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ABSTRACT.  

Objective: To find the prevalence of diabetic retinopathy in diabetic patients who 

attended the community-based screening campaign in Blumenau-SC Methods: Patients 

with confirmed diabetes were recruited from the community for a single day screening 

exam.  All patients where submitted to initial questionnaire for demographic data and 

diabetic disease assessment. After pupil dilation all patients were screened for diabetic 

retinopathy using indirect ophthalmoscopy and were classified using early treatment 

diabetic retinopathy study (ETDRS) protocol. In case of proliferative disease or diabetic 

macular edema the patients were referred for laser photocoagulation. Results:  A total 

of 536 patients were analyzed, with mean of 11,52 years of diabetes diagnosis. 

Prevalence of diabetic retinopathy was found to be 15%, and 85% had normal exam. 

Approximately 60% were under insulin therapy and 46,4% were using oral 

hipoglycemiants drugs. A total of  23 cases of proliferative disease were found, and 36 

cases of diabetic macular. Both groups were referred for laser photocoagulation. 

Conclusion: The present paper shows a relatively small number of DR patients and few 

patients required laser photocoagulation, when compared to published data. This may 

reflect a well-controlled glycemia since the mean time of diabetes were more than 10 

years. Nevertheless, the DR screening campaign remains important for early detection 

of the disease avoiding blindness in early age.   

 

Keywords: Diabetic retinopathy, Diabetes Mellitus, Laser 
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RESUMO.  

Objetivos: Avaliar a prevalência de retinopatia diabética e fatores clínicos-

epidemiológicos em pacientes que compareceram ao mutirão de diabetes de Blumenau. 

Metodologia: Pacientes com diagnóstico confirmado de diabetes foram recrutados da 

comunidade para avaliação da retinopatia diabética através do mutirão do diabetes de 

Blumenau-SC.  Os pacientes inicialmente foram avaliados por um questionário de 

dados demográficos e sobre a doença do diabetes. Posteriormente os pacientes foram 

dilatados para a realização do exame da oftalmoscopia indireta classificando a 

retinopatia diabética através da escala do ETDRS. Pacientes com formas graves da 

doença, como retinopatia diabética proliferativa e edema macular diabético foram 

referenciados para tratamento com fotocoagulação a laser.  Resultados: Um total de 

536 pacientes foram analisados, com um tempo médio de diagnóstico do diabetes de 

11,52 anos. A prevalência de retinopatia diabética foi de 15%, sendo que 85% dos 

pacientes apresentavam exame do fundo de olho normal. Aproximadamente 60%  dos 

pacientes estavam utilizando insulina e 46,4% usavam hipogliceminates orais. Um total 

de 23 pacientes apresentavam retinopatia diabética proliferativa e 36 casos de edema 

macular diabético. Ambos os grupos foram referenciados para tratamento com 

fotocoagulação a laser. Conclusão: O presente estudo mostra uma prevalência de RD 

inferior ao reportado na literatura, apesar dos pacientes apresentarem mais de 10 anos 

do diagnóstico de diabetes. Este fato pode ser talvez explicado por um melhor controle 

clínico destes pacientes. Entretanto, é importante incentivar campanhas de detecção 

precoce da retinopatia diabética para evitar pacientes com cegueira relacionado ao 

diabetes.  

 

Palavras-chave: Retinopatia diabética, Diabetes Mellitus, Laser. 
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INTRODUÇÃO 
 
          Diabetes mellitus (DM) é um conjunto de distúrbios metabólicos que afetam a 

maneira que o corpo armazena e libera glicose na corrente sanguínea(1). Esses distúrbios 

levam a um estado de hiperglicemia crônica no organismo, podendo ser causado pela 

deficiência na secreção de insulina, sua ação reduzida em seus receptores ou uma 

combinação de ambos os fatores (1). 

         O DM pode ser classificado em diabetes mellitus do tipo 1 e diabetes mellitus do 

tipo 2. A fisiopatologia do DM tipo 1 está relacionada com a destruição autoimune das 

células beta do pâncreas que produzem o hormônio hipoglicemiante, a insulina(2). Já no 

DM tipo 2, as células se tornam cada vez mais resistentes a ação da insulina, impedindo 

a entrada da glicose para ser metabolizada no meio intracelular(2). Simultaneamente, a 

produção deficiente  de insulina se instaura de maneira progressiva e ocorre  normalmente 

por meio da exaustão das células beta, em fases avançadas ocorre destruição dessas  

células, nesse momento se torna necessário insulinizar o paciente(2). As duas situações 

colaboram para o estado hiperglicêmico do diabetes do tipo 2(3). 

         O DM hoje é considerado uma epidemia mundial pela Associação Americana de 

Diabetes(3). Em 2019 existiam 463 milhões de pessoas com DM no mundo dentro do 

intervalo de idade de 20 a 69 anos(4). No Brasil, no mesmo ano, o número de diabéticos 

foi de 16,8 milhões de pessoas resultando em uma prevalência de aproximadamente 8% 

no país(4). Em 2045, projeções indicam que 26 milhões de pessoas irão conviver com essa 

doença no Brasil(4). Estas altas taxas de prevalência revelam que o DM é um problema 

em ascensão a nível nacional e mundial(5).  

O estado de hiperglicemia crônica provoca o aparecimento de inúmeras 

complicações a longo prazo prejudicando com o passar do tempo a saúde, a capacidade 
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laborativa e a qualidade de vida do indivíduo acometido pelo diabetes(5). Dentre as 

complicações sistêmicas do diabetes, estão as doenças cardiovasculares, a cegueira, a 

falência renal e amputação de membros, mostrando assim a importância do seu 

diagnóstico precoce, tratamento adequado, evitando estes estágios avançados da 

doença(6).  

       A principal complicação oftalmológica que o DM causa é a retinopatia diabética 

(RD) (7). A RD é uma doença que ocorre principalmente nos microvasos do olho do 

diabético em decorrência do contínuo estado de hiperglicemia(7). Conforme a doença se 

estabelece, o aparecimento de microaneurismas, hemorragias, exsudatos duros e de 

neovascularização se intensifica levando a uma progressiva perda da acuidade visual e 

eventualmente a cegueira(8). Paralelo a RD, o diabetes pode causar ainda outra doença 

retiniana, chamada de maculopatia diabética, ou edema macular diabético, sendo esta a 

principal causa de cegueira em pacientes diagnosticados com RD(8). Edema macular 

diabético ou maculopatia diabética é definido pela presença de aumento da espessura da 

retina dentro do perímetro de um disco do centro da mácula  ou  por exudados duros nessa 

região sendo considerado uma complicação da presença e da evolução da RD, sua 

prevalência aumenta conforme o tempo de diagnóstico de DM aumenta(19,20,21). 

     A classificação utilizada até hoje para a RD, foi descrita pelo Early Treatment Diabetic 

Retinapathy Study (ETRDS)(9). Classificação esta que avalia o grau de severidade da 

doença e seu risco de cegueira relacionado ao diabetes ao longo dos anos. Através do 

exame de mapeamento de retina, ou pela retinografia colorida, a RD pode ser classificada 

inicialmente em RD não-proliferativa (RDNP) e (2) RD proliferativa (RDP). Sendo que 

a RDNP ainda pode ser subdividida em leve, moderada, severa e muito severa. E a RDP 

em alto e baixo risco, de acordo com os achados clínicos(9). O ETDRS também classificou 



 11 

o edema macular diabético em clinicamente significante e clinicamente não 

significante(9). As figuras 1 a 5 a seguir mostram estágios sucessivos de RNP e RP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Olho normal Figura 2 - Retinopatia não proliferativa leve 

Figura 2 - Retinopatia não proliferativa moderada Figura 4 - Retinopatia não proliferativa severa 
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            Figura 5 – Retinopatia proliferativa 

 

O tratamento da RD pode ser desde o acompanhamento clínico periódico, com o 

controle da glicemia e dos fatores de risco associados, como a hipertensão arterial 

sistêmica, dislipidemia, tabagismo, entre outros, para os casos iniciais(10). Ou ainda a 

fotocoagulação a laser, uso de anti-angiogênicos e corticosteroides intravítreos, até 

mesmo a vitrectomia, nos casos mais graves de descolamento tracional de retina e 

hemorragia vítrea(11). Tratamentos esses que apresentam um custo elevado para o sistema 

de saúde, seja ele público ou privado, além de as vezes não trazer uma melhora funcional 

significativa pelo avançado da doença(11). Dessa maneira a prevenção, o controle clínico 

do diabetes e o diagnóstico precoce é fundamental para evitar a cegueira(12). 

     É justamente nessa intenção da medicina preventiva, que foi desenhado o mutirão do 

diabetes de Blumenau. Evento promovido pela sociedade civil organizada através da 

Associação Filosófica e Beneficente Justiça e Trabalho, com o apoio da Fundação 

Universidade Regional de Blumenau e da Prefeitura Municipal de Blumenau. O presente 
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trabalho visa avaliar a prevalência da RD e descrever achados clínico-epidemiológicos 

nos pacientes avaliados no Mutirão do Diabetes de Blumenau do ano de 2019. 
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METODOLOGIA 
 

Estudo do tipo observacional transversal aprovado pelo comitê de ética em 

pesquisas de seres humanos da Universidade Regional de Blumenau (FURB). O Mutirão 

do Diabetes de Blumenau segue o padrão de mutirão idealizado pela Universidade 

Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina, já há quase 20 anos. Na cidade de 

Blumenau ele é organizado pela Associação Filosófica e Beneficente Justiça e Trabalho 

em conjunto com a Prefeitura Municipal de Blumenau (PMB), além de diversas 

associações da sociedade civil, e cursos de graduação de diferentes Universidades, entre 

eles o Curso de Medicina da FURB. 

O Mutirão do ano de 2019, foi realizado no dia 30 de novembro, das 08:00 as 

12:00, no setor 2 da Vila Germânica. Através de uma parceria com a PMB, pelo sistema 

de regulação (SISREG), foram disponibilizadas 1000 (mil) vagas para que pacientes 

sabidamente diabéticos fossem inscritos para avaliação no mutirão, a partir de suas 

Estratégias de Saúde da Família de origem. O foco do mutirão é de detecção precoce de 

complicações e conscientização sobre os problemas que o diabetes pode causar. Uma 

estrutura foi montada no Setor 2 da Vila Germânica, com capacidade total de atendimento 

de 1500 (mil e quinhentos) pacientes. Sabe-se de experiências anteriores que há uma taxa 

de absenteísmo de 30% e uma livre demanda de pacientes, por isso a possibilidade de 

atingir o nível máximo de atendimento, foi considerada. 

Os pacientes foram previamente orientados a não virem em jejum, uma vez que o 

foco do evento não foi diagnosticar o diabetes e sim, avaliar suas complicações.  

