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RESUMO: A manutenção preventiva do retinógrafo é necessária e muito importante, afinal um 

equipamento responsável por diagnósticos de doenças relacionadas aos olhos, delicado e com filtros, 

lâmpadas internas, peças propícias ao desgaste normal, carece de urgência na manutenção corretiva, 

para sempre manter-se em funcionamento. O presente artigo tem como objetivo apresentar o aparelho 

retinógrafo e seu funcionamento, demonstrar quais tipos de diagnósticos são realizados, além de 

apontar a importância da manutenção preventiva e corretiva do equipamento. Este trabalho trata-se de 

uma pesquisa descritiva e bibliográfica, por meio de artigos científicos, manual do equipamento 

retinógrafo, estudos relacionados a manutenção de forma geral e livros. Conclui-se que a manutenção 

em retinógrafos é muito importante a fim de diagnosticar doenças e evitar a perda da visão. 
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Preventiva.  

 

ABSTRACT: The preventive maintenance of the retinal camera is necessary and very important. After 

all, an equipament responsible for diagnoses of diseases related to eyes, delicated, with filters, internal 

lamps, and parts prone to wear and tear. It needs urgency in its maintenance to keep working. This 

article aims to present the device and its operation, demonstrate what kinds of diagnoses are made, 

while point out the importance of preventive and corrective maintenance of the equipment. This 

undergraduate paper is based on a descriptive and bibliographical research, through scientific articles, 

equipment manual, studies about general and specific maintenance and related literature. It was 
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concluded that the maintenance of the retinal camera is very important to diagnose diseases and to 

prevent vision loss. 

 

Keywords: Retinal camera. Ophthalmology equipment. Corrective Maintenance. Preventive 

Maintenance.  

 

RESUMEN: El mantenimiento preventivo de la cámara de retina es necesario y muy importante, dado 

que un es equipo responsable por diagnósticos de enfermedades relacionadas con los ojos, delicado y 

con filtros, lámparas internas, piezas propicias al desgaste normal, carece de urgencia en el 

mantenimiento correctivo, para mantenerse siempre en funcionamiento. Este artículo tiene como 

objetivo presentar la cámara de retina y su funcionamiento, demostrar qué tipo de diagnósticos se 

realizan, además de señalar la importancia del mantenimiento preventivo y correctivo de equipos. Este 

trabajo de fin de grado es un estudio descriptivo y bibliográfico hecho a través de artículos científicos, 

manual del equipo de la cámara de retina, estudios sobre el mantenimiento en general y los libros. Se 

concluyó que el mantenimiento de la cámara de retina es muy importante para el diagnóstico de 

enfermedades y para prevenir la pérdida de la visión. 

 

Palabras clave: Cámara de retina. Equipamiento para la oftalmología. Mantenimiento correctivo. 

Mantenimiento Preventivo. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O termo oftalmologia decorre da junção grega ophtalmós (olho) com logos (estudo): estudo do 

olho. (LAMY; DANTAS, 2008). A oftalmologia permite algumas técnicas, especialidades, uma delas, 

a oftalmoscopia que permite enxergar através do segmento posterior ocular, ou seja, fundo do olho. O 

retinógrafo, um equipamento opto-eletromecânico possui partes mecânicas, eletrônicas, um software e 

parte óptica, (LENCIONE, 2013) pode realizar tanto retinografia que é uma imagem colorida capturada 

para observação no fundo do olho, quanto angiografia, exame realizado por meio da administração de 

contrastes que destaca estruturas especificas da retina e também da coróide na imagem. (MODUGNO, 

2008). 



A tecnologia deve ser aproveitada para garantir eficiência, eficácia e os benefícios que pode 

proporcionar, cabe ao tecnólogo gerenciar o parque tecnológico, reduzir custos e melhorar a vida útil 

dos equipamentos. (RABAY, 2008). 

