico da família. Em relação ao optometrista, nós 

também não podemos realizar comparações, pois, esse não é um profissional regulamentado 

no Brasil. 

 O estudo argentino de CHANTADA (1997) constatou que os pediatras foram 

procurados em primeiro lugar pela maioria das famílias (65%). Segundo ele, os pediatras 

deram pouca importância à queixa e não encaminharam a tempo os pacientes. CHANTADA 

ainda afirma que o índice de suspeição dos pediatras sobre a possibilidade de doença maligna, 

em geral, ainda é baixo, apesar dos sinais serem relativamente específicos, como massas em 
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qualquer lugar do corpo ou a leucocoria no caso do RB. Este sinal tem poucos diagnósticos 

diferenciais e todos eles merecem avaliação por especialista. Aqueles que se consultaram 

inicialmente com o oftalmologista também foram diagnosticados tardiamente em 25% dos 

casos. Nesses casos, a fundoscopia com anestesia geral não foi realizada. 

 CHANTADA (1999) mostrou uma tendência em levar crianças menores primeiro ao 

pediatra, relatando que a atenção básica pediátrica na Argentina é quase universal e gratuita. 

Já o sistema de saúde do Rio de Janeiro vem passando por mudanças com a implantação 

maciça da ESF nos últimos anos e, no entanto, nenhuma família citou o médico de família 

como referência inicial. 

O estudo de CHANTADA (1997) afirmou que a idade média ao diagnóstico, daqueles 

que se consultaram primeiro com o pediatra, era inferior àquela dos pacientes que se 

consultaram primeiro com o oftalmologista. Nós também encontramos um resultado 

semelhante, mas não de forma estatisticamente significativa. Na nossa análise, encontramos 

uma relação estatisticamente significativa entre os RB bilaterais e os pacientes que se 

consultaram primeiro com pediatras; mostrando que os pediatras são mais consultados em 

primeira instância nos casos bilaterais. Essa relação poderia ser explicada pelo fato do RB 

bilateral surgir geralmente antes de um ano de idade, período no qual a criança ainda passa 

por consultas rotineiras de puericultura com o pediatra.  

7.8 NÚMERO DE PROFISSINAIS CONSULTADOS ANTES DA MATRÍCULA 

 A literatura não possui muitos dados sobre a questão do número de profissionais 

consultados antes da matrícula no centro de tratamento. Acreditamos que essa informação é 

importante para entendermos quais são e onde estão os problemas que impedem o diagnóstico 

precoce do RB. 

 O estudo de GODDARD, realizado na Inglaterra, mostrou que 45% das crianças foram 

vistas por apenas um profissional da atenção primária, nosso estudo encontrou apenas 10,59% 

das famílias relatando terem sido avaliadas por apenas um médico.  

Na nossa análise vimos que 31,77% dos pacientes com RB no Estado do Rio de 

Janeiro foram a 4 ou mais médicos antes de serem encaminhados ao INCA. Esse dado revela 

uma enorme dificuldade de diagnóstico por parte dos médicos. Ainda que o RB seja uma 

doença relativamente rara e que o oftalmologista geral se depara com apenas um caso ao 

longo da sua carreira, o RB não pode ser negligenciado, pois, o atraso diagnóstico pode ter 

consequências deletérias. 
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Esses dados ilustram bem a dificuldade na realização do diagnóstico no nosso meio e a 

peregrinação das famílias. Fica evidente que a multiplicidade de consultas implica em 

sobrecarga de custos tanto para as famílias como para o sistema de saúde, provoca atrasos e 

piora o prognóstico da doença. 

7.9 SUBESTIMAÇÃO DA QUEIXA 

 Já está estabelecido que o sucesso do tratamento do RB, depende da habilidade do 

pediatra em detectar a doença em seu estágio intraocular. (Abramson, 1998). No entanto 

muitos pediatras e oftalmologistas tem dificuldades em reconhecer os sinais iniciais. 

O trabalho de BUTROS (2002) realizado em Nova Iorque mostrou que o atraso para 

referenciar após a apresentação da queixa aconteceu em 30% dos casos avaliados. Esses pais 

foram assegurados pelo médico de que os olhos das crianças eram normais ou realizaram um 

diagnóstico diferente do Retinoblastoma.  

No estudo argentino de CHANTADA (1999), dos 56 pacientes que se consultaram 

com pediatras em primeira instância, 26 (46,4%) tiveram suas queixas subestimadas e 

acabaram procurando outros profissionais para novas consultas. Entre os 39 que procuraram o 

oftalmologista primeiro, apenas 9 (35,1%) tiveram suas queixas desconsideradas. 

CHANTADA ressalta o fato alarmante que 25% dos pacientes que se reportaram 

primeiramente ao oftalmologista, não tiveram o diagnóstico realizado, pois não foram 

submetidos à fundoscopias. 

No nosso estudo a queixa foi desconsiderada por pelo menos um profissional em 41 

(48,23%) casos. 

Podemos concluir que a desconsideração das queixas pelos profissionais médicos, é 

um problema recorrente nos países em desenvolvimento como o Brasil e Argentina e também 

nos países desenvolvidos como os EUA. Como discutido anteriormente, os pais tem 

dificuldade em convencer o profissional médico da existência do problema, pois, muitas vezes 

a alteração não é reprodutível no ambiente ambulatorial. A leucocoria pode ser a princípio, 

perceptível em apenas algumas incidências e o estrabismo pode ser enquadrado no rol de 

alterações “normais”.   