No dia do evento eles foram inicialmente cadastrados em uma ficha (ANEXO) 

que incluiu: dados demográficos, história da doença, uso de medicações e comorbidades 

para serem  coletados dados clínicos-epidemiológicos. A ficha foi preenchida por 

acadêmicos de medicina que passaram por treinamento prévio para entrevistar os 
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pacientes e coletar os dados clínicos-epidemiológicos. Após esta primeira etapa, os 

pacientes foram conduzidos para a dilatação de pupila com uso de tropicamida 1% e 

fenilefrina 1%, 1 gota a cada 3 minutos, por 3 a 5 vezes, conforme a necessidade, para 

posterior exame de fundo de olho.  

Após a dilatação todos os pacientes foram avaliados através do mapeamento de 

retina, feito sob midríase e oftalmoscópio indireto com lente de 20 Dioptrias. Este exame 

foi realizado exclusivamente por médicos oftalmologistas, especialistas em Retina e 

Vítreo, treinados para detecção da retinopatia diabética e com experiência em mutirões 

deste porte. Estudantes de medicina que acompanharam os exames foram previamente 

treinados para preenchimento da classificação da retinopatia diabética, conforme a escala 

do ETDRS (Early Treatment Diabetic Retinopathy Study) (ANEXO). Além do status da 

retinopatia diabética, foi anotado a presença ou não de catarata ou outras anormalidades 

encontradas.  

Conforme o seu grau de retinopatia, e a presença ou não de maculopatia, os 

pacientes foram encaminhados para o agendamento de fotocoagulação a laser ou nova 

avaliação em 3, 6 ou 12 meses, conforme a gravidade da doença. 

Além desta avaliação, os pacientes também foram avaliados do ponto de vista de 

complicações microvasculares dos membros inferiores, através do exame do pé diabético. 

Aqueles que apresentaram retinopatia diabética não proliferativa severa ou pior, também 

foram encaminhados para avaliação de triagem para complicações renais. Entretanto a 

análise do pé diabético e rim, serão foco de outros trabalhos de conclusão de curso. 

    Os dados foram apresentados por meio de tabelas e analisados por meio de 

testes estatísticos para estimar associações (teste de Qui-quadrado, t-Student e correlação 

de Pearson). Os dados também foram apresentados por meio de frequências absolutas, 

relativas, médias e estimativas das análises gerais do entrevistado. Calculamos também a 
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taxa de prevalência, a razão de prevalência, dentro de um intervalo de confiança de 95% 

e sendo empregado o valor de 5% (p<0,05) como limiar de significância estatística. 
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RESULTADOS 
     

No total,  foram analisados 536 pacientes atendidos durante a realização do 

mutirão de diabetes ocorrido em novembro de 2019 na cidade de Blumenau.  

O perfil  clínico-epidemiológico dos pacientes está relacionado na Tabela 1. 

O tempo médio de diabetes dos pacientes avaliados foi de 11,52 anos. A relação 

dos indivíduos que utilizam insulina foi de 58,8%. No que se refere ao uso de 

comprimidos para DM 46,1% faziam uso de hipoglicemiantes orais. Ao se analisar a 

quantidade de vezes que o paciente fazia o exame de glicemia, 88,8% relataram fazer o 

controle periódico com glicemia sérica e 58.6% realizavam esse controle diariamente 

através da glicemia capilar diária. Foi constatada em 63,6% dos entrevistados a presença 

de hipertensão arterial sistêmica.  

Aproximadamente 80% dos pacientes vieram pela primeira vez ao evento do 

Mutirão, que se encontra na sua segunda edição, e 88,1% dos pacientes não fazem parte 

da Associação dos Diabéticos do Vale do Itajaí (ADVALI). 

Com relação aos exames preventivos de complicações relacionadas ao diabetes, 

50,2% realizam exame de fundo de olho e 35,1% de pé diabético respectivamente. No 

que se refere ao conhecimento de que DM provoca cegueira 95,7% afirmaram ter 

conhecimento, 91% afirmaram saber que DM leva a amputação e 69,2% dizem ter 

conhecimento que DM pode levar a hemodiálise.  
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Tabela 1 – Perfil com frequências absolutas, relativas, médias e estimativas das análises 
gerais do entrevistado.  

Questões 1 a 13 n (%) 
(n = 536) IC (95%) 

   

1 Tempo de DM em anos     (Média ± DP) (11,52 ± 9,51) (10,71 - 
12,34) 

   
2 Insulina   
     Sim 315 (58,8%) (54,6 - 62,94) 

     Não 214 (39,9%) (35,78 - 
44,07) 

     Não informado 7 (1,3%) (0,34 - 2,27) 
   
2.1 Anos de Insulina     (Média ± DP) (5,28 ± 6,88) (4,6 - 5,95) 
   
3 Comp. p/ DM     
     Sim 247 (46,1%) (41,86 - 50,3) 

     Não 259 (48,3%) (44,09 - 
52,55) 

     Não informado 30 (5,6%) (3,65 - 7,54) 
   
4 Exame Periódico de Glicemia     

     Sim 476 (88,8%) (86,14 - 
91,48) 

     Não 49 (9,1%) (6,7 - 11,58) 
     Não informado 11 (2,1%) (0,85 - 3,25) 
   
4.1 Glicemia quantas vezes ao ano?     
     0 28 (5,2%) (3,34 - 7,11) 
     1 88 (16,4%) (13,28 - 19,55) 
     2 162 (30,2%) (26,34 - 34,11) 
     3 60 (11,2%) (8,52 - 13,86) 
     4 84 (15,7%) (12,59 - 18,75) 
     5 6 (1,1%) (0,23 - 2,01) 
     6 14 (2,6%) (1,26 - 3,96) 
     Mais de 6 12 (2,2%) (0,99 - 3,49) 
     Não informado 82 (15,3%) (12,25 - 18,35) 
     (Média ± DP) (2,6 ± 2,19) (2,4 - 2,81) 
   
5 Glicemia Capilar Diária     

     Sim 314 (58,6%) (54,41 - 
62,75) 

     Não 199 (37,1%) (33,04 - 
41,22) 

     Não informado 23 (4,3%) (2,58 - 6,01) 
   
6 Pressão Alta     
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     Sim 341 (63,6%) (59,55 - 
67,69) 

     Não 178 (33,2%) (29,22 - 37,2) 
     Não informado 17 (3,2%) (1,69 - 4,66) 
   
7 Já veio ao Mutirão do Diabético?     

     Sim 85 (15,9%) (12,77 - 
18,95) 

     Não 428 (79,9%) (76,46 - 
83,25) 

     Não informado 22 (4,1%) (2,42 - 5,78) 
   
8 Já fez Fundo de Olho?     

     Sim 269 (50,2%) (45,95 - 
54,42) 

     Não 251 (46,8%) (42,6 - 51,05) 
     Não informado 16 (3%) (1,54 - 4,43) 
   
8.1 Fundo de Olho Anos     (Média ± DP) (1,51 ± 2,69) (1,23 - 1,79) 
   
9 Já fez Pé diabético?     

     Sim 188 (35,1%) (31,03 - 
39,11) 

     Não 341 (63,6%) (59,55 - 
67,69) 

     Não informado 7 (1,3%) (0,34 - 2,27) 
   
9.1 Pé diabético Anos     (Média ± DP) (0,75 ± 3,43) (0,41 - 1,09) 
   
10 É da ADVALI?     
     Sim 43 (8%) (5,72 - 10,32) 
     Não 472 (88,1%) (85,31 - 90,8) 
     Não informado 21 (3,9%) (2,28 - 5,56) 
   
11 Sabe que Diabetes leva a Cegueira?     

     Sim 513 (95,7%) (93,99 - 
97,42) 

     Não 10 (1,9%) (0,72 - 3,01) 
     Não informado 13 (2,4%) (1,12 - 3,73) 
   
11.1 Sabe que Diabetes leva a Amputação?     

     Sim 488 (91%) (88,63 - 
93,46) 

     Não 36 (6,7%) (4,6 - 8,84) 
     Não informado 12 (2,2%) (0,99 - 3,49) 
   
11.2 Sabe que Diabetes leva a Hemodiálise?     

     Sim 371 (69,2%) (65,31 - 
73,12) 
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     Não 157 (29,3%) (25,44 - 
33,14) 

     Não informado 8 (1,5%) (0,47 - 2,52) 
   
12 Tem Convênio?     

     Sim 87 (16,2%) (13,11 - 
19,35) 

     Não 397 (74,1%) (70,36 - 
77,78) 

     Não informado 52 (9,7%) (7,2 - 12,21) 
   
13 Escolaridade     
    Analfabeto 25 (4,7%) (2,88 - 6,45) 

    10 grau incompleto 209 (39%) (34,86 - 
43,12) 

    10 grau completo 114 (21,3%) (17,8 - 24,73) 
    20 grau incompleto  48 (9%) (6,54 - 11,37) 

    20 grau completo 83 (15,5%) (12,42 - 
18,55) 

    30 grau incompleto  10 (1,9%) (0,72 - 3,01) 
    30 grau completo  36 (6,7%) (4,6 - 8,84) 
     Não informado 11 (2,1%) (0,85 - 3,25) 

I – IC: intervalo de confiança; DP: desvio padrão; ADVALI: Associação dos Diabéticos do Vale do Itajaí. 
 

 

A tabela 2 mostra os achados do exame oftalmológico em separado para o olho 

direito e esquerdo. Considerando a média da prevalência de RD nos olhos direito  e 

esquerdo, foi encontrado uma prevalência média de aproximadamente 15% de RD nos 

pacientes, sendo que os 85% restantes apresentavam fundo de olho normal. Os achados, 

foram muito semelhantes para ambos os olhos. Em relação ao olho esquerdo (OE), 

58,2% da amostra não possuía catarata ao exame de fundo de olho, 14,2% tinham lente 

intraocular e o restante possuía algum grau de catarata leve, moderada ou intensa. 

Aproximadamente 90% não apresentavam marcas de laser no fundo de olho. A presença 

de retinopatia se mostrou ausente em 84,1%, com 7,3% possuindo um grau leve de RNP 

com uma porcentagem menor ainda de RNP moderada e severa. A porcentagem de 

pacientes com RP foi de 0,4%, com 1,1% dos analisados possuindo RP status pós laser 
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e 0,6% com RP hemorragia vítrea. A maculopatia se mostrou ausente em 93,5% dos 

analisados.  Os resultados do olho direito (OD) também se encontram abaixo na tabela. 

 

Foram usados  dois tipos de lasers no mutirão para tratamento de RD:  

panfotocoagulação e o de mácula.  A panfotocoagulação foi indicado no OD em 0,19%, 

no OE em 0,37% e em ambos os olhos em 0,93%. O laser de mácula foi indicado no 

OD em 1,87% da amostra, 0,75% no OE e 0,75% em ambos os olhos. 