 Equipamentos de oftalmologia são delicados, possuem peças sofisticadas e proporcionam 

diagnósticos extremamente precisos  e precoces quanto à saúde ocular, também examinam o progresso 

de doenças. O olho é um órgão do corpo humano que fica exposto e que sofre por doenças como, por 

exemplo, a diabetes, por isso é necessário o perfeito funcionamento do retinógrafo, equipamento 

responsável pelo diagnóstico da retinopatia diabética, por exemplo. O custo é alto para sua preservação, 

é indispensável a manutenção preventiva, que possibilita a inspeção das peças que o compõe, em 

alguns casos, uma manutenção corretiva deve entrar em ação o quanto antes. 

O presente artigo tem como objetivo apresentar o aparelho retinógrafo e seu funcionamento, 

demonstrar que tipos de diagnósticos são realizados, além de apontar a importância da manutenção 

preventiva e corretiva do equipamento. Serão abordados desde conteúdos como anatomia do olho 

humano, doenças relacionadas, até funcionamento e aspectos de manutenção do retinógrafo. 

 

HISTÓRICO 

 

O fisiologista alemão Hermann Von Helmholtz (1821-1894) deu início a oftalmoscopia, uma 

técnica que permite a observação do segmento posterior ocular, ou seja, fundo do olho. Assim permitiu 

que o especialista visualizasse a retina e nervos ópticos, admitindo que doenças relacionadas à sessão 

posterior do olho fossem estudadas, e realizado o diagnóstico antes da perda da visão. (LENCIONE, 

2013). Desde o aparecimento no ano de 1850 e ainda durante cerca de um século que o oftalmoscópio 

direto foi o único meio de exploração do fundo do olho, e este que deu origem à palavra 

“oftalmoscopia”. Desde meados do século XX surgiram novos instrumentos e novas técnicas de 

oftalmoscopia que contribuíram para o avanço tecnológico. (PINTO, 2010).  

O projeto do retinógrafo foi sendo aperfeiçoado com o passar dos anos. Se destacam 

contribuições técnicas ópticas de eliminação das reflexões geradas pela córnea, o que dificultava a 

visualização da retina, tendo como responsáveis W. Thorner, em 1899 e Allvar Gullstrand, em 1910. 

Carl Zeiss foi a empresa pioneira que iniciou a comercialização de retinógrafos em 1926, 

Nordenson desenvolveu o modelo, que introduziu uma câmera ao projeto de Gullstrand, pois antes o 

equipamento possuía um tempo de exposição muito alto, que não permitia boa nitidez da imagem. A 

partir de 1953, foi introduzida ao projeto a lâmpada de flash, os responsáveis foram Kenneth Ogle e 



Wilbur Rucker, isso tornou o tempo de exposição mais curto o que contribuiu para a melhora da 

imagem. Lee Allen contribuiu para o equipamento criando um procedimento de alinhamento e 

aquisição das imagens da retina, isso na década de 1960, quando introduziu uma máscara no sistema de 

iluminação de maneira a reduzir a sobreposição das retro-reflexões e espalhamentos gerados pela 

córnea. Na década de 1990, devido aos avanços tecnológicos, as imagens são digitais, assim os exames 

permitem um diagnóstico imediato, isso diminui o número de visitas do paciente. (LENCIONE, 2013). 

E com os passar dos anos, o equipamento foi atualizado, até a chegada do que é hoje.  

 

ANATOMIA OCULAR 

 

O olho humano possui um diâmetro de vinte e cinco milímetros (mm), e não é perfeitamente 

esférico, a sua consistência é dada pelo humor vítreo, representa 90% de seu volume, a estrutura ocular 

é a esclera ou esclerótica, a parte branca do olho, que é formada por tecido colagenoso protege os 

tecidos intra-oculares; o olho ainda é formado por partes que em conjunto, formam a imagem. 

(PINHEIRO JUNIOR, 2010). Pode-se compará-lo a uma câmera fotográfica, assim como na figura. 

 

Figura 1 – Olho humano e câmera fotográfica 

Fonte: LENT, 2010. 

