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Abstract 

 

The diabetes is increasing in general population and the blindness caused by diabetic 

retinopathy is a disease that needs control by Health Authorities. 

In Portugal, such control is ensured through screening programs implemented by the different 

regional health authorities (ARS). One of them is ARSN (north regional health authority) that 

is implementing a screening program for the whole North of Portugal. 

One part of the screening program is the diagnostic. The diagnostic of all ARSN screening 

program is performed by physicians of one single hospital, who have to evaluate each exam 

individually and to whom this task does not reduce the workload concerning their other 

duties. This situation created work overload that makes it difficult for the physicians to meet 

the time target to provide diagnose to each exam, delaying the whole process onwards. To 

overcome this difficulty a project with INESC TEC was initiated to develop a system able of 

providing automatic diagnostics, in this dissertation called Autodiagnos.  

This dissertation was held within that project, with the aim of understanding the overall 

physician experience when performing the diagnostics for the screening program, how they 

currently perform the diagnostic and the treatment, and how can Autodiagnos contribute to 

the future of such tasks. 

The work was based on interviews with physicians and researchers to collect information 

from several sources about how the diagnostic and treatment are performed, and how 

Autodiagnos is been conceptualized. 

With the information collected, different tools were used to firstly understand current 

physicians’ practices and the artefacts they use, and then to specify their requirements for 

Autodiagnos. In a second phase of the work, Service Experience Blueprints (SEB) were 

developed with the information about how the diagnostic and treatment is performed and their 

waiting and failure points. Finally, the future new service, considering the use of 

Autodiagnos, was designed based on the previously developed SEBs and on Autodiagnos 

concept. 

As conclusion, recommendations about research with important impact on the screening 

program are suggested. Some changes are proposed to improve the current screening protocol 

and to improve the concept of Autodiagnos to be used in the screening program. 
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1 Introduction  

1.1 Project background 

 

This dissertation is part of a research project developed by INESC TEC together with and for 

ARSN to introduce a new technology system to improve the current diabetic retinopathy 

screening process. Such technology, from now on called “Autodiagnos”, is being developed 

to have an automatic diagnostic of retinographies made in the screening and relieve the 

workload of the physicians responsible for those diagnostics. This project consists in a 

creation of software based on a machine learning, where mathematical algorithms calculate 

automatically the presence and classification of the disease in images from a retinography. 

The project is in an early stage and for that reason is important benchmark technologies that 

exist in the market to perform the same task, and to understand the need of the professionals 

who will use Autodiagnos, the physicians. 

 
1.2 Problem Description 

Since 2009 there is a screening programme implemented in the North of Portugal. The 

scrrening programme have a first stage where is taken retinographies of the patient eyes, to be 

diagnosed by doctors 

The diagnosis of the retinopathy screened in the North of Portugal is performed by physicians 

of A Hospital, in Porto. They analyse in average 250000 retinopathies per year. They perform 

this task accumulated with their remaining usual work, without any reduction on the workload 

related to their other duties, when compared to the previous workload (before the screening 

program). Therefore, the objective of an automatic classification, as the one pursued in the 

research project within which this work is performed, is to save time for physicians to focus 

mainly on their other duties, namely treatment sessions.  

For a successful and useful technology implementation, it is crucial to previously study the 

market need deeply. To adequately study the market need it is particularly important to 

understand the current physicians’ experience and the requirements for the Autodiagnos to fit 

with the screening process and improve it as intended. 

Autodiagnos will also have impact on the treatment of the diagnosed patients, as the result of 

the diagnosis is the starting point for physicians who perform the treatment. Therefore, it was 

determined that it would also be relevant to understand how the treatment is performed. 

 
1.3 Objectives 

The first objective of this project is to understand how diagnosis and treatment are currently 

being performed. This will contribute for the researcher to maximize understanding about the 

physicians’ experience related to this screening programme, namely to know the tasks that 

they actually perform, their problems, and the workarounds they might have to execute in 

some situation 
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The second objective is to understand the requirements of the physicians for this technology. 

Particularly, an automatic diagnostic, such as the one pursued in this project, has a margin of 

error, which means that it will err in some cases. To prevent those situations, it is asked to the 

physicians if they fill the need for a control of the system. 

The third objective of this work is focused on the post-implementation of Autodiagnos, 

aiming to characterize how the service will look like when performed using it. Specifically, 

how does Autodiagnos contribute for the diagnostic, and what type of changes will have to be 

implemented in the diagnostic and in the treatment. 
 

1.4 Study and Project Development 

Within this project and related to the stated objectives, two dissertations were being 

performed simultaneously to complement each other with the purposes of: 

• Exploring the screening and treatment current and future experiences, as well as their 

needs for Autodiagnos, using a service design perspective (this dissertation); 

• And, exploring the technology development plan and the technological capabilities on 

which the technology is being developed. 

As general purpose for these two pieces of work, it is intended to combine the market needs 

for Autodiagnos, with the existing technological capabilities in the research consortium to 

deliver the best solution. 

With this framing, this work begun with participation in meetings with other members of the 

project to understand and characterize Autodiagnos. One of such meetings was particularly 

important for framing of this dissertation within the project and to explain the project. 

Then, after deep familiarization with Autodiagnos and with the screening program protocol, 

with the collaboration of one of the screening program managers (Dr. João Reis from ARSN), 

contacts with physicians were started, and the interviews were conducted at the physicians´ 

preferred place and time. Interviews took place in Ahospital and B hospital (the two public 

hospitals in Porto). Then the interviews were transcribed for data to be analysed, and from 

those transcriptions, the Service Experience Blueprints (SEBs) of current screening diagnostic 

and treatment were made, the requirements for Autodiagnos were retrieved, and, finally, the 

SEBs for future screening diagnostic and treatment services were designed. 

 

1.5 Dissertation outline 

The dissertation starts with an introduction that provides some project background, describes 

the problem to be tackled, defines the objectives of this work, and explains how the work was 

performed. 

Then, a literature review is presented, where it is also explained the method used to describe 

the current services (diagnostic and treatment) and to design the new services. 

Then, a characterization of the problem is presented. It is explained how much and diabetic 

retinopathy are increasing, how diabetic retinopathy screening programmes emerged, and how 

the project of INESC TEC is being organized. 

Afterwards, the method used is explained and the results are briefly presented. 



Redesigning the ophthalmology service in the diabetic retinopathy screening program 

9 
 
  

Finally, a conclusion is outlined, including some recommendations for the project and for 

future work.  
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2 Literature Review 

2.1 New technologies in Healthcare 

The development of society is making patients more informed and looking for services with 

higher quality. With the purpose of providing better services, new technologies are 

increasingly being introduced in healthcare. 

Such technologies are being introduced over the past few years. One of the first was the 

introduction of information technology in order to support patient care through electronic 

records and to remove the contractual requirement for General Physicians (GPs) to keep paper 

records. The transition from paper to electronic records improved the integration of 

information between the various elements of the public health system. 

In this sense, current developments, according to Hameed (2003), are migrating IT solutions 

to mobile versions. With mobile solutions, patient information can be accessed anywhere, 

enabling higher service satisfaction, namely by helping healthcare professionals to provide 

even better care to the patient. Besides the possibility of accessing health information in any 

place mobile technologies also allow to record information from telecare and telemedicine 

more easily. 

Another technology with increasing importance for healthcare is Radio Frequency 

Identification (RFID).  RFID is used in different ways to track equipment, beds or staff, or to 

specify patient's information and what kind of medications are being administered (Yao 2011) 

Based on these examples, one can conclude that the introduction of new technologies is 

increasing, yet almost all are facing challenges related to the satisfaction of the patient or to 

the satisfaction of hospital management. 

 

2.2 Service Design and Healthcare Innovation 

Innovation in healthcare is particularly critical to the improvement of the services provided. 

The society is evolving from a mass consumption of hospital services for treatment of 

diseases and infections developed throughout history, to a society where the patient prefers 

quality to cost and is more informed about diseases, treatments and services (Freire, 2010). A 

society in which organizations need to adapt their offer of value to each consumer, Mass 

custumization (Freire, 2010). 

Moreover, the increase of chronic diseases, such as diabetes, is increasing the complexity of 

the challenges that emerge to healthcare institutions (Freire, 2010). These complex problems 

are caused by multiple factors that interact in complex ways (Horne, 2009). At the same time 

the ancient vision solely providing treatment is no longer enough, patients are looking for 

medical follow-up over time to live with their chronic diseases (Freire, 2010). 

Additionally, and according to Hartley (2005), innovation in public services are also 

hampered by multiple stakeholders and challenges, such as "disputed" nature of innovation.  

How can we then examine the challenge of innovation and which design techniques should be 

used to overcome them? According to Bessant (2009) there are four distinct categories of 

innovation based on two dimensions, the type of innovation, from incremental innovation 

(what we master) to radical innovation, and complexity of the environment. This complexity 
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emerge from different elements and their respective interactions. Such elements can be 

technologies, markets, political actors or competitors. The more elements there are, the more 

complex the environment becomes. However, when designing new services, as the study of 

these elements in organizations becomes difficult due to their number, studies are carried out 

based on careful simplifications of the environment, where organizations only select the 

variables that allow them to operate. 

The 4 categories of innovation are Exploitation, Bounded Exploration, Reframing, and Co-

evolution. In the first, Exploitation, continuous improvements are developed, based on market 

research and partnership relations. The second, Bounded Exploration, consists in exploring 

new territories, pushing the boundaries of what is known and developing new techniques. 

These two categories are mainly related to research challenges and less design efforts. 

Therefore, these two categories are essentually associated with R & D departments. 

The third category, Reframing, occurs when alternative architectures are generated, exploring 

different permutations and combinations of the elements of what is being innovated (product 

or service). The last category, Co-evolution, occurs when there is an environment of multiple 

elements with complex relationships among them and only radical change can generate 

innovation.  

These last two categories are those where challenges for the design of services occur. There 

are several types of solution that can be implemented to overcome those design challenges, 

however Voss (2004) suggests the importance of users in the experience of innovation. In that 

sense, methods such as frame breaking, engaging users or prototyping are essential tools for 

service design. 

Service design innovation in healthcare is usually based on evidence-based approaches, 

providing an interesting link between evidence-based design (EBD) focused on buildings and 

infrastructure, with EBD focused on the user experience (Parker, 2006) 

Parker and Heapy also propose that "service blueprints" (related to customer behavior) are 

developed alongside building blueprints as a means of integrating understanding of the cycle 

of the critical encounters that people have within the service environment. 

However, this view is limited and currently it becomes necessary to have special attention to 

the experience in the design of new services, to increase consistency of the contacts and 

satisfaction of the users. The third category (Reframing) requires a tool based on experience. 

Understanding experience is considered crucial to be able to design for better experiences 

(Carr, 2011). In this sense, the Experience-Based Design (ExBD) is a new concept that, 

according to Bate (2006), is a user-centered design process with the goal of making user 

experience accessible to the designers, and allow them to design experiences rather than 

solely services. This focus on the experience makes the service experience 'better' for the user 

and unique, and it is achieved by including the user in the design process itself.  

ExBD provides effective techniques for designing participants' experiences of healthcare 

services and identifying areas for improvements (Bowen, 2010).  

In category 4, Co-evolution, due to the large number of elements and different relations, it is 

essential to use co-design teams of patients, carers and staff to explore and implement service 

improvements (Bowen, 2010). In this sense, the Participatory Healthcare Service Design and 
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Innovation is key to the design because it is necessary to capture experiences and in this sense 

it is better to be geared towards healthcare staff rather than skilled researchers using tools to 

create change (Bowen, 2010).  

It is therefore concluded that innovation in healthcare must be developed using co-creation 

including different actors involved in the service. However, although larger healthcare 

institutions participation may hinder the implementation of one solution, the use of tools such 

as ExBD allow to develop more than one solution for the same service design (Bowen, 2010). 

Based on this review of design service innovation in healthcare, in this work the methods 

were selected in order to enlight the best possible experience of the actor, the doctor. In this 

way, next, the techniques used are briefly explained. 

 

2.2.1 Customer Experience Modelling 

Customer Experience Modelling (CEM) is a useful technique to provide a comprehensive and 

systematic representation of customer experience (Teixeira 2012). It is a visual form to show 

data collected by observation or interview of the individuals under study. 

In this visual representation, the different activities performed during the service experience 

by, the customer and, other actors are represented, as well as the artefacts and systems used to 

perform the service, and the customer requirements to be able to perform such activities. 

CEM is mainly used on relatively simple services or systems. When more complex services 

are under analysis, where activities are not so linear, it is more appropriate to use different 

methods of representation. 

For this study, it is particularly important to find the requirements for the technology that will 

support the diagnostic of the screening program, but also the requirements of other activities 

affected by such diagnostic, namely the treatment. Therefore, is used to explore the 

experiences of both diagnostic and treatment in order to collect the requirements for the 

technology, related with the from experiences of the physicians 

CEm is mainly used on relatively simple services or systems. when more complex services 

are under an study activities is not so linear is more easy use different methods of 

representation. 

 

2.2.2 Service Experience Blueprinting 

Service Experience Blueprinting (SEB) is a simple technique to describe and control the 

service delivery, since it creates a visual demonstration of the process, much like the Service 

Blueprint (Bitner 2008)). According to Patricio (2008) The SEB mimics activity diagrams in 

its visual representation of actors’ actions, beginning of process, end of process, transitions, 

and swimlanes.  

The SEB might be distinguished from Service Blueprint, because it is mainly focused on 

thoroughly characterizing the service experience separating in a visual form the interaction of 

the customer with the service (frontstage) from all supporting activities (backstage). Between 

the frontstage and backstage there is a division, the line of interaction, that separate the 

interaction of the actors with the systems. 
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In SEB, black circles represent the start and the end of the process and text boxes represent 

different activities, which are linked with arrows representing the flow of the service (Patricio 

2008). 

Moreover, SEB allows for the identification of waiting points, represented by a “w” within a 

triangle, and failure points, represented by a “F” within a circle. Such points are of particular 

importance for this work since, from them it is possible to redesign the service or create 

strategies to avoid or minimize their negative effects. 

This tool is important to understand the different points of view about the service experience 

from different actors involved. However, if it is used but if it is only to only to create working 

procedures or a company without listening to the different actors, it can create conflicts 

between those actors because they might disagree on some details of the resulting service 

 

2.2.3 Multilevel Design Service 

The Multilevel Design Service (MDS) is a multidisciplinary technique to create new services 

or modify old services. MDS is centered in the customer experience and how the service will 

be performed in the future. Therefore, this technique encompasses two main areas, 

understanding the customer experience and the designing the service offered 

MDS is a composed by 3 levels of design. The first level is designing the service concept, i.e., 

understanding the most valued activities by the customer and for those activities what artifacts 

and actors are necessary. 

On the second level, the designer or design team must understand and draw all the tasks 

required to perform a certain activity, and then design the service to be offered considering 

co-creation through all interactions between the customer and the service system to 

accomplish a given service activity (Zomerdijk 20111). According to Patricio (2011), to 

create the service system one might use the Service System Architecture (SSA) and the 

Service System Navigation (SSN). With SSA it is possible to defines the structure of the 

service system., SSA provides an integrated view of the multi-interface offering and support 

processes across the tasks of the service experience. SSN offers a dynamic view, mapping the 

alternative paths customers may take across service encounters to form the service 

experience., In some cases of higher complexity it is more easy to use only SSA about the 

experience of the customer, and then create a SEB or the third level of the service 

In the last level, the service encounter experience is represented in a SEB, where it is signaled, 

the points where the customer interacts with the system 

In conclusion MDS enables an integrated design of the service that is proposed to the 

customer and is an appropriate technique to design complex services. 

MDS commonly used by research teams because of it is a multidisciplinary technique. In this 

work it is use to conceptualize the new services (diagnostic and treatment) 

 

2.3 Medical Information 

Due to use and some medical terms for the results it is important to give an explanation of 
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some terms used. 

 

2.3.1 Eye 

According to Kirsten Boyd (2016) the anatomy of the eye is: 

“The eye sits in a protective bony socket called the orbit. Six extraocular muscles in the orbit 

are attached to the eye. These muscles move the eye up and down and side to side, and rotate 

the eye.  The extraocular muscles are attached to the white part of the eye called the sclera. 

This is a strong layer of tissue that covers nearly the entire surface of the eyeball. 

The surface of the eye and the inner surface of the eyelids are covered with a clear membrane 

called the conjunctiva. The eye’s lacrimal gland sits under the outside edge of the eyebrow 

(away from the nose) in the orbit. This gland produces tears that lubricate the eye. 

Light is focused into the eye through the clear, dome-shaped front portion of the eye called 

the cornea. Behind the cornea is a fluid-filled space called the anterior chamber. The fluid is 

called aqueous humor. 

Behind the anterior chamber is the eye’s iris (the colored part of the eye) and the dark hole in 

the middle called the pupil. Muscle in the iris dilate (widen) or constrict (narrow) the pupil to 

control the amount of light reaching the back of the eye. 

Directly behind the pupil sits the lens. The lens focuses light toward the back of the eye. The 

lens changes shape to help the eye focus on objects up close. Small fibers called zonules are 

attached to the capsule holding the lens, suspending it from the eyewall. 

The vitreous cavity lies between the lens and the back of the eye. A jellylike substance called 

vitreous humor fills the cavity, nourishing the inside of the eye and helping the eye hold its 

shape.  

Light that is focused into the eye by the cornea and lens passes through the vitreous onto the 

retina — the light-sensitive tissue lining the back of the eye. 

A tiny but very specialized area of the retina called the macula is responsible for giving us our 

detailed, central vision. The other part of the retina provides us with our peripheral (side) 

vision.” 

In the next image are represented the essential parts of the eye to better understand the present 

work. 

 

Figure 1 - Image of the anatomy of eye (Boyd, 2016) 
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2.3.2 Diabetes Mellitus 

 

According to the WHO (1999), “Diabetes Mellitus describes a metabolic disorder of multiple 

aetiology characterized by chronic hyperglycaemia with disturbances of carbohydrate, fat and 

protein metabolism resulting from defects in insulin secretion, insulin action, or both.”  

There are two common types of diabetes, Type 1, “beta-cell destruction, usually leading to 

absolute insulin deficiency” and Type 2, “predominantly insulin resistance with relative 

insulin deficiency or predominantly an insulin secretory defect with/without insulin 

resistance”. Other specific types of diabetes might exist although they are less usual. 

 

2.3.3 Complementary diagnostic exams and Treatments 

 

2.3.3.1 Optical coherence tomography (OCT) 

According to the Turbet (2017), OCT “is a non-invasive imaging test. OCT uses light waves 

to take cross-section pictures of your retina. With OCT, your ophthalmologist can see each of 

the retina’s distinctive layers with the possibility to map and measure their thickness, which 

may help with diagnostics. OCT may provide treatment guidance for glaucoma and other 

diseases of the retina, such as the diabetic retinopathy 

 

2.3.3.2 Angiography 

Angiography is a technique to examine the retina and choroid. According to the American 

Academy of Ophthalmology (2011), “A colored dye is injected into a vein in your arm, where 

it travels throughout the blood vessels in your body. As the dye passes through the blood 

vessels in the eye, a special camera takes photographs or the retina or choroid blood vessels. 

Two types of dyes can be injected into the vein: fluorescein or indocyanine.” 

This technique is performed to help ophthalmologist observe what is happening in the retina 

or choroid, highlighting abnormalities that may be present. One of its most frequent uses is to 

help diagnose and monitor eye conditions, such as macular degeneration and diabetic 

retinopathy. 

 

2.3.3.3 Intravitreal injections 

“An intravitreal injection is a shot of medicine into the eye. The inside of the eye is filled with 

a jelly-like fluid (vitreous). [...] This method is most often used to get a higher level of 

medicine to the retina.” It is a procedure during which the physician injects a medicine into 

the vitreous, near the retina at the back of the eye. Such medicine can treat certain eye 

problems and help protect vision. (U. S. National Library of Medicine n. d.) 
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3 Problem Characterization 

“Diabetes mellitus is among the leading causes of death, disability and economic loss 

throughout the world” is a conclusion of WHO (World Health Organizatino) in their report 

about prevention of blindness from diabetes mellitus (WHO 2006). Their study concluded 

that diabetes is increasing all over the world not only in a particulars countries 

Diabetes mellitus creates dependence of insulin for diabetics type 1. Type 2 diabetics do not 

depend on insulin but they must carefully control their diet and physical exercise (WHO 

2006). With the Industrial Revolution diets changed for worst in general and the work 

increased, making it harder to keep with the necessary diet control and physical exercise. 

These facts lead physicians to say that «diabetes mellitus is the epidemic disease of XXI 

century». 

The WHO report about prevention of blindness from diabetes mellitus defines two important 

conditions to prevent diabetes all countries must have screening programs for diabetes, 

because all people need to know if they have diabetes, and need to have adequate care for this 

disease 

This disease creates serious complications, one of them is the retinopathy diabetic, which is a 

microvascular complication in the eye that may appear in patients with type 1 while they are 

still young, and for type 2 diabetics later on, usually after 20 years of being diabetic (WHO 

2006) 

Concerning the diabetic retinopathy, the WHO report about prevention of blindness from 

diabetes mellitus concludes that it necessary to implement diabetic retinopathy screening 

programs to prevent this disease. The report also defines some considerations to create a 

robust screening program, with possibility to be replicated anywhere. For this work it is 

essential to highlight four of this recommendation. 

The first the need for a standard classification for the diabetic retinopathy and the existence of 

macular edema. According with American Academy of Ophthalmology (AAO 2010) is a 

“swelling or thickening of the eye's macula, the part of your eye responsible for detailed, 

central vision. The macula is a very small area at the centre of the retina—a thin layer of light-

sensitive tissue that lines the back of the eye. [...] Macular edema is often a complication of 

diabetic retinopathy, and is the most common form of vision loss for people with diabetes 

particularly if it is left untreated.” A standard classification is important to be able to 

accurately classify each patient’s condition, which contributes for the efficiency of the 

treatment. Furthermore, a standard classification for different countries contributes for a 

standardization of method 

The second recommendation is that WHO defines a method to detect the disease, defining 

how to perform the retinography of the eye and defining the different photos needed to a good 

diagnostic. Moreover, , it is the importance to have an appropriate time between screenings 

for the same patient, in this case at most one year 

The third recommendation, is that the diabetic retinopathy screening program need to be 

patient cantered, including the use of education material and campaigns to alert for this 

condition. 

The fourth recommendation highlighted for this work is that of the screening programs should 



Redesigning the ophthalmology service in the diabetic retinopathy screening program 

17 
 
  

have the capacity to continuously improve the ability of detect diabetic retinopathy, not only 

by incorporating new methods that emerge but also by decreasing the costs of current 

methods- 

This report had an important influence in promoting the implementation of diabetic 

retinopathy screening programs, using standard methods for classification, all over the world. 