 

Tabela 2 – Análise quantitativa com frequências absolutas, relativas, médias e estimativas 
das análises da frequência de catarata, marcas de laser, retinopatia diabética e 
maculopatia diabética para o olho direito e esquerdo de forma isolada 

Questões 14 a 24 n (%) 
(n = 536) IC (95%) 

   
14 Catarata OD     

     Não 313 (58,4%) (54,22 - 
62,57) 

     Leve 89 (16,6%) (13,45 - 
19,75) 

     Moderada 45 (8,4%) (6,05 - 10,74) 
     intensa 5 (0,9%) (0,12 - 1,75) 

     Lente intra ocular 78 (14,6%) (11,57 - 
17,54) 

     Não informado 5 (0,9%) (0,12 - 1,75) 
   
15 Marcas de Laser OD     
     Sim 19 (3,5%) (1,98 - 5,11) 

     Não 489 (91,2%) (88,84 - 
93,63) 

     Não informado 28 (5,2%) (3,34 - 7,11) 
   
16 Retinopatia OD     

     Sem RD 458 (85,4%) (82,46 - 
88,43) 

     RNP leve 33 (6,2%) (4,12 - 8,19) 
     RNP moderada 18 (3,4%) (1,83 - 4,88) 
     RNP severa 6 (1,1%) (0,23 - 2,01) 
     RNP status pós laser 6 (1,1%) (0,23 - 2,01) 
     RP 4 (0,7%) (0,02 - 1,47) 
     RP status pós laser 7 (1,3%) (0,34 - 2,27) 
     RP – hemorragia vítrea e/ou DR tracional 1 (0,2%) (0 - 0,55) 



 22 

     Impossível classificar  1 (0,2%) (0 - 0,55) 
     Não informado 2 (0,4%) (0 - 0,89) 
   
17 Maculopatia OD     

     Ausente 501 (93,5%) (91,38 - 
95,56) 

     Presente 20 (3,7%) (2,13 - 5,34) 
     Não informado 15 (2,8%) (1,4 - 4,19) 
   
18 Catarata OE     

     Não 312 (58,2%) (54,03 - 
62,38) 

     Leve 85 (15,9%) (12,77 - 
18,95) 

     Moderada 45 (8,4%) (6,05 - 10,74) 
     intensa 11 (2,1%) (0,85 - 3,25) 

     Laser intra ocular 76 (14,2%) (11,23 - 
17,13) 

     Não informado 6 (1,1%) (0,23 - 2,01) 
   
19 Marcas de Laser OE     
     Sim 14 (2,6%) (1,26 - 3,96) 

     Não 493 (92%) (89,68 - 
94,28) 

     Não informado 29 (5,4%) (3,5 - 7,33) 
   
20 Retinopatia OE     

     Sem RD 451 (84,1%) (81,05 - 
87,23) 

     RNP leve 39 (7,3%) (5,08 - 9,48) 
     RNP moderada 18 (3,4%) (1,83 - 4,88) 
     RNP severa 8 (1,5%) (0,47 - 2,52) 
     RNP status pós laser 6 (1,1%) (0,23 - 2,01) 
     RP 2 (0,4%) (0 - 0,89) 
     RP status pós laser 6 (1,1%) (0,23 - 2,01) 
     RP – hemorragia vítrea e/ou DR tracional 3 (0,6%) (0 - 1,19) 
     Impossível classificar  1 (0,2%) (0 - 0,55) 
     Não informado 2 (0,4%) (0 - 0,89) 
   
21 Maculopatia OE     

     Ausente 501 (93,5%) (91,38 - 
95,56) 

     Presente 16 (3%) (1,54 - 4,43) 
     Não informado 19 (3,5%) (1,98 - 5,11) 
   
   
   22 Panfotoagulação   
     OD 1 (0,19%) (0 - 0,55) 
     OE 2 (0,37%) (0 - 0,89) 
     OD e OE 5 (0,93%) (0,12 - 1,75) 
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   23 Laser Mácula   
     OD 10 (1,87%) (0,72 - 3,01) 
     OE 4 (0,75%) (0,02 - 1,47) 
     OD e OE 4 (0,75%) (0,02 - 1,47) 

I – IC: intervalo de confiança. 
II  – RD – retinopatia diabética; RNP – retinopatia não proliferativa; RP – retinopatia proliferativa;  
 

A tabela 3 correlaciona os dados clínicos-epidemiológicos com a presença ou 

ausência de maculopatia no paciente. O tempo de DM mostrou uma associação 

estatisticamente significativa com a presença de maculopatia (P=0.0217) mostrando que 

quanto maior o tempo de duração de DM maior a probabilidade de presença de 

maculopatia. O nível de escolaridade também mostrou uma relação com a prevalência 

de edema macular diabético, sendo mais frequente em pacientes com baixa escolaridade 

(P=0,0155). Nenhuma associação estatística significativa foi encontrada entre o uso de 

insulina, uso de comprimidos hipoglicemiantes, exame periódico de insulina, glicemia 

anual, glicemia capilar diária, pressão alta, comparecimento aos mutirões de diabetes 

anteriores, convênio com plano de saúde e conhecimento que diabetes leva a cegueira 

como mostram os valores de P na tabela abaixo. 

 
 

Tabela 3 – Associação (das questões de 1 a 8,1 e 11, 12 e 13) com a (21 Maculopatia).  

Questões 1 a 8,1 e 11, 12 e 13 

21 Maculopatia  P 

Presente (n = 
16) 

Ausente (n = 
501) 

Não 
Informado 

(n = 19) 
 

     
1 Tempo de DM em anos     (Média ± DP) (21,31 ± 15,89) (11,11 ± 9,07)  0,0217(*) 
     
2 Insulina     
     Sim 11 (68,8%) 292 (58,3%) 12 (63,2%) 0,4341 
     Não 5 (31,3%) 203 (40,5%) 6 (31,6%)  
     Não informado 0 (0%) 6 (1,2%) 1 (5,3%)  
     
2.1 Anos de Insulina     (Média ± DP) (5,85 ± 5,76) (5,2 ± 6,78)  0,7338(*) 
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3 Comp. p/ DM     
     Sim 10 (62,5%) 229 (45,7%) 8 (42,1%) 0,5342 
     Não 6 (37,5%) 244 (48,7%) 9 (47,4%)  
     Não informado 0 (0%) 28 (5,6%) 2 (10,5%)  
     
4 Exame Periódico de Glicemia     
     Sim 14 (87,5%) 447 (89,2%) 15 (78,9%) 0,6487 
     Não 2 (12,5%) 45 (9%) 2 (10,5%)  
     Não informado 0 (0%) 9 (1,8%) 2 (10,5%)  
     
4.1 Glicemia quantas vezes ao ano?     
     0 1 (6,3%) 25 (5%) 2 (10,5%) - 
     1 2 (12,5%) 85 (17%) 1 (5,3%)  
     2 4 (25%) 154 (30,7%) 4 (21,1%)  
     3 2 (12,5%) 55 (11%) 3 (15,8%)  
     4 3 (18,8%) 78 (15,6%) 3 (15,8%)  
     5 0 (0%) 6 (1,2%) 0 (0%)  
     6 0 (0%) 14 (2,8%) 0 (0%)  
     Mais de 6 0 (0%) 11 (2,2%) 1 (5,3%)  
     Não informado 4 (25%) 73 (14,6%) 5 (26,3%)  
     (Média ± DP) (2,33 ± 1,3) (2,62 ± 2,21)  0,6601(*) 
     
5 Glicemia Capilar Diária     
     Sim 7 (43,8%) 295 (58,9%) 12 (63,2%) 0,3915 
     Não 7 (43,8%) 186 (37,1%) 6 (31,6%)  
     Não informado 2 (12,5%) 20 (4%) 1 (5,3%)  
     
6 Pressão Alta     
     Sim 11 (68,8%) 317 (63,3%) 13 (68,4%) 0,7791 
     Não 5 (31,3%) 168 (33,5%) 5 (26,3%)  
     Não informado 0 (0%) 16 (3,2%) 1 (5,3%)  
     
7 Já veio ao Mutirão do Diabético?     
     Sim 3 (18,8%) 77 (15,4%) 5 (26,3%) 0,7749 
     Não 13 (81,3%) 402 (80,2%) 13 (68,4%)  
     Não informado 0 (0%) 22 (4,4%) 1 (5,3%)  
     
8 Já fez Fundo de Olho?     
     Sim 11 (68,8%) 246 (49,1%) 12 (63,2%) 0,1510 
     Não 5 (31,3%) 241 (48,1%) 5 (26,3%)  
     Não informado 0 (0%) 14 (2,8%) 2 (10,5%)  
     
8.1 Fundo de Olho Anos     (Média ± DP) (2,71 ± 5,32) (1,49 ± 2,57)  0,4247(*) 
     
9 Sabe que Diabetes leva a Cegueira?     
     Sim 16 (100%) 479 (95,6%) 18 (94,7%) 0,5634 
     Não 0 (0%) 10 (2%) 0 (0%)  
     Não informado 0 (0%) 12 (2,4%) 1 (5,3%)  
     
10 Tem Convênio?     
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     Sim 1 (6,3%) 83 (16,6%) 3 (15,8%) 0,4620 
     Não 15 (93,8%) 369 (73,7%) 13 (68,4%)  
     Não informado 0 (0%) 49 (9,8%) 3 (15,8%)  
     
11 Escolaridade     
    Analfabeto 2 (12,5%) 22 (4,4%) 1 (5,3%) 0,0155 
    10 grau incompleto 2 (12,5%) 199 (39,7%) 8 (42,1%)  
    10 grau completo 3 (18,8%) 107 (21,4%) 4 (21,1%)  
    20 grau incompleto  0 (0%) 45 (9%) 3 (15,8%)  
    20 grau completo 7 (43,8%) 75 (15%) 1 (5,3%)  
    30 grau incompleto  0 (0%) 10 (2%) 0 (0%)  
    30 grau completo  1 (6,3%) 34 (6,8%) 1 (5,3%)  
     Não informado 1 (6,3%) 9 (1,8%) 1 (5,3%)  

I – DP: desvio padrão. 
II – P: Valor-P do Teste Qui-quadrado de independência. 
III – (*) Teste t de Student. Em todos os casos se P < 0,05 então significância estatística. 
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DISCUSSÃO 

A população analisada no presente estudo foi a população alvo inicialmente 

projetada, por avaliar pacientes com mais de 10 anos de diabetes, mais precisamente 

11,52 anos em média. Sendo assim a probabilidade de detectar complicações crônicas 

relacionados ao diabetes seria maior, já que o tempo da doença é o principal fator de risco 

para o desenvolvimento da RD e suas complicações(13). Dados da literatura mundial 

apontam uma prevalência de RD em torno de 35%(4). Entretanto, a presente amostra 

detectou em média 15% de presença de RD entre os pacientes analisados, uma 

porcentagem significativamente menor em comparação a média mundial. Sabendo que 

os médicos avaliadores eram especialistas da área e com experiência em mutirões, erro 

na avaliação não deve ser levando em conta. Dessa maneira, pode-se especular que 

discrepância nos números encontrados seja devido a com bom controle glicêmico do DM. 