Os autores BALMER E GAILLOUD (1983) apontaram para a tendência por parte dos 

médicos em banalizar os sintomas, especialmente quando a doença é facilmente esquecida 

devido a sua raridade. 
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DERKINDEREN (1989) mostrou em seu estudo sobre o diagnóstico precoce do RB 

que existe uma dificuldade médica na interpretação correta dos primeiros sintomas da doença.  

Além da subestimação da queixa, os pais também são confrontados com a questão dos 

diagnósticos equivocados. Na nossa pesquisa, os pais relataram por diversas vezes, que 

haviam recebido diagnósticos errados como catarata, Doença de Coats ou até mesmo de 

conjuntivite. Uma criança, que deu entrada no INCA já com metástase óssea, havia passado 

mais de um ano realizando tratamento para Doença de Coats em uma clínica particular. Outro 

caso emblemático, foi o de um paciente que chegou a realizar uma enucleação em um hospital 

público de nível terciário da Zona Sul do Município do Rio de Janeiro, mas permaneceu sem 

diagnóstico até a chegada ao INCA, pois não foi realizada a análise histopatológica do olho 

enucleado. É importante ressaltar que ambas as crianças foram a óbito pelo RB.  

7.10 PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELO ENCAMINHAMENTO 

Observamos que o oftalmologista foi o responsável pelo encaminhamento ao INCA 

em 84,71% dos casos e o pediatra foi o responsável em 7,06% dos casos. Analisando esses 

resultados, podemos inferir que os profissionais não oftalmologistas optam por solicitar a 

avaliação do oftalmologista antes de referenciar o paciente. No entanto, essa avaliação não é 

mandatória para que criança passe pela triagem no INCA. Sabemos que conseguir uma 

consulta com o oftalmologista com a urgência que a suspeita de Retinoblastoma exige, pode 

ser difícil e, sobretudo demorado no Município e Estado do Rio de Janeiro. Portanto, esse 

dado pode ser outro fator que contribui para um tempo maior pré-diagnóstico.  

No intuito de encurtar os intervalos pré-diagnósticos e aumentar a chance de realizar o 

diagnóstico mais rapidamente do RB, é de suma importância enfatizar junto aos profissionais 

da assistência primária, que a simples suspeita de leucocoria garante o acesso direto a triagem 

do INCA, sem que haja necessidade de confirmação prévia do diagnóstico.  

Porém, a recente implantação do Sistema de Regulação da rede de assistência no Rio 

de Janeiro altera a forma de encaminhamento dos pacientes. Até o momento de fechamento 

deste estudo, a oncologia pediátrica do INCA ainda não estava inserida no SisReg mas é 

essencial compreender que essa ferramenta gerenciadora não pode, quando for implementada, 

se tornar mais um empecilho na trajetória das famílias, sobretudo quando falamos de doenças 

cujo diagnóstico tardio pode prejudicar o prognóstico provocando cegueira e morte.  
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7.11 REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM PREVIAMENTE A MATRÍCULA 

 Encontramos um total de 64 (75,29%) pacientes que relataram ter realizado exames de 

imagem previamente a matrícula no INCA. Não encontramos relação estatisticamente 

significativa entre a realização de exames e o estadiamento ou o óbito.  

A maioria com 56 (65,88%) casos realizaram uma ultrassonografia de globo ocular, 

que é um exame sem riscos, mas necessita de um profissional oftalmologista especializado em 

ultrassonografia para sua realização. Sabemos que o sistema de saúde do Rio de Janeiro 

carece desse tipo de profissional altamente especializado, portanto a solicitação desse exame 

pode ser um fator que contribui ainda mais para o atraso diagnóstico. 

Além disso, 15 (17,65%) pacientes foram submetidos à Tomografia Computadorizada 

e 11 (12,94%) à Ressonância Nuclear Magnética, ambos os exames de maior complexidade 

envolvendo radiação e podendo ter resultados deletérios em longo prazo, sobretudo nas 

crianças portadoras da forma hereditária da doença com tendência para desenvolver segundas 

neoplasias.  

Outro ponto que podemos ressaltar ao analisar esses dados é a aparente necessidade de 

confirmação do diagnóstico de RB antes do encaminhamento do paciente. Mais uma vez fica 

claro, que a ideia de referenciar perante a mera suspeição do tumor não está amplamente 

difundida. Ademais, sabemos que no setor público e até mesmo no privado, a marcação destes 

exames pode levar semanas e, portanto, contribuir para o atraso.  

7.12 ANÁLISE DOS INTERVALOS PRÉ-DIAGNÓSTICOS 

Na avaliação dos intervalos pré-diagnósticos encontramos uma média 1,8 meses (min: 

0; máx.: 13,2) de intervalo entre a percepção e a primeira avaliação médica (Intervalo 

Familiar). O estudo de CHANTADA (1999) encontrou uma média de tempo de 3,7 meses e 

definiu como atraso um intervalo superior a 6 meses. Ele encontrou associação 

estatisticamente significativa entre o Intervalo Familiar superior a 6 meses e doença 

extraocular e metastática. Nós não encontramos essa relação. A nossa média do Intervalo 

Familiar nos casos intraoculares foi de 1,7 meses, já nos casos avançados a média foi de 2,3 

meses.  

O estudo realizado na Inglaterra por GODDARD (1999) encontrou um Intervalo 

Familiar de 2,5 semanas em média variando de 1 a 88 semanas. 
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O estudo holandês de DERKINDEREN (1989) relatou um atraso familiar de 1 mês em 

média e assim como nós também não encontrou relação entre o Intervalo Familiar e o 

prognóstico da doença. Na nossa análise o Intervalo Familiar não se relacionou de forma 

estatisticamente significativa com o estadiamento, o óbito, a lateralidade ou os sinais iniciais.  