As a result, from this report, diabetic retinopathy screening programs started to emerge, 

namely in Portugal as it is presented next. 

According to Henriques (2015) in Portugal the response to diabetic retinopathy is insufficient 

and disarticulated. The existing programs (developed by Regional Health Authorities and 

Diabetic Associations) are most of the times based on the premise that the patient will go to 

the healthcare service to get treatment, and sometimes that service is distant. Moreover, the 

existing programs are also most of the times delayed in what concerns the beginning of the 

treatment comparing to the ideal timing to start treatment. 

The diabetic retinopathy screening program of this study developed and implemented by 

ARSN. It started in 2008, it is based on a Manual of Procedures developed by ARSN, and it is 

being implemented with the support of an Information System integrated with ARSN and all 

other actors in the screening. 

This diabetic screening program of ARSN consists of three main stages, the screening, the 

diagnostic and the treatment. In the Figure 2 the procedure defined for the screening is 

described. With this, emerges the first objective of the dissertation to understand the 

difference, if any, between the procedure that was defined before the screening started and 

what is actually being done. 
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Figure 2 - Representation of the screening programme (Rodrigues, 2016). 

 

Figure2 represents the diabetic retinopathy screening program that is being performed in the 

North of Portugal. It starts at PCUs (Primary Care Units), where, based on the history of 

patients, they are selected for screening and scheduled accordingly. An orthoptic technician 

from the local hospital goes to the PCU with a portable retinographer to photograph the 

macula of the eye. To allow quicker retinographies and to screen all patietns, the pupil of 

patients is not dilated. It is required a dark room to perform the retinographies, however some 

of the PCUs do not meet this requirement, forcing technicians to improvise. The option to noe 

dilate the pupil of the eye in order to be able to screen all patients within the timeframes 

recommended by the World Health Organization and the lack of conditions to perform the 

screening in some PCUs contribute to decreased the quality of each retinography, making it 

more difficult to physicians to diagnose. 

The set of retinographies is then placed in the database and made available for physicians to 

access, using a computer program and perform the respective diagnose. If it is not possible to 

perform the diagnostic due to bad quality of the retinographies, there is a need to repeat the 
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screening, and a respective request is sent to the PCU. If the patient does not have any 

symptom of diabetic retinopathy a letter is sent to the patient to inform of that. If there is any 

manifestation of retinopathy, the PCU is notified and forwards the request for treatment for 

the local hospital. 

The screening program protocol provides a guide for classification of of manifestations of the 

disease, namely concerning the severity of the diabetic retinopathy or macular edema 

The diagnosis of these retinographies are made in a selected hospital (A Hospital) by 

physicians of that hospital, whose schedule is not reduced, the tasks for this screening 

program are simply added to their regular duties. The Protocol does not describe any 

specification about how the diagnostic should be accomplished. 

When the patient needs treatment and a treatment request is sent to the local hospital, the 

hospital schedules the first appointment and sends a letter to the patient informing about the 

schedule. In that first appointment, the patient is evaluated by a physician and additional tests 

of diagnosis are conducted to be able to plan the adequate treatment. After treatment started, 

whenever the patient does not require any more treatment the patient is discharged. According 

to the protocol, currently the treatment included in this screening program is laser treatment. 

In North of Portugal the screening for diabetic retinopathy is being performed to around 

50000 patients per year (Henriques 2015) and according to the Manual of Procedures (ARSN 

2009) there is a need of two retinal images from each eye of new patients and five retinal 

images per eye patients that were previously treated. Such amount of images is creating a 

necessity of reading and diagnose about 250.000 images per year. 

These images are performed in the first stage of the screening with a retinographer in a dark 

room in in a dark room in Primary Care Centers. This stage of the screening program was 

very well analysed in PhD work that preceded this project, concluding that there were some 

adaptations to perform these tasks, which, in some cases, limited the quality of the images. 

The most important was the absence of dilation of pupil in the process. This situation 

contributed to increase the difficulties that physician have to perform the diagnostic to a large 

amount of retinographies, while still performing their regular duties in the Hospital. On top of 

this, the increase of diabetes in 2014, with the estimated prevalence of 13.3 % diabetic 

patients between 20 and 79 years old, and 40.3 % pre-diabetic (Henriques 2015), is creating 

an even bigger demand for diagnostics, and therefore, creates the need to have some technical 

support to perform automatic diagnosis that will allow physicians to be relieved from their 

workload related with diagnostics. 

It is also important to refer that the number of ophthalmologist physicians per patient is not 

increasing and in rural locations very few of these physicians are available (Serviço Nacional 

de Saúde 2016). This situation is increasing the work on the central urban hospitals, and 

consequently, increasing the work of physicians. 

With is objective ARSN felt the need to implement a technology to perform diagnostics 

automatically. Such software is being developed by INESC TEC with ARSN, the 

Autodiagnos. 

In this moment, the project have 3 researchers developing Autodiagnos to read automatically 

retinographies using principles of machine learning. The idea consists in using an algorithm 
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that analyses and searches for the presence or not of the disease and gives the respective 

classification. The project is in an initial stage and until the date of the interviews performed 

for this work it was being developed and tested with a database provided by ARSN. 

Autodiagnos (explained in detail in appendix C) works in 3 stages. First, immediately after 

the screening, after the technician performed a retinography, there is an algorithm to analyse 

the quality of the retinography and confirm if that quality is sufficient to proceed with the 

diagnostic. If not, it reports to the technician to perform another exam. Then, when the images 

are good enough, a second algorithm analyses all retinographies to confirm if the patient has 

disease or not. Although this seems like a simple binary decision, the algorithm provides a 

rating based on the probability of having disease. Finally, the third algorithm analyses the 

retinopathy rated with high probability of having disease and does an automatic classification 

of the diabetic retinopathy. 

As this project is still in an early stage, such algorithms are not developed yet for now the 

team is developing a platform for physicians to do annotations to classify the disease in a set 

of images provided by ARSN, to allow the researchers and the algorithms under development 

to understand how they classify the retinographies. This task is essential to understand the 

points that physicians use to confirm the presence of the disease or not, and to classify such 

disease. 

To have a good implementation of Autodiagnos in the market, it is essential to understand its 

context of use. With that purpose, two master dissertations were developed, one to understand 

Autodiagnos and the other (this dissertation) to understand the needs of the future users of 

Autodiagnos, not the needs of the direct customer because that would be ARSN, but 

physicians who will work with Autodiagnos. 

Therefore, this study is focused on the physician's’ experience during this screening program, 

using a service design perspective. Such focus allows to understand the way in which 

physicians currently perform the diagnostic, and how the treatment is performed, namely if 

these two stages are performed as defined in the protocol or if they have any adaptation or 

change. Finally, this study is expected to provide a prediction of how the diagnostic and 

treatment will look like after the implementation of Autodiagnos. 
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4 Methodology  

4.1 Comparative analysis of existing approaches and reasons for the choice of adopted 
approach  

The purpose of this study is to understand how ophthalmology physicians perform their 

activities (diagnostic and treatment) in the retinopathy program. And from that knowledge 

identify requirements or needs for a technology to support such activities. The most 

appropriate approach for this study was found to be an exploratory research approach, 

because, according to Yin (2003), it is used to explore situations in which the intervention 

under evaluation has no clear and single set of outcomes, as is the case for the physicians’ 

activities. Even though there is a procedure defined for the screening program, the way 

physicians perform the diagnostic and treatment is not defined in detail and may vary from 

professional to professional. 

The selection between a single case study or multiple case studies should be guided by the 

type of study. In the case of a study with the objective of understanding how diagnostic and 

treatment is being realized and understanding the experience and requirements of physicians, 

“understanding of the phenomenon will be gained through conducting a multiple case study” 

(Baxter 2008). The research is then developed using a multiple case study. For the diagnostic, 

each interview is considered a case study since each physician may have his/her own way of 

performing the diagnostic, and for the treatment each of the two hospitals from where the 

interviewees were is considered a case study, since each ophthalmology service is expected to 

have its own procedures defined to treat each condition 

As the objective is to understand the experience of a professional, a qualitative approach is 

more suitable than a quantitative approach, because the main objective is to identify how the 

actors perform their activities and their current needs considering that a new technology 

(Autodiagnos) is being developed to support their activities. 

Two of the most common ways to collect data in qualitative research is doing focus groups or 

interviews. As the schedules of physicians are very busy and difficult to combine, interviews 

was the data collection method chosen for this work.. 

One concern to be able have validate the data collected from the interviews was the attempt to 

have at least two interviews per Hospital and stage (diagnostic and treatment) of the screening 

program under study. This concern allowed not only to validate the information collected, but 

also to increase the information about the screening program. 

 

4.2 Method used 

The work started with a collection of all information available about the topic under study 

(screening diabetic retinopathy). The initial effort was focused on understanding the screening 

program, namely by reading its manual of procedures and some further information that has 

been already collected for previous studies within the same topic. 

Some boundaries for the study were already defined, such as the technology under 

development, the main customer (the ophthalmology physicians) and the stages of the 
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screening targeted by the project within which this work is framed (the diagnostic and the 

treatment), To reduce language barriers within these boundaries, it became important for the 

following steps of this work, to study the basics about diabetes, diabetic retinopathy, the 

screening program, and its treatment. 

Furthermore, to better understand the technology that is being developed, Autodiagnos, an 

interview with one of developers was performed, with the only purpose of understanding how 

the developers envision the operation of Autodiagnos, and what are its constraints and 

capabilities. 

Next, it was essential to have a plan for developing the dissertation. Appendix A presents a 

document that was created at the beginning of the research, defining the objectives of this 

work, how data would be collected, the number of interviews to perform, who to interview, 

how long it was expected to take each interview, and what was intended to be collected with 

each interview. 

The interviews were conceived to be semi-structured, based on a set of questions presented in 

Appendix A. They were semi-structured in order to better understand the experience of 

physicians both related to the diagnosis and to the treatment. This form of interviews allowed 

physicians to better explain the situations related to their work and the disease, allowing a 

clearer view of the current diagnosis and current treatment. 

It was necessary to request ARSN a permission to interview the physicians because of ethical 

issues. Initially, an authorization was granted to interview physicians from Hospital A. 

However, to allow for a more complete work it was asked also to interview physicians from 

Hospital B, which was later permitted as well. These permissions were critical for this project 

because the sample is very small and to have validate data, it was essential to have as many 

interviews as possible, and to include some diversity in the interviewees (coming from two 

different hospitals) to ensure some replication of the results. In the end, 6 physicians were 

contacted and 5 were interviewed. 

As the diagnostic is performed only in one Hospital for the whole North of Portugal region 

although the treatment is performed in every local hospital, the available sample is very 

restricted because the main focus of this work is on the diagnostic. Moreover, the fact that 

there is the need for permission from ARSN for each interview, limits even further the 

sampling capacity. 

However, despite these limitations interviews were conducted in two Hospitals, designated as 

Hospital A and B. And in these hospitals several physicians were contacto to be interviwed: 3 

physicians were interviewed in hospital A and 2 in hospital B. 

In the case of Hospital A two physicians performed both diagnostic and treatment, and a third 

physician (identified later) only performed diagnostic (related to this screening program). 

In hospital B one of the interviewes was performed with the director of ophthalmology 

service (who defines and supervises the service’s practices), and another was performed with 

the physician in charge of the running treatments for this screening. 

Figure 3  summarizes the physicians who were interviewed (numbered according to the order 

of the interviews performed), with the indication of the phases of the screening they perform. 
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Figura 3 – Representation of the sample by hospital and in which stage of the screening programme wich they work 

 

A consent document (annexe B) was made for the interview to be recorded, which every 

physician accepted. These interviews are transcribed in the annexes (D, E, F, G, H) with the 

integral answers from physicians. Some personal comments or names of software, equipments 

or types of medication were removed from the transcription. 

The interviews were transcribed to provide access to information for future developments of 

the project. 

After transcription, each interview was read carefully and analyzed in order to identify all the 

physicians requirements concerning their current practices, the tools they use, and other actors 

involved in their work. CEM tool was then used in order to compile this information.  

After this first analysis, interviews were read again focusing on figuring out how physicians 

carry out the diagnosis and the treatment. In the case of the diagnosis some physicians 

performed a few diasgnostics during the interviews to show the way they made the diagnosis, 

which allowed to better understand some of the problems that have been identified. This 

analysis led to build SEBs about how tasks are performed and the problems in the current 

practices. 

During the interviews, it was identified that the automatic diagnosis might need some kind of 

manual control. To this end it was necessary to discuss a percentage of error that would be 

acceptable, according to international standards. With this main concern in mind, it was used 

Multi Service Design (MSD) to design the diagnostic, as it will be performed after 

implementing Autodiagnos, including a manual control mechanism. 

Afterwards, another MSD was used to design how the treatment will be performed after 

implementing Autodiagnos, based on the information collected from the interviewes.  
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5 Results 

After the interviews, to better understand the environment within which physicians perform 

the different stages of the screening program and to understand the requirements that they 

need in Autodiagnos, it was important to use a tool such as CEM. The CEM content was 

adapted to this particular case because the relation of activities is something complex and is 

difficult to represent in a simple notation for the processes under study (diagnosis and 

treatment), since each physician performs the same activities, but with a different flow, as 

happens in many healthcare services. With this purpose, the CEM is created, although 

incorporating with some slight changes: the kind of treatments and examinations that are 

performed that were registered instead of the artifacts used during the service, because they 

are more important to realize how work is performed. The CEM of the diagnostic and the 

treatment stage are represented in the Figure 4 and 5. 

 

 

Figure 4- CEM of the diagnostic stage. 
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Figure 5 - CEM of the treatment stage. 

 

To represent the two stages of the screening process under study (diagnostic and treatment) 

and to develop the future service design of those stages, it is essential understand the 

experience of the customer, in this case the physicians: what they do, what problems they 

experience, and what have they adapted resulting from their experience. With this propose the 

SEB is the method used to represent the physician’s experience.  
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Figure 6- SEB of the current diagnostic. 

Figure 6 represents the current diagnostic according to the data collected. It includes 

information about waiting point and failure points since they provide important information 

about the physician's’ experience. The interviews to the first two physicians were particularly 

useful because they care about the improvement of the screening program and they did a 

demonstration of how they diagnosed patients 

Concerning the environment where diagnostics is performed, it was found that physicians do 

it anywhere and at anytime, they do it between medical appointments in the hospital, in other 

workplaces and other places, such as their homes. This flexibility is only possible due to the 

availability of a VPN connection, which is an important capability of the current information 

system. 

While demonstrating the diagnostic, the first two physicians pointed out that they have 

difficulties with simultaneous login and that also takes a long time to access the system. 

Usually they have difficulties when two or more physicians are classifying images at same 

time, and they have difficulties accessing the images and the patient data. To select patient 

data, they have to use workarounds that they identified while using the system, for instance 

they search for data per day or patient to open a small set of the total data (list of 

retinographies) and be able to find the appropriate patient. 

This dataset is a waiting point for the diagnostic because the upload of the retinopathies is not 
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continuous, they have periods without receiving new retinographies to diagnose, and after 

some months they receive the double of the quantity of data to classify they were expecting. 

This situation creates difficulties because physicians cannot manage their time, and because it 

creates delay to the following activities, creating an increased demand for treatment in small 

periods of time. 

The classification is performed with two levels of priority: first the patients classified as 

urgent to diagnose (by the technician who performed the exam), who are classified within 1 or 

2 weeks, and then the non urgents, for whom the classification is performed according to the 

date of the exam, the oldest ones first. At the moment of the interviews they had 5 months of 

delay for the non-urgent patients. 

The failure point identified is critical because any error of classification cannot be corrected 

afterwards. As errors due to distraction are not possible to correct, the only solution that the 

physician has is to send a request for that patient be called for to an appointment, which 

requires increasing schedules of the hospital or occupy slots of the schedule otherwise open 

for normal patients. 

The last interview provided another theme for discussion: the screening is performed using 

two different brands of Retinographers with very different levels of image quality, 

distinguishable by the classifier. This difference can create personal preferences to classify the 

retinopathies of a retinographer brand and leave the other retinographies for later occasions, 

creating asymmetries in the waiting time. Other problems related to image quality are related 

to how the equipment is used. Sometimes the technicians forget to clean the lens or do not 

ensure a good contrast. The lack of contrast might even result from structural problems of the 

screening program, such as the screening room in a primary care centre not having the 

capacity to ensure complete darkness. 

One final situation detected in the diagnostic is that some retinographies include more images 

than is necessary, because the technician detected some other condition in that patient, such as 

eye cataracts or other disease. then, the technician sends those extra images to alert the 

physicians for that condition, but some of those images do not have enough quality to be read 

and evaluate such condition. This is a critical point because currently, if the technician wants 

to report a critical condition (different from diabetic retinography), or wants to download the 

retinography for a pen and ask a physician to check, or makes images focused on the 

manifestation of the different condition, these are increasing the tasks they have to perform, 

and sometimes without being productive, because it ends up by being nothing. The ability to 

leave notes associated to the retinography would increase the effectiveness of the system and 

solve this critical point that might decrease productivity. 

It is also important to be able to leave some information from the diagnosing physician to the 

treating physician if an additional condition is identified, to allow a more accurate selection of 

further diagnostic exams or more appropriate treatments. 
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Figure 7 - SEB of the current treatment. 

The current treatment is represented in figure 7, but some considerations are important before 

presenting it. First, the protocoled treatment only have laser treatments and at the moment the 

best practice is intravitreal injection and then, only if necessary, laser. Other consideration is 

that the complementary exams usually are OCT if the patient has edema macular, or 

angiography if the patient has other kind of manifestation of the disease. It is a current 

practice that one OCT is performed at the beginning of treatment and another one is 

performed after some time to evaluate the treatment. 

The first failure point is not so critical than remaining ones. It represents the incapacity of the 

systems to reproduce the retinographies performed during the screening exam to the 

physicians., Usually they observe the eyes of the patient with dilatation of the pupil, which 

provides a better image to evaluate the patient condition. Is not a waiting point because is not 

essential to confirm the diagnostic and define the treatment or complementary exam if 

necessary, but it is a failure point because the physicians might not receive the images of the 

exam previously made. 

The waiting point is in the treatment because when physicians need injections to treat the 

patient, this medicine is requested to the pharmacy of the hospital, which only sends it when 

they have injections available, requiring scheduling the treatment instead of making it in a 

single appointment. 
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The failure point of record patient information concerns the bad experiences of physicians 

with the need to record information about the treatment in the hospital information system and 

after that in the screening program information system duplicating the work of physicians and 

taking part of their time to further help the patients in their different needs, as physician 2 puts 

it. But, if one of the two information systems fails and the physician records the information 

in only one of them, it may lead to information loss, which can affect the hospital and ARSN 

(if the screening program information system does not have information about the treatment 

performed to a patient, the hospital does not receive the money of that treatment). 

Another discussion that emerged during the interviews is that a lot of patients are being called 

back to be screened in the primary care centers while they are still being treated, and some of 

them receive a letter from the primary care center that might be interpreted as saying that they 

do not need more treatment. To avoid that physicians, alert their patients that as long as they 

are being treated, they cannot attend the screening call. These calls create more retinographies 

to be made and further work for everyone. This situation is happening probably because 

according to the protocol it is expected that after the treatment the patient has medical 

discharge. According to the different interviews with physicians, this is a disease that only 

needs outpatient care in the hospital, and for that reason it is a follow-up of the responsibility 

of the physician performing the treatment. After the diabetic retinopathy is cured and only 

when the metabolism of the patient is stabilized, can the patient be discharged, but physicians 

reinforced that only when all these things are accomplished can the patient be completely 

discharged. 

For the moment, the diagnostic is being performed by physicians. However, the idea of this 

project is that in the near future a mathematical algorithm will analyse the new retinographies 

and perform all or part of the diagnostics. The algorithm works in two phases. In the first 

phase, the quality of the images is assessed. If the images do not have quality enough to 

perform the diagnostic, the system will alert the technician to perform new exam. The second 

phase is the diagnostic phase, where the algorithm evaluates if the eye has presence of the 

disease or not, and if it has, what is the severity of the disease. This automatic service is 

represented in the next figures. 

The Autodiagnos creates a new context to perform the service. Diagnostic will become 

completely automatic, being able to increase the quality of the retinographies, and to eliminate 

some tasks of the physicians. However, the Autodiagnos also creates some concerns related to 

mechanical diagnostics and ethical issues with patients, since it is a machine that does this 

evaluation and not a physician, requiring confidence of physicians in this technology and 

other discussions around ethical reasons.  

To prevent any bad connection to this Autodiagnos the physicians are willing to been 

involved in its development and test it, and with experience of using and developing it, try to 

understand if it has a good consistency or if it is necessary a manual control. 

The question that emerges here is about what would be the necessary number of 

retinographies observed by physicians after classified by the system to ensure a good control? 

This is as important question; however, physicians do not have a direct answer. Yet, the 

physician of interview 4 has knowledge from different screening programs and of some 

percentages of quality of the screening programs. A mature screening program as this one 

from the UK has a percentage of error of 10%. This means that the percentage of quality 
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should vary between 85% to 95% (Scanlon 2017) and the diabetic retinopathy screening 

program of ARSN is far from this number at the moment.  

For the Autodiagnos, it is necessary to understand what is the percentage of error acceptable. 

But it is equally essential to define some percentage of retinographies that is necessary to 

control. This control can be made by the same physicians that currently perform the 

diagnostic, but it should be a small percentage of dataset. The percentage suggested by 

physician 3, according to a comparison with a mature diagnostic, is 10 %.  

After understanding how the activities are performed and their respective context of operation 

in this project, the researcher started representing the Service System Architecture (Figure 8). 

 

 
Figure 8- SSA of the control diagnostic. 
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Figure 9- SEB of the control diagnostic. 

The Control Diagnostic is represented in figure 9, The failure point on validate user is the 

same question is an alert for the need for the system to have possibility of multiple users 

being online at the same time, if for any reason it is necessary. The waiting point in provide 

data is due to have a uniform data along time and not have a lot information in a few time. 

The point of correct and validation can be a possible failure point because any human or 

informatic error may create false positive or negative. It is therefore necessary to create a 

system that needs more than one validation, reminding the physicians that if they 

inadvertently click to confirm and validate, the error will affect the results. 

A promonorized analysis of the SEB clarifies that the selection of the dataset to be controlled 

is randomly selected by the system, and both the system and the physician evaluate the 

condition. This is essential to avoid having some patients with a diagnostic from a machine 

and others from a physician, avoiding ethical issues, and to avoid that anyone who might 

know the physician and ask to get his retinography diagnosed first. 

But if the automatic diagnosis has an error percentage greater than 10%, it is important that all 

the set of retinographies go through manual diagnostic, represented in the Figure 10. Such a 

diagnosis will be made to a smaller set of retinographies, patient date selection becomes easier 

disappearing the point of failure that is in the current diagnosis. 
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Figure 10 - SEB of the manual diagnostic. 