Dados coletados pela pesquisa apoiam esta teoria mostrando que 58,6% dos pacientes 

analisados revelaram fazer glicemia capilar diária, contudo não foi informado quantidade 

de vezes ao dia em que se é feita a análise. Nesse sentido, sabendo que é recomendado 

glicemia capilar para todos os pacientes com DM pelo menos 2 vezes ao dia segundo a 

Sociedade Americana de Endocrinologia, a porcentagem mostra um comprometimento 

por parte dos pacientes de monitorar continuamente sua doença(14) . Além disso, a maioria 

das analisados realiza o exame de glicemia sérica várias vezes ano inclusive 

periodicamente corroborando os resultados supracitados.  

 

Apenas metade dos pacientes avaliados no mutirão haviam feito exame de fundo 

de olho no passado, e daqueles já o haviam feito, o intervalo entre os exames foi de 1,51 

anos. Este é um dado preocupante uma vez que as diretrizes recomendam um exame de 

fundo anual com oftalmologistas(15). Esse alto intervalo entre os  exames de fundo de olho 
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mostram a importância da implementação de estratégias de rastreio desta complicação, 

como é o caso do mutirão de Diabetes de Blumenau. 

 

A presença de Hipertensão arterial sistêmica (HAS)  foi de 63,1% da amostra 

analisada revelando que a presença de comorbidades nos pacientes diagnosticados com 

DM é a regra e não a exceção na população estudada. A associação entre DM e HAS é 

conhecida na literatura, estima-se que 50% dos pacientes que tem como diagnóstico HAS 

também possuem DM como doença associada(16,17). Nesse sentido, o tratamento adequado 

dessas duas doenças é imprescindível para evitar o aparecimento e a progressão da 

retinopatia mantendo a pressão arterial e a glicemia nas metas preconizadas pelas 

diretrizes existentes na literatura(18). 

 

No que tange ao uso de insulina, a pesquisa mostrou que 58,8% da amostra 

analisada a utilizam e 46.1% usam comprimidos hipoglicemiantes orais  de forma 

exclusiva ou juntamente com a insulina para o tratamento da doença. A alta porcentagem 

dos pacientes que utilizam de insulina para o tratamento do DM, indica uma possível 

falha no tratamento do DM2 com o uso de hipoglicemiantes orais e a necessidade de 

formas mais intensivas de tratamento, nesse caso sendo utilizada a insulina como segunda 

linha de tratamento. Esse fato é interessante e pode-se levantar algumas análises. A 

primeira é de que os pacientes analisados apresentam formas mais graves do diabetes, 

pois requereram o uso da insulina para seu controle. Por outro lado, também pode ser 

interpretado não de maneira oposta, mas complementar, onde os pacientes eram mal 

controlados e por isso necessitavam de insulina. Analisando o contexto global dos 

resultados, pela baixa prevalência da RD, podemos afirmar com certa segurança que os 

pacientes estejam com um bom controle glicêmico com o uso da insulina. Obviamente 
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esse dado só poderia ser confirmado observando a glicemia de jejum e/ou a hemoglobina 

glicada, dado este que não foi o objetivo deste estudo transversal.  

 

No que tange relação aos fatores epidemiológicos, os dados revelam que a 

escolaridade de grande parte dos participantes foi possuir o primeiro grau incompleto. 

Entretanto, apesar da maior parte dos participantes possuir uma baixa escolaridade os 

mesmos revelam ter um bom conhecimento sobre as principais consequências do DM tais 

como a cegueira, a amputação e hemodiálise com grande parte da amostra relatando ter 

conhecimento que um DM não tratado pode terminar com tais desfechos. Isso é um fator 

importante para um maior engajamento dos pacientes no tratamento do DM. Outro dado 

importante que mostra o foco principal do mutirão é a proporção dos participantes que 

não possuem convênio com plano de saúde. Ao mesmo tempo que mostra o foco certo do 

evento, reforça a dependência dos mesmos em relação ao sistema único de saúde para 

obtenção do tratamento do DM e RD.  

 

Avaliando os desfechos oculares do diabetes do presente estudo, foi encontrado 

uma prevalência média de 15% para a retinopatia diabética e de 3% para a maculopatia. 

Entretanto as formas mais graves de RD, que necessitaram de indicação de terapia a laser 

possuíram uma taxa de indicação  3,2%, no caso da retinopatia diabética proliferativa.  A 

maculopatia, definida como a presença de microaneurismas e/ou exsudatos duros, 

associados ao edema retiniano e aumento da espessura da retina dentro do perímetro de 

um disco da mácula é hoje a principal causa de perda da acuidade visual nos pacientes 

diagnosticados com RD(19). Essa prevalência é discordante aos dados presentes em 

literatura que mostram que a prevalência de edema macular diabético em pacientes com 

DM fica em torno de 14%(19,20). A prevalência muito abaixo do esperado da maculopatia 
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é mais uma estatística que apoia a hipótese de que  a população analisada possui bom 

controle glicêmico, evitando o desenvolvimento do edema macular diabético. 

 

Nas correlações feitas durante a análise estatística, foi encontrado duas 

associações importantes e já descritas na literatura. O tempo de diabetes, a escolaridade 

e sua relação com a presença de maculopatia. Os dados demostram que quanto maior o 

tempo de diagnóstico de DM, maior a presença de maculopatia em ambos os olhos. Tais 

achados são condizentes com o que é reportado na literatura sendo que as fontes 

preconizam que quanto maior o tempo de duração do DM, maior a probabilidade da 

presença de maculopatia nos olhos do paciente com DM e pior o prognóstico para o 

paciente(19,20).A pesquisa também revelou significância estatística entre a escolaridade 

dos participantes e a presença de maculopatia em ambos os olhos. Grande proporção da 

amostra analisada revelou ter primeiro grau incompleto ocorrendo níveis extremamente 

baixos de curso superior completo. Tal associação pode ser explicada pela presença de 

melhores desfechos associados a maculopatia e altos níveis de escolaridade. O nível de 

escolaridade maior pode ajudar a reduzir as taxas de RD e maculopatia primeiramente 

pelo conhecimento do risco que o DM pode causar a visão e também as condições 

socioeconômicas, que afetam não só o controle glicêmico pelo uso de medicações, mas 

também a questão da dieta e atividade física.  

 

Diante disso, cabe aos autores relatar as limitações deste estudo. O número de 

pessoas analisadas foi de 536 bem abaixo dos 1000 indivíduos esperados. Contudo 

devemos citar que a taxa de absenteísmo estimada com base em eventos anteriores em 

outros lugares do país varia de 30 a 40% sendo que os autores encontraram uma taxa 

maior de 46,4% que não foi capaz de ser suprida por meio de livre demanda. Uma das 
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possíveis causas desta falta excessiva dos pacientes pode ser explicada por uma falha no 

processo de agendamento dos pacientes nas unidades de ESF. Deve-se salientar também 

que os pacientes diagnosticados com maculopatia foram examinados somente por meio 

do método de oftalmoscopia indireta. Sendo assim, foi avaliado presença de exsudados 

duros e microaneurismas na região da mácula para se fazer o diagnóstico de edema 

macular diabético. Contudo o exame padrão ouro para diagnóstico e estadiamento do 

edema macular diabético para diversos ensaios clínicos tem sido a tomografia de 

coerência óptica(21). Seu uso traria uma melhor avaliação destes pacientes no que se refere 

ao diagnóstico do edema macular diabético, porém seu uso em mutirões como este torna-

se inviável seu emprego.  Além disso, não foi possível realizar durante o mutirão exames 

séricos de glicemia de jejum e hemoglobina glicada, não sendo possível dessa maneira 

inferir sobre o controle clínico do diabetes de maneira objetiva e direta. Dessa maneira, 

não podemos confirmar a hipótese que a população analisada possui bom controle da 

glicemia por possuir taxas menores de prevalência de RD e maculopatia que as 

encontradas em literatura. Por fim, as figuras 6 e 7 a seguir deixam registrado os membros 

voluntários do mutirão e oftalmologistas realizando oftalmoscopia indireta durante o 

mutirão de diabetes. 
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Figura 7 - Oftalmoscopia indireta sendo realizado em paciente durante mutirão de 
diabetes de 2019. 

Figura 6 - participantes do mutirão de diabetes do ano de 2019. 
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CONCLUSÃO 
 

O presente estudo mostrou uma taxa de prevalência de retinopatia diabética de 

aproximadamente 15%, um valor abaixo do reportado na literatura. Uma hipótese que 

pode ser levantada para justificar esse fato é o bom controle glicêmico dos pacientes de 

forma indireta, uma vez que o tempo médio de diabetes dos pacientes avaliados foi de 

11,52 anos, período esse onde já se esperaria algum grau de RD. Sendo o diabetes uma 

das  principais causa de cegueira no mundo, o Mutirão do Diabetes se mostrou uma 

estratégia importante que, por meio do rastreio adequado associado ao intervalo ideal de 

1 ano entre os exames, agrega muito ao diagnóstico precoce da doença(22). 
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2. Normas da Revista 

 

Escopo e política 

 

O ABO-ARQUIVOS BRASILEIROS DE 
OFTALMOLOGIA (ABO, ISSN 0004-2749 - versão 
impressa e ISSN 1678-2925 - versão eletrônica), 
publicação bimestral oficial do Conselho Brasileiro de 
Oftalmologia (CBO), objetiva divulgar estudos científicos 
em Oftalmologia, Ciências Visuais e Saúde Pública, 
fomentando a pesquisa, o aperfeiçoamento e a 
atualização dos profissionais relacionados à área. 

 

  

Métodos 

 

São aceitos manuscritos originais, apenas em inglês. De 
acordo com a metodologia empregada, os manuscritos 
deverão ser caracterizados em uma das seguintes 
modalidades: 

Estudos Clínicos 
Estudos descritivos ou analíticos que envolvam análises 
em seres humanos ou avaliem a literatura pertinente a 
seres humanos. 

Estudos Epidemiológicos 
Estudos analíticos que envolvam resultados 
populacionais. 

Estudos de Experimentação Laboratorial 
Estudos descritivos ou analíticos que envolvam modelos 
animais ou outras técnicas biológicas, físicas ou 
químicas. 

Estudos Teóricos 
Estudos descritivos que se refiram à descrição e análise 
teórica de novas hipóteses propostas com base no 
conhecimento existente na literatura. Estudos teóricos 
devem, obrigatoriamente, acrescentar novas informação 
à literatura. 

