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1. RESUMO 

O Diabetes Mellitus (DM) é uma doença crônica degenerativa que acomete 

em torno de 7,6% da população brasileira, uma complicação desta doença é a 

retinopatia diabética (RD) que ocorre tanto em Diabetes Melittus tipo I (DMI), quanto 

Diabetes Melittus tipo II (DMII). A RD pode ser encontrada em dois estágios não 

proliferativa (RDNP) ou proliferativa (RDP). O diagnóstico precoce da complicação é 

essencial para a eficácia dos tratamentos, devem ser realizados periodicamente 

exames oftalmológicos, pois os tratamentos realizados promovem somente a 

prevenção da perda visual. Este estudo tem por objetivo, analisar e demonstrar a 

relação diretamente proporcional entre tempo de DMI e DMII e as chances de 

desenvolver Retinopatia Diabética. Escolheu-se realizar uma pesquisa randomizada 

de um grupo de indivíduos que possuem esta doença crônica.  

2. INTRODUÇÃO 

O Diabetes Mellitus é uma doença crônica que acomete em torno de 7,6% da 

população brasileira (VALIATTI, 2011). Entre os tipos específicos de Diabetes, 

destacam-se os dois tipos que ocorrem o desenvolvimento da Retinopatia Diabética 

(RD), a Diabetes Melittus tipo I (DMI) que são insulino-dependentes, e a outra é a 

Diabetes Melittus tipo II (DMII) que são insulino não-dependentes (DELLA, 2007). 

Em decorrência da Diabetes temos as complicações crônicas, sendo uma 

delas e a principal abordada e desenvolvida, a RD, esta pode ser encontrada na 

forma não proliferativa (RDNP) e na fase proliferativa (RDP) (ROBBINS, 2010). 

Este estudo demonstrará relação diretamente proporcional entre tempo de 

DMI e DMII e as chances de desenvolver retinopatia diabética. Realizando uma 

pesquisa com um grupo de indivíduos que possuem esta doença crônica. 

De acordo com Pereira (2009), RD atinge mais de 75% dos diabéticos 

independente do tipo com mais de 20 anos de doença.  

3. OBJETIVO 

Presente estudo tem por objetivo, analisar e demonstrar a relação 

diretamente proporcional entre tempo de Diabetes Mellitus tipo I e II e as chances de 

desenvolver Retinopatia Diabética. 

4. METODOLOGIA 

O trabalho é do tipo transversal, quantitativo cuja amostra é composta por 

homens e mulheres com idades variadas, que possuem DMI ou DMII, com diferentes 

tratamentos e atividades, pesquisa randomizada, realizada após consentimento dos 



pacientes e preenchimento do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

baseado na Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (MS), foi realizado 

um questionário de perguntas específicas e gerais relacionados ao tema abrangido. 

5. DESENVOLVIMENTO 

A RD é a vascularização retiniana desordenada, onde há anormalidades 

microvasculares (microanerurismas, exsudatos e hemorragias intrarretinianas), em 

casos severos altera a permeabilidade vascular, causa má perfusão tecidual, edema 

e isquemia retiniana Os neovasos presentes na RDP são frágeis e se rompem 

causando sangramento pela cavidade vítrea, o que altera a estrutura vitreorretiniana 

acarretando em fibrose e tração sobre a retina, causando complicações, como o 

descolamento tracional e rupturas da mesma. A evolução dessa doença pode 

resultar em perda parcial ou total da visão, sendo esta irreversível (VALIATTI, 2011). 

A RD pode ser encontrada em dois estágios principais: em RD não 

proliferativa (RDNP) e RD proliferativa (RDP). A RDNP é caracterizada por 

hemorragias intra-retinianas ou pré-retinianas associadas ao aumento da 

permeabilidade capilar, edemas, microaneurismas, exsudatos. A próxima fase é 

chamada de fase pré-proliferativa correspondente à presença de exsudatos 

algodonosos ou isquemia proliferativa, onde há liberação de substâncias vasoativas, 

sendo o principal dos fatores de crescimento dando surgimento à formação de novos 

vasos, o que chamamos de neovascularização ou angiogênese. A RDP corresponde 

ao estágio proliferativo, que com a nova vascularização na retina, disco óptico e íris, 

desencadeiam uma série de hemorragias vítrea que podem resultar na ruptura dos 

capilares neoformados, o deslocamento da retina e o acometimento da mácula com 

a conseqüente cegueira. Concomitante a alta glicemia, pressão arterial alterada e 

um longo período com a DMI ou DMII na vida do paciente, fatores determinante para 

a instalação da RD, sabendo-se que pode leva apenas a um acometimento visual ou 

em casos graves a cegueira definitiva (ROBBINS, 2010). 

A RD está diretamente relacionada principalmente ao tempo que o indivíduo 

possui a doença crônica, porém fatores como controle glicêmico, a variação da 

pressão arterial, obesidade, tabagismo e fatores genéticos também interferem no 

desenvolvimento desta complicação (ESTEVES, 2007). 

O diagnóstico precoce é essencial para a eficácia do tratamento, deve-se 

realizar periodicamente exames de oftalmoscopia (direta e indireta) e a 

biomicroscopia da retina sob midríase medicamentosa, pois os tratamentos 



realizados promovem somente a prevenção da perda visual, não restaurando a 

visão que já foi comprometida, como alguns meios de tratamentos temos as terapias 

não intervensonistas, vitrectomia e o principal meio de laserterapia 

Panfotocoagulação com laser de argônio (BOSCO, 2005). 

Para complementação deste estudo será realizada uma pesquisa transversal, 

randomizada com indivíduos de ambos os sexos, que apresentam DMI e DMII em 

diferentes estágios da doença. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Segundo Bosco (2005), a maioria dos indivíduos com DMI obterá RD após 15 

anos de doença, sendo que destes 60% será de característica proliferativa. 

Enquanto que para o mesmo tempo para indivíduos com DMII este número será 

muito menor. 

A RD atinge mais de 75% dos diabéticos independente do tipo com mais de 

20 anos de doença (PEREIRA, 2009). Entretanto nos 5 primeiros anos de DM, este 

número cai drasticamente sendo 13% DMI com idade abaixo de 30 anos e 24% para 

indivíduos com DMII (BOSCO, 2005). 
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