However, the issue of concurrent use remains a concern for the development of the system. 

The availability of the retinographies can still cause a delay if there is any problem in the 

database, which will delay the diagnosis.  A similar situation occurs with the diagnosis of the 

retinographies being performed according to the urgency, it had originated waiting periods of 

the remaining retinographies. 

The treatment phase is represented in the service system architecture, all task discusses in the 

interviews appear in this image and is visible some complexity of the service, because in all 

steps information is recorded in the system (Figure 11). 
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Figure 11 - SSA of the new treatment. 

The treatment is performed as represented in Figure 12., It is important to notice that 

treatment is established by the current practice from the hospitals and, therefore, to try to 

improve it is more difficult when there is no medical knowledge. 
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Figure 12 - SEB of the new treatment 

The administratives are very important to physicians because, not only they schedule 

appointments, but also confirm if patients called through the screening program are not yet 

being treated, since one of the problems that hospitals face is that primary care centers do not 

confirm if the patient is already being treated.  

This situation creates another argument in favor of implementing an information system 

capable of crossing patient information as it also allows to optimize the work performed by 

the administratives.  

It is important to explain why the new treatment has two possible paths after the scheduling, 

because of different situations with different needs of complementary exams, that are 

expected to be clear with the information system and that are not yet clear with a manual 

diagnostic. In the interview of physician 3 it was argued in favor of performing an OCT in the 

screening program. However, this complimentary exam is much more expensive than a 

retinography, which would probably create a non-supportable cost for a screening. But if the 

patient has a macular edema, an OCT is mandatory to understand the state of the disease and 

only after this process can the physician plan the treatment. So, considering performing an 

OCT before the first appointment with the physician in this case is important because it 

allows the physician to plan the treatment in the first appointment with the patient, and, in 

some cases, to start already the treatment.  
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This situation may create a feeling in the patient that his/her case is best followed up if the 

physician evaluates the result before the patient is consulted. But that is not the main purpose 

of this change, rather it is again the need to optimize the physician's time, since with this 

solution it is possible to free one consultation slot to another patient screening or other type of 

patient. With this implementation, it is possible to fight the overcrowd of hospital resources. 

However, if a human error occurs in this analysis, it can cause a failure in the system and 

oblige the patient to refer more than necessary to the hospital. 

The other points of failure are due again if the system fails to cross data between the different 

systems in the health system 

During the interviews, the researcher realized that the Customer Experience Requirements 

would be useful for the overall diabetic retinopathy screening program, because all physicians 

considered the screening existante important but with the need of many improvements. 

Therefore, this could be a direction for further work for ARSN. 

 
Figure 13 - The requirements that doctors want in screening program. 

 

Figure 13 presents the requirements identified in this study related to the overall screening 

program and not directly to the technology under development to support the diagnostic, 

which may contribute to improve the screening program. The first requirement relates to the 

way in which the disease is different for type I and type II diabetics, which causes the current 
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retinographies to not be of good quality in type I diabetics. It will be important to develop a 

separate protocol for the two types of diabetes. However, such separation should be made 

with caution, because there are lesser known types of diabetes that must go through the same 

screening. It may be the case where the best solution would be for the technician who 

performs the retinography to have the possibility of choosing the most appropriated protocol. 

The second requirement emerged during the literature review and was confirmed in the 

interviews. Concerning treatment, the best current medical practices involve the use of 

intravitreal injections. However, the treatment protocoled in the screening does not include 

such methods, the screening program has been static in what concerns the evolution of 

retinography treatment.  

The third requirement concerns the discharge from the screening program, which needs to 

have properly defined terms, this because the of the ambulatory treatment of retinopathy and 

diabetes being a disease without cure and with need for control, doctors advocate the need for 

a patient once identified with diabetic retinopathy to have a medical follow-up at different 

levels of health care. Finally, the fourth requirement concerns the capability of the different 

supporting systems (supporting the screening program, the hospitals, and the primary care 

centers) to exchange information about the patient in order to duplicate administrative work. 
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6 Conclusion and future work 

This study is focused in the experience of physicians that participate in the diabetic 

retinopathy screening program. The diabetic retinopathy screening program is important for 

the society because diabetes is an increasing disease and more people are susceptible to the 

risk of blindness caused by diabetic retinopathy. In this moment, it is one of the two diseases 

with more patient. 

This situation is increasing the use of the capacity of ophthalmology physicians in hospitals 

close to their limit, who accumulate the tasks related with the screening program, namely 

diagnostic, with their usual duties in the hospital (which are not reduced due to the screening 

tasks). This is one of the reasons for this project to exist, where the premises for its creation 

were that an automatic diagnostic is essential to manage better the physician's time and effort, 

and allow better medical follow-up to each patient. Such engine is the technology being 

developed in this project, AutoDiagnos, so it is important to understand the needs of the 

physicians that will be relieved by it and who will use it. One conclusion of this work in line 

with this need, is that physicians are more comfortable with this type of technology if they 

participate in the development and testing of the technology. Therefore, it is important in the 

next steps of the research to continue inviting the physicians to participate in the research 

process. 

AutoDiagnos can create false diagnostics and seems to be the main reason why physicians are 

willing to participate in its development. In order to prevent any negative impact in the quality 

of diagnostic they consider it is important to include an operational control. For that and 

according to international practices, it was suggested that 10% of all retinographies need to 

have a manual control, and in this sample if more than 10% have wrong diagnostics, it should 

need to have a manual diagnostic of all analised retinopathy. These suggestions emerged from 

the interviews, physician 4 stated that even a mature screening program has a percentage of 

wrong diagnostic, and that in UK there is a protocol defining a scale for acceptable screening 

program, which is between 5% and 15 %. This point can and should be further researched and 

discuss by the different members of the project and actors that participate in the retinopathy 

diabetic screening program. 

If an error of more than 10% occurs, physicians need to perform manual diagnostic for all 

retinopathies of that set because only then the conditions are equal for all patient. This point is 

essential because it is important to avoid ethical issues, such as some patient having an 

automatic diagnostic and others manual diagnostic by a specialist. The conditions to do this 

manual diagnostic can be the same that exist now, an online platform where physicians can 

access the retinographies and perform the diagnostic per patient. AutoDiagnos needs the 

capability to have simultaneous logins, since some physicians identified that as a current 

difficulty of the existing information system. 

AutoDiagnos needs to allow access via multiple computers, because physicians can perform 

the diagnostic in hospital between appointments, after the appointments, or in other 

workplaces, or at home. Connecting via VPN is therefore an essential capability to physicians. 

The information system currently used in the screening program brings some difficulties in 

what concerns diagnostic. Physicians experience problems to login and to confirm a 

diagnostic, because after validating the diagnostic, the physician cannot correct it, which 
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means that if it is wrong they have to directly call the patient to go to the hospital. This creates 

stressful situations because they do not have the possibility to react to human error. 

During the interviews, it was identified that sometimes the technicians responsible for the 

retinographies try to send information to physicians, by zooming the image in the 

manifestation of any disease that appears to need treatment, which can be diabetic retinopaty 

or other type of disease. In other situations, the physicians performing the diagnostic can also 

detect some other conditions and might need to take a note about that, but such note does not 

create any action. An annotation system with the capability to alert the patient for the need of 

treatment in hospital or alert the physician to confirm diagnostic of another condition is then 

very important. Such system should allow sharing information between hospitals or between 

the hospital where diagnostic is made and the PCU of that patient, depending on the need of 

communication. 

Another important consideration to the project is the quality of retinography. Physician 6 

stated that in this moment exist two different equipments that are used in the screening with 

different quality of images. AutoDiagnos should be capable of analysing the two types of 

images. 

The last conclusion about the diagnostic is a need for update the existent protocol because the 

diabetic retinopathy have different manifestation for diabetes type I and type II. The presence 

of diabetic retinopathy in type I patients is further away from the macula, and the existent 

protocol only considers the case of patients with diabetes type II. Developing a protocol that 

also considers patients with diabetes type I is important. 

The treatment is more complex because it depends on the diagnostic. In this study the two 

most different possible diagnostics are separated, the retinopathy diabetic and edema macular, 

because the two manifestations need different forms to evaluate the disease. Angiograms are 

usually performed to confirm the state of diabetic retinopathy, and to macular edema an OCT 

is very important to evaluate the swelling in the eye, because with this exam the physician can 

adequately plan the treatment. 

This situation creates a valid argument in favor of performing the OCT in the screening 

program, but because the price to do this exam in a mobile way is very high, this study 

proposes an OCT before treatment to all patients with diagnosed macular edema identified in 

the automatic diagnostic. This is only possible with AutoDiagnos, which is expected to 

perform much accurate diagnostics than physicians currently do. 

The treatment should include the best medical practices available, for that the protocol needs 

to have periodical updates allowing continuous improvement of the document and the 

respective program. This situation is important as the document is public, a more informed 

patient may refuse treatment due to the fear of being submitted to a treatment that is no longer 

performed. 

The continuous improvement also allows the insertion of new tools such as OCT with 

angiogram as referred by physician 5. When this tool is introduced in hospitals, the treatment 

proposed needs to be changed because all patient with a positive diagnostic should have pre-

treatment exam. 

This study contributed to confirm that although CEM is a tool that can simplify the customer 
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experience and the customer activities, in more complex cases when interactions are more 

difficult to understand the research needs to adapt the concepts. 

To understand the current services and identify the current problems, it is important to use a 

tool that can give a visual information about the system. In this work, this was demonstrated 

by the use of SEB. 

In this document, it is proved that MDS can be used by only one person to developed the new 

service, which can be important in future research, that this method can be done by other 

research and iterate some time more to give more consistency to the service, as should be 

done in this project. 

In this work the interviews were essential to allow for co-creation, by means of questioning 

physicians about future situations that were intended to be implemented in AutoDiagnos. 

However, it would be important to involve other elements of the screening process, mainly to 

be able to contribute to a better future user experience, such as the criterion of control. 

With this work it was also possible to identify that some technologies aim to improve 

organizations internally and influence the healthcare professionals experiences, and may only 

indirectly contribute to patients’ satisfaction by providing the physician the possibility to 

dedicate more time to the patients’ appointments and not by changing the patient's experience, 

something missing from the literature, as far as was possible to find out. 

The work of this dissertation is focused on major institutions, which, as the literature 

mentions, may limit the scope of the design services. Therefore, several iterations with 

different participants in screening are then required, in order to validate the results of this 

Dissertation and, if necessary, find alternatives based on new issues that are raised, or even 

introduce new design techniques. One of these solutions can be achieved by using a prototype 

of AutoDiagnos. 

The main limitation of this work was that a focus group was not possible due to the busy 

agendas of physicians, which would benefit the work by allowing to discuss deeper the issues 

of screening related to this project that emerged during the interviews.  
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APPENDIX A: Protocolo Cientifico 

PROTOCOLO DOS CASOS DE ESTUDO 

Nuno Pinto, INESC TEC 

Introdução ao caso de estudo e propósito do protocolo 

Este caso de estudo insere-se num estudo sobre implementações de novas tecnologias no rastreio da 

retinopatia diabética, que está a ser conduzido pela Unidade de Inovação e Transferência de 

Tecnologia do INESC TEC. 

A implementação de novas tecnologias em qualquer área tem como objectivo o aumento da eficácia 

e melhoria dos processos. Nesse sentido realizou-se um estudo sobre o processo de rastreio onde foi 

caracterizado todo o rastreio, no qual foi identificado como uma área crítica a leitura das imagens, 

que devido ao processo moroso e que pode originar o reiniciar do processo para os utentes dos 

centros de saúde, esta situação descrita anteriormente costuma ser repetida na fase de tratamento 

pois em alguns casos os médicos irão fazer novos exames para garantir o diagnóstico mais correcto. 

Neste sentido pretende-se com este novo estudo, compreender melhor o serviço prestado pelos 

médicos oftalmologistas nestas duas fases do processo de rastreio, entender a sua experiência no 

dia-a-dia, os problemas que enfrentam e as limitações do actual processo. Contudo também junto 

dos mesmos profissionais pretendemos saber que tipo de ferramentas tecnológicas identifica que 

podem melhorar o processo de rastreio e a confiança que tem sobre os meios tecnológicos. 

Procedimentos de recolha de dados 

Quem entrevistar 

● Hospitais (leitura) – médicos que avaliam os resultados do rastreio  

● Hospital (tratamento médico) – especialista que recebe os utentes encaminhados para o 

Hospital depois do rastreio 

Previsão do número de entrevistas: Hospital (leitura): 2 a 3; Hospital (tratamento médico): 2 a 3. 

Previsão da duração de cada entrevista: 30 a 60 minutos. 

Plano de recolha de dados 

É esperado que a maior parte dos dados recolhidos seja proveniente das entrevistas conduzidas com 

base nas questões seguidamente apresentadas. É importante que sejam executadas entrevistas a 

vários intervenientes da mesma categoria profissional de cada instituição, sempre que possível, para 

garantir a validade científica dos dados recolhidos. As entrevistas serão gravadas sempre que 

possível, o que garante maior qualidade dos resultados da análise posterior ao caso de estudo. As 

entrevistas serão conduzidas por um a três investigadores, o que permitirá evitar enviesamentos de 

entendimentos de cada investigador. 
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Preparação das visitas/entrevistas 

As visitas/entrevistas aos profissionais estão sujeitas à disponibilidade dos entrevistados. Os 

entrevistados deverão ser informados antecipadamente sobre o propósito da entrevista, que só 

decorrerá com seu consentimento. Um termo de consentimento, que garante que os entrevistados 

têm toda a informação sobre a sua participação no estudo e que nele participam de forma 

voluntária, é incluído em anexo.  

Antes da entrevista, será dado um enquadramento do projeto aos entrevistados. Uma vez que a 

entrevista se focará em acontecimentos já passados, ainda que não há muito tempo, o 

enquadramento deverá ser feito com a antecipação necessária para os entrevistados se prepararem 

para a entrevista. 

Cada entrevista terá uma introdução geral ao projecto onde são colocadas questões gerais para 

compreender o processo de rastreio, questões específicas sobre o papel do entrevistado neste 

processo, a experiência no trabalho, conhecimento de tecnologias que possam melhorar o processo 

e a sua perspetiva sobre o grau de sucesso da adoção do rastreio.  

Estrutura do relatório do caso de estudo 

1. Introdução geral ao estudo 

2. Descrição do rastreio e contexto do caso de estudo (rede de organizações, resultado até à data…) 

3. Material desenvolvido 

3.a. História (resumo) do caso 

3.b. Modelo lógico do rastreio 

3.c. Lista de entrevistados 

3.d. Análise Multidisciplinar dos processos de Diagnostico e Tratamento 

3.e. Service Blueprint do processo actual 

3.f. Service Blueprint do processo a implementar 
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Entrevista ao Médicos Oftalmologistas responsáveis pelo diagnóstico 

 

● Quais são as tarefas que realizam no dia-a-dia para realizar um diagnóstico? 

●  A sua análise é feita em base de fotografia ou no conjunto de fotografias a cada utente? 

● Quais as maiores dificuldades que encontra nas fotografias enviadas no processo de rastreio 

dos centros de saúde e nas suas actividades posteriores? 

● Existe alguma percepção do atraso que existe actualmente no processo de análise das 

fotografias e respectivo diagnóstico? 

● Tem conhecimento de alguma tecnologia que o ajude no processo de diagnóstico? Se sim, 

confirmar qual o grau de confiança que tinha nessa solução. 

● No caso de existir um programa informático capaz de analisar as fotografias acha importante 

um programa de controlo ao processo, ou seja, manter este tipo de tarefa mas numa 

percentagem mais pequena? Se sim identificar valor junto do entrevistado. 

 

Entrevista ao Médicos Oftalmologistas responsáveis pelo Tratamento 

 

● Quais são as tarefas que realizam no dia-a-dia para realizar um tratamento? 

● Com base nos diagnósticos efectuados costuma mandar repetir algum exame para 

confirmar o diagnóstico? Essa situação ocorre com mais frequência em que tipo de 

classificação? 

●  Seria importante para si neste processo ter algum exame adicional para melhor 

diagnóstico da doença, como um exame com dilatação da pupila? 

● Que tipo de dificuldades encontra durante o processo de tratamento? 

● Se houver uma tecnologia com grande grau de confiança confiaria num diagnóstico 

feito com base nas fotografias sem dilatação da pupila? 

● Conhece algum estudo ou tecnologia que efectue este procedimento actualmente? 
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  APPENDIX B: Consentimento para processo de investigação 

CONSENTIMENTO INFORMADO, LIVRE E ESCLARECIDO PARA PARTICIPAÇÃO EM INVESTIGAÇÃO 

de acordo com a Declaração de Helsínquia1 e a Convenção de Oviedo2 

Por favor, leia com atenção a seguinte informação. Se achar que algo está incorrecto ou que não está claro, não 

hesite em solicitar mais informações. Se concorda com a proposta que lhe foi feita, queira assinar este 

documento. 

Título do estudo: Redesenhar o serviço de oftalmologia executado no âmbito do rastreio da retinopatia 
diabética. 

Enquadramento: Projeto de investigação no âmbito da Dissertação de Mestrado em Engenharia de Serviços e 
Gestão da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), orientado pelo Professor Doutor José 
Coelho Rodrigues, que envolve o estudo do serviço oftalmológico prestado no rastreio da retinopatia diabética. 
Foram seleccionadas para servir de casos de estudos Hospital S. João onde são analisadas todas as fotografias 
do rastreio e todos os Hospitais onde existe tratamento. O estudo implicará o envolvimento das várias 
instituições pertencentes às redes responsáveis pelas implementações dos rastreios: a Administração Regional 
de Saúde do Norte (ARSN), como entidade responsável e gestora da implementação e alguns Hospitais (H) 
pertencentes às redes, como entidades operacionais dos rastreios. 

Explicação do estudo: Neste estudo será utilizada a metodologia de caso de estudo. O estudo será composto 
pelo estudo da fase de diagnóstico e tratamento do processo do rastreio da retinopatia diabética. Dentro de 
cada caso de estudo haverá replicação das unidades de análise para confirmação dos dados observados. No 
caso do processo de leitura serão entrevistados médicos oftalmologistas do H. S. João responsáveis por este 
processo e médicos oftalmologistas de diferentes hospitais onde se efectua tratamento.  

É esperado que a maior parte dos dados recolhidos seja proveniente destas entrevistas conduzidas com base 
em tópicos ou questões centradas no processo do rastreio e a experiência dos intervenientes na fase de 
diagnóstico e tratamento. As entrevistas serão conduzidas por um a três investigadores. As entrevistas poderão 
ser realizadas presencialmente, caso em que os investigadores se poderão deslocar ao local de trabalho dos 
participantes, ou telefonicamente, consoante for mais conveniente para ambas as partes. As entrevistas serão 
gravadas sempre que possível, para garantir maior qualidade dos resultados na análise posterior. As entrevistas 
terão um tempo estimado de 30 minutos caso o profissional só participe numa destas etapas, 60 minutos caso 
participe nas duas. 

Cada entrevista será realizada uma única vez, com a possibilidade de ser necessário algum contacto posterior 
para confirmação ou complementação dos dados. A seleção dos participantes e das instituições a incluir no 
estudo será realizada com base em contactos já efectuados e novos contactos que se consigam obter. 

Está previsto que o estudo se conclua até Julho de 2017. Todas as gravações das entrevistas serão armazenadas 
num espaço de trabalho pessoal, protegido, até um ano após essa data. As gravações serão então destruídas. 

Os resultados deste estudo serão incluídos numa tese no âmbito do referido Programa de Mestrado. 

Condições e financiamento: Este estudo é financiado pelo INESC TEC (INESC Tecnologia e Ciência, antigo INESC 
Porto), instituição de acolhimento do investigador que conduz este estudo. A participação nas entrevistas é 
voluntária, pelo que o participante tem o direito de não responder a qualquer questão e terminar a entrevista 

                                                 
1

 http://portal.arsnorte.min-saude.pt/portal/page/portal/ARSNorte/Comiss%C3%A3o%20de%20%C3%89tica/Ficheiros/Declaracao_Helsinquia_2008.pdf  

2
 http://dre.pt/pdf1sdip/2001/01/002A00/00140036.pdf  

http://portal.arsnorte.min-saude.pt/portal/page/portal/ARSNorte/Comiss%C3%A3o%20de%20%C3%89tica/Ficheiros/Declaracao_Helsinquia_2008.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2001/01/002A00/00140036.pdf
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em qualquer momento por qualquer razão. Além disso, a permissão para gravar a entrevista poderá ser 
revogada em qualquer momento. Não serão comportadas compensações monetárias, financeiras ou outras de 
natureza material.  

Este estudo mereceu o parecer favorável da Comissão de Ética para a Saúde da ARSN.  

Confidencialidade e anonimato: A informação recolhida é confidencial. A identidade dos participantes não será 
revelada em quaisquer relatórios ou publicações resultantes deste estudo. Não serão usados os nomes dos 
participantes ou qualquer outra referência em concreto às suas pessoas. Todos os dados recolhidos serão 
exclusivamente utilizados para o presente estudo. Caso se verifique o abandono desta investigação os dados 
recolhidos serão eliminados no prazo de um mês após a comunicação ao entrevistado. Todos os contactos com 
os participantes serão realizados em ambientes de privacidade, procurando assegurar a confidencialidade das 
informações recolhidas.  

 

São endereçados os agradecimentos à ARSN pela abertura ao acolhimento deste estudo, pela facilitação no 
estabelecimento dos contactos e da disponibilização do tempo dos seus colaboradores, aos profissionais das 
unidades de saúde que se dispõem a ser entrevistados para este estudo, e ao INESC TEC por financiar este 
projeto, assim como providenciar os recursos necessários para o seu desenvolvimento. 

Para quaisquer dúvidas ou questões sobre o estado do estudo, em qualquer momento, é favor contactar: 
Nuno Pinto 
narpinto@gmail.com  
Tlm: +351 XXX XXX XXX  

Assinatura:  … … … … … … … … … ... … … … …... … … … … … … … … … … … … 

… … … … … … … … …... … … … …... … … … … … … … … … … … … 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

Declaro ter lido e compreendido este documento, bem como as informações verbais que me foram fornecidas 
pela/s pessoa/s que acima assina/m. Foi-me garantida a possibilidade de, em qualquer altura, recusar 
participar neste estudo sem qualquer tipo de consequências. Desta forma, aceito participar neste estudo e 
permito a utilização dos dados que de forma voluntária forneço, confiando em que apenas serão utilizados para 
esta investigação e nas garantias de confidencialidade e anonimato que me são dadas pelo/a investigador/a. 
 
Nome: … … … … … … … …... … … … …... … … … … … … … … … … … … 

Assinatura: … … … … … … … …... … … … … ... … … … … … … … … … … … …  Data: ……  /……  /……….. 
 