 

  

Tipos de Manuscrito 

 

A forma do manuscrito enviado deve enquadrar-se em 
uma das categorias a seguir. Os limites para cada tipo de 
manuscrito estão entre parênteses ao final das 
descrições das categorias. A contagem de palavras do 
manuscrito refere-se do início da introdução ao final da 
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discussão, portanto, não participam da contagem a 
página de rosto, abstract, resumo, referências, 
agradecimentos, tabelas e figuras incluindo legendas. 

Editoriais 

Os editoriais são feitos a convite e devem ser referentes 
a assuntos de interesse atual, preferencialmente 
relacionados a artigos publicados no mesmo fascículo do 
ABO (limites máximos: 1.000 palavras, título, 2 figuras 
ou tabelas no total e 10 referências). 

Artigos Originais 

Artigos originais apresentam experimentos completos 
com resultados nunca publicados (limites máximos: 
6.000 palavras, título, resumo estruturado, 15 figuras ou 
tabelas no total e 30 referências). A avaliação dos 
manuscritos enviados seguirá as prioridades abaixo: 

1. Informação nova e relevante baseada em estudo 
com metodologia adequada. 

2. Repetição de informação existente na literatura, 
ainda não comprovada regionalmente baseada em 
estudo com metodologia adequada. 

3. Repetição de informação existente na literatura, 
já comprovada regionalmente, baseada em estudo 
com metodologia adequada. 

* Não serão aceitos manuscritos com conclusões 
especulativas, não comprovadas pelos resultados ou 
baseadas em estudo com metodologia inadequada. 

Relatos de Casos ou Série de Casos 

Relatos de casos ou séries de casos serão considerados 
para publicação se descreverem achados com raridade e 
originalidade ainda não comprovadas internacionalmente, 
ou quando o relato apresentar respostas clínicas ou 
cirúrgicas que auxiliem na elucidação fisiopatológica de 
alguma doença (limites máximos: 1.000 palavras, título, 
resumo não estruturado, 4 figuras ou tabelas no total e 
10 referências). 

Cartas ao Editor 

As cartas ao editor serão consideradas para publicação se 
incluírem comentários pertinentes a manuscritos 
publicados anteriormente no ABO ou, excepcionalmente, 
resultados de estudos originais com conteúdo insuficiente 
para serem enviados como Artigo Original. Elas devem 
introduzir nova informação ou nova interpretação de 
informação já existente. Quando seu conteúdo fizer 
referência a algum artigo publicado no ABO, este deve 
estar citado no primeiro parágrafo e constar das 
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referências. Nestes casos, as cartas estarão associadas 
ao artigo em questão, e o direito de réplica dos autores 
será garantido na mesma edição. Não serão publicadas 
cartas de congratulações (limites máximos: 700 
palavras, título, 2 figuras ou tabelas no total e 5 
referências). 

Manuscritos de Revisão 

Manuscritos de revisão seguem a linha editorial da 
revista e são aceitos também se submetidos. Sugestões 
de assuntos para artigos de revisão podem ser feitas 
diretamente ao editor, mas os manuscritos não podem 
ser enviados sem um convite prévio (limites máximos: 
12.000 palavras, título, resumo não estruturado, 15 
figuras ou tabelas no total e 100 referências). 

  

Processo Editorial 

 

Para que o manuscrito ingresse no processo editorial, é 
fundamental que todas as regras tenham sido cumpridas. 
A secretaria editorial comunicará inadequações no envio 
do manuscrito. Após a notificação, o autor 
correspondente terá o prazo de 30 dias para adequação 
do seu manuscrito. Se o prazo não for cumprido, o 
manuscrito será excluído. 

Os manuscritos enviados aos ABO são avaliados 
inicialmente pelos editores quanto à adequação do seu 
conteúdo à linha editorial do periódico. Após essa 
avaliação, todos os manuscritos são encaminhados para 
análise e avaliação por pares, sendo o anonimato dos 
avaliadores garantido em todo o processo de julgamento. 
O anonimato dos autores não é implementado. 

Após a avaliação editorial inicial, os comentários dos 
avaliadores podem ser encaminhados aos autores como 
orientação para as modificações que devam ser 
realizadas no texto. Após a implementação das 
modificações sugeridas pelos avaliadores, o manuscrito 
revisado deverá ser encaminhado, acompanhado de carta 
(enviada como documento suplementar) indicando 
pontualmente todas as modificações realizadas no 
manuscrito ou os motivos pelos quais as modificações 
sugeridas não foram efetuadas. Manuscritos que não 
vierem acompanhados da carta indicando as 
modificações ficarão retidos aguardando o recebimento 
da mesma. O prazo para envio da nova versão do 
manuscrito é de 30 dias após a comunicação da 
necessidade de modificações, sendo excluído após esse 
prazo. A publicação dependerá da aprovação final dos 
editores. 

•  



 38 

Os trabalhos devem destinar-se exclusivamente ao 
Arquivos Brasileiros de Oftalmologia, não sendo 
permitido envio simultâneo a outro periódico, nem sua 
reprodução total ou parcial, ou tradução para publicação 
em outro idioma, sem autorização dos editores. 

Autoria 
Os critérios para autoria de manuscritos em periódicos 
médicos está bem estabelecido. O crédito de autoria 
deve ser baseado em indivíduos que tenham contribuído 
de maneira concreta nas seguintes três fases do 
manuscrito: 

I. Concepção e delineamento do estudo, coleta dos dados 
ou análise e interpretação dos dados. 
II. Redação do manuscrito ou revisão crítica do 
manuscrito com relação ao seu conteúdo intelectual. 
III. Aprovação final da versão do manuscrito a ser 
publicada. 

O ABO requer que os autores garantam que todos os 
autores preenchem os critérios acima e que nenhuma 
pessoa que preencha esses critérios seja preterida da 
autoria. Apenas a posição de chefia de qualquer indivíduo 
não atribui a este o papel de autor, o ABO não aceita a 
participação de autores honorários. 

É necessário que o autor correspondente preencha e 
envie o formulário de Declaração de Contribuição dos 
Autores como documento suplementar. 

Diretrizes para Excelência em Pesquisa 
Recomenda-se que os autores sigam a orientação 
adequada abaixo antes de submeter o seu manuscrito: 

• CONSORT (Controlled and randomized clinical 
trials) 

• STARD (Diagnostic instruments or techniques) 
• PRISMA (Systematic reviews and meta-analyses) 
• STROBE (Observational studies) 

  

Forma e preparação de manuscritos 

 

Os artigos devem ser enviados exclusivamente de forma eletrônica, 
pela Internet, na interface apropriada do ABO. As normas que se 
seguem foram baseadas no formato proposto pelo International 
Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) e publicadas no 
artigo: Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to 
Biomedical Journals. 

O respeito às instruções é condição obrigatória para que o trabalho 
seja considerado para análise. 
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O texto deve ser enviado em formato digital, sendo aceitos apenas 
os formatos .doc. ou .rtf. O corpo do texto deve ser digitado em 
espaço duplo, fonte tamanho 12, com páginas numeradas em 
algarismos arábicos, iniciando-se cada seção em uma nova página. 
As seções devem se apresentar na sequência: Página de Rosto 
(como um documento separado), Abstract e Keywords, Resumo e 
Descritores, Introdução, Métodos, Resultados, Discussão 
Agradecimentos (eventuais), Referências, Tabelas (opcionais) e 
Figuras (opcionais) com legenda. 

1. Página de Rosto. Deve conter: a) título em inglês (máximo de 
135 caracteres, incluindo espaços); b) título em português (máximo 
de 135 caracteres, incluindo espaços); c) nome científico de cada 
autor; d) afiliação* de cada autor (cidade, estado, país e, quando 
houver, departamento, escola, Universidade); e) nome, endereço, 
telefone e e-mail do autor correspondente; f) fontes de auxilio à 
pesquisa (se houver); g) número do projeto e instituição 
responsável pelo parecer do Comitê de Ética em Pesquisa; h) 
declaração dos conflitos de interesses de todos os autores; i) 
número do registro dos ensaios clínicos em uma base de acesso 
público. 

* Títulos profissionais ou acadêmicos, assim como cargos ou finções 
não serão publicados. 

Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa. Todos os estudos 
que envolvam coleta de dados primários ou relatos clínico-
cirúrgicos, sejam retrospectivos, transversais ou prospectivos, 
devem indicar, na página de rosto, o número do projeto e nome da 
Instituição que forneceu o parecer do Comitê de Ética em Pesquisa. 
As pesquisas em seres humanos devem seguir a Declaração de 
Helsinque, enquanto as pesquisas envolvendo animais devem 
seguir os princípios propostos pela Association for Research in 
Vision and Ophthalmology (ARVO). 

É necessário que o autor correspondente envie, como documento 
suplementar, a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa ou seu 
parecer dispensando da avaliação do projeto pelo Comitê. Não cabe 
ao autor a decisão sobre a necessidade de avaliação pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa. 

Declaração de Conflito de Interesses. A página de rosto deve 
conter a declaração de conflitos de interesse de todos os autores 
(mesmo que esta seja inexistente). Para maiores informações sobre 
os potenciais conflitos de interesse acesse: Chamon W, Melo LA Jr, 
Paranhos A Jr. Declaração de conflito de interesse em 
apresentações e publicações científicas. Arq Bras Oftalmol. 
2010;73(2):107-9 ou World Association of Medical Editors: Conflict 
of interest in peer-reviewed medical journals. 

É necessário que todos os autores enviem os Formulários para 
Declaração de Conflitos de Interesse como documentos 
suplementares. 

Ensaios Clínicos. Todos os Ensaios Clínicos devem indicar, na 
página de rosto, número de registro em uma base internacional de 
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registro que permita o acesso livre a consulta (exemplos: U.S. 
National Institutes of Health, Australian and New Zealand Clinical 
Trials Registry, International Standard Randomised Controlled Trial 
Number - ISRCTN, University Hospital Medical Information Network 
Clinical Trials Registry - UMIN CTR, Nederlands Trial 
Register, Registros Brasileiros de Ensaios Clínicos). 

2. Abstract e Keywords. Resumo estruturado (Purpose, Methods, 
Results, Conclusions) com, no máximo, 300 palavras. Resumo não 
estruturado com, no máximo, 150 palavras. Citar cinco descritores 
em inglês, listados pela National Library of Medicine (MeSH - 
Medical Subject Headings). 

3. Resumo e Descritores. Resumo estruturado (Objetivos, 
Métodos, Resultados, Conclusões) com, no máximo 300 palavras. 
Resumo não estruturado com, no máximo, 150 palavras. Citar cinco 
descritores, em português listados pela BIREME. 

4. Introdução, Métodos, Resultados e Discussão. As citações 
no texto devem ser numeradas sequencialmente, em números 
arábicos sobrescritos e entre parênteses. É desaconselhada a 
citação nominal dos autores. 