 

Primeiro a luz entra pela córnea, a camada mais externa do olho; atravessa o humor aquoso, 

líquido transparente que mantém a pressão entre os globos oculares; até a pupila orifício central da íris 

que auxilia a passagem da luz, a íris é como um diafragma de uma câmera fotográfica que controla a 



entrada da luz e varia de acordo com a luminosidade; a luz chega ao cristalino que seria como a 

objetiva, focaliza e obtém a nitidez para as distâncias assim como a câmera. A coroide é uma camada 

pigmentada onde, esses pigmentos absorvem a luz que chegará á retina evitando a completa reflexão 

dessa luz, na retina será produzida a imagem invertida o que equivale ao filme da câmera, no olho 

humano; a figura é detectada pela retina e transformada em sinal elétrico, para conclusão da formação 

da imagem, é mandado para o cérebro através do nervo óptico para o córtex occipital onde é convertido 

para imagem. (LENT, 2010). A figura abaixo demonstra a estrutura ocular.  

 

Figura 2 – Estrutura ocular básica 

 
Fonte: http://my.opera.com/2m1-grupo8/blog/show.dml/55813362, 2012. 

 

Retina 

 

A camada mais interna do olho é a retina, a luz que entra através do olho é focalizada pelo 

cristalino, para produzir uma imagem de cabeça para baixo (invertida) na retina. A retina pode detectar 

esta imagem e transformá-la em uma série de sinais elétricos codificados, que são passados ao longo 

dos nervos para o cérebro. (LENT, 2010). 

Sob a luz da microscopia óptica, a retina é composta por camadas: membrana limitante interna, 

camada de fibras nervosas, camada de células ganglionares, plexiforme interna, nuclear interna, 

plexiforme externa, os fotorreceptores (nuclear externa, segmento interno e o externo) e epitélio 

pigmentado da retina. (BOSCO et al, 2005).  

A retina contém um enorme número de células especiais chamadas bastonetes e cones. Estas 

células são sensíveis à luz e são chamadas de fotorreceptoras, que convertem imagem visual em 



impulsos nervosos. (LENT, 2010). Bastonetes detectam imagens em preto e branco estão em maior 

quantidade que os cones, que detectam as cores e são menos sensíveis à luz. São encontrados na retina 

três tipos de cones, cada um corresponde a um espectro cromático: azul, verde e vermelho. (GUYTON, 

2011). A retina de cada olho contém cerca de cento e vinte e cinco milhões de bastonetes e sete milhões 

de cones, colocados bem juntos. Sua posição na retina não é comum, porque elas estão enterradas bem 

profundamente, com suas estruturas sensíveis à luz viradas para trás do globo ocular. 

Sobre os bastonetes e cones há um arranjo complicado de fibras nervosas, ou neurônios, 

chamados células ganglionares, cada uma delas em contato com muitos outros bastonetes e cones. 

Esses neurônios se ligam com outras fibras nervosas, que carregam os sinais do olho para o cérebro. Há 

apenas cerca de oitocentas mil dessas fibras nervosas saindo do olho, pois os sinais dos bastonetes e 

cones são simplificados e selecionados pelas fibras nervosas dentro da retina. (LENT, 2010). 

 

Mácula 

 

Do latim macula, maculae, significa mancha, estigma. (LAMY; DANTAS, 2008). A mácula 

lútea é a camada de processamento de luz da parte posterior do olho, localizada na região central da 

retina. A mácula é responsável pela discriminação aguda, contém o maior percentual de células cone. 

Os danos a esta região resultam na perda da visão central, ou a distorção da imagem central. Em 

exames, a mácula é uma área cinzenta amarelada, com um reflexo brilhante no centro, representando a 

área mais sensível para a visão, a fóvea. (HENTHORN, 2013).  

A fóvea é uma especialização de grande relevância funcional, constitui a região da retina que é 

capaz dos maiores detalhes da imagem. (LENT, 2010). Área com cerca de 0,5 mm de diâmetro, 

formada principalmente por cones delgados, onde há um cone para cada fibra do nervo óptico, por isso 

possui excelente acuidade visual ainda é capaz de detectar e identificar as cores. (GUYTON, 2011). 

Pigmentação amarelada na mácula lútea representa a luz refletida a partir dos pigmentos de 

triagem da mácula – a luteína e zeaxantina. Os pigmentos maculares funcionam como filtros, os raios 

de luz com comprimento de onda mais curto, como a luz azul e a luz ultravioleta, causar danos à lente e 

retina, produzindo moléculas tóxicas chamadas radicais livres. Atuando em conjunto com a lente, os 

pigmentos maculares são bloqueados e desviados dos comprimentos de onda nocivos para proteger a 

fóvea. (HENTHORN, 2013). 