ESTE DOCUMENTO É COMPOSTO DE 2 PÁGINAS E FEITO EM DUPLICADO: 
UMA VIA PARA O INVESTIGADOR, OUTRA PARA A PESSOA QUE CONSENTE 
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          APPENDIX C: Interview 1 

Entrevistador 2 – Como surgiu este projecto, quais são as ideias iniciais? 

Investigador – … O projecto surgiu do facto da ARSN ter imensos dados sobre exames 

a pacientes com diabetes e que estavam ali parados, não estavam a ser utilizados para 

nada e então surgiu a ideia de tentar criar métodos para o rastreio da retinopatia diabética. 

Um dos problemas que surgiu nessas conversas foi que havia certas imagens que eram 

obtidas nos centros que não tinham qualidade suficiente para depois oftalmologistas 

analisarem e assim aparece a primeira tarefa analisar a qualidade das imagens. 

A ideia seria nos próprios centros termos um algoritmo nosso a correr para mal se 

obtivesse uma imagem corríamos o nosso algoritmo e verificamos se a imagem tem 

qualidade ou não, para caso não tenha ser obtida logo uma nova imagem. Passada essa 

fase temos a segunda tarefa que é detecção de retinopatia diabética, nesse caso dada uma 

imagem sabermos se ela tem retinopatia diabética e passada essa fase, como a retinopatia 

diabética tem diversos graus, tem se a última tarefa que classifica o grau de gravidade. 

… Entrevistador 2 – Classificar com base no rastreio da ARSN? 

Investigador – Sim com base na retinopatia, também existem outros dados mas para já 

só esses. 

Entrevistador 2 – Como se iniciou o processo de investigação, que procedimentos 

usaram? 

Investigador – o que foi feito até agora pelos outros centros de investigação, a tendência 

foi sempre em usar métodos chamados de feature engineering que basicamente tem se um 

apreciador que olhe para as imagens e juntamente com os médicos tentam aplicar 

algumas transformações e criar algumas features, umas características das imagens para 

chegar a essa classificação, o que nós tentamos fazer e que tem sido uma tendência a 

nível de investigação que foi basicamente usar os dados, ou seja a ARSN fornece nos as 

imagens com a classificação, ou seja para cada imagem nós sabemos se essa imagem tem 

patologia ou não, se tem qualidade ou não e qual o grau, e nós aplicamos métodos que 

aprendem a partir dos dados. Nós só fornecemos a imagem e a classificação e o próprio 

algoritmo vai aprender sozinho quais são as características da imagem. 

Entrevistador 2 – Como reversing engineering, ter um telemóvel feito e aprender como 

ele foi feito? 
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Investigador – Um bocadinho só que estes métodos são chamados de machine learning, 

são caixa negra no sentido em que nós não sabemos o que ele está a procurar nas 

imagens, só sabemos no final que ele classificou como sendo normal ou patológico, mas 

não conseguimos explicar porque é que ele tomou essa decisão. Também é uma das 

preocupações nossas de tentar abrir um bocadinho a caixa e tentar perceber um bocado 

porque é que ele tomou essa decisão. 

Entrevistador 3 – Com técnicas ou falando com os médicos? 

Investigador – Com técnicas, quais são as características que o sistema aprendeu sozinho 

que iniciam a doença e depois ai sim podemos falar com os médicos e perceber se essas 

características fazem sentido ou não. Mas isso ainda é muito preliminar nesta 

investigação. Mas para já é mais nesse sentido, criarmos métodos que aprendem com 

dados e que tomam uma decisão. 

Entrevistador 2 – Em que estado se encontra a tecnologia, em que estado estão essas três 

tarefas? 

Investigador – A tarefa de detecção foi iniciada em Maio de 2016, já temos alguns 

artigos submetidos, 3, temos bons resultados, já temos um método mas estamos agora a 

desenvolver por cima disso para melhorar resultados. Com o método que nos 

desenvolvemos já temos resultados ao nível do estado de arte, só que a diferença é que o 

nosso método aprende com dados e se nós conseguirmos obter mais dados os resultados 

serão ainda melhores. E já agora uma coisa que gostaria de focar é que estes métodos 

mais dados tivermos, melhores serão os resultados e como ainda estamos a receber 

imagens da ARS, nesse sentido é quase como uma vantagem competitiva. E o que 

interessa aqui é mesmo a qualidade dos dados e não tanto o método em si. Quanto mais 

dados tivermos melhor. A tarefa de qualidade está a ser iniciada agora e a de classificação 

também. Efectivamente está mais desenvolvida a parte de detecção. 

Entrevistador 3 – Essas fotografias que a ARS manda não tem erros de classificação ou 

não há forma de saber e confia-se? 

Investigador – Nós não sabemos. No formato dos dados a ARS tem os dados tem 

classificação ao nível do paciente, eles tiram 4 imagens, 2 de cada olho e o oftalmologista 

tem que dar o diagnóstico, qual o grau de retinopatia diabética e é essa a informação que 

nós temos. Normalmente trabalha-se sempre ao nível da imagem, ou seja ter uma 

classificação para cada imagem o que nos levou a fazer um trabalho que estamos agora a 

iniciar também é no qual médicos do Hospital São João vão anotar imagem a imagem, 

um conjunto de dados. 
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Entrevistador 3 – Vocês definiram? 

Investigador – Sim, ou seja, A ARS deu-nos algumas imagens, nós já vamos seleccionar 

e vamos fornecer aos médicos, eles vão anotar imagem a imagem nestes três níveis 

qualidade, presença de patologia e grau e vamos também num conjunto mais pequeno 

pedir também aos médicos para anotar onde estão as lesões nas imagens, que vai ser útil 

para principalmente na tarefa de determinar o grau. Mas isso é a universidade de Aveiro 

que esta a desenvolver e esperemos que o mais cedo possível os médicos comecem a 

anotar. 

Entrevistador 2 – Esta tecnologia foi desenvolvido só para a retinopatia diabética e não 

para outro tipo de problema? 

Investigador – Não, nem sequer para a questão do follow-up, a gente seguir o mesmo 

paciente. Entre nós já falamos que isso poderia ser interessante mas no projecto não esta 

contemplado esse tipo de tarefas, só mesmo rastreio de retinopatia diabética. 

Entrevistador 3 – Se estão a aproveitar tecnologias que já usaram noutros projectos ou 

estão a desenvolver tudo de raiz? 

Investigador – Para já foi tudo de novo mas de certa forma prevê-se que na tarefa de 

grading possa se utilizar uns métodos que já foram desenvolvidos em laboratório, como 

segmentação em vasos sanguíneos entre outros, mas para já foi tudo desenvolvido de 

raiz… 

Entrevistador 2 – Têm tido contacto muito próximo com a ARS e os médicos para o 

desenvolvimento deste projecto? 

Investigador – Temos tido um contacto tão próximo quanto possível, porque as vezes é 

difícil a comunicação, tive três contactos com a ARS e uma com médicos. Tem havido 

algumas trocas de e-mail. 

Entrevistador 2 – Têm tido algumas barreiras linguísticas? 

Investigador – Sim existe sempre essa barreira mas acho que para já o maior problema 

que temos encontrado é a falta de tempo dos próprios médicos e não tanto a barreira 

linguística… 
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Entrevistador 2 – Essas reuniões levaram a algumas alterações na tecnologia? 

Investigador – O que eu estava a fazer não mas vão surgindo alterações sobre mesmo a 

própria doença e algumas modificações no software que está a ser desenvolvido para a 

anotação, aquela questão dos médicos anotarem imagem a imagem como será esse 

software, como será a interface, onde não é necessário anotar, aí surgiram algumas 

modificações. 

Entrevistador 3 – Que tipo de modificações? 

Investigador – Tínhamos também aquele grading da maculopatia e nós não sabemos 

bem se só maculopatia só aparece em doentes com retinopatia diabética ou não e aí o 

workflow da própria aplicação mudava um bocadinho se nós só pedimos aos médicos 

para anotar a maculopatia depois sabermos se era grau 1, 2 e não com grau 0 foi nesse 

tipo. … Mesmo nas ferramentas de anotação para cada lesão se eles preferiram ter elipses 

ou contorno mais preciso e se é necessário diferentes ferramentas para cada tipo de lesão 

Entrevistador 3 – Eles já fazem essas anotações de momento? 

Investigador – A informação que eu tenho é que eles olham para as imagens e tomam 

uma decisão 

Entrevistador 2 – Tem ideia de como está a ser feito actualmente o rastreio? 

Investigador – A informação que tenho é que eles não têm nenhum tipo de processo 

automático, a informação que tenho é que o utente é chamado ao centro de saúde, são 

obtidas as imagens é enviado para o oftalmologista, o oftalmologista vê as imagens e faz 

o diagnóstico e depois toma-se a decisão. Depois chama se o doente e verifica-se se tem 

de fazer o tratamento ou não. 

Entrevistador 2 – Acha que esta tecnologia vai levar a que os médicos se adaptem e que 

capacidades têm de ter para usar a tecnologia? 

Investigador – Eu penso que não pois como está definido actualmente é quase 

totalmente automático, ou seja, o método faz o próprio diagnóstico e depois o médico 

pode confirmar ou não se está correcto. A nossa ideia de como isto poderia funcionar, era 

mais o doente chegava ao centro de saúde eram tiradas as imagens e o método verificaria 

se tem patologia ou não e se o método tiver uma grande confiança se aquele doente é 

saudável se calhar nem enviar para o médico e se tiver na dúvida ai podermos chegar essa 
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informação ao médico e qual é o grau que achamos que este paciente tem e ele pode 

confirmar ou não. 

Entrevistador 3 – Mesmo nessas em que há confiança em que não há nada, achas o 

método suficiente eficaz ou achas necessidade de os médicos irem controlando a 

qualidade dessas decisões? 

Investigador - Nós podemos testar o método em imagens teste e ver qual é a 

sensibilidade e a especificidade do método e tentar arranjar ali um ponto em que é 

aceitável dizer se nós quisermos isto vai haver esta percentagem de doentes com a 

patologia que não vão ser rastreados. E pode se ter aí um ponto em já seja aceitável ou 

não, ou arranjar mesmo um ponto onde dizemos todos os doentes, não vamos poder ter 

totalmente a certeza, mas virtualmente ter um ponto onde todos os doentes com patologia 

vão ser apanhados, mas só conseguimos excluir uma percentagem muito pequena e ai 

tinha de se ter uma conversa com ARS para se saber qual o compromisso. 

… 

Entrevistador – O método pode ser replicado para outros locais? 

Investigador – Sim desde que os dados têm o mesmo nível de qualidade. 

… 

Investigador – Nós identificamos que a ARS avalia do ponto de vista do doente com 

quatro imagens e estamos a tentar desenvolver isso. Dada a classificação do ponto de 

vista do paciente, nós conseguimos treinar o modelo que consegue classificar imagem a 

imagem. 

Entrevistador 3 – No fundo o modelo aprende os pontos que deve avaliar, …, como 

serão esses pontos, se esse ponto é patológico ou não, aprende com todas essas imagens e 

depois consegue reproduzir em imagens novas é isso? 

Investigador – Exactamente- 

Entrevistador 2 – Isto permite que haja um processo automático no rastreio? 

Investigador – Sim 
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… 

Entrevistador – A tecnologia permite eliminar o diagnóstico manual e só existir um 1% 

ou 2 % de controlo, permitindo libertar os médicos? 

Investigador – Sim, até porque o número de diabéticos está a aumentar e o número de 

oftalmologistas não está a aumentar, não está a acompanhar esse aumento. E nós 

pensamos que isto pode vir a ser útil pô-lo em zonas rurais que não têm tanto acesso a 

oftalmologistas e que são um bocado esquecidos e actuar mais nessas zonas. 

… 

Entrevistador 2 – Pelo que percebi ainda não conseguiram medir a qualidade dos 

resultados, ainda vão levar para o mundo real e testar a tecnologia? 

Investigador – Mais ou menos, nós temos um dataset, treinamos o modelo em 70% das 

imagens e temos 30% que o modelo nunca viu, ao qual podemos testar, sabemos que é 

razoável extrapolar esses resultados, estamos preparados para o mundo real, não é 

verdadeiramente certo mas é uma boa medida. Portanto nós temos esses resultados, que é 

isso que apresentamos em artigos, porque uma das coisas que poderia acontecer é o 

modelo simplesmente memorizar as imagens de treino e depois vê uma imagem nova e 

não saber o que fazer com aquilo, por isso é que nós treinamos com um dataset e 

testamos noutro dataset totalmente diferente para verificar o que ele generaliza. Mas sim 

não testamos no mundo real. 

Entrevistador 2 – Foi tudo testado em laboratório? 

Investigador - Sim. Com base de dados públicas. 

Entrevistador 2 – E os resultados foram favoráveis até agora? 

Investigador - Sim. 

Entrevistador 2 – Imaginemos que a tecnologia num caso de um paciente com patologia 

o algoritmo indicar que não tinha, faziam alguma alteração ou são aqueles casos de erro e 

a tecnologia emite algum relatório? 

Investigador – Não temos nada previsto. O que acontece é o modelo na realidade não dá 
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um resultado binário, é saudável ou patológico, dá-nos em certa medida de confiança, 

portanto 0,4, 0,8. Portanto nesse sentido nós conseguimos saber quais são as imagens, 

conseguimos saber se o modelo está bastante ou não confiante numa decisão ou pouco 

confiante, mas de resto não fazemos nada, para já não fizemos nada sobre isso, mas é 

uma questão interessante, mas não fizemos. 

Entrevistador - Em termos estruturais e informáticos é possível a análise da qualidade 

da imagem directamente no rastreio antes de entrar na base de dados? 

Investigador – Sim, é um bocado essa a ideia, logo no próprio Centro de Saúde temos 

logo qualquer coisa para avaliar a qualidade da imagem. 

Entrevistador 3 – E em termos de interface estão a pensar em algo ou desenvolver algo 

pelo menos do que já falaste? 

Investigador – Sim, mas isso é a Universidade de Aveiro que está a desenvolver toda a 

infra-estrutura vai ser tratada com eles pois já têm software para isso e para eles é muito 

mais fácil, nós teríamos de fazer de raiz. Nós aqui na Universidade do Porto ficamos com 

a tarefa dos próprios métodos. 

Entrevistador 2 – Já pensaram em melhoramentos futuros a tecnologia? 

Investigador – Sim, aquela questão de tentarmos fazer um follow-up, permitir ao médico 

dado um paciente ver os exames passados e perceber como é que é a evolução. Em 

termos de implementação uma coisa que se calhar é bastante interessante é depois de 

colocar o método no mundo real, ele continuar a aprender com os dados que os médicos 

vão produzindo, ou seja, em vez de ser um modelo estático, um modelo que continua a 

aprender naturalmente. 

Entrevistador 3 – Mas já estão a desenvolver nesse sentido ou terão de fazer algumas 

adaptações’ 

Investigador – Provavelmente serão necessárias algumas adaptações, não deve ser 

preciso fazer modificações muito grandes mas é preciso ter alguns cuidados com esse 

tipo de métodos, só para o caso de ele não desaprender coisas que tinha aprendido no 

passado e ter essa preocupação, mas não deve ser muito difícil. 

Uma coisa que deveria referir quanto a concorrência é que existem trabalhos recentes de 

Abril, Maio, que é a Google também está a trabalhar neste problema da retinopatia 
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diabética, tem a Deepmind que é uma empresa sediada em Londres que está a trabalhar 

com imagens OCT que são um bocado diferentes das imagens que nós trabalhamos aqui e 

que em Portugal não se fazem este tipo de imagens porque são mais caras, nós 

trabalhamos com imagens do fundo do olho, mas eles tem um protocolo com o hospital 

de Londres e depois vão fazer milhões de imagens também, e existe mesmo a Google que 

fez um teste em que pagaram a dezenas de oftalmologistas para fazer a anotação de 

imagens e tiveram centenas de milhares de imagens só que esses datasets são privados e 

conseguiram ter, pelo menos eles dizem que a performance do algoritmo esta ao nível dos 

oftalmologistas, ou seja é tão bom como um oftalmologista a fazer essa verificação, lá 

está é a diferença que eles têm de centenas de milhares de imagens para nós trabalhamos 

com uma dimensão mais pequena e termos de ter outro tipo de abordagem que eles não 

têm. 

Entrevistador 2 – Mas os resultados diferem do tipo de imagem e nem todos os países 

têm capacidade de ter imagens como o Grã-Bretanha, ou seja, é prejudicial esses dados? 

Investigador – Eu falei aqui foi de dois projectos, a Deepmind trabalha com OCT são 

imagens, dão mais informação que as imagens do fundo do olho só que são mais caras, 

portanto aqui em Portugal e praticamente em todo o lado, no processo de rastreio usa-se 

imagens do fundo do olho e depois os oftalmologistas se tiverem dúvidas em algum caso 

ai sim pedem o OCT. E esse é o projecto da Deepmind que ainda começou a pouco, que 

eles ainda não têm resultados. O outro projecto da Google usa imagens do fundo do olho 

como nós. 

Entrevistador 3 – Esse OCT é com dilatação da pupila é isso? 

Investigador – Não, as imagens da Google os retinógrafos tiram fotografias depois de 

dilatação da pupila. 

Entrevistador 3 – Ah, eles usam dilatação da pupila, é que as nossas não têm dilatação 

da pupila. 

Investigador – As nossas não. 

Entrevistador 1 – Por isso perguntei a capacidade de standardização. 

Entrevistador 3 – Isso é uma coisa importante para vós saberem e em termos de 

diferenciação faz muita diferença. As vossas imagens não há dilatação da pupila, aquilo é 

uma fotografia tirada instantaneamente num local escuro. E por isso é muito mais difícil 

fazer a avaliação e daí a dificuldade da ARSN em conseguir um sistema que fizesse a 
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avaliação como o vosso sistema vai fazer. Eles conheciam outros sistemas que faziam 

esta avaliação e portanto nãos ei se seria o caso da Google ou outros casos, mas era com 

imagens com dilatação da pupila em que a qualidade da imagem é muito maior. O 

rastreio é feito desta forma propositado pela ARSN para poder fazer a mais gente. 

Investigador – Isso explica a má qualidade de algumas imagens. Nós realmente 

identificamos uma grande quantidade de imagens com qualidade duvidosa. 

… A Microsoft também tem um projecto de retinopatia diabética na India. 

Entrevistador 3 – Normalmente os médicos que fazem o tratamento fazem o mesmo 

exame mas com dilatação da pupila novamente no hospital, para confirmarem aqueles 

resultados, porquês eles perceberam que a classificação não está muito precisa, aqueles 

níveis não está bem classificado pela dificuldade em ler a imagem, portanto não me 

choca que eles tenham de fazer isso, alguns também era por desconfiar de mais e notava-

se, mas outros não, só faziam isso de vez em quando e quando percebiam que não estava 

bem classificado. 
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       APPENDIX D: Interview 2 

Entrevistador 1 - … Actividades que são feitas ao longo do diagnóstico e tratamento? 

Nesse sentido no lado da sua experiência que situações faz, algumas situações que 

estejam a fazer diferente do manual,… alguma adaptação que tiveram de realizar e algum 

problema que detecte. 

Como recebem as fotografias em base informática ou manual 

Médico 1 – Recebemos as fotografias em base informática numa plataforma já existente 

usada em exames de radiologia, (é nos apresentado o programa informático), as 

fotografias as vezes abrem rapidamente outras vezes mais lentamente 

Entrevistador 1- As fotografias são analisados individualmente ou por doente? 

Médico 1 – Por doente, cada um dos olhos, sendo que fotografia exemplo não se 

consegue ler, depois tem situações em que o técnico tenta informar médica me de 

qualquer problema mas tem tal miose que também não consigo perceber mas será 

provavelmente uma catarata, …, nestas situações tenho de indicar que não consigo 

classificar 

Entrevistador 1 – será necessário nova fotografia para avaliar? 

Médico 1 – já houve mas depois foi modificado voltar a chamar o utente para repetir as 

fotografias, o que acontecia é que quando as fotografias eram más, eram geralmente más 

porque ou o doente não colaborava ou não tinha meios ou tinha catarata, mobite ou 

qualquer coisa que dificultava a realização da retinografia, eram chamados para repetir e 

as fotografias ficavam na mesma de muita má qualidade, não sei se chegando esta 

informação ao médico assistente como ele reencaminha estes casos, no meu entender 

nestes casos em que não se consegue ler deveriam ser encaminhados a consulta porque 

pode muita coisa acontecer, isto é um rastreio nós não conseguimos saber direito o que se 

passa mas pode haver situações que devem ser vistas com outros olhos, não ao rastreio 

mas a consulta no hospital. 

Entrevistador 1- Aproveito para perguntar se tem ideia do número percentagem de 

fotografias que não são possíveis de classificar? 

Médico 1- Não. Não tenho contudo mas são pouca, …, e eu acredito que aquelas que não 

se consegue ler são por dificuldades técnicas e não por mau manuseamento. 
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Entrevistador 1 – Tem algum percepção do atraso do diagnóstico as fotografias que 

ainda tem para analisar 

Médico 1 – Tenho, estamos agora a ler as não prioritárias de fim de Novembro, portanto 

estamos quase em Dezembro. Mas atenção que houve 2, 3 ou 4 meses em que não foram 

lançadas nenhumas fotografias por algum problema da FIRST ou outra coisa qualquer. E 

portanto em 2 ou 3 meses foram lançadas imensas fotografias que tinham sido feitas nos 

meses passados, portanto houve um período em que não tínhamos leituras para fazer e 

depois tivemos uma avalanche e tivemos dificuldade em, mas não temos nenhuma 

prioritária. Quando o técnico vai fazer as fotografias e encontra alguma alteração 

classifica como leitura prioritária, portanto serão doentes que poderão ter patologia grave 

ou não, o técnico não consegue distinguir, de qualquer maneira são essas as primeiras a 

ser lidas e são lidas em 1 ou 2 semanas, prioritárias não temos nenhumas, temos é leitura 

não prioritárias que em princípio não terão urgência em ser vistas. 

Entrevistador 1 – Alguma dificuldade no tratamento? 

Médico 1 – Há, o protocolo prevê a realização de angiografias e o laser mas na 

actualidade o edema macular não se trata com laser, trata-se com injeções intravítreas e o 

protocolo que ARS tem, Injecções intravítreas angiogênicos corticóides vária um 

bocadinho com a situação e a ARS não contempla esse procedimento, portanto os doentes 

que surgem com edema macular tem de ser transferidos para a consulta para serem 

tratados através da consulta porque de outra forma seria má prática e portanto eu não sei, 

eu não consigo ter um doente com edema macular devolvê-lo ao rastreio e para repetir a 

fotografia daí a meio ano portanto acabamos por ficar com ele no serviço. Nos outros 

serviços não sei como funciona, sei neste. … muitos, muitos diabéticos precisam de 

tratamento com injeções intravítreas, injeções que são repetidas portanto não é uma 

injecção. 