5. Agradecimentos. Colaborações de pessoas que mereçam 
reconhecimento, mas que não justificam suas inclusões como 
autores, devem ser citadas nessa seção. Estatísticos e editores 
médicos podem preencher os critérios de autoria e, neste caso, 
devem ser reconhecidos como tal. Quando não preencherem os 
critérios de autoria, eles deverão, obrigatoriamente, ser citados 
nesta seção. Não são aceitos escritores não identificados no 
manuscrito, portanto, escritores profissionais devem ser 
reconhecidos nesta seção. 

6. Referências. A citação (referência) dos autores no texto deve 
ser numérica e sequencial, na mesma ordem que foram citadas e 
identificadas por algarismos arábicos sobrescritos. A apresentação 
deve estar baseada no formato proposto pelo International 
Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), conforme os 
exemplos que se seguem. 

Os títulos de periódicos devem ser abreviados de acordo com o 
estilo apresentado pela List of Journal Indexed in Index Medicus, da 
National Library of Medicine. 

Para todas as referências, cite todos os autores, até seis. Nos 
trabalhos com sete ou mais autores, cite apenas os seis primeiros, 
seguidos da expressão et al. 

Exemplos de referências: 

Artigos de Periódicos 
Costa VP, Vasconcellos JP, Comegno PEC, José NK. O uso da 
mitomicina C em cirurgia combinada. Arq Bras Oftalmol. 
1999;62(5):577-80. 
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Livros 
Bicas HEA. Oftalmologia: fundamentos. São Paulo: Contexto; 1991. 

Capítulos de livros 
Gómez de Liaño F, Gómez de Liaño P, Gómez de Liaño R. 
Exploración del niño estrábico. In: Horta-Barbosa P, editor. 
Estrabismo. Rio de Janeiro: Cultura Médica; 1997. p. 47-72. 

Anais 
Höfling-Lima AL, Belfort R Jr. Infecção herpética do recém-nascido. 
In: IV Congresso Brasileiro de Prevenção da Cegueira; 1980 Jul 28-
30, Belo Horizonte, Brasil. Anais. Belo Horizonte; 1980. v.2. p. 205-
12. 

Teses 
Schor P. Idealização, desenho, construção e teste de um 
ceratômetro cirúrgico quantitativo [tese]. São Paulo: Universidade 
Federal de São Paulo; 1997. 

Documentos Eletrônicos 
Monteiro MLR, Scapolan HB. Constrição campimétrica causada por 
vigabatrin. Arq Bras Oftalmol. [periódico na Internet]. 2000 [citado 
2005 Jan 31]; 63(5): [cerca de 4 p.]. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-
27492000000500012&lng=pt&nrm=iso 

7. Tabelas. A numeração das tabelas deve ser sequencial, em 
algarismos arábicos, na ordem em que foram citadas no texto. 
Todas as tabelas devem ter título e cabeçalho para todas as colunas 
e serem apresentadas em formatação simples, sem linhas verticais 
ou preenchimentos de fundo. No rodapé da tabela deve constar 
legenda para todas as abreviaturas (mesmo que definidas 
previamente no texto) e testes estatísticos utilizados, além da fonte 
bibliográfica quando extraída de outro trabalho. 

Não inclua as tabelas no documento principal, estas devem ser 
enviadas como documento suplementar. 

8. Figuras (gráficos, fotografias, ilustrações, quadros). A 
numeração das figuras deve ser sequencial, em algarismos 
arábicos, na ordem em que foram citadas no texto O ABO publicará 
as figuras em preto e branco sem custos para os autores. Os 
manuscritos com figuras coloridas serão publicados apenas se a 
figura colorida for considerada necessária, caso contrário, ela será 
publicada em preto e branco. 

Os gráficos devem ser, preferencialmente, em tons de cinza, com 
fundo branco e sem recursos que simulem 3 dimensões ou 
profundidade. Gráficos do tipo torta são dispensáveis e devem ser 
substituídos por tabelas ou as informações serem descritas no 
texto. 

Fotografias e ilustrações devem ter resolução mínima de 300 DPI 
para o tamanho final da publicação (cerca de 2.500 x 3.300 pixels, 
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para página inteira). A qualidade das imagens é considerada na 
avaliação do manuscrito. 

O documento principal deve conter as legendas de todas as figuras 
em espaço duplo e numeradas em algarismo arábico. 

Não inclua figuras no documento principal do manuscrito, estas de 
serem enviadas como documento suplementar. 

9. Abreviaturas e Siglas. Quando presentes, devem ser 
precedidas do nome correspondente completo ao qual se referem, 
quando citadas pela primeira vez, e nas legendas das tabelas e 
figuras (mesmo que tenham citadas abreviadas anteriormente no 
texto). Não devem ser usadas no título e no resumo. 

10. Unidades. Valores de grandezas físicas devem ser referidos de 
acordo com os padrões do Sistema Internacional de Unidades. 

11. Linguagem. A clareza do texto deve ser adequada a uma 
publicação científica. Opte por sentenças curtas na forma direta e 
ativa. Quando o uso de uma palavra estrangeira for absolutamente 
necessário, ela deve aparecer com formatação itálica. Agentes 
terapêuticos devem ser indicados pelos seus nomes genéricos 
seguidos, entre parênteses, pelo nome comercial, fabricante, 
cidade, estado e país de origem. Todos os instrumentos ou 
aparelhos de fabricação utilizados devem ser citados com o seu 
nome comercial, fabricante, cidade, estado e país de origem. É 
necessária a colocação do símbolo (sobrescrito) de marca 
registrada ® ou ™ em todos os nomes de instrumentos ou 
apresentações comerciais de drogas. Em situações de dúvidas em 
relação a estilo, terminologia, medidas e assuntos correlatos, o AMA 
Manual of Style 10th edition deverá ser consultado. 

12. Documentos Originais. Os autores correspondentes devem 
ter sob sua guarda os documentos originais como a carta de 
aprovação do comitê de ética institucional para estudos com 
humanos ou animais; o termo de consentimento informado 
assinado por todos os pacientes envolvidos, a declaração de 
concordância com o conteúdo completo do trabalho assinada por 
todos os autores e declaração de conflito de interesse de todos os 
autores, além dos registros dos dados colhidos para os resultados 
do trabalho. 

13. Correções e Retratações. Erros podem ser percebidos após a 
publicação de um manuscrito que requeiram a publicação de uma 
correção. No entanto, alguns erros, apontados por qualquer leitor, 
podem invalidar os resultados ou a autoria do manuscrito. Se 
alguma dúvida concreta a respeito da honestidade ou fidedignidade 
de um manuscrito enviado para publicação for levantada, é 
obrigação do editor excluir a possibilidade de fraude. Nestas 
situações o editor comunicará as instituições envolvidas e as 
agências financiadoras a respeito da suspeita e aguardará a decisão 
final desses órgãos. Se houver a confirmação de uma publicação 
fraudulenta no ABO, o editor seguirá os protocolos sugeridos pela 
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International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) e 
pelo Committee on Publication Ethics (COPE). 

Lista de Pendências 
Antes de iniciar o envio do seu manuscrito o autor deve confirmar 
que todos os itens abaixo est ão disponíveis: 

• Manuscrito formatado de acordo com as instruções aos 
autores. 

• Limites de palavras, tabelas, figuras e referências adequados 
para o tipo de manuscrito. 

• Página de rosto, incluindo o número de registro de ensaios 
clínicos, enviado como documento separado do documento 
principal. 

• Figuras e tabelas não estão inseridas no documento principal 
do manuscrito. 

• Todas as figuras e tabelas foram enviadas separadamente, 
na sua forma digital, como documentos suplementares. 

• Formulário de Declaração da Participação dos Autores 
preenchido e salvo digitalmente, para ser enviado como 
documento suplementar. 

• Formulários de Declarações de Conflitos de Interesses de 
todos os autores preenchidos e salvos digitalmente, para 
serem enviados como documentos suplementares. 

• Versão digital do parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 
com a aprovação do projeto, para ser enviado como 
documento suplementar. 
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3. Projeto  

 
INTRODUÇÃO 

 

O diabetes mellitus (DM) refere-se a um grupo de distúrbio metabólicos 

caracterizados por estados crônicos de hiperglicemia resultantes de uma deficiência na 

secreção da insulina, ação da insulina em seus receptores celulares ou uma combinação 

de ambos os fatores (HARRISON et al, 2017). Trata-se de uma doença de alta 

prevalência, sendo considerado hoje uma epidemia mundial. Em 1980, existiam 108 

milhões de pessoas no mundo com diabetes, enquanto em 2014 a Organização Mundial 

da Saúde estimou 422 milhões de diabéticos. 

As complicações do DM afetam de maneira significativa a qualidade de vida do 

paciente e sobrecarregam os sistemas de saúde responsáveis pelo tratamento desses 

pacientes em todo mundo. Além disso, representam um importante impacto na economia, 

uma vez que afetam uma faixa etária economicamente ativa. 

Nesse contexto, uma importante complicação do DM é a retinopatia diabética 

(RD), uma doença microvascular ocular, sendo hoje considerada a principal causa de 

cegueira ou deficiência visual na população economicamente ativa mundial afetando 

aproximadamente 93 milhões de pessoas globalmente (CHEUNG, MITCHELL e 

WONG, 2010). 
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Os principais fatores de risco para o desenvolvimento de retinopatia diabética são: 

tempo de duração do diabetes mellitus, valores séricos de hemoglobina glicada (HbA1c), 

dislipidemia, gestação, hipertensão arterial sistêmica (HAS), origem étnica do paciente, 

obesidade e doença renal crônica (DRC)  (CHEUNG et al, 2010; WAT et al, 2016). 

 

 

PROBLEMA  

A retinopatia diabética é uma das principais causas de cegueira e baixa acuidade 

visual em pacientes economicamente ativos (HENG et al, 2012). É também uma das 

principais complicações do DM. Aproximadamente 30% dos pacientes diagnosticados 

com diabetes irão desenvolver algum grau de RD durante sua vida (CHEUNG et al, 

2010). Sendo assim, a sua prevenção, detecção precoce, bem como o tratamento adequado 

podem prevenir a cegueira entre estes pacientes. 

No Brasil, há escassez de dados epidemiológicos que evidenciem e reforcem os 

dados mundiais da importância da RD como complicação do diabetes. Dessa maneira, o 

mutirão de diabetes torna-se uma importante fonte de pesquisas e dados epidemiológicos, 

além de obviamente trazer um enorme benefício no diagnóstico e tratamento destes 

pacientes atendidos.  
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HIPÓTESE 

Dados da literatura afirmam uma prevalência de até 30% de RD em pacientes com 

DM (KLEIN e KLEIN, 2000). Não há dados no momento na cidade de Blumenau, mas o 

número esperado de pacientes com RD que serão avaliados no mutirão do diabetes é de 

1000 pacientes.  

