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RESUMO  
A degeneração macular relacionada à idade (DMRI) é considerada a principal causa 
de cegueira no mundo e, por isso, torna-se importante o conhecimento dos tipos e 
dos fatores de risco que contribuem para o desenvolvimento e evolução desta 
patologia degenerativa. Para essa pesquisa foi realizada revisão de literatura de 
artigos publicados em língua portuguesa, inglesa, e alemã, no período 
compreendido entre 2003 a 2013, disponíveis nas bases de dados on line. Tendo-se 
conhecimento da relevância da luteína na prevenção e tratamento dessa doença, e 
que sua capacidade de proteção está relacionada ao seu consumo, é importante a 
ingestão desse carotenóide na dieta de indivíduos portadores ou com predisposição 
a desenvolver esse tipo de patologia.  
 

 

INTRODUÇÃO 
Atualmente a degeneração macular relacionada à idade (DMRI) é a principal 

causa de cegueira no mundo, especialmente nos países desenvolvidos, atingindo a 

população cuja faixa etária encontra-se acima dos 55 anos de idade (SANTOS et al, 

2005). A DMRI é uma doença degenerativa e progressiva que atinge principalmente 

a área central da retina, a mácula, responsável pela focalização e nitidez das 

imagens (BRASIL, 2012). Conforme figura 1, a evolução da DMRI para uma área de 

cegueira, no centro do campo visual, o que não permite ver as imagens centrais 

(STRINGHETA et al, 2006). 

 

 
FONTE: http://deficienciavisual10.com.sapo.pt/sd-ddrs.htm#DM3 

FIGURA 1: Alterações na visão com DMRI  

 

Inicialmente a DMRI é caracterizada pela presença de drusas (pontos 

amarelados discretos na mácula) e alterações do epitélio pigmentar da retina (EPR), 

podendo evoluir para atrofia geográfica do EPR envolvendo o centro da fóvea e a 

membrana neovascular coroidal. Sabe-se que a DMRI pode ocorrer de duas formas: 



DMRI seca ou atrófica (não exsudativa) e DMRI úmida ou neovascular (exsudativa) 

(BETTARELLO et al,  2007; NEHEMY, 2006). 

A DMRI mais freqüente é a do tipo seca ou atrófica, sendo responsável por 80 

a 90% do total dos casos de indivíduos portadores desta patologia. Nesse tipo de 

DMRI, ocorre uma atrofia do tecido da retina causando uma lesão progressiva do 

EPR na mácula, o que leva à atrofia secundária dos fotorreceptores e, 

consequentemente, a perda progressiva da acuidade visual (BHAGAT et al, 2008; 

NEHEMY, 2006). 

A DMRI úmida ou neovascular (exsudativa) atinge 10% dos casos, 

promovendo o crescimento de vasos sanguíneos anormais sub-retiniano ou na 

própria retina (BETTARELLO et al,  2007; NEHEMY, 2006). Essa proliferação de 

neovasos sub-retinianos é considerado o ponto crucial na evolução da DMRI, devido 

ao fato do mesmo provocar lesões graves e irreversíveis. Os neovasos ao deixarem 

o fluído penetrar no tecido, provocam vazamentos e hemorragias, causando danos à 

mácula que prejudicará a visão central, levando a baixa visão e à cegueira dentro de 

poucos dias a semanas (LIM et al, 2008).  

Com o aumento da expectativa de vida da população, estudos mostram uma 

elevação dessa doença degenerativa, podendo dobrar nos próximos 30 anos devido 

ao fato da DMRI aumentar proporcionalmente com a idade (TORRES et al, 2008). 

Nos Estados Unidos verifica-se que mais de 1,75 milhões de pessoas são 

afetados pela DMRI, sendo esperado um aumento de aproximadamente 3 milhões 

até o ano de 2020 (FRIEDMAN et al, 2004). Na população americana a DMRI é 

responsável pela perda grave da visão em 54% de pessoas caucasianas, 14% em 

hispânicos e 4% em pessoas negras (KANSKI et al, 2011).  

Já no Brasil, estudos epidemiológicos sobre DMRI são escassos. De acordo 

com Santos et al (2005), após um estudo realizado em dois hospitais em 

Pernambuco, foi encontrado uma prevalência de 23% a 30% de portadores com 

DMRI após os 55 anos de idade. Romani (2005) encontrou em Veranópolis (Rio 

Grande do Sul), 31,5 % de portadores com DMRI com idade acima dos 80 anos. 

Diante desses estudos o aumento da idade é considerado o principal fator de risco 

para essa patologia. 