  

DOENÇAS RELACIONADAS  



 

Existem algumas doenças que estão relacionadas à perda da visão, como catarata, glaucoma, e 

algumas dessas doenças estão ligadas à retina, tais como: retinopatia diabética, degeneração macular 

relacionada à idade, retinopatia central serosa, hipertensão arterial, distrofias retinianas, oclusão da veia 

central da retina, retinoblastoma.  

Pessoas que apresentam essas doenças costumam procurar um oftalmologista apenas quando a 

doença já apresenta seus sintomas mais críticos, a visão embaçada, hemorragia no olho, perda da visão 

central ou periférica, o que dificulta o tratamento, pois com o diagnóstico precoce, é possível evitar 

problemas como a perda da visão.  

 

Retinopatia diabética 

 

A retinopatia diabética (RD) é a maior causa relacionada à perda de visão, quase 100% dos 

indivíduos com diabetes tipo I irão progredir para alguma forma de retinopatia após quinze anos de 

doença, sendo que, destes, aproximadamente 60% irão desenvolver a forma mais grave que é a 

proliferativa, a complicação pode desencadear também em diabetes tipo II, o mau controle glicêmico 

pode desencadear a complicação.  

Alterações na retina podem ser: bioquímicas, hemodinâmicas e endócrinas. Níveis elevados de 

glicose induzem a uma série de anormalidades bioquímicas e celulares na retina, que podem provocar 

as alterações vasculares da retinopatia diabética. (BOSCO et al, 2005).  

Uma das formas de RD é a não-proliferativa, estágio inicial onde ocorre o aumento de 

permeabilidade capilar e pode até ocorrer a oclusão vascular, se os capilares retinianos são fechados, 

ocorrem microaneurismas que são pequenos pontos vermelhos que resultam na oclusão capilar, o 

edema macular causa alterações visuais e ocorrerá caso a fóvea ou a retina sejam agredidas, exsudatos 

duros são os depósitos de lipídeos, indicam o aumento da permeabilidade vascular da retina, 

apresentam-se como pontos amarelados e profundos (MOTTA; COBLENTZ; DE MELO, 2009). 

Então, sangue ou fluido é liberado a partir de pequenos vasos da retina, gera um acúmulo de líquido 

(edema) e leva à formação de depósitos (exsudatos) na retina.  

A segunda é a forma proliferativa, que se caracteriza pelo aparecimento da neovascularização, 

ou seja, aparecem novos vasos, seja no disco óptico ou nas veias da retina, se um dos vasos for 

rompido, causará sangramentos maciços que gera pontos flutuantes ou teias de aranha no campo visual. 



A formação de neovasos é resultado da oclusão dos vasos sanguíneos da retina, que impedem o fluxo 

sanguíneo, e caso não seja tratado este estágio, é possível a perda de visão. (BOSCO et al, 2005).  

Pacientes portadores de diabetes tipo I, após cinco anos de diagnosticada a doença, deverão 

realizar o exame de retinografia e angiografia anualmente; já portadores de diabetes tipo II, o primeiro 

exame deve ser realizado logo depois da doença ser diagnosticada e depois em intervalos de um ano, 

para quesito de controle do progresso da doença. (MODUGNO, 2008).  

 

Degeneração da mácula 

 

A degeneração macular relacionada à idade (DMRI) é uma complicação que afeta a mácula, 

pode ser classificada: na forma seca, sem neovascularização ou na forma úmida (exsudativa), com 

feridas em fase de inflamação e apresentação de neovascularização. O estágio mais avançado implica 

no comprometimento da acuidade visual (BELLINI; FREITAS, 2008), grau de detalhes que o olho é 

capaz de captar e distinguir uma imagem (GUYTON, 2011). Essa doença está associada ao processo de 

envelhecimento do organismo, dos casos de perda de visão, 80% pertence a forma neovascular. 

(MODUGNO, 2008).  