 

OBJETIVOS 

Objetivos geral 

Avaliar a taxa de prevalência de retinopatia diabética entre os pacientes 

examinados no mutirão do diabetes de Blumenau. 

Objetivos específicos 

a) Descrever os achados clínico-epidemiológicos  

b) Avaliar a prevalência dos diferentes estágios de retinopatia diabética da 

população avaliada 

c) Verificar a taxa de indicação de fotocoagulação a laser entre os pacientes com 

retinopatia diabética proliferativa 

d) Avaliar as associações entre os achados do perfil clínico-epidemiológico e a 

existência de RD. 
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JUSTIFICATIVA 

Cerca de 93 milhões de pessoas possuem RD em todo mundo, sendo essa 

patologia a principal causa de cegueira evitável no mundo (HENG et al, 2012). A taxa de 

prevalência da RD em pacientes diagnosticados com DM foi calculada em 30% (KLEIN 

e KLEIN, 2000). A detecção da RD em seus estágios iniciais é fundamental para evitar 

que a doença progrida para estágios na qual possam ocorrer progressivos danos a 

acuidade visual do paciente levando a total perda da capacidade visual do mesmo 

(CHEUNG, MITCHELL e WONG, 2010). 

  Nesse contexto, exames oftalmológicos devem ser realizados anualmente em 

pacientes com DM para que se possam procurar sinais de desenvolvimento de RD já que 

sua detecção precoce possibilita uma intervenção terapêutica nos estágios iniciais dessa 

patologia diminuindo a probabilidade de o paciente desenvolver perda parcial ou total da 

acuidade visual (WAT et al, 2016).  

Além disso, a presença de RD tem sido associada a um risco maior de 

desenvolvimento de complicações vasculares sistêmicas tais como infarto agudo do 

miocárdio, acidente vascular cerebral e doença arterial coronariana. Nesse sentido, a 

detecção precoce da doença permite uma intervenção terapêutica direcionada levando a 

uma maior qualidade de vida para o paciente e menor chance do desenvolvimento dessas 

complicações vasculares sistêmicas (CHEUNG, MITCHELL e WONG, 2010). 
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Não há no momento, nenhum estudo de prevalência de RD nos pacientes com diabetes 

em nosso município. O presente estudo visa avaliar a prevalência da retinopatia diabética, 

bem como dos dados clínico-epidemiológicos dos pacientes avaliados durante o mutirão 

do diabetes da cidade de Blumenau. Nesse contexto, a realização de pesquisas que possam 

elucidar de alguma maneira a taxa de prevalência da retinopatia na população com 

diabetes mellitus em Blumenau, pode servir como um guia para a elaboração de planos 

de prevenção e intervenção para combater o desenvolvimento dessa patologia no futuro. 
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REVISÃO DE LITERATURA 

 

 O diabetes mellitus (DM) refere-se a um grupo de distúrbios metabólicos, 

caracterizados por estados crônicos de hiperglicemia, resultantes de uma deficiência na 

secreção da insulina, em sua ação nos receptores celulares ou uma combinação de ambos 

os fatores (HARRISON et al, 2017). 

Existem duas formas principais de DM: tipo 1 e tipo 2. A causa de DM tipo 1 é a 

destruição imunomediada de células β pancreáticas por auto anticorpos, resultando na 

deficiência absoluta de insulina e/ou deficiência na secreção de insulina. Enquanto DM 

tipo 2 é caracterizado por uma resistência do organismo a insulina, em conjunto com 

aumento nos níveis séricos de glucagon (TRIPATHI, SRIVASTAVA, 2006).  

Com relação a epidemiologia, em 2017, a taxa de prevalência de diabetes mellitus 

no Brasil foi de 8,1% entre indivíduos de 20 a 79 anos de idade. A incidência de DM tipo 

1 por 100 mil indivíduos em pacientes com menos de 15 anos de idade foi de 7,6 no Brasil 

em 2017. Dados referentes ao DM tipo 2 ainda são escassos pois são necessárias 

pesquisas em grandes populações e seguimento desses pacientes durantes vários anos, o 

que dificulta a obtenção desses dados em nosso país por falta de grandes coortes 

populacionais (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2017, p.14). 

 O quadro clínico composto de polidipsia, poliúria, polifagia, perda de peso são 

sintomas associados principalmente a DM tipo 1. No DM tipo 2 cerca de 50% dos 
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pacientes são assintomáticos ou oligossintomáticos apresentando sintomas não 

específicos como tonturas, baixa acuidade visual e cãibras (VILAR, 2013). No que se 

refere ao diagnóstico, níveis séricos de glicose acima de 200 mg/dL em jejum, já tornam 

possível fazer o diagnóstico da doença. Outros métodos que podem ser utilizados são: (1) 

duas medidas em dias diferentes de glicose plasmática (em jejum) maiores que 126 

mg/dL;(2) uma medida de glicose sérica maior que 200 mg/dL depois de duas horas de 

espera durante teste de tolerância oral a glicose; ou (3) duas medidas de níveis de 

hemoglobina glicada maiores que 6,5% em dias diferentes (OLOKOBA, OBATERU e 

OLOKOBA, 2012). 

 Pacientes diagnosticados com diabetes mellitus possuem um maior risco de 

desenvolver uma série de complicações agudas e crônicas. Entre as crônicas, estão 

inclusas patologias como: infarto agudo do miocárdio (IAM), acidente vascular 

encefálico (AVE), neuropatia diabética, nefropatia diabética e retinopatia diabética 

(WYK, 2015). 

 A retinopatia diabética é uma complicação microvascular ocular da DM e é 

considerada como uma das principais causas de cegueira que pode ser prevenida em 

países desenvolvidos. Aproximadamente de um terço dos pacientes diagnosticados com 

DM, devem desenvolver essa complicação ocular em algum momento de suas vidas. Ela 

pode ser dividida em proliferativa (RDP) e não proliferativa (RDNP), sendo que a RDNP 

ainda podem ser subdivididos em diferentes estágios, que estão diretamente relacionados 



 51 

a gravidade da doença e seu risco de desenvolver cegueira (CHEUNG, MITCHELL e 

WONG, 2010). Sabe-se que a RD é a principal causa para desenvolvimento de cegueira 

em indivíduos com idade entre 20 e 74 anos (KLEIN e KLEIN, 2000). 

 Existem várias condições relacionadas com o desenvolvimento de RD. 

Recentemente, a etnia se revelou um importante fator de risco, visto que, há uma maior 

prevalência da doença em populações afro americanas. Também associa-se a presença de 

vários genes ao desenvolvimento da RD e considera-se, o mau controle do diabetes, um 

fator importante no desenvolvimento dessa patologia, tendo em vista os estudos que 

mostraram uma taxa de risco 40% menor da RD progredir para estágios mais avançados, 

após a diminuição de 1% dos níveis séricos HbA1c. Em relação a HAS, pesquisas 

mostram que uma diminuição de 10 mmHg na pressão arterial (PA) sistólica, resulta 

numa diminuição de 35% da progressão da RD para níveis mais avançados. Outros riscos 

citados em literatura incluem: dislipidemia, tempo de duração de diabetes, tabagismo, 

álcool, obesidade, nefropatia, anemia e hipotireoidismo (CHEUNG, MITCHELL e 

WONG, 2010; MORENO, LOZANO e SALINAS, 2013). 

Importante lembrar que a RD é uma doença silenciosa, que não traz sintomas até 

que a doença se torne grave. O principal sintoma do acometimento ocular pelo diabetes, 

é a perda progressiva da visão, em um ou ambos os olhos. Outros sintomas são, presença 

de manchas, dificuldade na leitura ou borramento visual. Clinicamente, durante o exame 

de mapeamento de retina, pode ser observado a presença de microaneurismas nos vasos 
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sanguíneos da retina, hemorragias e dilatação venosa ou capilar, além de exsudatos duros, 

algodonosos ou até mesmo neovasos nos casos mais avançados. Estes sinais podem ser 

detectados por meio do exame de oftalmoscopia indireta sob midríase, sendo que a 

indireta com o uso de lente de 20 dioptrias é o método mais utilizado. Tal exame é parte 

da rotina do médico oftalmologista e para realizar o mesmo, faz-se necessário um 

oftalmoscópio indireto. Por este motivo, consultar-se com um oftalmologista, 

anualmente, é importante para a detecção precoce de sinais de retinopatia em pacientes 

previamente diagnosticados com diabetes mellitus (CHEUNG, MITCHELL e WONG, 

2010). 

A Academia Americana de Oftalmologia (AAO) definiu em 2008, os padrões de 

diagnóstico e manejo da RD, com o intuito de garantir ao paciente, a melhor prática 

médica disponível. Para diagnosticar corretamente, deve-se identificar o tipo de RD: (1) 

RD não-proliferativa (RDNP) é caracterizada por presença de micro aneurismas, 

hemorragias e anormalidades microvasculares; e (2) RD proliferativa (RDP), que é a 

forma mais grave de apresentação da doença, na qual há achados de neovascularização 

(sobre disco óptico ou não), além dos achados já relatados na descrição de RDNP. O 

Edema Macular Diabético (EMD) pode estar presente, independentemente, do tipo de RD 

identificado e é causado pelo vazamento do plasma sanguíneo nos micros aneurismas da 

retina (ROSBERGER, 2013). 
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Além do exame cínico já descrito acima, a retinopatia diabética pode ser avaliada 

através da angiografia fluoresceínica (AF) e a tomografia de coerência óptica (OCT). A 

AF é um exame contrastado, a base de fluoresceína sódica, onde toda a microvasculatura 

da retina é documentada através de fotos digitais. Esse exame é considerado de extrema 

importância para avaliação dos microaneurismas, detecção de áreas de má perfusão, e 

também para avaliar a presença de neovasos (MCDONALD et al, 2001; BROWNING et 

al, 2007 e ROSBERGER, 2013). Já a OCT é um exame fundamental para avaliar a 

espessura macular, a fim de documentar e quantificar o edema macular diabético, sendo 

um parâmetro para diagnóstico e seguimento destes casos (YANOFF apud 

ROSBERGER, 2013). Entretanto vale lembrar que o diagnóstico da RD e do edema 

macular diabético é eminentemente clínico, sendo esses exames complementares ao 

diagnóstico. 