 Podemos observar que o Intervalo Familiar encontrado nos países desenvolvidos como 

a Inglaterra (2,5 semanas) e Holanda (1 mês) é expressivamente inferior aquele encontrado na 

Argentina (3,7 meses) e no nosso estudo (1,8 mês). É provável que essa diferença seja 

causada pelo nível educacional dos pais. (CHANTADA, 1999). Pais com baixo nível de 

escolaridade podem não reconhecer como patológicos os sinais iniciais do RB. Concordamos 

com CHANTADA ao concluirmos que um programa educacional, dirigido ao público geral 

poderia eventualmente encurtar o Intervalo Familiar e reduzir o número de casos 

extraoculares. 

 Em nosso país, a escolaridade pode influir, porém o acesso também deve ser 

considerado, pois o SUS apresenta forte demanda reprimida de oftalmologistas em nosso 

estado.  

 O reconhecido trabalho brasileiro de ERWENNE E FRANCO (1989) estabeleceu que 

um atraso superior a seis meses entre a primeira consulta e a chegada ao centro de tratamento 

se correlacionava com doença extraocular e pior prognóstico.  

 Da mesma forma, o estudo holandês de DERKINDEREN (1989) realizado com 130 

pacientes mostrou que o atraso médico superior a 1 semana, aumenta o risco de morte (Odds 

Ratio=5,1) e de cegueira (Odds Ratio=3,3). Segundo ele, se não houvesse o atraso médico, 

haveria uma redução de 65% dos óbitos e 43% de cegueira. Eles relataram um atraso médico 

de 2,5 meses em média. 

Os pacientes com estrabismo tiveram um Intervalo Médico 1 de 8,3 meses em média e 

os que não apresentaram esse sinal inicial tiveram 4,2 meses de Intervalo Médico 1. 

(p=0,055), mostrando que o estrabismo parece não provocar uma reação médica tão rápida 

quanto à leucocoria, possivelmente pela pouca especificidade desse sinal. GODDARD (1999) 

encontrou um achado semelhante, no qual, os pacientes com estrabismo tiveram um intervalo 

estatisticamente maior entre a primeira consulta com o profissional da assistência primária e a 

referência ao oftalmologista.  

Na nossa prática diária vimos que a data do encaminhamento ao INCA nem sempre 

correspondia com a data da matrícula, mostrando uma possível dificuldade no acesso ou na 

compreensão por parte das famílias da urgência em estabelecer o diagnóstico definitivo e 

tratamento. Após extensa revisão bibliográfica em bases de dados (Medline e Scielo), não 
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encontramos trabalhos que estabelecessem o Intervalo Médico 2. Encontramos uma média de 

0,3 meses (1,2 semanas) com variação de 0 a 12,4 meses. O Intervalo Médico 2 não se 

relacionou com os desfechos estudados (estadiamento, enucleação e óbito) 

O estudo brasileiro de ANTONELI (2004) realizado em São Paulo mostrou um Tempo 

de Queixa de 5,3 meses no período de 1991 a 1995. Já RODRIGUES (2004) encontrou 

também em São Paulo, um Tempo de Queixa de 5,8 meses em média no período de 1991 

2000. No trabalho inglês de GODDARD (1999) a média foi de 2 meses, no estudo americano 

de BUTROS (2002) de 2,25 meses e no estudo chinês de BAI (2011) o tempo médio de 

queixa foi de 4,1 meses. Nosso estudo encontrou um Tempo de Queixa (intervalo entre o 

surgimento dos primeiros sinais e a matrícula) de 8,4 meses (0,2 a 49,4). 

O fato do nosso Tempo de Queixa ser 4 vezes maior do que o inglês e americano; duas 

vezes maior do que o chinês expõe a dificuldade do Estado e Município do Rio de Janeiro em 

realizar o diagnóstico e revela a ineficiência do nosso sistema de saúde quando comparado ao 

de países desenvolvidos como a Inglaterra e Estados Unidos. Quando comparado ao resultado 

paulista vemos que a média deles é também inferior a nossa em 3 meses. Possivelmente, 

devido a resultados das campanhas específicas que vem sendo feitas em São Paulo em prol do 

diagnóstico precoce do RB. (EPELMAN, 2012). Ademais, existem diferenças 

socioeconômicas entre os estados do Rio de Janeiro e São Paulo que também poderiam 

explicar essa diferença.  

Quando comparamos o Tempo de Queixa com os sinais iniciais leucocoria e 

estrabismo, observamos que o Tempo de Queixa do estrabismo foi de 9,9 meses em média e a 

leucocoria obteve um tempo médio de queixa de 6,6 meses. RODRIGUES (2004) em São 

Paulo também encontrou essa diferença com estrabismo apresentando um Tempo de Queixa 

de 8,8 meses e a leucocoria com 5,6 meses. O estrabismo foi um dos fatores, nesse estudo de 

RODRIGUES, que se relacionou com atraso no diagnóstico (Tempo de Queixa superior a 6 

meses) mostrando que esse sintoma talvez esteja sendo pouco valorizado. 

Diversos autores já relataram que os pacientes com doença localizada tiveram um 

menor Tempo de Queixa. (ERWENNE E FRANCO (1989), ANTONELI, (1999), 

CHANTADA (1999)). O estudo brasileiro de ANTONELI (2004) mostrou um risco de tumor 

extraocular 9 vezes maior quando o Tempo de Queixa excedia 6 meses. O estudo de 

CHANTADA, (1999) também mostrou que os pacientes com doença extraocular cursavam 

com a queixa há mais de 6 meses. 