Entrevistador 1- Entre o diagnóstico e o tratamento normalmente pelo que me apercebi 

pode ser repetido os mesmos exames já feitos,…   são feitos pelo doente o mesmo tipo de 

exame mas com dilatação de pupila? 

Médico 1 – Os doentes depois claro quando nós os vamos observar eles são dilatados e 

uma coisa é o que aparece na retinografia outra coisa é a necessidade que muitas vezes de 

confirmar o diagnóstico, para confirmar o diagnóstico temos muitas vezes de fazer muitas 

vezes angiografia não é só retinografia mas a angiografia em que se injecta um corante 

fluorescente e vemos qual é o comportamento dos vasos da retina se há fuga de corante se 

há acumulação de corante na mácula, se há neovaso, que as vezes nãos e vêem na 

retinografia e existem, antes de iniciarmos o tratamento com o laser. Portanto um 

tratamento muito agressivo, portanto tem de nos munir de exames subsidiários que 

confirmem o diagnóstico e que confirmem a necessidade do tratamento. 
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Entrevistador 1 - do ponto de vista do doente não é uma repetição é um outro exame? 

Médico 1 – è um outro exame, embora se repita as retinografias a angiografia o doente 

não faz em rastreio, faz depois cá dentro 

Entrevistador 1 – Se tem algum conhecimento prévio de alguma tecnologia que faça a 

análise automática? 

Médico 1 – Pois tenho ouvido falar nuns programas informativos que contam os 

microaneurismas, depois se mudaram de sítio, se desapareceram ou aumentaram, mas não 

sei, não tenho… 

Entrevistador 1 – (após breve explicação da tecnologia) Tem confiança na leitura 

automática? 

Médico 1 – Confesso que não tenho 

Entrevistador 1 – Certo, e se há existir esse sistema informático, se como médica 

necessitaria de ter alguma percentagem de controlo, haver um análise manual para 

controlo do sistema? 

Médico 1 – a funcionar como uma leitura automática tem que haver controlo, eu tenho 

algum receio confesso, já nos rastreios é possível que nos escape um não falso negativo 

com leitura automática admito que a probabilidade de erro não seja, e o facto de retirar 5 

exemplos para verificar se a máquina está a classificar bem esses 5 fico sempre na dúvida 

se está a classificar bem os outros 95, não sei se é uma visão um bocadinho retrógrada, 

porque enfim a tendência actual é de inovar, por tudo mecanizado. 

Entrevistador 1 – Outra questão em termos de tratamentos, o tratamento intravítreo … é 

realizado para substituir os lasers? 

Médico 1 – Na atualidade praticamente não se faz laser macular, faz-se em lesões muito 

afastadas da fóvea, não é muito seguro, há uns anos fazia-se era o que havia, sabemos que 

tinha riscos mas não havia outro. Na atualidade é quase má prática fazer a laser… 

Portanto o que está protocolado pela ARS e os serviços falta isso, foi feito há alguns anos 

e não se contemplou e falta. 

Entrevistador 1- Quanto tempo tem para efectuar as análises, quanto tempo se dedica a 



Redesigning the ophthalmology service in the diabetic retinopathy screening program 

60 
 
  

isto? 

Médico 1- É assim agora tenho o programa aberto e enquanto vejo um doente, acabo de 

ver o doente e chamo o próximo, vejo um ou dois exames, mais quando tenho prioritários 

para fazer e me preocupo com isso, mas dedico algum tempo mas fora daqui porque 

tenho acesso vpn e portanto em casa e portanto faço bastantes leituras ao fim-de-semana 

mas portanto é fora daqui, por que aqui com a confusão das consultas dá menos. Aliás 

houve um período que também levou a que tudo isto se atrasa-se em que este hospital 

nãos ei os outros deixou de ter vpn e nós também e portanto só era possível fazer as 

leituras aqui, como é previsível eu e os meus colegas temos algum tempo ocupado 

também lá fora marcações e coisas programadas que não se abandona para vir para aqui 

uma tarde fazer as leituras. Toda a gente tem meia hora em que pode fazer isto ou fim-de-

semana mas sem acesso a distância. 

  

Entrevistador 1 – é um trabalho fundamentalmente fora-de-horas e voluntário? 

Médico 1 - precisamente fora-de-horas 

Entrevistador 1 – Depois da leitura é enviado um relatório para o centro de saúde? 

Médico 1 - Exacto, pelo centro de saúde, eu tenho alguns doentes que me aparecem com 

o relatório que receberam em casa pelo correio que nãos ei se acontece isso em todos os 

centros de saúde, eu creio que a leitura seria um sinal ao doente lá no Centro de Saúde ao 

qual o médico terá acesso. Mas há doentes que recebem o relatório impresso a dizer que 

com o resultado do seu rastreio não tem necessidade de tratamento … contudo nãos eis e 

encaminham todos se o doente recebe que precisava de tratamento, o doente recebe 

aquilo mas não sabe o que fazer. Mas o que são desta área vem uma lista dos que são 

necessários marcar e uma administrativa marca e os médicos que fazem laser recebem 

estes doentes extra agenda, isso é que é verdadeiramente voluntariado, e o doente faz a 

primeira consulta, há casos em que se enquadra e tem logo de iniciar o laser, há casos em 

onde se faz a angiografia e inicia-se o laser, outros casos que não precisam de tratamento, 

são lidos no rastreio como precisam porque tem hemorragias e fica na dúvida se tem mais 

lesões de que as que são visíveis e não deixar escapar falsos positivos a gente chama e 

verifica se realmente não precisa e aí devolvo ao rastreio ou fica com eles quando são 

situações não proliferativas graves e não necessitam logo de ir para fotocoagulação, varia 

um bocadinho. 

Entrevistador 1 – Também há alguns utentes que são acompanhados por médico privado 

e não efetuam tratamento? 
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Médico 1 – há muitos que tem médicos privados mas de facto o tratamento da diabetes 

em medicina privada, a retinopatia diabética e edema macular é muito dispendioso para o 

doente, mesmo para doentes convencionados, porque as injecções intravítreas tem de ser 

repetidas e depois tem que ser feito o controlo e ter de repetir, acaba por ficar bastante 

dispendiosa e os doentes por questões económicas não conseguem fazê-lo em medicina 

privada. 

…Os técnicos que vão fazer os rastreios são dos vários serviços de oftalmologia… 

…o doente vem e acaba por ser absorvido na consulta porque na actualidade é muito 

difícil que o doente seja tratado só no âmbito do rastreio, no âmbito dos procedimentos 

que estão previstos 

Entrevistador 1 – Para si o que está a funcionar no rastreio é a parte inicial? 

Médica 1 – O rastreio mesmo porque depois o tratamento mesmo falta estar protocolado, 

falta fazer um OCT, uma microfotografia óptica e é isso que nos permite detectar o 

edema macular, confirmar o edema macular e se depois de fazer as injecções é feito um 

OCT para verificar se o edema diminui ou não diminui, se respondeu ou não respondeu e 

isso também não está previsto, portanto os doentes que vêm do rastreio com necessidade 

de tratamento acabam no nosso serviço ou no Santo António nos outros não tenho 

conhecimento directo mas há a necessidade de os absorver na consulta. (demonstração 

gestual do aumento de volume de consultas para o horário já previsto) … Os doentes se 

não fosse o rastreio viriam para a consulta geral, em vez de fazer uma fotografia, vinham 

a consulta geral, eram observados na consulta geral e eram encaminhados para uma 

consulta de retinopatia diabética se eles tivessem necessidade para isso, se não é de uma 

forma é de outra, não é o rastreio que condiciona este problema na minha leitura, é a 

epidemia de diabetes do século XXI, o mundo de diabéticos tem aumentado imenso e a 

subida de vida dos diabéticos também, depois se vivem muitos anos, tem muitos anos 

para desenvolver lesões, quando a mortalidade era menor, morriam mais cedo … 

Entrevistador 2- Aceitaria que a tecnologia fosse um auxiliar e que depois permitisse 

analisar com mais cuidado? 

Médico 1 – Tudo que seja para auxiliar é bem-vindo, estão me a pedir para dar uma 

opinião no abstracto. 

Entrevistador 2 – Nunca foi contactado pela ARSN? 

Médico 1 – Não, creio que foi outro médico … crei-o que na altura foi outro software 
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que se a imagem não fosse perfeita não serviria 

Nova descrição sobre a tecnologia desta vez do Entrevistador 2 

Médico 1 – Há imagens que não são perfeitas e que nós conseguimos ler pela nossa 

experiência… 

Entrevistador 2 – Aqui também há a questão ética o doente pode saber que foi 

diagnosticado pela máquina e não pelo médico? 

Médico 1 – Pois pode, mas o médico validar as leituras automáticas também é estranho o 

médico pode dizer ou verificar que no número de situações que comparou estava 

semelhante mas é estranho responsabilizar se por todas de uma vez, logo tem de ser 

assumido que a leitura automática revelou que tinha ou não tinha, não sei como isso irá se 

processar. 

Médico 1 – por exemplo este doente tem aqui estas lesões branquinhas também tem aqui 

na área macular que eu não tenho dificuldade nenhuma em classificar como drusas e 

portanto isto não tem nada a ver com diabetes e portanto não lesões de retinopatia 

diabética, e eu não sei se uma máquina distingue. 
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          APPENDIX E: Interview 3 

Médico 2 – A questões de base que estão erradas no programa de rastreio … do próprio 

diagnóstico, do diagnóstico de dizerem que a pessoa não tem nada e não precisa de ser 

tratada e estar a ser tratada, eu sei e estou a lembrar-me de uma doente e já tinha 

detectado isso na base do programa de rastreio. 

Entrevistador 1 - Serão os falsos negativos e falsos positivos? 

Médico 2 – Não, pelo facto é que só a base, uma das coisas o doente está fotocoagulado, por 

exemplo, que já esteja tratado só por uma retinografia não se consegue saber por exemplo 

se ele tem edema macular como era o caso e doente teve alta, precisava de ser tratado e 

era uma doente que é tratada com grande peso para o hospital até com injeções 

intravítreas e com gravidade até. 

Entrevistador 1 – Qual é o preço das injeções intravítreas, pessoas que optem pelo privado? 

Médico 2 – Incomportável, oscila entre os 700€ e os 7000€ dependo do tipo de injecção, há 

por exemplo injeções com duração aproximadamente de 4 semanas, mais ou menos 

depois dependo do caso, depende depois da patologia, mas se precisarem todos os meses 

supostamente, o que é a partida o menor tempo necessário, em termos de segurança é o 

que se protagoniza mas podemos dar em menos tempo, por isso podem ir de 700 a 800, a 

volta disso. A outras mais caras mas dão se menos vezes por mais períodos que vão entre 

os 2000 a 5000 euros 

Entrevistador 1 – No tratamento actualmente é feito um OCT inicial é dado o tratamento e 

depois um novo OCT para confirmar a evolução? 

Médico 2 – E uma angiografia de base, depende da situação, mas quando clinicamente 

achamos necessário mas só por vezes 

Entrevistador 1 – Pelas informação recolhida a angiografia seria do ponto de vista do doente 

uma repetição do exame do rastreio, mas não, serve de confirmação ao médico? 

Médico 2 – Eu lembro me de doentes que nem sequer tinham diabetes, um ou dois casos, 

foram poucos e isso pode ser um erro qualquer do sistema, e havia doentes diabéticos 

sem lesões de retinopatia diabética, se olho para o fundo e não vejo nenhuma lesão, ali 

nem sequer vou pedir angiografia a esse doente ou se tiver muito pouquinhas lesões ou eu 

ache que muito pouco, mas regra geral se a retinografia for bem lida e tudo bem feito é 
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para todos. 

Investigado 1 – O rastreio previa o tratamento a laser mas os Hospitais adaptaram-se? 

Médico 2 – Isso para nós não interessa nada já fazemos o que temos de fazer, pode ser o caso 

há doentes que só precisam do laser, há doentes que nem precisam de tratamento, muitos, 

eu tinha isso em percentagens que chegamos a fazer uma contagem, a mácula diabética 

anda a volta dos 30 e poucos por cento que são esses os que precisam de injeções em 

regra geral e alguns precisaram de laser e outros não precisaram de nenhum tratamento. 

Entrevistador 1 – Normalmente o tratamento a laser é feito na zona mais afastada da zona 

macular? 

Médico 2 – Sim, pode ser focal, e pode ser na área macular 

Entrevistador 1 – Pode me descrever como é feito o tratamento a um doente? 

Médico 2 - … A primeira coisa que há para fazer é o exame completo, a retinografia é o 

menos, é muito importante para mandar vir o doente mas o aspecto de olhar para o doente 

sob dilatação, ver com a própria visão e depois no próprio dia temos a facilidade de fazer 

o OCT que nos permite logo ver se o doente tem edema macular ou não, se não tem 

edema macular não quer dizer que esteja bem, até porque pode ter neovasos e não edema 

macular e implicar tratamento de laser bastante intensivo, sem a necessidade até as vezes 

de injecções, não é regra mas pode acontecer. E depois depende disso, depende depois do 

resultado da angiografia, a angiografia é que nos diz depois se um doente, qual o grau de 

irrigação da retina, da isquemia e se de facto tiver neovasos a indicação formal do laser e 

se tiver isquemia, eventualmente sim, depende do estado macular ou por ai, só vigiando e 

depende. 

E o tratamento se tiver edema, se for um edema focal as vezes fazemos só a laser mais longe 

da mácula, se for pequeno muitas vezes fazemos só isso. Se for edema macular central 

temos de fazer injecção primeiro, é assim o estado da arte, e só depois é que faz o laser e 

mesmo muitas vezes se tiver neovasos ou isquemia e se tiver edema tem que fazer 

injecção e muitas vezes aproveitamos o período de janela para fazer o laser. 

Entrevistador 1 – A angiografia que é feita inicialmente serve para confirmação ou para 

confirmar o grau de gravidade ou algo específico? 

Médico 2 - … no início se ele tiver um número de lesões razoáveis faz logo, a maior parte é 
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para fazer logo, as vezes se tiver poucas lesões mesmo muito poucas, um ou dois 

microaneurismas, não tem edema isso sim pedimos facilmente o OCT, pede-se o OCT. 

Se não tiver edema se tem um ou dois microaneurismas e se não tem mais nada em lado 

nenhum não vai fazer angiografia. Se tiver indícios de ter a retinopatia com alguma 

gravidade ligeira ou moderada pede-se sempre. A partida será, é muito mais seguro e 

nada mais agressivo que isto. 

Entrevistador 1 – è costuma efectuar angiografia ou exames com dilatação da pupila em 

qualquer doente seja qualquer classificação? 

Médico 2 – Não, se realmente não tiver lesões ou muito poucas lesões e não tiver edema 

macular, em princípio se tiver algumas  uveítes só para verificar se aquele microaneurisma 

está a vazar, se está a deixar passar líquido para a retina ou não, mas nesses doentes não 

se pede, mas é raro. 

Entrevistador 1 – Que tipo de dificuldades encontra no tratamento, se calhar nenhuma por 

causa de usarem o processo de hospital? 

Médico 1 – Nós fazemos o que estamos a toda a gente. Em relação a isso é sempre o 

problema do dia-a-dia, é difícil marcar as exames, é difícil marcar os tratamentos, é 

difícil tratá-los mas a gente tem de se orientar. 

Entrevistador 1 – O hospital está a absorver dentro da capacidade que já tem os doentes do 

rastreio ou depois limitam os doentes normais? 

Médico 2 – Não, não, nós tratamos tal e qual os outros 

Entrevistador 1 – O Hospital atende 50 doentes e nesse espaço atende mais 5 do rastreio, ou 

atende dentro dos 50 também os do rastreio? 

Médico 2 – Nós tratamos conforme o grau de importância para tratar aquela pessoa, eles 

entram no globo total. 

Entrevistador 1 – Outro Hospital está absorver mais doentes na capacidade que tem isso 

acontece aqui? 

Médico 2 – Eventualmente sim, normalmente são abertas vagas, se aquela vaga do rastreio 

não é preenchida, preenche-se não faltam doentes para a gente vê. É preciso abrir vagas 
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do rastreio eu nem sei se isso é contabilizado dessa maneira, a gente precisa de abrir a 

vaga abre-se a vaga, tira-se de outros doentes se for preciso, porque temos acesso a 

[plataforma informática que gere] e se a gente os trata a mais, isso já é um problema 

nosso do nosso excesso de zelo e preocupação. Mas na primeira entrada é marcada uma 

consulta nas vagas que cada médico tem. 

Entrevistador 1 – Tem alguma ideia de algum estudo ou tecnologia que faça a leitura da 

retinopatia de forma automática? 

Médico 2 – Não. Não acho que exista. 

Entrevistador 1 – E teria confiança numa máquina a fazer leitura da retinopatia diabética? 

Médico 2 – Não 

Breve explicação de estudos já existentes deste tipo de tecnologias 

Entrevistador 1 – No caso da leitura ser feita por uma máquina, qual a percentagem de 

controlo que pretenderia ter …? 

Médico 2 – Isso provavelmente teria de ser aferido, fazer um estudo e ver os falsos positivos 

e negativos que tem, e não pode existir falsos negativos, isso é que não pode haver e a 

partir daí desenhar a utilidade do uso da máquina. 

Entrevistador 1 – Os médicos não tem noção destas plataformas informáticas? 

Médico 2 – não, basta não termos experiência com isso e não termos propriamente feedback 

de resultados, mas já ouvi falar já, mas não sei nada de concreto. 

Entrevistador 1 - O doente que é diagnosticado com retinopatia pré-proliferativa é 

acompanhado no tratamento ou terá sempre novo diagnóstico? 

Médico 1 – Eu particularmente acompanho esses doentes, a não ser que tivesse alta por não 

ter nenhuma indicação, como já lhe disse apanhei casos que nem sequer diabéticos eram, 

tive outros doentes com outras patologias que não eram diabetes, … ou trombose venosa 

que não eram lesões de diabetes e esses doentes foram encaminhados em conformidade, 

mas os diabéticos continuei sempre até que tivesse, é muito difícil dizer a um doente que 

está fotocoagulado está tratado e sem edema não precisa de mais nada, isso não é assim. 
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Entrevistador 1 – Já lhe aconteceu o doente vir com o papel com o resultado do rastreio a 

confirmar necessidade ou não de tratamento? 

Médico 2 – Não nunca me aconteceu isso, já me aconteceram mil e uma peripécias, uma 

delas é dos doentes essa muito muito recorrente são seguidos cá e são chamados ao 

rastreio, alguns deles eu digo por favor não vão, vão lá perder tempo e gastar tempo aos 

que estão a fazer, mas muitos vão, são chamados apesar de já serem seguidos no âmbito. 

Entrevistador 1 – Não há cruzamento da informação dos que estão a ser tratados e o doente 

não contacta a avisar? 

Médico 2 – Não e os doentes acabam por ir pois pensam que é melhor ir. 

Entrevistador 2 – Se a tecnología permitir esse cruzamento era benéfico? 

Médico 2 – Era muito benéfico e não só desse tipo de dados, mas também há doentes que 

quando vem ao rastreio, que vem também por aquele motivo de ter medo de ter mesmo 

que ir, que depois podem ser abandonados o tratamento isto ou aquilo e que são já 

seguidos noutro hospital, ou que tem o seu médico que estão orientados e vêm na mesma. 

E portanto, isso também não é, até podia ser facilmente dito quando o doente vai fazer o 

rastreio podiam dizer o Senhor já tem seguimento? Já, então não precisa de ir ponto. 

Entrevistador 1 – Supostamente a informação de acompanhamento está no Manual? 

Médico 2 - Mas eles vêm, recebi muitos doentes, agora não sei já não recebo há algum tempo, 

mas 2012 e 2013 vinham imensos doentes com essas circunstâncias. E ultimamente 

também ainda vieram 

Entrevistador 1 – A doença em causa pode ser reincidente? 

Médico 1 – è o que estou a dizer, esse caso em particular e um dos critérios do rastreio, um 

doente estando fotocoagulado da retinografia não há mais espaço para laser é para ter 

alta, isso é um disparate é um absurdo completo, pode ter um glaucoma neurovascular 

pode estar a cegar e vai cegar, e alta a um doente não se pode dar. É impossível. E tenho 

um caso lindíssimo, se quiserem, guardei porque acho e quem fez a leitura da retinografia 

é uma pessoa credenciada. 

Entrevistador 1 – Pode explicar por favor? 
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Médico 1 – Sim uma doente está fotocoagulado, mas isso está lá e já me tinha apercebido, e 

eu disse eu devo viver num outro mundo para porém este critério aqui como um critério 

de alta, um doente que está tratado, esta fotocoagolado, como se fosse o único tratamento, 

não é, e se travasse a doença e não trava o doente continua a ser diabético e infelizmente 

os factores físico-químicos e metabólicos continuam lá e as coisas continuam a existir. O 

doente foi ao programa do rastreio e recebeu uma cartinha a dizer que tinha alta e ela 

depois veio a minha consulta, tinha já uma injecção marcada mas tratamentos agressivo, 

está a ser seguida já com isso já fez vitrectomia e quer dizer, ela disse isto «oh doutora 

veja isto é para se rir» e eu ri-me disto, e disse nada que me espante porque já tinha visto 

isso, é uma coisa que está mal de base, esse critério devia ser eliminado. 

… 

Entrevistador 1 – A doença poderá no futuro ter manifestações diferentes no olho? 

Médico 2 – Não, agora em relação a máquina, ela tinha de fazer primeiro duas coisas, 

primeiro ver a retinografia e a OCT também era importante. O OCT e depois há outra 

questão de não consegue muitas vezes, a neovascularização da retina, muitas vezes a 

doente que não tem edema, têm neovasos e isso não se vê. Podem as vezes estar muito 

periféricos e pode ser que a fotografia não apanhe, são coisas muito raras mas muito 

graves para deixar passar. Aliás aí também parece que a máquina devia estar perante uma 

situação de detectar que o doente tinha tratamento ou que já tinha retinopatia nalgum 

momento grave e não podia deixar passar isso, se não isso estaria nas anotações da 

máquina. 

Entrevistador 1 – O olho humano difere com base na raça ou influência para haver grandes 

alterações na retinopatia diabética? 

Médico 1 – Por exemplo as grávidas durante o período de gravidez têm uma progressão da 

doença muito grande, é raro mas são as grávidas com retinopatia são raras mas essa é 

uma das condicionantes, depois há a questão genética, mesmo sem ser a questão da raça. 

A raça negra talvez um bocadinho mas não assim para fazer uma generalização. … É 

mais genético, ou às vezes aquela pessoa, existe carga genética na diabetes tipo 2 mas 

não é matemático que tenha diabete tipo 2 nem que vá ter e a forma da gravidade de 

manifestação da doença também não conseguimos prever, eu pessoalmente não tenho 

nenhuma, e imaginem esses diabéticos, geralmente a minha consulta está cheia desse 

género de doentes e não tenho assim um poster familiar sobre a relação com a doença e 

não dá para fazer uma correlação. 