Sendo assim, a importância da consulta regular está na fundoscopia, que 

possibilita ao médico oftalmologista avaliar a microcirculação da retina e detectar as 

complicações oculares do diabetes. Em alguns casos, o diagnóstico precoce é o que define 

o prognóstico da doença, de acordo com ROSBERGER (2013) o “Tratamento imediato 

é quase sempre recomendado para Edema de Mácula” e por isso, quanto antes o 

diagnostico for feito, maiores as chances de uma boa melhora no quadro clinico e menores 

as chances de perda visual (ETDRS, 1991). 
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Diante disso, percebe-se que, apesar da retinopatia diabética ser uma patologia 

passível de tratamento e uma causa evitável de cegueira, ainda acomete milhões de 

pessoas tanto em países desenvolvidos como subdesenvolvidos. Sua identificação 

precoce e acompanhamento constante são ferramentas fundamentais para impedir que a 

doença evolua e provoque cegueira no paciente, devendo então, ser entendida como uma 

prioridade dos sistemas de saúde no mundo inteiro, assim como seu diagnóstico e 

tratamento precoce (HENG et al, 2012).  

Os tratamentos disponíveis para RD vão desde o âmbito clínico-medicamentoso, 

até o cirúrgico. Os estágios iniciais da doença são apenas acompanhados com o manejo 

clínico do diabetes, e o controle ou extinção dos fatores de risco já mencionados 

anteriormente. Os casos mais graves de RP são direcionados para tratamento específico. 

A RDP deve ser tratada com panfotocoagulação de retina a laser, reduzindo seu risco de 

perda da acuidade visual. Casos mais severos com hemorragia vítrea ou descolamento 

tracional de retina, devem ser tratados com cirurugia de vitrectomia. O edema macular 

diabético, a principal causa de cegueira no diabetes, atualmente é tratado com injeções 

intravítreas de anti-VEGF (becacizumabe, Ranibizumabe ou Aflibercept), associados ou 

não ao laser macular.   Com os recentes estudos, pôde-se confirmar que há um fator 

inflamatório envolvido na patofisiologia da RD o que torna os corticoides fortes aliados 

contra a evolução da doença referida, principalmente nos casos mais crônicos da doença 

(ROSBERGER, 2013).  
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METODOLOGIA 

 

O Mutirão do Diabetes de Blumenau segue o padrão de mutirão idealizado pela 

Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina, já há quase 20 anos. Na 

cidade de Blumenau ele é organizado pela Associação Filosófica e Beneficente Justiça e 

Trabalho em conjunto com a Prefeitura Municipal de Blumenau (PMB), além de diversas 

associações da sociedade civil, e cursos de graduação de diferentes Universidades, entre 

eles o Curso de Medicina da FURB. 

O Mutirão deste ano de 2019, será realizado no dia 30 de novembro, das 07:30 as 

14:00, no setor 2 da Vila Germânica. Através de uma parceria com a PMB, pelo sistema 

de regulação (SISREG), será disponibilizado 1000 (mil) vagas para que pacientes 

sabidamente diabéticos sejam inscritos para avaliação no mutirão, a partir de seus postos 

de saúde de origem. O foco neste mutirão é de detecção precoce de complicações e 

conscientização sobre os problemas que o diabetes pode causar. Será montada uma 

estrutura, no Setor 2 da Vila Germânica, com capacidade total de atendimento de 1500 

(mil e quinhentos) pacientes. Sabe-se de experiências anteriores que há uma taxa de 

absenteísmo de 30% e uma livre demanda de pacientes que provavelmente seja atingido 

o nível máximo de atendimento. 

Os pacientes são orientados a não virem em jejum, uma vez que o foco do evento 

não é diagnóstico do diabetes e sim sua avaliação das complicações.  
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No dia do evento eles serão inicialmente cadastrados e dados de demografia, 

história da doença, uso de medicações eco-morbidades serão coletados, conforme ficha 

anexada (apêndice A). Após esta primeira etapa, os pacientes serão conduzidos para a 

dilatação de pupila com uso de tropicamida 1% e fenilefrina 1%, 1 gota a cada 3 minutos, 

por 3 a 5 vezes, conforme a necessidade, para posterior exame de fundo de olho.  

Após a dilatação todos os pacientes serão avaliados através do mapeamento de 

retina, feito sob midríase e oftalmoscopia indireta com lente de 20 dioptrias. Este exame 

será realizado exclusivamente por médicos oftalmologistas, especialistas em Retina e 

Vítreo, treinados para detecção da retinopatia diabética e com experiência em mutirões 

deste porte. Estudantes de medicina irão acompanhar os exames, previamente treinados, 

para preenchimento da classificação da retinopatia diabética, conforme a escala do 

ETDRS (EarlyTreatmentDiabeticRetinopathyStudy) em anexo (Anexo 2). Além do status 

da retinopatia diabética, será anotado a presença ou não de catarata ou outras 

anormalidades que sejam encontradas.  

Os achados do exame de fundo de olho é que norteiam a avaliação desse modelo 

de mutirão, uma vez que pacientes que apresentem alterações do fundo de olho pela 

retinopatia diabética, muito provavelmente terão outras complicações microvasculares.  
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RECURSOS 

 

Material de Consumo Quantidade Valor Unitário (R$) Total 

Impressão do termo de 

consentimento livre e esclarecido e 

fixa de atendimento 

1500 R$ 0,45 R$ 675,00 

Gasolina 5 L R$ 4,20 R$ 21,00 

TOTAL R$ 696,00 
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CRONOGRAMA 

 

QUADRO 1 – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO PROJETO 

ATIVIDADES 2019 2020 
Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr 

Pesquisa Bibliográfica X X X X       
Elaboração do Projeto X          

Submissão ao Comitê de Ética X X X X       
Coleta de Dados     X      

Análise e discussão dos 
resultados      X X X   
Conclusão        X   

Apresentação TCC         X  
Publicação          X 

Fonte: os autores, 2019. 
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APÊNDICE A – Ficha de atendimento do Mutirão do Diabetes de Blumenau-SC 
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

1. Identificação do Projeto de Pesquisa 
Título do projeto: AVALIAÇÃO DA PREVALÊNCIA DE RETINOPATIA DIABÉTICA E PERFIL CLÍNICO-
EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES DIABÉTICOS ATENDIDOS NO MUTIRÃO DO DIABETES DE BLUMENAU-
SC 
Área do conhecimento: Saúde/Medicina/Oftalmologia/Retina 
Curso: Medicina 
Número de participantes no centro: 1000 Número total de participantes: 1000 
Patrocinador da pesquisa: não há 
Instituição onde será realizada: Associação Filosófica e Beneficente Justiça e Trabalho 
Nome dos pesquisadores e colaboradores: Alan França Cerioli, Fernando Marcondes Penha e Julia Simones 

 
Você está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa acima identificado. Este documento contém todas 
as informações necessárias sobre a pesquisa que estamos fazendo. Sua colaboração neste estudo será de muita 
importância para nós, mas se desistir, a qualquer momento, isso não causará nenhum prejuízo a você. 
 

2. Identificação do Participante da Pesquisa 
Nome: 

Data de nascimento:  Nacionalidade:  

Estado civil:  Profissão:  

CPF/MF:  RG ou RNE:  

Endereço:  

Telefone:  E-mail:  
 

3. Identificação do Pesquisador Responsável 
Nome: Fernando Marcondes Penha 

Profissão: Medico Número do registro no Conselho: 10900 

Endereço: R. Dois de Setembro, 2958 

Telefone: (47)988526968 E-mail: fpenha@icloud.com 
 
Eu, participante da pesquisa, abaixo assinado(a), concordo de livre e espontânea vontade em participar como 
voluntário(a) do projeto de pesquisa acima identificado. Discuti com o pesquisador responsável sobre a minha 
decisão em participar e estou ciente de que: 
 

1. O objetivo desta pesquisa é avaliar a taxa de prevalência de retinopatia diabética entre os pacientes 
examinados no mutirão do diabetes de Blumenau. 

2. O procedimento para a coleta de dados inicia-se com o preenchimento da ficha do mutirão contendo 
dados de: demografia, história da doença, uso de medicações e co-morbidades. Em seguida, faz-se a 
dilatação da pupila com colírio próprio. Os pacientes serão avaliados através do mapeamento de retina 
feito sob midríase (pupila dilatada) e oftalmoscopia indireta com lente de 20 dioptrias. Além do status da 
retinopatia diabético, será notada a presença ou não de catarata ou outras anormalidades que sejam 
encontradas. 

3. O benefício esperado é: avaliação do olho, pé e, potencialmente, rim. 
4. O desconforto e/ou o risco esperado são: visão embaçada devido a dilatação da pupila. 
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5. A minha participação neste projeto contribuirá com a formação acadêmica e profissional dos 
responsáveis pela pesquisa, assim como, com a atualização os dados epidemiológicos do perfil diabético 
de Blumenau-SC. 

6. A minha participação é isenta de despesas, entretanto tenho ciência de que não serei remunerado(a) 
pela minha participação na pesquisa. 

7. Tenho direito a assistência, tratamento e indenização por eventuais danos, efeitos colaterais e reações 
adversas decorrentes da minha participação na presente pesquisa.  

8. Tenho a liberdade de desistir ou de interromper a colaboração nesta pesquisa a qualquer momento/no 
momento em que desejar, sem necessidade de qualquer explicação. 

9. A minha desistência não causará nenhum prejuízo à minha saúde ou bem-estar físico, social, psicológico, 
emocional, espiritual e cultural.Minha desistência não interferirá no atendimento médico do mutirão do 
diabetes. 

10. Meus dados pessoais serão mantidos em sigilo, mas concordo que sejam divulgados os resultados da 
pesquisa em publicações científicas, desde que meus dados pessoais não sejam mencionados. 

11. Poderei consultar o pesquisador responsável (acima identificado) sempre que entender necessário obter 
informações ou esclarecimentos sobre o projeto de pesquisa e minha participação na pesquisa. 

12. Tenho a garantia de tomar conhecimento, pessoalmente, do resultado parcial e final desta pesquisa. 
13. Autorizo a gravação em áudio e/ou vídeo do conteúdo da entrevista 
14. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética na Pesquisa em Seres Humanos da FURB (telefone 47 

3321-0122). 
 
Declaro que obtive todas as informações necessárias e esclarecimentos quanto às dúvidas por mim apresentadas e, 
por estar de acordo, assino o presente documento em duas vias de igual teor (conteúdo) e forma, ficando uma delas 
em minha posse. 
 

_____________ (   ),   _____    de  ____________ de ______. 
 
 
________________________________________
______ 

______________________________________________ 

Nome do pesquisador responsável pela 
obtenção do consentimento 

Participante da pesquisa e/ou responsável 

 
Testemunhas: 
  
_______________________________________ ___________________________________________ 

Nome: Nome: 
RG ou RNE: RG ou RNE: 
CPF/MF: CPF/MF: 
Telefone: Telefone: 

 
Testemunhas serão exigidas caso o voluntário não possa, por algum motivo, assinar o termo. 
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APÊNDICE C - Carta de aceite de orientação 
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APÊNDICE D - Formulário de solicitação e autorização para o desenvolvimento de 
pesquisa 
 

 