Nós também encontramos uma relação estatisticamente significativa entre o Tempo de 

Queixa e o estadiamento inicial do RB. Nos casos intraoculares esse tempo foi de 6,3 meses 
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em média, já nos casos avançados esse intervalo foi cerca de 3 vezes maior (19,9 meses em 

média). 

Segundo ANTONELI (1999); “quando há desconhecimento sobre a doença, o tempo 

para se fazer o diagnóstico é maior, retardando o encaminhamento até um centro de 

tratamento especializado, permitindo que a doença se torne mais avançada e as chances de 

cura diminuam”. 

O Tempo de Queixa engloba o Intervalo Familiar e o Intervalo Médico Total, através da 

nossa análise vimos que o fator que influenciou significativamente no estadiamento foi o 

Intervalo Médico Total (p=0,002). (Tabela 11) 

Da mesma forma, para o óbito, o intervalo que teve influência significativa foi o 

Intervalo Médico Total e mais precisamente o Intervalo Médico 1. (p=0,049) (Tabela 11) 

Vimos que o Intervalo Familiar não teve influência no estadiamento nem no óbito. 

Portanto, podemos concluir que para reduzirmos o número de óbitos e estadiamentos 

avançados no Município e Estado do Rio de Janeiro, seria mais eficaz se focássemos na 

capacitação dos médicos para aumentar o grau de suspeição e encurtar a trajetória das famílias 

na busca do diagnóstico. 

7.13 RETINOBLASTOMA FAMILIAR 

O primeiro relato de caso da literatura de RB familiar foi um caso brasileiro, mas 

atualmente existem poucas publicações sobre o RB familiar nos países em desenvolvimento. 

(CHANTADA, 2009).  

 Houve um aumento de prevalência de casos familiares nos países desenvolvidos, pois, 

o número de sobreviventes com a forma hereditária da doença aumentou. Nesses países, a 

taxa de casos familiares gira em torno de 12%. (INHOF, 2006). O estudo argentino de NAVO 

(2012) encontrou uma taxa de 6,6% de RB familiar e o estudo brasileiro de ABREU (1999) 

realizado em Pernambuco com 85 pacientes, encontrou uma taxa de 4,5% de RB familiar.  

Nós encontramos 5 (5,49%) casos com história familiar positiva. Essa diferença na 

prevalência de RB familiar entre países em desenvolvimento e países desenvolvidos poderia 

ser explicada pelo fato de termos uma maior mortalidade se comparados aos países de alta 

renda, e consequentemente um menor número de sobreviventes que possam vir a ter filhos. 

Outra hipótese plausível seria o desconhecimento das famílias sobre o assunto, possibilitando 

a existência de casos familiares ignorados. 
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 Nos países desenvolvidos, o rastreamento dos casos familiares é recomendado com 

exames regulares de fundoscopia com anestesia geral, começando logo após o nascimento e 

prosseguindo até 3 anos de idade. (ABRAMSON, 1998) 

 O estudo multicêntrico de CHANTADA (2009) mostrou que nos países em 

desenvolvimento, o RB familiar é significativamente menos diagnosticado pelo rastreamento 

do que nos países ricos. Os pacientes também foram diagnosticados mais tardiamente, com 

uma maior prevalência de doença avançada. 

 Observamos uma diferença considerável ao comparar nossos resultados com os 

resultados obtidos no Hospital Memorial de Nova York através do estudo de Chantada (2009) 

Todos os nossos pacientes foram enucleados de um olho, em Nova York apenas 25% foram 

enucleados. Obtivemos dois óbitos, no Memorial não houve óbito. Nenhum dos nossos 5 

casos foi diagnosticado pelo rastreamento, enquanto eles obtiveram um percentual de casos 

diagnosticados pelo rastreamento de 71%. Apenas um caso (20%) da nossa série foi 

submetido ao Teste do Reflexo Vermelho antes da alta da maternidade obtendo resultado 

normal. A nossa média de idade na matricula para os casos familiares foi de 5 meses, 

enquanto a deles foi de apenas um mês. Apesar dos nossos casos familiares terem um Tempo 

de Queixa médio de 1,9 meses bem inferior aos casos não familiares de 8,7 meses, não houve 

relação com o estadiamento avançado ou óbito. 

Todos os nossos casos familiares tinham ao diagnóstico, estadiamento intraocular 

avançado (Estadio E da Classificação Internacional), no estudo de CHANTADA apenas 25% 

dos pacientes com RB familiar tinha estadiamento avançado ao diagnóstico. 

Podemos constatar que ainda há muito a ser feito em relação aos casos familiares no 

nosso meio para que nossos resultados se assemelhem aqueles obtidos nos países 

desenvolvidos. 

A desinformação dos pais sobre a doença que os acometeu na infância e suas possíveis 

consequências na prole parece ser a fonte destes resultados. Alguns pais relataram 

desconhecer o motivo da enucleação a que haviam sido submetidos quando criança. 

 O estudo de ROTHSCHILD (2011) realizado no Institut Curie em Paris sugere que um 

esquema intensivo de fundoscopias estaria associado a um desfecho melhor para os casos de 

RB familiar, principalmente para a preservação do globo ocular. Além disso, afirma que o 

rastreamento intensivo diminui a necessidade de radioterapia externa. Esse estudo feito na 

França também comenta um grande número de pacientes com história positiva de RB que não 

haviam sido informados sobre a necessidade de aconselhamento genético e da existência de 

programas de rastreio, concluindo que os oftalmologistas e outros profissionais de saúde 
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ignoram diversos aspectos da doença e há necessidade de aumentar a informação sobre o 

assunto. 