Entrevistador 1 – Quanto tempo demora o tratamento a um doente de retinopatia diabética? 
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Médico 2 – É muito variável. 

Entrevistador 1 – Um mínimo e um máximo consegue indicar? 

Médico 2 – O Tratamento se for, se tiver apenas um edema macular focal pode precisar só de 

um tratamento mínimo mas depois precisa de um follow-up muito apertado, a seguir 

nunca mais vai ter alta. Se tiver edema macular depende e se tiver neovasos, às vezes 

demoram anos. Os doentes graves demoram anos a controlar, não se pode dizer, faz-se o 

laser, não é assim. Anos e alguns não os conseguimos estabilizar. … O período de 

tratamento nestas coisas não para, dar alta a um doente pode se pensar nisso quando se 

tem o doente estável há anos, quer dizer os diabetes estáveis, uma pessoa pode assumir 

que esse doente vai estar bem, mas não é a regra. É muito difícil ter os doentes assim. 

Entrevistador 1 – Dos tratamentos previstos no manual o único que esta a ser feito é o laser 

focal? 

Médico 2 – O laser focal. Eventualmente o laser periférico também pode acontecer, também 

pode haver para as fotocoagulações, mas são mais releváveis, normalmente depois 

quando há edema. … Apanho alguns doentes para fazer fotocoagulações sem necessidade 

de injecções e não foi só focal 

Entrevistador 2 – Se a tecnologia permitir cruzamento de dados sobre o doente considera 

importante manter-se informação sobre o diagnóstico, acompanhamento e tratamento ao 

doente? 

Médico 2 – As bases de dados eram um mundo ideal até para tudo. Para analisar dados e ver a 

qualidade do que estamos a fazer, etc. Que só nós não temos tempo a não ser por auto-

vontade de fazer as coisas melhores, mas no dia-a-dia escrevermos processo, escrever no 

computador, agora não temos processos praticamente, mas é preciso os procedimentos, 

mais não sei o quê, o computador, passar receitas e mais uma base de dados, mas seria o 

ideal, isso seria o mundo ideal. 

Entrevistador 1 – Processamento de dados com os vários anos 

Médico 2 – Isso era. 

…. 
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Médico 2 – Eu posso dizer que nem olho para as retinografias, para já no início até podia 

olhar mas depois nunca conseguia olhar para elas porque não abria a retinografia e tinha 

de ir continuar a consulta, portanto fazia o exame através dos meus olhos e com a 

dilatação no fundo. A retinografia ajuda mas as vezes a maioria dos meus doentes não 

conseguia abrir as retinografias. … Na prática faz-se sempre o exame … no rastreio é 

fundamental não deixar passar ninguém, isso é que é o fundamental e acho que alguém 

não tenha sido referenciado, isso é que é o fundamental num rastreio. È melhor por 

excesso que por defeito. 

Entrevistador 1 – Sente que há doentes que não tenham noção suficiente quando vêm ao 

hospital e não querem ser examinados? 

Médico 2 – Não. A única coisa é de eles serem seguidos noutro sítio e de virem cá. E 

poderem voltar ao sítio onde estavam a ser seguidos que já conheciam e etc. Mas nunca 

tive assim ninguém que tratei. 

… Entrevistador 1 – Esta última pergunta deve-se que na fase de rastreio as fotografias que 

aparecem como não classificáveis deve-se a falta de colaboração do doente. 

Médico 2 – Desconhecia esse motivo de motivação, mas acredito que sim se não colabora. 

… Médico 2 – Eu não me lembro de ver um doente assim, dos doentes que tivemos se calhar 

já estão seleccionados e já se materializaram e pronto nunca tive esse problema … 

Entrevistador 1 – Como é chamado a um hospital já pensa diferente … 

Médico 2 – Se calhar é isso. No privado as vezes pode haver, no privado recebemos mais 

doentes referenciados com patologia, e muitas vezes os doentes sendo diabético eu 

pergunto vem preparado, sabia que o doente diabético tem que ser visto pelo menos uma 

vez por ano, há não sabia, essa é a primeira coisa, e sabe sempre que vier a consulta ou e 

melhor de tudo ele a dizer sempre que vier a uma consulta de oftalmologia deve vir 

preparado para fazer uma avaliação connosco e não deve ir a conduzir, portanto eu 

explico lhe tudo isto. E nessas alturas ainda não sei se eles têm retinopatia, ainda não fui 

ver e sei que eles não estão minimamente preparados para nada. Estão despreocupados e 

depois normalmente a maior parte desses doentes felizmente apanho poucos inaugurais 

assim de fora, apanhei um caso ou outro e portanto são doentes muito complicados, e só 

mais nessa primeira abordagem do que a população em geral que acredito que não 

perceba muito aquilo que pode acontecer. Não têm sensibilização. 

Entrevistador 2 – O próprio rastreio da diabetes já sofre muito por defeito. Há muita gente 
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que tem e não conhece. 

Médico 2 – Sim e não valorizam. 

Entrevistador 1 – E é uma doença que não tem fim num futuro próximo. 

Médico 2 - Pois não. Eu acho que se resolvia muita coisa até pela forma da alimentação, 

muita coisa pela parte do marketing que se faz e não se faz. E era por aí. 

Entrevistador 1 – Deveria ser implementado um plano de marketing antes de uma 

tecnologia? 

Médico 2 – Eu acho que sim, embora também os doentes já se fala mais dos diabetes do que 

se já falou, mas nunca é demais porque as pessoas como não vêem bem, não se 

apercebem do mal que pode ser. Ou tenho os diabetes não controlados, como se fosse 

uma fatalidade, mas também como estão bem, mas eu e toda a gente tento explicar-lhes 

que não imaginam o que pode vir do problema. E eles não imaginam, se não forem ao 

médico não imaginam. 

... 

Médico 2 - Dos doentes que estão fotocoagulados serem considerados um doente com alta do 

programa e é um perfeito disparate. … E aquela de coisa de cruzar dados de voltar a ver 

doentes que não precisavam de ter ido ao rastreio, ou de estar a chamar doentes que são 

seguidos noutros hospitais, inclusivamente Hospitais Centrais com todas as valências. E 

depois os doentes dizerem não quer ser seguidos lá, mas foram pouquinhos, a maior parte 

que já eram seguidos nos seus locais quiseram ficar. 

Entrevistador 1 – è uma doença que nos tempos actuais o acompanhamento na medicina 

privada e devido às práticas actuais não é feito 

Médico 2 – Não vinga por causa dos preços, os doentes querem ser seguidos nos seus 

hospitais, a não ser que não tenham doenças 

… 

Médico 2 – Pois os exames são caros, para os diabéticos não, são gratuitos. Nem nós 

sentimos alguma dificuldade, algum problema em pedir o exame é só mais a sobrecarga 
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para o serviço mas felizmente não são pagos pelos doentes e não nos limitam. Se a gente 

tem que fazer, faz-se. 

Entrevistador 1 – Se for um doente normal e não ser diabético? 

Médico 2 –Paga se não é pouco. Não é muito em relação ao que se paga no privado, mas é se 

fores muitas vezes acaba por ser muito dispendioso, um OCT chega a 30€ não tenho a 

certeza, mas ainda é um bocadinho. … O diabético não paga o OCT, fica incluído na 

consulta de diabetes ocular, aqui não pagam nada nem exames, nem consulta, não pagam 

nada. 

Entrevistador 1 – Os Hospitais ao terem de atender doentes diabéticos acabam por atrasar os 

serviços gerais, diminuindo as consultas aos outros doentes? 

Médico 2 – Nós estamos a fazer isso, cada novo especialista que vem de certeza que vai fazer 

consulta de diabetes ocular, para além da área de diferenciação dessa pessoa, mas acaba 

por ter de fazer tudo, pois a um volume muito grande desses doentes em relação a outros 

e acaba por ser a tal absorção de recursos. 

Entrevistador 2 – neste hospital existe a necessidade de todos os médicos tratarem esta 

doença devido a sobrecarga de pessoas? 

Médico 2 – Sim, mesmo alguns colegas que não estão muito diferenciados na área, são 

obrigados a fazer. 

Entrevistador 2 – A que se deve essa sobrecarga de utentes? 

Médico 2 – Agora muitos doentes não são da área, nós temos segundo eu sei 25000 da área de 

referenciação, Gondomar e Porto. Nós para além desses doentes, temos os doentes de 

Trás-os-Montes que até a pouco tempo nem sequer tinham OCT, portanto não havia 

hipótese para tratar um diabético condignamente, mas mesmo assim como dá muito 

trabalho ainda mandam, e penso ser a única justificação, mesmo com OCT as vezes vejo 

algumas desculpas para mandarem os doentes na mesma. Há um outro problema que é o 

direito que os doentes têm de escolher o hospital para serem tratados. E depois é um 

efeito bola de neve, nós tentamos sempre responder até ao dia em que não tenhamos 

capacidade e ai tem que ir para outro sitio onde resolvam o problema, muitas vezes é este 

efeito de bola de neve até haver sobrecarga. 

Entrevistador 2 – Um problema também de referenciação. 
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Entrevistador 1 – Pode existir problema de ruptura? 

Médico 2 – Estamos a chegar ao limite. E muitas vezes é por isso, os nossos especialistas 

acabam todos por fazer diabetes, porque é preciso faz-se mais um, a sobrecarga pessoal 

para cumprir os objectivos. 

Entrevistador 1 – Os Hospitais que não tinham OCT encaminhavam para os hospitais com 

OCT. 

Médico 2 – Isso era matemático. Recebíamos e tínhamos que aceitar. Era a segunda linha não 

há outra forma de tratar diabetes. Actualmente mesmo assim ainda mandam, as vezes 

com subterfúgio mas ainda mandam. 

Entrevistador 1 – Recebem muitos doentes de outros hospitais? 

Médico 2 – Muitos, muitos. Em muito mau estado, são doentes, os fáceis eles tratam bem 

com laser ou focal e tal, o acompanhamento isso eles fazem muito bem, agora edemas 

maculares era tudo para aqui. Estava me a esquecer desse pormenor edemas maculares 

que envolve-se vitrectomia, membranas retinianas coisas mais graves, tudo que era grave 

vinha para cá e vem e ainda continua a vir. 

Entrevistador 2 – o hospital … não tem OCT? 

Médico 2 – Já têm OCT continua a não ter vitrectomia por exemplo. … Agora nós temos 

outras áreas como o deslocamento de retina e como temos boa resposta vem de todo o 

lado de todo o país se for preciso, mas de diabetes não. … De outras zonas nós também 

limitamos, se soubermos que eles têm condições para tratar e Trás-os-Montes nós já 

começamos a ver, se for só edema a tratar com injecções, a gente já começa a recusar por 

sabermos que se eles quiserem fazem, antes não, não tínhamos hipótese de mandar um 

doente que não tivesse sido realizado um OCT era impossível. 

Entrevistador 1 – O rastreio ficou parado no tempo? 

Médico 2 – O rastreio quando entrou em vigor já estava desactualizado. Eu aqui comecei a 

ver em 2012, acho que entrou em vigor antes mas a entrar em força foi comigo e foi em 

2012. … A ARS criou o modelo em 98 e depois quando entrou em vigor já se fazia 

injecções em 2008, já estava desactualizado. 
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Entrevistador 2 – Que tipo de mudanças ocorreu no serviço? 

Médico 2 – Em relação ao rastreio, nos dois primeiros anos fui só eu que fiz a avaliação dos 

doentes referenciados e fui eu que os tratei e os que eram para tratar e os que tiveram 

possibilidade de ter alta que eram pouquíssimos, porque vi que tinham poucas lesões ou 

outras doenças foram passados para outras secções. Mas os doentes que era preciso tratar 

ou orientar quase para sempre e ficaram comigo para sempre. Pronto, a partir de 2013, até 

2013 foi só eu, em final de 2013, Setembro Outubro, entrou mais um colega e a partir de 

2014 entraram muitos colegas da retina a fazer também rastreio e aí já me afastei um 

bocadito, tinha uma sobrecarga enorme, também a parte da vitrectomia, aí eles trazem 

nos já os doentes para tratarem edemas ou retinopatias mais complicadas. Mas agora 

quase, temos tido muito poucos doentes do rastreio no início tinha mais doentes para 

receber e provavelmente como eles ficaram, já começa a haver poucos, e agora há poucos 

doentes a virem por esse programa- 

Entrevistador 1 – Há cada vez mais jovens a serem afetados ou mantém se em pessoas mais 

velhas? 

Médico 2 – Eu acho que é exactamente a mesma coisa, tem a ver com o estilo de vida e não 

noto assim uma antecipação dos diabetes. Tem mais a ver com o estilo de vida e a 

alimentação. Obviamente não se vê doentes tão graves como se via antigamente porque 

nós começamos a tratar. Há coisas que já não aparecem, primeiro, complicações 

associadas a catarata, um doente diabético nem sempre conseguimos controlar os edemas 

vasculares que havia, eu não cheguei a ver esses, mas os colegas fazem pontualmente 

como antigamente se via doentes muito graves que descompensavam muito facilmente 

após uma cirurgia de catarata por exemplo, não havia injecções. Mas não me tenho 

apercebido de não haver uma antecipação da doença embora possa acontecer agora e a 

gente aperceber-se mais tarde. 

Entrevistador 1 – O tratamento têm algumas limitações de recursos? 

Médico 2 – Sim. Tem a ver com os custos. Nós neste hospital conseguimos tratar 

basicamente com aquilo que queremos nos diabetes em particular, noutras doenças nem 

tanto. Mas os fármacos não são todos iguais nem têm todos a mesma indicação. No 

entanto temos sempre que esperar por uma aprovação da farmácia, são pessoas que não 

são médicos, e como digo na diabetes nem faz assim muito sentido porque basta 

escrevermos um papel edema macular diabético e o fármaco é dado, só que não é dado no 

dia, nós não podemos marcar logo tem que ir a farmácia ou se o papel se perder chega o 

dia da injecção, há assim uma série de burocracias para nos dissuadir de escolher 

determinadas coisas mas até vão sendo dados e depois fármacos mais caros também nos 

pedem alguma justificação mais pormenorizada para justificar a sua aplicação e isso as 

vezes demora um mês, portanto não é assim. 
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Entrevistador 2 – Então a maior limitação é monetária. 

Médico 2 – è monetária, completamente monetária e isso é público. Toda a gente sabe isso, 

noutros hospitais não é só monetária, tem limitações de escolha. Nós aqui, na diabetes 

não temos tido problemas mas se as coisas fazem sentido basta apenas justificar, o que 

pode é por exemplo nos corticóides mais caros demorar um bocadinho mais para se 

reunir uma série de condições, porque se o Hospital não tiver dinheiro para se pagar, não 

adianta aprovarem, depende um bocadinho disso. Mas na diabetes não temos tido razões 

de queixa. 

Entrevistadores 1 – Na diabetes se não tratamos agora, os custos com a pessoa cega são 

maiores no futuro. 

Médico 2 – Outras questões que surgem a partir daí, mas a pessoa esquece se disso. Tudo se 

torna uma sobrecarga os tratamentos actuais são uma sobrecarga enorme para os doentes, 

isso ainda ninguém se apercebeu e a quem se pode pedir ajuda nesse sentido, porque os 

doentes vêm para fazer as consultas, depois precisam de fazer injecções e se no dia da 

consulta se eu acho que tenha de ser tratado, e se eu tiver uma sala e em termos de 

procedimento é possível fazer se isso, existir uma sala livre para fazer o tratamento, uma 

injecção intramuscular por exemplo, era perfeitamente possível, o doente vinha fazia o 

tratamento e ia para casa, mas o doente vem, não há vagas por que aquilo está cheio, é 

uma epidemia neste momento as injecções são uma epidemia. Mas se for muito, muito, 

muito necessário o que a gente faz, em vez de fazer 30 faz 35 ou 40  e é uma sobrecarga 

para o médico. Se não adia-se o tratamento um ou dois meses, porque estamos neste 

momento com esse atraso para a próxima vaga. A não ser que muitas vezes eu faça ou a 

mais, ou nos meus dias de bloco faço as cirurgias que tenho mais um ou dois e depois 

dependo do grau e da nossa boa vontade. Depende sempre de nós. 

Entrevistador 1 – Trabalho voluntário do médico 

Médico 2 – Completamente 

Entrevistador 1 – E em tempos de descanso vossos 

Médico 2 – E há a questão dos computadores, temos de fazer os registos em dois sistemas 

informáticos diferentes. Não há cruzamento de dados e depois escrevo num diário que 

demora 5 minutos ou sei lá, depois tem de se entrar no outro, depois perdi a dar alta tem 

de se entrar no outro, depois o tempo que já perdi a dar alta a doentes que já tinham alta, 

houve um problema no sistema, as horas que eu já perdi sem ver doentes. 
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Entrevistador 1 – Esses dois programas têm funções diferentes ou têm algumas funções 

semelhantes? 

Médico 2 – Nós o programa de rastreio não precisamos dele para nada, nós só precisamos de 

fazer um registo, o outro fazemo-lo para o Hospital ser pago, basicamente é isso, para 

mim não tem interesse estar a escrever noutro programa, não preciso disso para nada, só 

quero tratar o doente, só preciso de escrever uma vez e ir lá ver o que escrevi da última 

vez, eu nunca vou olhar, não vou saber o do Hospital. É isso que usamos todos os dias. Já 

nós deu várias dor de cabeça isso. 

Entrevistador 2 – O primeiro sistema é o do hospital? 

Médico 2 – O… é o sistema de clinica é onde escrevemos as coisas sobre o doente, nós só lá 

isto, temos lá tudo. 

Entrevistador 2 – Mas só deste hospital? 

Médico 2 - Sim, mas conseguimos ter acesso a informação de outros hospitais, mas não … 

Entrevistador 2 – E qual o outro programa? 

Médico 2 – É o programa que gere todo o rastreio, a identificação dos doentes, tem as 

retinografias …  é através desse programa 

Entrevistador 1 – Se vier um diabético pelo hospital? 

Médico 2 – Só registramos no sistema do hospital. Não precisamos de registar nos 2. Mas 

demora nos imenso, já nos demora a atender o doente, não estamos a lidar com bonecos 

não é, convém explicar o que lhe vamos fazer, conversar com ele, mas só em registos 

gastamos um minuto ou dois a abrir a ficha do doente com sorte e 12 ou 15 minutos a 

brincar com o computador, a pedir ajuda para fazer isto, aquilo, para levar o doente aqui e 

acolá, e leva-lo para lá, é surreal 

Entrevistador 2 – Se a plataforma a ser desenvolvida conseguisse fazer interligação com a do 

hospital seria importante? 

Médico 2 – Isso seria o ideal, supostamente o hospital tem uma secção oftalmologia rastreio, 

mas o que está ali não entra no programa do rastreio, ninguém sabe porquê, eu até 
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escrevia ali vou dar alta e aquilo não assumia alta e o hospital já não era pago e tínhamos 

tratado o doente e tinha ficado perdido, e era mentira, gastamos o tempo a fazer, a tratar e 

tudo direitinho. … Depois havia um problema qualquer porque aquele programa do 

rastreio dizia assim tem de marcar angiografia, mas como não tinha vaga íamos perguntar 

ao médico e ficava aquilo pendente, imagine que o doente já tinha feito, já tinha sido 

tratado e pronto faltava aquilo era um doente que não estava a ser bem orientado e não 

era verdade. Mas isso eram coisas desse género. 

Entrevistador 2 – Isso seria um problema dentro do sistema do rastreio? 

Médico 2 – E fomos apontando e fomos dizendo, mas o principal problema era o facto de 

termos de registar duas vezes a mesma coisa. 
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           APPENDIX F: Interview 4 

Entrevistador 1 – Quais os problemas que detecta no rastreio? 

Médico 3 – A assistência é péssima, e sempre quer nós quer os técnicos, os técnicos na activação, 

quando querem contactar a empresa que gere o programa informático e quando pedem para 

resolver um problema, é sempre um problema, enorme. E nó quando contactamos a empresa para 

qualquer problema nosso também é um problema enorme. São péssimos nesse aspecto. 

      Depois, o que é que temos de problemas, uma coisa grave que eu acho que tem um défice 

sério no rastreio, que é quando nós validamos um resultado, depois de validar vemos que está 

errado por qualquer coisa, não há hipótese de o corrigir sem contactar directamente a empresa que 

gere o programa informático. Quem fez a leitura deveria ter hipótese de emendar uma coisa que 

detectou que fez errado, e isso não existe, isso é um problema sério. Já uma vez ou duas alguém 

entrou falou comigo eu fechei ali, carreguei um clic e aquilo saiu validado e eu disse mas este 

doente era para chamar e para resolver o problema. Contactou-se a empresa, foram ineficazes e 

nós chamamos de modo próprio o doente. Ficou lá a leitura errada para o resto da vida. Portanto 

funciona muito mal nesse aspecto, devia haver uma opção de ser alterado e o próprio utilizador 

que acabou de validar, o senhor engana-se é um ser humano. Se comete um erro tem de ter a 

hipótese de o poder alterar. E isso não é possível. O maior problema. 

     Temos imensos doentes em que as retinografias que nos chegam têm má qualidade, tendo má 

qualidade não dão para leitura. Outras a gente acredita que darão alguma coisa mas podemos estar 

… há muita retinografia de má qualidade é outro dos problemas do rastreio, a percentagem de 

retinografias com má qualidade deve ser inferior a 10% nos rastreios, há vários rastreios já com 

maturidade e portanto sabe se quais são os resultados e o nosso nesse aspecto está muito mal, 

provavelmente porque deve haver técnicos que não têm formação suficiente a fazer rastreios, ou 

porque os sítios onde são feitos, as salas dos rastreios não tem as condições técnicas exigidas para 

serem bem feitos, eu posso dizer que já houve retinógrafos em salas de café, retinógrafos em salas 

onde não se consegue fazer escuro na sala, uma série de problemas. E portanto isso é mau, porque 

também dificulta uma leitura eficaz de rastreio, logo no problema de aquisição, das condições da 

sala para fazer o rastreio e os técnicos deviam ter alguma formação mais específica, os novos se 

calhar têm porque nós notamos que há certos que fazem rastreios prefeitos e há centros onde vem 

quase tudo mal. 

     Mais problemas, eu não concordo perfeitamente com o escalonamento que está na retinopatia 

diabética porque não nos permitindo identificar e separar na classificação mesmo nos doentes os 

doentes de alto risco e isso o rastreio devia a partida separa-los e estão misturados com os 

moderados, só temos mesmo mínimos, moderados e graves, moderado e graves é demasiado 

aglutinador deveria haver um para graves, nem que ficasse mínimo ou moderado nos outros, mas 

os graves deviam estar separados. 