Acontece em decorrência da disfunção de fotorreceptores, na neovascularização ocorre o 

crescimento de neovasos subrretinianos com vazamento de fluídos, lipídeos e sangue, isso forma tecido 

fibroso e altera a estrutura da mácula causando a perda da visão é irreversível. A DMRI afeta a visão de 

longe e a visão de perto, dificulta a leitura e outras atividades em que é necessária a visão mais 

detalhada, mas reduz apenas a visão central, a periférica não é alterada.  

O diagnóstico clínico é realizado com exame de fundo de olho, e para a classificação e controle 

evolutivo dessa desordem como exame complementar, pode ser realizada angiografia fluorescente, que 

será descrita neste artigo, é feita com retinógrafo através da aplicação de contraste de fluoresceína 

sódica. (BELLINI; FREITAS, 2008). 

 

RETINÓGRAFO 

  

Retinógrafo ou ainda câmera de retina, é um equipamento responsável pela visualização do 

segmento posterior ocular, o fundo do olho, mais específico: a retina. Pode analisar seus vasos, assim 

possibilita captar anormalidades e diagnosticar doenças. Composto por lentes, espelhos, filtros e 



câmeras, a região da retina é iluminada, o equipamento possibilita capturar imagem ou vídeo da região. 

(STUCHI, 2013).  

O sistema óptico de um retinógrafo é fundamentado no telescópio de Kepler, (MODUGNO, 

2008) uma criação do astrônomo alemão Johannes Kepler que melhorou o telescópio refrator, 

atualmente usado na National Aeronautics and Space Administration/Administração Nacional da 

Aeronáutica e do Espaço – NASA; o principio fundamental do telescópio é monitorar o brilho das 

estrelas, por meio de duas lentes convexas, um espelho de noventa e cinco centímetros (cm) e um 

detector composto por quatro charge-coupled device/ dispositivo de carga acoplado (CCD) 

extremamente sensível com dois megapixels cada. (KEPLER iniciou a busca de novas terras, 2009). 

Enquanto o retinógrafo é este telescópio invertido acoplado a um sistema axial de iluminação. 

(MODUGNO, 2008). 

Podemos encontrar retinógrafos analógicos, que as imagens são tiradas de forma convencional, 

com filme fotográfico que serão reveladas, e digitais, onde a imagem pode ser mostrada em tempo real, 

pois é processada por sensores fotossensíveis.  

No mercado atual existem empresas que desenvolveram retinógrafos, tais como: Canon (Japão), 

Heidelberg (Alemanha), Kowa (Japão), Nidek (Japão), Topcon (Estados Unidos), Carl Zeiss 

(Alemanha). Demonstrados na figura 3: 

 
 Figura 3 – Retinógrafos no mercado 

 

 

Fonte: LENCIONE, 2013. 

 

Exames 

 

O equipamento retinógrafo, executa dois tipos de exames a retinografia e a angiografia, através 

das imagens capturadas, o especialista pode identificar anomalias e progressão de doenças no olho, 



baseia-se em ferramentas de cálculo de área absoluta e relativa, também sobreposição. O exame dura 

cerca de trinta minutos, inclusive com a injeção dos contrastes. 

A retinografia captura a imagem da retina no espectro visível, podem ser uma imagem colorida 

ou preto-e-branco, sendo que, para o diagnóstico mais preciso, é necessária a dilatação da pupila. Em 

retinografias coloridas, o filtro de iluminação abrange o espectro visível (entre 400 e 700 nanômetros 

(nm)) e são aplicados a este sistema de iluminação filtros para barrar os comprimentos de onda 

infravermelhos (acima de 700nm) e ultravioletas (abaixo de 400nm), este tipo de exame fotografa 

retina e disco óptico, realiza o diagnóstico de retinopatias. Já a retinografia anerítra (a imagem é em 

preto-e-branco), não é realizado em toda a faixa de espetro visível, a retina é iluminada com a barragem 

o espectro que abrange a cor vermelha (entre 600 e 700nm), por isso é chamado de retinografia red 

free, este filtro transmite apenas a banda que compreende o verde (entre 500 e 580nm), assim filtra 

também infravermelho e ultravioleta, porque a retina não reflete a luz e existe um aumento de contraste 

no segmento posterior ocular, mesmo a imagem sendo iluminada com verde, é convertida para tons de 

cinza, pois antes eram realizadas junto com angiografia fluoresceínica.  