 O trabalho holandês de DERKINDEREN (1989) mostrou que apenas 16 de 35 casos 

familiares foram acompanhados por oftalmologistas desde o nascimento. 

 Não encontramos estudos brasileiros analisando o RB familiar especificamente e suas 

características na nossa população. Ainda que tenhamos um número pequeno de pacientes 

com RB familiar na nossa série, os resultados obtidos ficaram muito aquém daqueles 

mostrados no estudo de CHANTADA revelando que ainda temos muito a melhorar no 

rastreamento, no aconselhamento genético e na educação de famílias e de profissionais de 

saúde. 
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8 CONCLUSÃO 

O nosso estudo se baseou no relato das famílias sobre a trajetória desde os primeiros 

sinais e sintomas até a matrícula no INCA, portanto pode ter sofrido viés de memória, uma 

vez que para alguns pacientes o diagnóstico foi realizado há vários anos e para outros há 

apenas alguns dias. O seguimento dos pacientes variou de 0 a 86 meses, com uma média de 

36,15 meses.  

Os sinais iniciais encontrados e sua prevalência foram compatíveis com aqueles 

encontrados em países de renda intermediária, sendo a leucocoria a mais citada seguida pelo 

estrabismo em segundo lugar. Vimos que a leucocoria cursou com um Tempo de Queixa 

menor mas não se relacionou com os desfechos. 

A análise da trajetória das famílias mostrou uma multiplicidade de consultas, 

dificuldades no diagnóstico por parte dos médicos e intervalos pré-diagnósticos longos. O 

intervalo que se relacionou com o óbito foi o Intervalo Médico Total e o segmento Intervalo 

Médico 1. Em relação ao estadiamento, houve relação com a Idade na Matrícula, e o Intervalo 

Médico Total e o segmento Intervalo Médico 1. Finalmente, em relação à enucleação, só 

encontramos relação com a Idade na Matrícula, mostrando que os pacientes mais velhos 

tiveram maior risco de enucleação.  

Através da nossa análise da trajetória das famílias antes da chegada ao centro de 

tratamento vimos que existem entraves diversos que impedem o diagnóstico precoce. Dentre 

eles, a baixa escolaridade dos pais, a multiplicidade de consultas, o desconhecimento dos 

profissionais médicos e o rastreamento inadequado.  

Para que possamos nos aproximar ainda mais do sucesso no diagnóstico e tratamento 

obtido nos países desenvolvidos, seria importante traçar em nosso estado um plano de ação 

voltado para os problemas que causam maior dano. Vimos que o atraso causado pelos 

médicos foi um dos maiores entraves para o diagnóstico precoce. Em primeiro lugar, 

poderíamos mapear de forma mais profunda o conhecimento da classe médica sobre o 

retinoblastoma, a exemplo do estudo de LEAL-LEAL (2011) que avaliou a compreensão de 

estudantes de último ano de medicina sobre o RB. Em posse desta análise, planejar a melhor 

forma para aumentar o conhecimento médico sobre o Retinoblastoma, para que os 

profissionais possam aumentar o grau de suspeição e responder de forma mais rápida e 

adequada. 
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Acreditamos que a Estratégia de Saúde da Família seja o ponto chave na busca do 

diagnóstico precoce. Vimos que a cobertura da ESF já atinge aproximadamente 40% da 

população do Estado do Rio de Janeiro. As suas características de proximidade e facilidade no 

acesso, são cruciais para realização de rastreamentos na população geral, como é o caso do 

RB. No entanto, para obtermos sucesso há necessidade de capacitar as equipes para que a 

realização do Teste do Reflexo Vermelho se faça da forma preconizada, os profissionais 

saibam reconhecer os sinais iniciais e possam referenciar os pacientes de forma rápida e 

adequada.  

Enfim No entanto, a capacitação profissional não deve ser o único enfoque para a 

melhoria dos resultados do retinoblastoma. Os profissionais da assistência básica tem que ter 

a seu dispor uma rede secundária rápida e eficiente para que possam referenciar os pacientes 

em tempo hábil. Sabemos que essa ainda não é a realidade do Rio de Janeiro, cuja rede sofre 

uma demanda reprimida gigantesca de algumas especialidades, dentre elas a oftalmologia, 

essencial para o retinoblastoma. Os fluxos de referência e de contra referência devem estar 

bem estipulados para que haja um elo entre as diversas esferas da rede. Atualmente, quando 

uma criança é referenciada ao nível terciário parece haver uma ruptura com a assistência 

primária. No caso do retinoblastoma, a assistência primária precisa ficar em constante alerta, 

pois, após o término do tratamento oncológico, segundos tumores podem vir a se desenvolver 

até na fase adulta. Além disso, existe a questão de reinserção e habilitação daquelas crianças 

que sofreram algum tipo de sequela como enucleação e consequente cegueira. E finalmente, 

como vimos no estudo, aumentar a vigilância para os casos familiares.  

O retinoblastoma é um exemplo de patologia que demanda um bom funcionamento e 

entrosamento dos diversos níveis da rede de assistência médica, desde a primeira consulta 

com o generalista da assistência primária até o nível terciário para tratamento e reabilitação. 

Melhorias pontuais como a capacitação dos médicos da assistência primária podem e devem 

ser realizadas, mas uma doença tão complexa exige aperfeiçoamentos em todos os níveis da 

assistência médica. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 
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APÊNDICE B - CUSTOS  

a) Folhas de papel 
 

Questionário 3 folhas,  TCLE 3 folhas. 
 