Entrevistador 1 – É importante implementar no rastreio em certos casos o OCT? 
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Médico 3 – Sem dúvida que era fundamental ter um rastreio com OCT, aliás lá quando for a DGS 

se isso for abordado eu vou dizer que acho que o OCT é fundamental nos doentes que já têm 

retinopatia para distinguir se tem edema macular se não tem edema macular. Sem  o OCT se tiver 

hemorragias no centro da área macular é que se pode suspeitar que possa ter edema, e muitas 

vezes nós damos uma classificação que sabemos a partida que pode estar errada da retinopatia 

para tentar fazer com que o doente seja chamado, se achamos que o doente é suspeito. Outro 

problema que o rastreio tem é os doentes com diabetes tipo I, este rastreio não é muito eficaz para 

doentes com diabetes tipo I, porque só faz fotografias centrais e nós sabemos que os doentes com 

diabetes tipo I podem ter formas proliferativas da doença com uma escassez muito grande de 

lesões centrais e portanto na diabetes tipo I este rastreio não é bom, eu sei que ela é rara, muito 

mais rara mas pronto. 

Entrevistador 1 – Há muitos doentes que não tem diabetes a serem encaminhados para o 

hospital? 

Médico 3 – Não, o que acontece é que há doentes que nos aparecem sem retinopatia nenhuma e 

que, ou são referenciados como urgentes e não têm retinopatia visível, eu não sei se são cunhas 

dos Centros de Saúde, mas neste momento se há outra situação que é identificada, foi alterado o 

programa para que nós referenciamos essa situação para consulta hospitalar. Portanto se nós 

notamos nesse doente uma catarata, nós dizemos que ele tem uma catarata o doente vai ter ao 

hospital. Se ele é diabético ou não isso é na base que deviam ter eliminado dos doentes do 

rastreio, mas eu penso que nos centros de saúde de vez em quando fazem o bypass qualquer. 

Entrevistador 1 – O objectivo da investigação é um programa informático que faça a leitura 

automática… 

Médico 3 – Mas como sabe, isso não é muito fiável, nós temos uma plataforma de leitura 

informática em Portugal a actuar no rastreio da ARS Centro, não é, eles usam um programa que 

faz leitura automática, mas a única coisa em que eles confiam no programa para fazer a leitura é 

na identificação com lesão ou sem lesão. Todos os que têm lesão são depois graduados por um 

médico porque com a taxa que nós temos de más imagens e da necessidade de interpretação do 

que ali está de certeza que o leitor automático vai ter uma taxa de erro muito grande, mesmo 

nesse de Coimbra. A sensibilidade é relativamente grande mas a especificidade é muito baixa, e 

portanto mesmo só a determinar se tem ou não lesão. Eu acho que fazer completamente a leitura. 

Neste momento é capaz de ser um objectivo muito difícil de atingir. 

Entrevistador 1 – Mas a ser possível esse tipo de leitura qual seria a percentagem de controlo 

que pretendia ver implementada? 

Médico 3 - Tinha que ser aleatório e tinha de se determinar pelo menos em 10%. Para ver se 

realmente, para ser significativo e para nos dar uma ideia. Mas sinceramente acho que a leitura 

inteiramente automática é difícil de conseguirem implementar. Não se esqueçam que há um 

rastreio no Reino Unido que já funciona há muitos anos e que é o melhor rastreio que tem a nível 

Mundial, tem uma maturidade enorme do NHS, não é, e esse rastreio ainda não é automático por 

algum motivo, não é por falta de tecnologia como devem adivinhar. 
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Entrevistador 1 – Mas o programa não está virado para o OCT? 

Médico 3 – Não, eles ainda não têm mas querem ter. … No futuro também se conseguirmos ter 

OCT junto mas o leitor vai ler automaticamente os OCT’s não sei, a sério? … Vai ter de haver 

dois aparelhos, um para o OCT outro para as retinografias. --- Bem eu acho que o OCT devia ser 

considerado, sem dúvida é importante por causa dos edemas maculares, não é, pronto. Mas é 

assim vai encarecer muito o rastreio e vai demorar o tempo de realização do rastreio. E também 

não pode ser numa imagem, tem de ser um volume. 

Entrevistador 1 – Seria importante o rastreio implementar um OCT pré-tratamento? 

Médico 3 – A partir do momento que tenha retinopatia realizar OCT. Exacto, isso delimitava os 

grau zero todos e ficava só para os que tem edema macular e diminuía o custo do rastreio. Sim. 

Entrevistador 1 – Tem noção dos atrasos que há no diagnóstico? 

Médico 3 - É pequeno, as fotografias que já vêm referenciadas como urgentes são lidas 

rapidamente. Agora as que vêm referenciadas como não urgentes desde o momento em que houve 

esta referenciação têm um atraso maior. Pode ser de três meses as não urgentes… Neste momento 

está com mais, mas houve uma altura que estava dois meses, depois começou a subir … 

Entrevistador 1 – Também não tiveram fotografias durante algum tempo 

… Não tivemos, isso é péssimo, é que a plataforma muitas vezes não tem nada. O ano passado 

nas férias do Verão, eu tinha imenso tempo que podia ler e não havia nem uma para meter para 

ler, não é. A maneira como são colocadas na plataforma é muito aleatória, não é com regularidade 

certa. 

Entrevistador 1 – A leitura é feita por si no Hospital, Universidade ou em casa? 

Médico 3 – Eu tinha um computador que dava para fazer a leitura, mas funcionava pessimamente 

para fazer a leitura em casa, tive sempre muitas dificuldades de acesso, a leitura era 

extremamente lenta, nunca foi eficiente. Aqui é relativamente mais rápida mas muitas vezes a 

plataforma mesmo assim vai abaixo, se tivermos para ai dois utilizadores a fazer leituras em 

simultâneo aquilo funciona mal. 

…. Aqui mostro-lho como isto funciona, eu tenho aqui e é fácil vermos. 

Entrevistador 1 – Aqui o sistema, não é um sistema integrado ao do Hospital? 
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Médico 3 – Não é um sistema a parte, que também é mau, a gente tem de ter na desktop aqui o 

atalho para o sistema, contabilize o tempo que isto demora a abrir … não é um bom sistema, claro 

que o iniciar é que demora mais, mas já vai ver, a gente usa truques, se abrirmos para todos, então 

demora imenso tempo, a gente selecciona por exemplo os urgentes são menos, para ele os abrir 

mais depressa, ou um dia para ele os abrir mais depressa, mas mesmo assim ele é muito lento, 

ainda está ali a processar as passwords e vai continuar. 

… 

Médico 3 – Chegamos aos doentes pronto (1 minuto e 7 segundos). Agora chegando ao doente, 

eu vou aqui, faço visualizar imagens, hoje até está a funcionar rápido. Pronto está a começar, está 

a tentar disponibilizar as imagens, isto é para cada doente. … Olhe a qualidade destas fotografias, 

já vai ver, fantástica qualidade, isto não dá para qualificar nada, a única banda de retina que vê, 

este bocado aqui, tem esta e esta, pronto eu posso dizer que tem retinopatia porque vejo ali uma 

mancha, certo vermelha, parece-me que tem. E agora como é uma hemorragia e parece ter ali 

outra, eu vou classificar, o sistema automático falhava aqui quase de certeza, mas pronto, eu vou 

classificar e como não tenho uma classificação apropriada, eu tenho de ir para a moderada ou 

grave, quando só vi umas hemorragias dispersas, mas já não é mínima,não são microaneurismas. 

Entrevistador 1 – Anotam o tipo de lesão que observam? 

Médico 3 – Não, nós não anotamos nada, ou seja, nos escrevemos a classificação e depois validá-

mos. E depois estar validado ele tem de ligar outra vez para validar. Validou, disse-me que 

fechou a conexão, o que é mau, tenho de voltar a procurar os doentes. … Pois está a ver como 

isto funciona, não é … é perda de tempo atrás de perda de tempo, uma pessoa que ver doentes, 

quer fazer um rastreio eficazmente, olhe para isto, agora cheguei a segunda vez, portanto posso 

ver outro doente, este não tem rastreio DMI só tem rastreio de retinopatia diabética e agora diz-

me que outra instância já se encontra (sucessivos erros para abrir) dá erros assim imensos. Isto é 

uma plataforma que não é nada boa. Eu as vezes tenho uns tempos para conseguir fazer leituras e 

a gente faz com isto, pronto este também tem retinopatia, deve ter aqui hemorragias dispersas, 

pronto tem má qualidade mas dá para eu ver, dá e aqui também tem também vou classificá-lo 

como moderado embora devia estar separado da grave, não é grave mas devia estar separado da 

grave. Porque a grave tem uma prioridade de referenciação muito alta e a moderada nem por isso. 

Entrevistador 2 – Então a moderada e o grave estão juntos no rastreio? 

Médico 3 – Estão juntos no mesmo grau. 

Entrevistador 2 – Isso também não é positivo? 

Médico 3 – Não porque os graves deviam ser os doentes que mais deviam usufruir do rastreio e 

tinham que vir rapidamente para o hospital, pois são os que têm um risco muito grande de 

desenvolver proliferativa, aquilo é muito grande. 
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Entrevistador 2 – E se o médico fizer uma anotação? 

Médico 3 – Não adianta, as anotações não geram nada. Este doente tem drusas, este doente devia 

estar noutro rastreio e não está. É uma pena, podia estar a ser aproveitado e nem todos os doentes 

estão a ser aproveitados para isso, isto não tenho maneira de indicar aqui, não tem retinopatia 

diabética, agora eu vou dizer aqui que ele tem uma DMI. Eu não sei se ele precisa de tratamento 

ou não, mas um doente com aquelas drusas grandes tem pelo menos de fazer um OCT num 

hospital e depois ser validado… o sistema tem muitas falhas e muitos problemas. 

Entrevistador 1 – É uma doença que em temos de tratamento o doente é acompanhado a vida 

toda? 

Médico 3 – O tratamento está mal no rastreio. O tratamento a única coisa que está preconizada no 

rastreio é o tratamento a laser, e o tratamento com laser pelo menos com os doentes com edema 

macular diabético não é boa prática, o tratamento para um edema macular é com tratamentos 

intravítreos e não estão preconizadas e nem são pagas pelo rastreio e há hospitais que dizem que 

só fazem o que é pago, por isso estão a tratar mal os doentes porque não são pagos. … Mas eu sei 

que isso acontece … mas eu sei que há outros hospitais que fazem isto. … Um director de serviço 

me disse explicitamente. 

Entrevistador 1 – Recebem os doentes de todos os Hospitais ou só da zona de referenciação na 

fase de tratamento? 

Médico 3 – Nós fazemos a leitura de todos os doentes, as leituras é de toda a zona norte. No 

tratamento recebemos preferencialmente os da nossa zona. 

Entrevistador 1 – É uma doença que vai precisar de acompanhamento para toda a vida quase? 

Médico 3 – A diabetes uma vez identificada sim. Requer seguimento. 

Entrevistador 1 – O rastreio chamar novamente doentes que estão a ser acompanhados também 

não será boa prática? 

Médico 3 – O rastreio devia se destinar a doentes que ainda não tiveram nenhuma consulta 

hospitalar, mas nós na realidade estamos a receber retinografias de doentes já com tratamentos 

realizados e alguns já da nossa consulta, até que a gente identifica, portanto não devia ser feito o 

rastreio a estes, devia ser feito aos outros. 

Entrevistador 2 – Quais são os atributos ou pontos essenciais que deveriam ser desenvolvidos na 

tecnologia de leitura automática…? 
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Médico 3 – Falaram sobre isso connosco, que primeiro seria tentar fazer, tentar perceber a 

percentagem de má qualidade de imagem que interfere com qualquer leitura, isso é importante e é 

fundamental para a qualidade de qualquer leitura automática, não é, se a percentagem de imagens 

de má qualidade for muito alta não se pode fazer leitura automática, não é. 

A classificação não esta a mais perfeita, mas pronto só tem um defeito, não é grave. 

Entrevistador 2 – Mas imagine que nessa classificação é possível deixar anotações é importante 

para o médico? 

Médico 3 – É importante que as notas gerassem qualquer coisa, mas as notas geralmente não 

geram nenhum tipo de alerta, não geram nenhum tipo de informação e isso é que é mau, saber que 

se perde o que lá foi escrito. 

Entrevistador 1 – Que necessidades informáticas sente fazerem falta no rastreio? 

Médico 3 – É importante ter acesso as leituras no sistema do hospital, pois eu por exemplo sou eu 

que faço no rastreio de DMI todas as consultas de todos os doentes que são identificados, ver a 

leitura que foi feita eu praticamente não consigo. Não consigo ver quase a retinografia daquele 

doente. E há outra coisa que também não consigo ver é as notas que os técnicos metem, que eles 

fazem em alguns doentes [exames complementares] e não se consegue aceder as notas que eles 

introduziram quando fizeram a leitura e isso também é importante, porque nós deveríamos ter 

indicação do que o técnico ao fazer o rastreio introduziu lá e não temos facilidade de acesso a 

isso, é um sistema que está muito obsoleto e muito separado, anda se de um lado para o outro. 

Entrevistador 1 – Os técnicos que fazem o rastreio costumam contactar a referenciar doentes? 

Médico 3 – Quando as vezes faz falta, e eles até trazem numa pen imagens para nós vermos e 

para nós tentarmos resolver o problema ao doente, mas isto não é maneira de se fazerem as 

coisas. O rastreio deveria funcionar de outra maneira, não é. 

Entrevistador 2 - Deveria vir logo tudo incluído? 

Médico 3 – Deveria vir logo tudo incluído, ter acesso fácil, clicar logo em algo que tivesse ali no 

ecrã, no ambiente de trabalho, e nos permitisse um acesso sem ter que sair e voltar a entrar, não 

ter de ir a outro lado. 

Entrevistador 1 – Ter uma base de dados centralizada ligada a plataforma dos hospitais? 

Médico 3 – Exactamente, e ser fácil o acesso automático a leitura, pois neste momento não o é. 
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Entrevistador 1 – E com anotações pois actualmente não dá? 

Médico 3 – Dá para anotar, há sítio onde se anota, mas o que eu acho é que as anotações não 

geram nada. E nem sei quem é que tem acesso a essas anotações. Isso está errado. 

Entrevistador 2 – As anotações existem mas não tem aplicabilidade. 

Médico 3 – Uma aplicabilidade na prática, e portanto isso é muito mau, assim como as anotações 

dos técnicos quando fazem o registo não tem grande aplicabilidade e a facilidade de acesso para 

nós, as que nós fazemos também na leitura não têm grande aplicabilidade para quem faz o 

tratamento, quer dizer isto tudo tinha de ser melhorado, em termos de software. 

Entrevistador 2 – Também está a ser desenvolvido software para melhorar o processo de leitura 

e anotações, seria importante? 

Médico 3 – Sem dúvida, 

Entrevistador 2 – O software ter a capacidade de se fazer acompanhamento do doente, realizar a 

continuidade? 

Médico 3 – Sim deveria ficar tudo relacionado e integrado. Por outro lado também era importante 

que o próprio clínico geral também tivesse acesso aos registos que depois ficam com todas essas 

coisas, porque mesmo para ele é importante para saber se o doente tem continuidade de 

tratamento, se o doente esta realmente orientado e se tem de reenviar para qualquer coisa, etc. 

Entrevistador 1 – Se os técnicos referenciam doentes urgentes seria bom o sistema criar alertas 

quando o técnico faz a retinografia? 

Médico 3 – Era, o sistema identifica, eles referenciam esses urgentes como vermelhos, urgentes, 

e nos fazemos a leitura prioritária desses doentes. Abrimos para os prioritários e vemos esses 

primeiro, teoricamente doentes que não estão prioritários não devem ter nada, pelo menos o 

técnico não achou que tivessem nada. Agora de qualquer modo era fundamental algo que eles 

consideram situação grave que ficasse, porque nós que eles referenciam como urgentes eles 

referenciam todos, vêem um doente com hemorragia e referenciam logo como leitura prioritária. 

E isso não é a mesma coisa que ter uma retinopatia diabética proliferativa, pode ter uma edema 

macular grave ou uma DMI exsudativa, esses ai são ultra ultra urgentes. Devia haver uma 

maneira de conseguir separar esses, apesar de tudo para no próprio dia serem identificados. 

Entrevistador 1 – Encaminhá-los logo para hospital? 
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Médico 3 – Exactamente. Validada a opinião do técnico e encaminhado logo ou não validade. 

Mas pronto nesses tirar-se a dúvida no espaço de uma semana. 

Entrevistador 1 – O tratamento dos doentes diabéticos está a ser absorvido pela capacidade 

actual? 

Médico 3 – Da consulta, que é muito mau. Exactamente, porque como não é na realidade, não 

está dentro do âmbito do rastreio o tratamento com outras formas que não seja o laser, o doente 

desde o momento que precisa de outras coisas tem de ser metido na nossa consulta, para ser 

devidamente tratado e fica na consulta do Hospital, e isso não devia ser assim. 

Entrevistador 1 – Mas adicionando aos doentes que já têm? 

Médico 3 – Adicionando aos doentes que já temos que esgota muito a nossa capacidade de 

resposta do serviço. 

Entrevistador 1 – Pela indicação que fiquei em outro hospital alguns doentes não urgentes as 

consultas são adiadas para atender diabéticos… 

Médico 3 - … um doente que não é urgente hoje daqui a um ano pode ser, portanto isso é um 

bocado arriscado 

Entrevistador 2 – Pode aumentar os custos. 

Médico 3 – Claro que pode. 

… 

Médico 3 – Nós aqui não separamos doentes de primeira e doentes de segunda, nós tentamos nos 

doentes que são nossos dar um bom tratamento, agora o problema é que isto assim também esgota 

as capacidades. E não podemos chegar as listas e eliminar uma série de doentes porque dentro 

desses uma percentagem pode estar muito mal…  

Entrevistador 1 – E tentar enviar doentes para os hospitais da área? 

Médico 3 – Isso nós também tentamos fazer, isso fazemos. Mas sabe que neste momento os 

doentes têm, podem segundo as novas orientações do Ministério da Saúde escolher e ir a qualquer 

lugar independentemente da sua área e isso complica tudo. 
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Entrevistador 1 – Está provocar ruptura. 

Médico 3 – Exactamente. 

… 

Médico 3 – É importante existir um rastreio do que nada. Devia ser melhorado e bastante. E das 

melhorias que se tentam fazer com esta empresa subjacente ao rastreio são super difíceis de 

implementar e nalguns casos impossível e isso é que está mal. 

Entrevistador 3 – A própria empresa coloca entraves? 

Médico 3 – É muito difícil o acesso, é muito difícil falar com eles e é muito difícil conseguir 

resolver os problemas. … Tem sido um problema tem. … Era importante ter uma empresa que 

funciona-se de outra maneira, com algo que estivesse por trás. … Os rastreios devem partir de 

uma plataforma que seja melhorada ao longo do tempo, isso é uma base fundamental para um 

rastreio, e isso não está a ser feito. 

Entrevistador 2 – Deveria a ARSN fazer essa aferição? 

Médico 3 – A ARSN não consegue, mas deveria uma maneira dentro dos centros de oftalmologia 

de se conseguir fazer essa aferição. Porque só isso é que permite detectar a qualidade do rastreio e 

aferir melhor, mas isto interessa se for interactivo, se formos avaliar e não fizermos nada para 

melhorar também não adianta. Da maneira que estamos hoje, estamos um ponto atrás. 

Entrevistador 1 – Tem tido vários contactos com ARSN? 

Médico 3 – Mais recentemente temos mais reuniões, eu tive presente para ai em duas ou três 

reuniões mais depois do médico … estar com problemas de saúde, eles até ser receptivos e terem 

muito boa vontade mas as pessoas da ARSN. Agora barram com as dificuldades sempre que 

querem fazer alguma modificação, eu sugeri que o rastreio do DMI está mal de base, está mal 

planeado, e queria modifica-lo e queria que as coisas ficassem de maneira mais objectiva e eles 

disseram me que é quase impossível modificar. Problemas Burocráticos e Financeiros. 
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            APPENDIX G:  Interview 5 

Entrevistador 1 – Não sei se tem conhecimento de alguma tecnologia que permita leitura 

automática de retinografias? 

Médico 4 - Eu já tinha ouvido falar disso, que estaria em desenvolvimento software para isso, 

mas nunca tive contacto. 

Entrevistador 1 – Levantaria alguma questão quanto ao seu uso. 

Médico 4 – Claramente só poderia responder a isso se o experimentasse, …, muitas vezes entre 

médicos, os médicos muitas vezes dependendo da experiência a leitura não é absolutamente igual, 

mas havendo uma reprodutibilidade aceitável, tudo que for no fundo um programa de rastreio que 

nós ajude a englobar grande parte da população é uma mais valia de facto. 

Entrevistador 1 – Tem alguma ideia de percentagem de erro que poderia ter esta tecnologia? 

Médico 4 – Se fosse um programa reprodutivo, com uma boa sensibilidade e especificidade, 

digamos assim, eu julgo que teria uma boa aceitação. Agora, claro que há sempre pessoas 

cépticas nestes casos, quer dizer, só experimentando e só vendo. Nós implementamos este 

programa, os hospitais que têm este programa por si só, por exemplo o Hospital de Vila Nova de 

Gaia eles próprios têm o programa deles e que rastreiam a população e no fundo existem os 

técnicos que fazem como aqui fazem as retinografias e depois é lido por um médico sempre. E 

portanto no fundo tudo que for digamos o programa ou algo no fundo que consiga retirar o mérito 

de outra função que é preciso é bem-vindo. 

Entrevistador 1 – Qual a sua opinião de ser efectuado um OCT pré tratamento visto ser uma 

prática standard no tratamento, mesmo antes da primeira consulta com o médico? 

Médico 4 – A retinografia é um exame que nos permite avaliar bem tudo que são lesões de 

retinopatia diabética mas quando chegamos a questão do edema macular já digamos que não é tão 

eficaz. Aliás, as duas criticas que nós apontamos a retinopatia, mas já sabemos que os rastreios 

não são todos prefeitos, que é precisamente o problema do edema macular que digamos o OCT é 

o Gold standard e a questão da isquemia periférica que a retinografia como sabe não apanha a 

isquemia periférica e portanto só a angiografia. E nesse sentido eu julgo que vai haver um exame 

que vai permitir no fundo no futuro colmatar isso tudo, no fundo vai ser o OCT com angiografia, 

no fundo o Angio-OCT. Portanto o que nos vai dar fotografias de OCT no fundo e também nos 

permite estudar a periferia, para já o Angio-OCT não nos consegue avaliar a periferia, portanto 

são as duas questões que são apontadas ao rastreio portanto um OCT seria sempre uma mais-valia 

porque nos permite diagnóstico da patologia. 