A DMRI é de etiologia desconhecida, podendo ser de causa multifatorial, 

envolvendo fatores ambientais e genéticos (SOUBRANE et al, 2002). Estudos 

populacionais têm observado que mudanças nos hábitos alimentares podem reduzir 



o risco de desenvolvimento de DMRI. Muitos pesquisadores têm encontrado uma 

significativa associação entre as concentrações de carotenóides, principalmente a 

luteína e zeaxantina, nos tecidos oculares e a redução do risco de DMRI 

(CARPENTIER at al, 2009). 

 

OBJETIVO 
Revisar na literatura as formas de atuação, interação e os benefícios da 

ingestão/suplementação da luteína em portadores de degeneração macular 

relacionada à idade (DMRI) ou com predisposição à desenvolvê-la. E, ainda, 

associar os fatores de risco com o consumo de luteína na dieta para a prevenção 

desta patologia. 

 

METODOLOGIA 
Foi realizada uma revisão de literatura de artigos publicados em língua 

portuguesa, inglesa, e alemã, no período compreendido entre 2003 a 2013, 

disponíveis nas bases de dados Bireme (Centro Latino-americano e do Caribe de 

Informação em Ciências da Saúde, Brasil), Scielo (Scientific Eletronic Library Online) 

e Pubmed (National Institutes of Health, EUA). Os termos de busca utilizados foram: 

“luteína”, “degeneração macular relacionado à idade”, “DMRI”, “carotenóide”, 

“pigmento macular”.  

 

FATORES DE RISCO 
A idade é o fator de risco mais aceito para esta patologia, devido ao fato de 

que o risco de desenvolver DMRI aumenta progressivamente com o aumento da 

idade, sendo rara antes dos 55 anos de idade e com uma prevalência exponencial 

após os 70 anos de idade (EONG et al, 2008). 

Há fortes evidências de que o estresse oxidativo promove o desenvolvimento 

desta patologia degenerativa (ZARBIN, 2004; JAHN at el, 2006). Dessa forma, 

fatores que aumentam o estresse oxidativo, também são considerados de risco para 

o desenvolvimento de DMRI (REHAK et al, 2008). 

Além do aumento da idade e o estresse oxidativo, outros fatores como etnia 

caucasiana, aterosclerose, tabagismo, polimorfismos genéticos, exposição solar e 

dieta também estão associados ao desenvolvimento da degeneração macular 

relacionado à idade (AMERICAN ACADEMY OF OPHTAHLMOLOGY, 2006; 



MICHELS et al, 2010; CHAPPELOW et al, 2010; DILLON et al, 2004; THORNTON et 

al, 2005; KOWLURU et al, 2008). Também são fatores para o desenvolvimento de 

DMRI pessoas portadoras de catarata ou que já realizaram a cirurgia para solução 

da mesma e indivíduos do gênero feminino, obesos, com valores altos para 

circunferência abdominal, ou seja, obesidade visceral (SANTOS et al, 2005; 

SEDDON et al, 2003; CARPENTIER et al, 2009; BERNSTEIN et al, 2010). 

De acordo com estudo internacional conduzido pela Harvard Medical School, 

nos Estados Unidos, em fumantes o risco de desenvolver DMRI é até 02 vezes 

maior do que em não fumantes (TORRES et al, 2008). E, segundo Wong et al 

(2011), a redução em fumar, a diminuição no peso corporal, filtragem da luz solar 

através do uso de óculos de sol em uma base consistente, e a adição de 

suplementos nutricionais (como a luteína) na dieta irá impedir ou modificar a conduta 

desta patologia. 

 

FORMAS DE ATUAÇÃO DA LUTEÍNA 
A luteína, membro da família das xantofilas, é considerada um dos principais 

carotenóides e fica acumulada na mácula do olho humano, sendo responsável pela 

cor amarelada desta região (ALVES-RODRIGUES et al, 2004), além de 

desempenhar um importante papel na  manutenção da morfologia e integridade 

funcional da retina (NEURINGER et al, 2004; KIM et al, 2006). Devido ao fato da 

luteína possuir uma série de ligações duplas não conjugadas, é considerada um 

potente antioxidante na prevenção contra os radicais livres nos tecidos oculares (MA 

et al, 2010; ALVES-RODRIGUES et al, 2004). 

Há evidências de que a luteína pode aumentar a densidade do pigmento 

macular (CIULLA et al, 2004; TRIESCHMANN et al, 2007), que são responsáveis 

pela filtragem e absorção da luz azul, protegendo assim os fotorreceptores foveal, 

reduzindo em torno de 40% a incidência da luz danosa à retina, atenuando o 

estresse oxidativo (DAGNELIE et al, 2000; SASAKI et al, 2009; BARKER et al, 

2011). 