Total por paciente: 6 folhas 
 
100 pacientes x 6 = 600 folhas 
 
Custo do pacote de 500 folhas: cerca de R$ 15,00 
 
Total para dois pacotes: R$ 30,00 
 
 

b) Telefonemas: 
 

Cerca de 30 pacientes; 3 telefonemas para cada. 
 
Estimativa de 90 telefonemas: R$20,00 
 
 

c) Custeio de passagens e alimentação para ressarcimento daqueles que vierem 
exclusivamente para a pesquisa:   
 

Estimativa de 30 pacientes  
 
R$ 25,00 para cada paciente: 30 x 25= R$ 750,00 
  
 
CUSTO TOTAL DO ESTUDO 
 
 
30 + 20 + 750 = R$ 800,00 
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APÊNDICE C - CRONOGRAMA  

a) Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa: 05/07/2013 a 30/08/2013 

b) Realização da pesquisa: 2/09/2013 a 31/12/2013 

c) Análise de dados: 01/01/2014 a 31/01/2014 

d) Defesa: Fevereiro 2014 
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APÊNDICE D - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Projeto de Pesquisa: Diagnóstico do Retinoblastoma: sinais de apresentação e intervalos 

diagnósticos. 

Termo de Consentimento para responsável de paciente PEDIÁTRICO 

Você está sendo convidado (a) a participar de um projeto de pesquisa porque seu (sua) filho 

(a) tem diagnóstico de Retinoblastoma. Para que você possa decidir se seu (sua) filho (a) pode 

participar ou não desse projeto de pesquisa, você precisa conhecer seus benefícios, riscos e 

consequências. Após receber todas as informações abaixo você poderá fornecer seu 

consentimento por escrito, caso autorize a participação do seu (sua) filho (a) no projeto de 

pesquisa. 

PROPÓSITO (OBJETIVOS) DO PROJETO DE PESQUISA  

O objetivo desse projeto de pesquisa é identificar as características das crianças com 

retinoblastoma matriculadas no INCA, como idade e sexo, endereço, número de habitantes 

nos domicílios escolaridade dos pais e renda familiar. 

Além disso, avaliaremos quais foram os primeiros sinais da doença, o tempo que levou até a 

chegada ao INCA, se há relação entre esse tempo e a gravidade da doença e também se há 

relação entre os tipos de sinais iniciais e a gravidade da doença. 

PROCEDIMENTO DO PROJETO DE PESQUISA 

Se você concordar em participar deste projeto de pesquisa os pesquisadores farão uma 

entrevista com cerca de 20 perguntas, que serão anotadas pelo próprio examinador e com 

tempo de realização de cerca de 20 minutos. Além disso, os examinadores consultarão os 

dados clínicos registrados (quando pertinente) no prontuário do seu filho (a).  

MÉTODOS ALTERNATIVOS 

Caso você não deseja autorizar a participação do seu filho (a) neste projeto de pesquisa basta 

que você não assine esse termo de Consentimento, e nenhuma informação do seu filho (a) 

será utilizada nem os registros serão consultados. 

BENEFÍCIOS 

Esse projeto de pesquisa não oferece benefícios diretos a seu filho (a). O benefício principal 

da participação do seu filho (a) é possibilitar que no futuro, com os resultados alcançados com 

esse projeto, o diagnóstico para essa doença seja mais precoce e beneficiem novos pacientes 

com retinoblastoma. 
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RISCOS 

Não estão previstos riscos físicos para seu (sua) filho (a) pela participação dele (a) neste 

projeto. Nenhuma nova amostra será coletada. Apenas informações colhidas através de 

entrevista serão utilizadas para este projeto de pesquisa. Além disso, alguns dados do registro 

médico (quando pertinente) do seu (sua) filho (a) serão analisados. 

CUSTOS 

Se você concordar com o uso das informações colhidas em entrevista do seu (sua) filho (a) do 

modo descrito acima, é necessário esclarecer que você não terá quaisquer custos ou forma de 

pagamento pela participação dele (a) no projeto de pesquisa. A participação no projeto é 

voluntária e seu (sua) filho (a) não sofrerá nenhuma penalidade caso não autorize a 

participação dele (a). Todo o tratamento e acompanhamento médico do seu (sua) filho (a) 

serão os mesmos, independentes de sua decisão de autorizar ou não a participação dele (a) no 

projeto.  

Aqueles pacientes que não tiverem consultas ou procedimentos agendados no INCA no prazo 

estipulado e cujos pais ou responsáveis legais comparecerem, mediante nosso convite, para 

participar da pesquisa terão ressarcimento dos custos de transporte e alimentação no valor 

máximo e único de R$ 25,00 (vinte e cinco reais). Esse valor será totalmente arcado pela 

pesquisadora. 

CONFIDENCIALIDADE 

Todas as informações desse projeto serão confidenciais e seu (sua) filho (a) não será 

identificado em nenhum momento. As informações da entrevista serão processadas de tal 

forma que a privacidade e identidade do seu (sua) filho (a) sejam preservadas. Além da equipe 

de saúde que cuidará de você, os registros médicos (quando pertinente) do seu (sua) filho (a) 

poderão ser consultados pelo Comitê de Ética em Pesquisa do INCA e pela equipe de 

pesquisadores envolvidos. O nome do seu (sua) filho (a) não será revelado ainda que 

informações do registro médico dele (a) sejam utilizadas para propósitos educativos ou de 

publicação, que ocorrerão independentemente dos resultados obtidos. 