Entrevistador 1- Um OCT num doente quase que vai permitir o médico confirmar diagnostica e 
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iniciar o tratamento? 

Médico 4 – Bom é assim, sempre que me aparece um doente que me aparecem na consulta, um 

doente que vem do rastreio com retinopatia diabética, vamos imaginar que tem um OCT já, eu 

não devo partir para o tratamento sem uma angiografia, esta é a minha opinião, ou seja, o OCT no 

fundo vai-me identificar doentes com edema macular que precisam, porque as vezes temos 

edemas maculares sem grandes lesões de retinopatia diabética. Só que vamos lá ver, quando 

temos um edema macular significativo, alguém com experiência consegue avaliar com outros 

dados, números ou mácula, vai depender da experiência do leitor quem esta nas retinografias, 

agora eu preciso sempre de uma angiografia já sabe porquê, não é preciso explicar fisiopatologia 

mas é sempre importante ter uma angiografia. Mas claro no rastreio vai sempre aumentar um 

bocadinho o custo no final. 

Entrevistador 1 – O rastreio não é suficiente para os diabéticos tipo I? 

Médico 4 – Devido a isquemia diabética. 

Entrevistador 1 – Costuma ter doentes na sua consulta que são chamados novamente ao rastreio? 

Médico 4 – Sim, tenho alguns doentes que são convocados para o rastreio e estão a ser seguidos 

nos hospitais, tenho notado e já fiz esse comentário, já questionei o serviço sobre essa questão, 

mas tenho alguns doentes que estão em seguimento quem diz neste Hospital diz outro, aparece. 

Às vezes parece que há aqui uma falha de comunicação. 

Entrevistador 1 – Pelo resultado das entrevistas enquanto o protocolo prevê baixa após 

tratamento a maioria dos doentes ficam no Hospital em acompanhamento o que provoca esta 

situação. Não sei como dão baixa ou se acompanham só o doente? 

Médico 4 – É assim o plano de acompanhamento que nós fazemos é individualizado, depende do 

tipo de doente, que tipo de lesões que tem é individualizado. Em relação a questão que me 

colocou a cerca da baixa, eu desconheço esse factor, o doente que está a fazer tratamento 

geralmente, a não ser de facto que tenha uma situação muito grave, mas na maior parte das 

situações é um doente que faz a maior parte dos tratamentos ambulatório, portanto a questão da 

baixa médica não se coloca. 

Entrevistador 1 – Qual o valor do OCT das injecções intravitreas? 

Médico 4 – Não tenho ideia do custo do exame do OCT mas sim o custo dá máquina varia entre 

40000 a 200000 euros, agora o custo do exame depende do que está protocolado. 

Entrevistador 1 – Algum problema que queira identificar ou que tenha relativamente ao rastreio? 
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Médico 4 – Não, o rastreio é uma mais-valia e portanto temos que perceber uma coisa, algum 

rastreio ou qualquer ideia que é implementada é óbvio que no início tem sempre os problemas de 

implementação, chegamos a conclusão é preciso implementar um certo tipo de equipamento, 

técnicos, um centro de leitura adequado, ou seja há vários passos que são precisos ir melhorando, 

mas no fundo não é isso que não nos permite continuar o rastreio. Na minha opinião o rastreio é 

para ficar, é bom, há coisas a melhorar naturalmente, há que aumentar a sua eficácia, concordo 

que sim, a questão do OCT é importante, o Angio-OCT quando nos permitir ver a periferia vai 

aumentar muito a capacidade do diagnóstico do rastreio, há coisas a melhorar e vamos melhorar 

com o tempo. 

Entrevistador 1 – O próprio rastreio quando foi desenvolvido já se discutia tratamento com 

injeções intravítreas, mas o rastreio foi desenvolvido sem contemplar futuras alterações no 

tratamento, é necessário implementar a melhoria contínua? 

Médico 4 – Mas tem de ser porque em oftalmologia qualquer programa que se meta em 

oftalmologia eu diria que passado um ano está obsoleto, precisa de melhoria contínua, 

oftalmologia é um campo em permanente evolução. 

Entrevistador 1 – Seria bom o programa do rastreio estar integrado ao do Hospital? 

Médico 4 – isso foi um ponto que já falamos, aqui a questão passa e a nossa crítica passa 

sobretudo porque nós hoje em dia temos uma série de problemas aqui no hospital e acabamos por, 

nós temos um doente para observar e vamos perder muito tempo na questão dos registos e 

portanto quanto mais integrados estiverem os softwares, quanto mais user friendly for, quanto 

mais fácil forem de aceder por determinados grupos profissionais mais digamos as coisas correm 

melhor. E portanto a integração no sistema existente é importante, portanto no programa que 

temos dos hospital é de facto importante que o programa do rastreio que não fosse completamente 

a parte, porque depois escreve-se num sitio e depois não aparece no outro e portanto seria muito 

positivo as duas coisas estarem completamente integradas pela questão de ser mais eficaz do que 

no fundo o que escrevemos num sitio, aparecer no outro e conseguirmos aceder mais facilmente 

aos dados clínicos dos doentes isso é que é importante. 

Entrevistador 1 – O login que fazem no programa de rastreios é fácil? 

Médico 4 – Sim quando os computadores funcionam, aqui já sabemos que temos sempre a 

questão informática e aqui no hospital isso acontece, isso ai não posso dizer que o defeito é só do 

programa. 

Entrevistador 1 – Costuma conseguir ver as retinografias enquanto tem o doente na consulta? 

Médico 4 – Isso depende é variável, mas pensando agora numa integração se calhar criticamos 

mas não é fácil. 
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Entrevistador 1 – O hospital não paga o tratamento? 

Médico 4 – Sim não paga, penso que seja a ARSN. 

Entrevistador 1 – Questionei porque há tratamentos que não estão contemplados. 

Médico 4 – Eu vou ser muito sincero não sei o que está escrito, contudo eu faço o tratamento com 

base na evidência científica, se é preciso laser faço, se é preciso injecções intravítreas. 
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           APPENDIX G:  Interview 6 

Entrevistador 1 – Executa o tratamento além da leitura? 

Médico 5 - Nos doentes que façam parte da área referenciada ao Hospital poderá calhar ser eu a 

fazer o tratamento, nem sempre coincide. 

Entrevistador 1 - Detecta algum problema implícito ao tratamento ou ao diagnóstico? 

Médico 5 – Com essa pergunta poderá ser dividida em várias coisas. No tempo de observação da 

imagem, eu acho que deveríamos standardizar mais o tipo de equipamento. Eu sei que há tipo de 

equipamentos onde a aquisição é melhor, existem 2 equipamentos a funcionar no rastreio, nós 

temos um retinógrafo X e o retinógrafo Y, e o que tem mais, claro que as imagens ficam um 

bocadinho mais pesadas, as o retinógrafo y tem imagem com mais pixéis, dá para ampliar mais, 

tem mais contraste e isso consigo perceber melhor aquilo que estou a ler. Depois muitas vezes há 

sítios onde nos dão 2 imagens, outros 3 e essas situações deviam estar melhor protocoladas, que é 

depois eventualmente doentes que tenham pupilas muito fechadas se calhar deveria o técnico por 

uma gotinha, para dilatar e melhorar a aquisição da imagem. E depois uma coisa tão simples 

como limpar a objectiva da câmara nem sempre é feita e depois a seriedade daquele dia, o técnico 

não se apercebeu ou não sei, realmente vem sempre com, a retinografia, depois dá para ver o 

centro de saúde conseguimos saber. Sim tem sido estes os problemas, agora nem sempre a 

plataforma funciona também, acho que está melhor é mais estável. 

Entrevistador 1 – Sente dificuldade a fazer login enquanto outro colega também está a fazê-lo? 

Médico 5 – Isso nunca me consegui aperceber. 

Entrevistador 1 – Tem algum conhecimento sobre alguma tecnologia que faça leitura automática 

de retinografias? 

Médico 5 – Sim, sei de alguns programas que estão nesse caminho. Inclusive um grupo de 

Aveiro, associado ao mesmo projecto … 

Entrevistador 1 – havendo aqui uma tecnologia a fazer a leitura automática qual a percentagem 

de controlo que pretenderia para controlar a capacidade da máquina? 

Médico 5 – Controlo acho que sim, deve ser feito. Por exemplo em cada 1000 fazer uma 

avaliação de 20 ou 30 se calhar poderia ser uma coisa normal. Agora é como digo há sítios onde 

eu sei que um bloco de imagens tiradas com um certo tipo de máquina. Eu muitas vezes adoto até 

para perceber quem está a fotografar o que é importante, para não achar uma perda de tempo, vou 

ao centro de saúde e vejo depois pelos dias, depois faço o centro de saúde todo por ali a abaixo. 
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Não estou sempre a alternar é uma metodologia que eu adotei que acho que é mais fácil. Percebo 

qual é a qualidade da obtenção das imagens, porque há sítios que são uma desgraça de facto, isso 

quer para mim quer para o software não dá, precisamos de várias áreas da retina para observar 

para chegarmos a uma conclusão, se não é inconclusivo. Eu sei perfeitamente que se pegar num 

bloco de imagens e se começar a ver até acabo por me desinteressar, desisto, porque são tão más, 

são de tão má aquisição que acabo por saltar para outro centro de saúde e quando começo a ver 

que tenho mais curiosidade, melhores screenings. 

Entrevistador 1 – Detecta muitas imagens de má qualidade? 

Médico 5 – Há Centros de Saúde, que é assim que eu consigo ver onde terão sido feitas, em que 

elas estão quer dizer quer o contraste, outra coisa que eu faço é mudar o contraste das imagens 

para perceber onde estão os pontinhos vermelhos, principalmente a procura dos microaneurismas, 

pronto tenho de mexer na cor para conseguir perceber. 

Entrevistador 1 – Uma conclusão junto da experiência dos médicos é o rastreio contemplar um 

OCT mas como encarece muito o rastreio é importante este OCT ser pré tratamento? 

Médico 5 – É assim, poderia se fazer uma segunda fase, agora fazer as duas coisas ao mesmo 

tempo eu acho muito difícil, agora sei que existem OCT que fazem uma fotografia, não é bem 

fotografia é uma imagem laser e depois fazem OCT como eles são, mas muito mais caros, de 

portabilidade duvidosa. Agora naquele grupo de doentes que têm maculopatia submetê-los antes 

da consulta a um OCT acho que tem interesse. Mas aí já poderia ser interno, dentro da instituição. 

Entrevistador 1 – Mas antes ou depois de uma Angiografia? 

Médico 5 – Se estivermos a falar de uma maculopatia, a angiografia não trás grande vantagem. 

Agora se tiver dúvidas e achar que é uma coisa entre a proliferativa e só porque não tem tantas 

fotografias trazer uma angiografia prévia para a consulta não tem tanto interesse. Tem mais 

interesse eu ver o doente e a seguir ver a angiografia se achar necessário e o doente trazer 

previamente um OCT isso eu achava bom na maculopatia, por que aí já decidiria o tratamento 

futuro como uma injecção intravitrea por exemplo, portanto teria mais interesse fazer um OCT e a 

angiografia depois de ser observado o doente pelo médico. Porque a angiografia não é um exame 

completamente inócuo, nem todos os doentes são susceptíveis de se fazer isso. 

Entrevistador 1 – Tem alguma noção do atraso que está actualmente a ocorrer nas leituras? 

Médico 5 – Julgo que estamos em finais de Janeiro 2017. Isto é uma coisa muito importante e 

temos tido casos em que fiz a leitura da fotografia e chamei-os logo a seguir, e com isso 

conseguimos salvar olhos, isso é importante. 

Entrevistador 1 – Detecta muitos doentes que está a tratar e que são chamados ao rastreio? 
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Médico 5 – Sim, isso penso que não há um tratamento prévio em relação a isso, doentes que já 

estão nos hospitais não estão a ser excluídos no rastreio, acontece, eles vem todos por atacado, 

percebe, e acho que é uma coisa importante para aliviar. Porque depois o doente vem ter 

connosco, aliás é feita a leitura da retinografia e nós aqui dentro os doentes que nos estão 

encaminhados vamos ver se já cá estão antes de os chamar. Portanto se isso fosse feito 

previamente a montante aliviava, pelo menos temos uma secretária que pronto está quase ocupada 

em full time com isso, a gente não pode. Se o senhor for chamado para o rastreio não venha já 

anda aqui, já tive alguns doentes que para não fazerem isso porque ao fazer estão a tirar vez ali, 

poderia tar a fazer o rastreio e o … 

Entrevistador 1 – O que acontece no protocolo é que é atribuída uma baixa clinica após o doente 

ser tratado, não está a contemplar o acompanhamento do doente? 

Médico 5 – Isso é um problema ao nível institucional. Depois isso gera atributos… 

Entrevistador 1 – Porque este tratamento é um tratamento ambulatório? 

Médico 5 – Quase que podia ser um pacote de tratamentos e não um tratamento, percebe, isso é o 

grande problema. Nós muitas vezes na plataforma dizemos que o doente está, que entrou no 

hospital e que passou para a consulta porque depois não dá para marcar os lasers, as injecções 

intravítreas pois na plataforma torna-se demasiado dispendioso em termos de tempo, em termos 

de, depois acabamos por não cumprir os timings e os tempos, portanto acabamos por o doente não 

e uma das razões maiores é não cumprir os 30 dias depois de identificado, nós temos é pressa 

para cumprir esse item, mas acho que devia ser assim, acho que deviam estar mesmo 

contemplados pacotes de tratamento e ao longo do tempo. 

Entrevistador 1 – Existe algum tempo médio de acompanhamento a um doente? 

Médico 5 – É muito variável, até porque a doentes que percebem que tem de melhorar o controlo 

e o controlo sistémico é uma coisa fundamental, se melhorar e nós sabemos mesmo que os 

doentes façam injecções intravítreas e que andam melhor do colesterol, da tensão, dos diabetes, 

são doentes que respondem as injecções. Há alguns sítios do mundo que nem sequer fazem 

injecções intravitreas com hemoglobinas dedicadas de 10, 12 que depois sabem que não vai ter 

efeito nenhum ou muito pouco. 

Entrevistador 1 – Tem facilidade nas fotografias a distinguir a manifestação da doença nos 

doentes tipo I e do tipo II? 

Médico 5 – O que me está a perguntar é se o protocolo deveria ser o mesmo, eu acho que deveria 

ser ligeiramente diferente, deveríamos ter de meter mais campo do que só a macula e só os dois 

campos. Acho que sim concordo consigo, acho que era uma coisa importante, ficamos sempre na 

dúvida, ou seja, é uma coisa que eu sabendo isso quando vejo algumas lesões mais perto da 

mácula e diabetes do tipo 1 e mais alguns, ainda existe uma barreira cinzenta entre tipo 1 e tipo 2, 
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exagero as vezes na classificação, ponho um falso positivo e para não passar uma proliferação. 

Entrevistador 1 – Seria necessário aumentar um grau na classificação, tentar separa graves de 

moderados, doentes com proliferação mas não urgente? 

Médico 5 – Não, isso não. Não tenho informação suficiente sobre isso, para isso precisávamos de 

um volume muito maior, portanto não acho que faça muito sentido essa separação. Ai já estamos 

a sair do rastreio já estamos a ter uma classificação saída das angiografias dentro do hospital. 

Portanto pensando no âmbito do rastreio é uma situação muito difícil para se realizar, mais vale 

apanhar muitos e depois voltarem para o rastreio normalmente e ficarem aqueles que 

angiograficamente estiverem piores. Só iria trazer mais complicação à classificação, não tem 

tanto interesse. Sinceramente colocar uma angiografia um OCT mas para se ganhar isso 

aumentaria o custo do rastreio, tornaria se excessivamente complicado. Perdia-se muita coisa  a 

mobilidade, a facilidade de aquisição de imagens. 

Entrevistador 1 – Sabe o custo das injecções intravitreas? 

Médico 5 – O fármaco mais barato 50€, depois a maioria por volta dos 200€, mas isto valores 

depois de divisão e o Hospital tem sempre uma bonificação conforme a quantidade que compra e 

portanto o valor desce. 

Entrevistador 1 – Tinha valor bem mais alto de certos medicamentos cerca de 7000€? 

Médico 5 – Estamos a falar de um outro tipo de corticóide, temos um corticóide de libertação 

lenta que pode durar 2 anos, valor comercial dele lá fora 7000 aqui fica por voltas dos 5000€. 

Mas é um medicamento de libertação lenta, corticóide, mais caro. Também existe outro que fica a 

volta de 500€ mas esse dura a volta de 10-14 meses, tem alguns problemas outras vantagens… 

Entrevistador 1 – Sente necessidade de ter o programa do rastreio integrado no do hospital? 

Médico 5 – Isso é importante, mas não estou a ver como se possa fazer isso. O programa do 

hospital está preparado para determinadas coisas, agora se eles conseguirem integrarem-se melhor 

era mais fácil para nós. 

Entrevistador 1 – Algum problema, dificuldade ou sugestão que queira dar? 

Médico 5 – olhe se o programa de rastreio funciona-se em MAC para mim era melhor, o 

programa só funciona em ambiente Windows tenho que andar com 2 sistemas operativos atrás. 

Entrevistador 2 – O programa do rastreio? Ou o do projeto? 
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Médico 5 – O do rastreio, o do projecto nem consigo entrar. 

Entrevistador 2 – Mas teve algum contacto com os investigadores que desenvolveram o 

programa para anotações? 

Médico 5 – Para já todos os contactos foram todos por email, é uma colega que está a trabalhar 

directamente com eles. Ainda não comecei a usar o programa pois estou com dificuldade de 

acesso. 

Entrevistador 2 – O programa em causa é para anotações e que necessidades têm ou que 

melhorias precisa? 

Médico 5 – De software para aquilo que preciso para as leituras, a plataforma em si, claro que 

estar dentro, entrar na rede interna do hospital, ligar a VPN e ter essas coisas acho que aumenta a 

segurança mas realmente é um bocado mais complicada. Mas não acho que seja um grande 

handicap, aquilo que eu tenho mais problemas é depois nas leituras porque há sítios que 

fotografam muito mal, e isso começa a ser cansativo que é quase metade das retinografias não 

servem param nada, pupilas fechadas entre a lente com pó e entre não sei, acabo por fazer uma 

série de não classificáveis seguidos, acabo por me desinteressar daquele sítio, tenho de passar 

para outro para não ser perda de tempo. Mas depois cá dentro no circuito interno também as vezes 

é difícil, muitas vezes estamos a ler um centro de saúde e chega-nos agora 100 doentes de repente 

para ver, marcar consulta, acho que isso é um problema, deveria ser mais, ou seja, tivemos uma 

fase, três ou 4 meses, até porque não foram lançadas, um bloco de imagens ficou parado e foi 

lançado tardiamente, e nós paramos aquilo que estávamos a fazer no rastreio, devia ser uma coisa 

mais continua para termos sempre, até para não desaprendermos alguma coisa da plataforma, se 

ela fosse mais user friendly e melhor, nem é um problema muito grande. Mas realmente depois a 

gestão interna dos doentes que chegam via rastreio que chegam assim de uma forma abrupta 

torna-se difícil. Nós temos o nosso dia-a-dia e este é um trabalho complementar as nossas 

consultas, são mais 2 ou três doentes que aparecem depois em média para estas situações, pronto, 

há dias que dá outros não e pronto para já é assim que as coisas estão… Depois há equipas que 

não são estanques, há elementos que entram e elementos que saem, depois é preciso também as 

consultas, depois o bloco começa a ficar atrasado, o grosso do doente é o glaucoma e a retinopatia 

diabética, depois quando as consultas de glaucoma começam a ficar atrasadas trocamos é ao Deus 

dará. Mas se tivéssemos um fluxo contínuo de doentes era mais fácil e de orientarmos, ou seja, 

aquele centro de saúde que é da área do nosso hospital, era mais fácil que chegassem aos poucos, 

mas também não sei como se faz. Pensei acerca disso, mas realmente o fluxo, o que acontece aqui 

acontece noutros sítios, de repente esta se a ler um centro de saúde que é naquela área daquele 

hospital , há muitos doentes, e depois pum caim ali 100 doentes assim de repente, depois o 

hospital tem os tais 30 dias, o prazo de 30 dias, é preciso por se um travão naquilo que se está a 

fazer e para aquilo do rastreio para depois quando parar essa enxurrada de doentes voltar aquilo 

que se estava a fazer. Pronto acima de tudo acho que é uma coisa que funciona e que tem muito 

interesse. Há 3 ou 4 anos nos EUA começaram a ter estas conversas sem ele estar implementado, 

como é que iriam fazer, como é que iam implementar isto e nós nesse aspecto já temos alguma 

coisa. 

Entrevistador 1 – Pelo que identifiquei seria o UK com o rastreio mais desenvolvido. 
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Médico 5 – è mas também não era depois uns faziam de uma forma outros de outra… Depois 

discutiam se seria um médico, um técnico, eles têm o sistema um bocado…, pode ser o 

enfermeiro , pode ser um médico as vezes a fazer, depois eles têm enfermeiros com 

especialização de oftalmologia, porque eles tem poucos oftalmologistas e portanto o ocorrer estas 

coisas no rastreio… Isso pode ser um caos, isso feito da forma que é, é que deve ser um caos. 

Entrevistador 1 – é bom existir o rastreio mas deve ter melhoria contínua? 

Médico 5 – Sim é normal, ele evolui com a experiência… Nós só podemos marcar laser e não 

intravítreas e isso é outro problema exactamente, a partir da plataforma que é uma coisa bastante 

mais cara, em comparação é mais barata. Há hospitais que só fazem laser porque não fazem 

intravítreas, as intravítreas não fazem parte do arsenal do tratamento e nesses casos mandam nos 

para cá, mas isso já é via hospitais. 

… 

Médico 5 – mas é como diz o sistema é muito rígido para algumas coisas e era preciso mudar, 

aperfeiçoar algumas coisas. Eu acho que há uma coisa a meu ver que foi feita erradamente, isto 

de ter mais que máquina ou mais quem nível de máquina a trabalhar ao mesmo tempo acho que é 

prejudicial. Acho que devia só haver um tipo de equipamento escolhido e era aquilo e acabou. Eu 

sei perfeitamente quando estou a ler imagens de um retinógrafo e do outro, uma tem as coisas 

muito mais avermelhadas e é difícil de perceber um contraste entre o amarelo e o vermelho da 

retinografia, são imagens com menos qualidade e muito mais pixelizadas, enquanto que o outro 

retinógrafo dá imagens com muito mais qualidade, mais contraste, ou seja fica melhor, e a juntar 

isso a catarata ou ao pupila miótica são imagens piores. As vezes até fotografam a parte anterior 

para se ver, sendo tudo opaco aquilo é basicamente o que o doente vê, vê tudo meio opaco, por 

isso é que também com transparência não passa a luz, não passa a luz do retinógrafo, não há luz a 

entrar na retina, não forma a imagem como deve ser.  