A figura a seguir, exemplifica o exame que o especialista poderá verificar as estruturas oculares 

e possíveis anomalias, nota-se que todas as cores da imagem estão no espectro visível.  

 

Figura 4 – Exame retinografia colorida 

Fonte: http://deficienciavisual10.com.sapo.pt/sd-retinopatia_hipertensiva.htm, 2013. 

 

A angiografia é mais específica para diagnóstico de doenças oculares, pois analisará a imagem 

da retina e coróide após a injeção de um contraste no braço do paciente, responsável por evidenciar os 



vasos sanguíneos, assim é possível observar a dinâmica da circulação na retina. Na angiografia serão 

necessários filtros de excitação e barreiras para projetar a imagem desejada.  

O tipo da angiografia depende do contraste aplicado, a angiografia fluoresceínica administra ao 

paciente a fluoresceína sódica (C2OH10Na2O5), esta absorve energia eletromagnética a um 

comprimento de onda de 485nm e reemite em forma de energia luminosa com pico de onda 525nm, 

essa luminescência permanece por pouco tempo. A banda de espectro é estreita, utiliza apenas a região 

azul e para obter o exame da angiografia fluoresceínica é empregado um filtro cuja transmitância 

máxima está entre 500 e 600nm, o filtro/luz azul efetua a excitação da substância. (MODUGNO, 

2008). 

O contraste deve ser injetado no braço, não apresenta contraindicações para grávidas, 

hipertensos, apenas para pacientes com problemas cardíacos. O paciente poderá apresentar coloração 

amarelada na pele e mucosa até seis horas após a injeção e na urina até vinte e quatro horas; o contraste 

é metabolizado pelo fígado e eliminado pelo rim. (RAMALHO, 2009).  

Outro contraste é de indocianina verde (C43H47N2NaO6S2), que realiza a angiografia de 

indocianina verde, a fluorescência ocorre no espectro infravermelho isso permite que estruturas 

anteriores á retina, como a coróide, sejam destacadas. Seu pico de excitação está próximo a 800nm e o 

pico de fluorescência está a 835nm, por isso o filtro barreira utilizado transmite apenas a região entre 

820 e 850nm. Importante que os níveis de radiação infravermelha não deve ser elevada, pois pode ser 

prejudicial ao paciente. (MODUGNO, 2008). 

A seguir na figura, um exemplo de angiografia onde é possível notar os vasos sanguíneos 

presentes no olho do paciente, desta forma, o especialista poderá identificar as anormalidades 

presentes. 

Figura 5 – Exame angiografia ocular. 

Fonte: http://deficienciavisual10.com.sapo.pt/sd-retinopatiadiabetica.htm, 2013. 

 



Princípio de funcionamento e diagrama de blocos 

 

O retinógrafo realiza a captura de imagens da retina e suas estruturas: mácula, nervo óptico e 

fóvea. A ideia central deste sistema da câmera de retina é tornar a imagem da retina melhor, aumentá-la 

e defini-la para facilitar o diagnóstico, isso através de um conjunto de lentes e projetando essa imagem 

em um anteparo e são acopladas duas câmeras, uma para vídeo e outra para imagem. O equipamento 

possui filtros especiais para utilização nos diferentes tipos de exames, o filtro barreira é capaz de 

eliminar comprimento de onda ultravioleta, utilizado na angiografia fluorescente, o filtro excitador 

permite ou rejeita algum comprimento de onda (azul, ultravioleta) com grande especificidade e 

transmissão elevada. O princípio de funcionamento está dividido em três partes, cada um responsável 

por um sistema: sistema eletroeletrônico, sistema óptico e sistema mecânico.  

O sistema eletroeletrônico tem o controle de funções do equipamento como: fonte de 

iluminação e captura de imagens. A iluminação deve ser contínua e ajustada para garantir um resultado 

preciso, alguns sistemas de retinógrafos possuem flash. Quanto à captura das imagens, em câmeras de 

retina analógicas, são utilizadas câmeras fotográficas convencionais com filme colorido e preto-e-

branco que são revelados, já em retinógrafos digitais essa captura é realizada por sensores 

fotossensíveis CCD ou CMOS (complementary metal oxide semi conductor – semicondutor metal 

óxido complementar) que convertem os fótons que compõe a imagem projetada em sinais elétricos. 