BASES DA PARTICIPAÇÃO (direito à recusa ou abandono) 

É importante que você saiba que a participação do seu (sua) filho (a) neste projeto é 

completamente voluntária e que você pode recusar-se a autorizar o uso  das informações para 

este projeto ou interromper a participação do seu (sua) filho (a) a qualquer momento sem 

penalidades ou perda de benefícios aos quais seu (sua) filho (a) tem direito, ou mudança no 

tratamento dele (a) nesta instituição. Em caso de você decidir interromper a participação do 

seu (sua) filho (a) no projeto, a equipe de pesquisadores envolvidos nesse projeto deve ser 
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comunicada e a coleta/utilização das informações será imediatamente interrompida e nenhum 

dado do registro médico (quando pertinente) do seu (sua) filho (a) será utilizado. 

GARANTIA DE ESCLARECIMENTOS 

A pessoa responsável por obter este Termo de Consentimento lhe explicou claramente o 

conteúdo destas informações e se colocou à disposição para responder às suas perguntas 

sempre que tiver novas dúvidas. Você também tem a liberdade de consultar outros 

investigadores envolvidos neste projeto quando sentir necessário. Nós estimulamos a você ou 

seus familiares a fazerem perguntas a qualquer momento do projeto. Neste caso, por favor, 

ligue para os contatos a seguir: telefone da oftalmologia 3207-1823. Se você tiver perguntas 

com relação aos direitos seu (sua) filho (a) como participante deste projeto também pode 

contar com um contato imparcial, o Comitê de Ética em Pesquisa do INCA, Rua do Resende, 

128 – sala 203, telefone 21 3207-4550 ou 3297-4556. E-mail: cep@inca.gov.br 

CONSENTIMENTO 

Li as informações acima e entendi o propósito deste projeto assim como os benefícios e riscos 

potenciais da participação do meu (sua) filho (a) no mesmo. Ficou claro que a participação do 

meu (sua) filho (a) é isenta de despesas. Tive a oportunidade de fazer perguntas e todas foram 

respondidas. Eu, por intermédio deste, dou livremente meu consentimento para a participação 

do meu (sua) filho (a) neste projeto de pesquisa. 

Nome do paciente: _________________________________________ 

Nome Responsável Legal: 

Assinatura do Responsável legal: _________________________________Data ___/___/___ 

Nome de  testemunha imparcial:_________________________________________________ 

Assinatura de Testemunha imparcial____________________________ Data ___/___/___ 

Eu, abaixo assinado, expliquei completamente os detalhes relevantes deste projeto ao paciente 

indicado acima e/ou pessoa autorizada para consentir pelo mesmo. Declaro que obtive de 

forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste paciente para a 

participação desta pesquisa. 

Nome Responsável pela obtenção do Termo:  

Assinatura do Responsável pela obtenção do Termo: 

Data  ___/___/___ 

  TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

PARA OS PARENTES DO PACIENTE FALECIDO DE RETINOBLASTOMA 

Nome do(a) Paciente Falecido: ________________________________________________ 

Número de Matrícula: _______________________________________________________ 

mailto:cep@inca.gov.br
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O(A) senhor(a) está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa intitulada “Diagnóstico 

do Retinoblastoma: sinais de apresentação e intervalos diagnósticos”, sob a coordenação da 

Dra. Clarissa Mattosinho, Pesquisadora Instituto Nacional de Câncer, médica do setor de 

oncologia ocular. 

Estamos solicitando sua autorização como familiar ou representante legal do paciente acima 

citado, para a realização de uma entrevista presencial com pais ou responsáveis legais do 

paciente sobre a trajetória transcorrida antes da chegada ao INCA. Para que você possa 

decidir se quer participar ou não desta pesquisa, precisa conhecer seus benefícios, riscos e 

implicações. 

OBJETIVO DA PESQUISA 

O objetivo desse projeto de pesquisa é identificar as características das crianças com 

retinoblastoma matriculadas no INCA, como idade e sexo, endereço, número de habitantes 

nos domicílios, escolaridade dos pais e renda familiar. 

Além disso, avaliaremos quais foram os primeiros sinais da doença, o tempo que levou até a 

chegada ao INCA, se há relação entre esse tempo e a gravidade da doença e também se há 

relação entre os tipos de sinais iniciais e a gravidade da doença. 

PROCEDIMENTOS DA PESQUISA 

Se você concordar em participar deste projeto de pesquisa os pesquisadores farão uma 

entrevista com cerca de 20 perguntas, que serão anotadas pelo próprio examinador e com 

tempo de realização de cerca de 20 minutos. Além disso, os examinadores consultarão os 

dados clínicos registrados (quando pertinente) no prontuário do seu filho (a).  

MÉTODOS ALTERNATIVOS 

Caso você não deseje autorizar a participação do seu filho (a) neste projeto de pesquisa basta 

que você não assine esse termo de Consentimento, e nenhuma informação do seu filho (a) 

será utilizada nem os registros serão consultados. 

BENEFÍCIOS 

Esse projeto de pesquisa não oferece benefícios diretos a seu filho (a). O benefício principal 

da participação do seu filho (a) é possibilitar que no futuro, com os resultados alcançados com 

esse projeto, o diagnóstico para essa doença seja mais precoce e beneficiem novos pacientes 

com retinoblastoma. 

RISCOS 

Não estão previstos riscos físicos para participação do seu filho neste projeto. Apenas 

informações colhidas através de entrevista serão utilizadas para este projeto de pesquisa. 
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Além disso, alguns dados do registro médico (quando pertinente) do seu (sua) filho (a) serão 

analisados. 