O sistema de iluminação e de captação formam o sistema óptico, o de iluminação projeta a 

energia gerada pela fonte de luz, de forma homogênea por meio de um anel de iluminação 

(MODUGNO, 2008) que incide a luz diretamente na pupila então é possível observar a região da retina 

na parte não iluminada, isto evita a retro-reflexão. (LENCIONE, 2013). O sistema de captação projeta 

ou no filme fotográfico ou por meio dos sensores uma imagem da retina na melhor resolução possível, 

a iluminação não pode ser elevada para não prejudicar o paciente. (MODUGNO, 2008).  

O suporte para todos estes sistemas: o sistema mecânico, o paciente deve ter as pupilas dilatadas 

para a realização do exame, contudo o equipamento possui alguns artifícios que permitem que em 

qualquer situação do paciente o exame saia como desejado, como por exemplo, alterar o ângulo da 

fotografia para 20º, 35º ou 50º, mas quanto maio a abertura angular, maior o reflexo que não poderá ser 

evitado. (MANUAL TOPCON). O retinógrafo possui um joystick que permite a captura das imagens, 

por meio deste que os sistemas de iluminação e captura de imagens entram em ação. O sistema 

mecânico permite regular o flash, acionar filtros, trocar lâmpadas. (MODUGNO, 2008). 



A figura seguinte representa o diagrama de blocos, que resume o processo onde a imagem do 

exame é gerada. A partir de uma iluminação homogênea, é ajustada direto ao segmento posterior do 

olho então a imagem é capturada e filtrada, no caso de um retinógrafo digital, esta imagem é formados 

por fótons, estes convertidos em sinal elétrico por meio dos sensores, e enviado ao software compatível 

com o sistema digital, então a imagem da retina é aumentada com qualidade. 

 

Figura 5 – Diagrama de blocos: retinógrafo 

 

 

Fonte: MEDNIS, 2013. 

 

MANUTENÇÃO 

 

É possível notar que o retinógrafo ou câmera de retina, é um equipamento complexo e 

sofisticado, pois contém: filtros, lâmpadas, câmeras; tipos de componentes que estão sujeitos a 

desgastes e danos, caso algum não esteja funcionando, podem comprometer todo o exame e como 

consequência o diagnóstico do paciente.  

A manutenção corretiva e preventiva ficará a critério da equipe responsável do Estabelecimento 

Assistencial de Saúde (EAS), que deverá avaliar se cada manutenção será interna ou externa. Para o 



fabricante um funcionamento correto do equipamento é a manutenção realizada por pessoal técnico 

especialmente instruído. (MANUAL TOPCON).  

Tanto para fabricação, quanto manutenção, o retinógrafo não conta com normas nacionais, 

segue apenas internacionais, (LENCIONE, 2013) a produção de câmera de retina é realizada em outros 

países, mas aos poucos a produção nacional está sendo desenvolvida. (MODUGNO, 2008). A norma 

internacional específica do equipamento é a ISO 10940:2009 Ophthalmic instruments – Fundus 

câmera/ Instrumentos oftálmicos, é uma norma que especifica os requisitos e métodos de ensaio para as 

câmeras que fotografam, gravam imagens eletrônicas do fundo do olho humano, a fim de fornecer as 

informações de imagem para o diagnóstico. Geralmente equipamentos de oftalmologia utilizados para 

diagnóstico, passam por uma manutenção preventiva e uma calibração por ano. 

 

Corretiva 

 

O usuário detecta uma falha no equipamento, então a manutenção corretiva entra em ação, 

(MARTINI, 2005) a equipe responsável pelo gerenciamento da manutenção, a Engenharia Clínica (EC) 

do EAS, encaminha o equipamento para a manutenção. (RABAY, 2008). O manual do usuário 

apresenta alguns tipos de falhas que um usuário ou técnico interno do EAS pode executar.  

As operações de manutenção realizadas: a) substituição de fusíveis primários e secundários – o 

manual traz instruções para a tarefa; b) substituição das lâmpadas – de iluminação e xenônio; c) 

limpeza da lente objetiva – pois a poeira pode afetar o funcionamento do equipamento, pode 

comprometer a qualidade da foto, o fabricante solicita eliminar a poeira da peça com um soprador em 

seguida com uma gaze umedecida com uma solução de álcool etílico com éter em dois para oito, não 

esfregar. Para demais lentes, o fabricante indica utilizar de um produto próprio para limpeza. 

(MANUAL TOPCON).  

O manual contém as funções de cada fusível e sua identificação, para que a troca seja realizada 

de forma correta, como demonstra a figura a seguir. 

 

Figura 6 – Quadro com fusíveis do retinógrafo, uso e efeito: modelo TRC-50X, marca TOPCON 



Fonte: MANUAL TOPCON. 

 

Preventiva 

 

A manutenção preventiva é fundamental, até descrita como o coração das manutenções. É 

realizada periodicamente, quando entra para o cronograma, sua prática é obrigatória. Envolve alguns 

serviços sistemáticos como: inspeção, reformas e trocas de peças, comparada com a corretiva é mais 

cara.  

Existem maior gastos com a preventiva, as peças precisam ser trocadas antes do final da vida 

útil (MARTINI, 2005), por exemplo, uma lâmpada que não está com o brilho desejado, logo deverá ser 

substituída (SALES, 2006), em alguns casos, esse prazo é citado pelo fabricante, entretanto a 

preventiva possui benefícios como a diminuição das falhas no equipamento e evita interrupções no uso. 

(MARTINI, 2005).  

De acordo com os componentes do retinógrafo, alguns dos itens que devem ser verificados: a) 

limpeza do conjunto óptico – as lentes estão sujeitas a proliferação de fungos; b) verificação das 

tensões; c) conjunto de filtros (excitador/barreira); d) verificação das lâmpadas; e) kit de digitalização – 

inclui câmeras, software. (MANUAL TOPCON). Caso algum desses itens esteja danificado, deverá ser 

substituído. A calibração deverá ter um certificado rastreável, de acordo com a norma.  

  

Preditiva 

 



A vantagem da manutenção preditiva em relação à preventiva é a redução de custos, pois ela 

avalia as peças antes de serem trocadas, prevê o tempo de vida útil que ainda lhe resta, é como um 

complemento da preventiva. (MARTINI, 2005). No caso do retinógrafo, com frequência, verificar as 

peças que o compõe, por exemplo, possui uma lâmpada de xenônio, esta contém uma vida útil, deverá 

ser avaliado seu funcionamento e substituída antes que termine este período, evitando que o 

equipamento pare ou comprometa outros componentes. 

 

CONCLUSÃO 

 

O equipamento apresentado no artigo, retinógrafo ou também conhecido como câmera de retina, 

é utilizado para diagnóstico de doenças oculares, que caso não identificadas, podem ocasionar perda de 

visão. Funciona com o princípio de captar a imagem do segmento posterior dos olhos, no caso a retina, 

e transformar essa imagem em alta definição para que o especialista possa verificar possíveis 

irregularidades e iniciar tratamentos ao paciente portador de retinopatia diabética ou degeneração da 

mácula. 

Conforme exposto, é um equipamento composto de componentes que em conjunto determinam 

o exame, como: lentes, filtros, câmeras; em que um depende do outro para o resultado, ou seja, se um 

não estiver de acordo, não funcionar, comprometerá todo o exame e sem este, o diagnóstico não será 

possível. Como este equipamento a fabricação é internacional, as peças precisam ser importadas, o que 

torna a sua manutenção dispendiosa. 

Deve funcionar sempre que necessário, pois os pacientes necessitam do diagnóstico 

rapidamente, assim, o retinógrafo deve receber fiscalizações quanto ao seu funcionamento, em 

manutenções preditivas, também receber manutenção preventiva, para checagem de lâmpadas, filtros e 

conjunto de lentes para operar corretamente o exame e em alguns casos, a manutenção corretiva deverá 

entrar em ação, desta forma, sempre teremos o equipamento funcionando e diagnósticos realizados a 

fim de evitar a perda da visão dos pacientes. 
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