CUSTOS 

Se você concordar com o uso das informações colhidas em entrevista do modo descrito acima, 

é necessário esclarecer que você não terá quaisquer custos ou forma de pagamento pela 

participação no projeto de pesquisa. A participação no projeto é voluntária e você não sofrerá 

nenhuma penalidade caso não autorize a participação dele (a). Aqueles pais ou responsáveis 

legais, que não tiverem consultas agendadas no INCA como, por exemplo, no setor de 

Aconselhamento Genético, no prazo estipulado e cujos pais ou responsáveis legais 

comparecerem, mediante nosso convite, para participar da pesquisa terão ressarcimento dos 

custos de transporte e alimentação no valor máximo e único de R$ 25,00 (vinte e cinco reais). 

Esse valor será totalmente arcado pela pesquisadora. 

CONFIDENCIALIDADE 

Todas as informações desse projeto serão confidenciais e seu (sua) filho (a) não será 

identificado em nenhum momento. As informações da entrevista serão processadas de tal 

forma que a privacidade e identidade do seu (sua) filho (a) sejam preservadas. Além da equipe 

de saúde que cuidará de você, os registros médicos (quando pertinente) do seu (sua) filho (a) 

poderão ser consultados pelo Comitê de Ética em Pesquisa do INCA e pela equipe de 

pesquisadores envolvidos. O nome do seu (sua) filho (a) não será revelado ainda que 

informações do registro médico dele (a) sejam utilizadas para propósitos educativos ou de 

publicação, que ocorrerão independentemente dos resultados obtidos. 

BASES DA PARTICIPAÇÃO (direito à recusa ou abandono) 

É importante que você saiba que a participação do seu (sua) filho (a) neste projeto é 

completamente voluntária e que você pode recusar-se a autorizar o uso das informações para 

este projeto ou interromper a participação qualquer momento sem penalidades. Em caso de 

você decidir interromper a participação do seu (sua) filho (a) no projeto, a equipe de 

pesquisadores envolvidos nesse projeto deve ser comunicada e a coleta/utilização das 

informações será imediatamente interrompida e nenhum dado do registro médico (quando 

pertinente) do seu (sua) filho (a) será utilizado. 

GARANTIA DE ESCLARECIMENTOS 

A pessoa responsável por obter este Termo de Consentimento lhe explicou claramente o 

conteúdo destas informações e se colocou à disposição para responder às suas perguntas 

sempre que tiver novas dúvidas. Você também tem a liberdade de consultar outros 

investigadores envolvidos neste projeto quando sentir necessário. Nós estimulamos a você ou 
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seus familiares a fazerem perguntas a qualquer momento do projeto. Neste caso, por favor, 

ligue para os contatos a seguir: telefone da oftalmologia 3207-1823. Se você tiver perguntas 

com relação aos direitos seu (sua) filho (a) como participante deste projeto também pode 

contar com um contato imparcial, o Comitê de Ética em Pesquisa do INCA, Rua do Resende, 

128 – sala 203, telefone 21 3207-4550 ou 3297-4556. E-mail: cep@inca.gov.br 

CONSENTIMENTO 

Li as informações acima e entendi o propósito deste projeto assim como os benefícios e riscos 

potenciais da participação do meu (sua) filho (a) no mesmo. Ficou claro que a participação do 

meu (sua) filho (a) é isenta de despesas. Tive a oportunidade de fazer perguntas e todas foram 

respondidas. Eu, por intermédio deste, dou livremente meu consentimento para a participação 

do meu (sua) filho (a) neste projeto de pesquisa. 

Nome do paciente: _______________________________________________________ 

Nome Responsável Legal: 

Assinatura do Responsável legal: ______________________________Data ___/___/___ 

Nome de Testemunha Imparcial______________________________________ 

Assinatura de Testemunha imparcial_____________________________Data ___/___/___ 

Eu, abaixo assinado, expliquei completamente os detalhes relevantes deste projeto ao paciente 

indicado acima e/ou pessoa autorizada para consentir pelo mesmo. Declaro que obtive de 

forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste paciente para a 

participação desta pesquisa. 

Nome Responsável pela obtenção do Termo: ________________________________ 

Assinatura do Responsável pela obtenção do Termo: 

___________________________________________________________Data  ___/___/___ 

mailto:cep@inca.gov.br
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ANEXO A - CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DO RETINOBLASTOMA: 

SISTEMA DE AGRUPAMENTO 

 

 
Fonte: MURPHREE (2005). 
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ANEXO B - CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DO RETINOBLASTOMA: 

SISTEMA DE ESTADIAMENTO 

 
 

 ESTADIO 0: PACIENTES NÃO ENUCLEADOS 
 

 ESTADIO I: OLHOS ENUCLEADOS, TUMOR COMPLETAMENTE 
RESSECADOS PELA AVALIAÇÃO HISTOLÓGICA. 

 
 ESTADIO II: OLHOS ENUCLEADOS COM TUMOR MICROSCÓPICO 

RESIDUAL 
 
 

 ESTADIO III: EXTENSÃO REGIONAL: 
 

o DOENÇA ORBITÁRIA 
o EXTENSÃO PARA LINFONODO PRÉ-AURICULAR OU CERVICAL 

 
 

 ESTADIO IV: DOENÇA METASTÁTICA: 
o METÁSTASE HEMATOGÊNICA 
o LESÃO ÚNICA 
o LESÕES MÚLTIPLAS  

 
EXTENSÃO PARA SNC: 

o LESÃO PRÉ-QUIASMÁTICA 
o MASSA NO SNC 
o DOENÇA LEPTOMENÍNGEA 

 

 
Fonte: CHANTADA et al, 2005. 