De acordo com estudos realizados nos Estados Unidos – AREDS (Age-

related Eye Disease Study, 2001) – a luteína não é sintetizada no corpo humano, 

deve ser obtida através da dieta (CARPENTIER et al, 2009) ou através de 

suplementação. Os alimentos fontes de luteína são vegetais folhosos verdes, milho, 

abóbora, brócolis, ervilha e gema de ovo, sendo considerados essenciais para a 



proteção da retina e, consequentemente, ajudarem na prevenção e tratamento de 

DMRI (MOELLER et al, 2006). 

Sabe-se que o responsável pelo transporte, no sangue, da luteína até a 

mácula, área central da retina, é o HDL - Lipoproteína de alta densidade 

(KATHIRESAN et al, 2009; NEALE et al, 2010; REYNOLDS et al, 2010). 

Além disso, há evidências de que a luteína tem a capacidade de reduzir o 

espessamento das artérias e manter a função vascular normal de retina e coróide 

(IZUMI et al, 2007; KOWLURU et al, 2008). Todavia, defeito vascular e inflamação 

podem ser parcialmente responsáveis pela patogênese da DMRI e particularmente 

de DMRI neovascular (SEDDON et al, 2004 ; DONOSO et al, 2006). 

Alguns autores encontraram em suas pesquisas que a suplementação de 

luteína tem potencial de aumentar a densidade óptica do pigmento macular (DOPM); 

apresentar potentes benefícios, ter efeitos secundários mínimos, proteger contra 

DMRI e/ou melhorar significativamente a acuidade visual e função da retina, além de 

abrandar a taxa de progressão da doença, conforme tabela 1. 

 

Tabela 1 – Relação de autores e doses de suplementação de luteína com efeitos 

benéficos em relação com a DMRI. 

Autor Quantidade de luteína 
(mg/dia) 

Ciulla et al (2004); Trieschmann et al (2007);  

Bone et al (2010) 

12 

Koh et al (2004); Shao et al (2006) 20 

Richer et al (2004) 10 

Falsini et al (2003) 12 a 15 

Ma et al (2012) 20 
Fonte: elaborado pela própria pesquisadora. 

 

Estes resultados fornecem evidências de que a suplementação de luteína 

pode reverter parcialmente a perda da função visual em pacientes com DMRI em 

estágio inicial devido aumento da DOPM e, finalmente, pode impedir a progressão 

de DMRI. A suplementação de luteína é uma estratégia segura e eficaz para ajudar 

no aumento da DOPM, sendo que tal aumento está associado com a diminuição do 

risco de desenvolver DMRI em estágio avançado (MA et al, 2012). 



Jahn et al (2005), Izumi et al (2007) e Choi et al (2006) também encontraram 

uma relação estatisticamente significativa entre a ingestão de luteína e o risco de 

DMRI tardia. A ingestão de luteína tinha uma associação inversa com o risco de 

DMRI neovascular e este risco relativo foi ainda mais forte, sugerindo que esse 

carotenoide possa servir como uma função modeladora da resposta inflamatória, e 

ainda promover o fluxo sanguíneo da região macular. 

Os resultados do estudo realizado por Ma et al (2012), sugere que a alta 

ingestão de luteína e zeaxantina foi significativamente associada com uma redução 

no risco de DMRI avançada.  Porém, diante de estudos realizados por Tan et al, 

(2008), o mesmo mostrou que a ingestão de luteína não foi significamente associado 

com uma diminuição no risco de desenvolvimento de DMRI. 
Em outro estudo, Ma et al (2012) concluiu que não havia nenhuma relação 

significativa entre a ingestão de luteína e a DMRI em estágio inicial, enquanto que 

um aumento na ingestão desse carotenoide pode levar há uma redução de 26% no 

risco de desenvolver DMRI tardia. Um aumento na ingestão de xantofilas, 

principalmente luteína, pode ter efeitos benéficos para a DMRI avançada, sendo a 

suplementação desse carotenoide mais eficaz nesse estágio da doença (MA et al, 

2012).  

Embora os benefícios da luteína no processo de degeneração macular 

relacionado à idade ainda permanecem controversos, depende também da 

metodologia usada, vários estudos epidemiológicos tem indicado que a ingestão de 

luteína está associada com um risco menor de desenvolver DMRI, no entanto, 

alguns resultados ainda são inconsistentes, os quais necessitam de mais pesquisas 

(TAN et al, 2008; VAN LEEUWEN et al, 2005).  
 

FONTES DE LUTEÍNA 
A ingestão de luteína pode ser feita através do consumo de alimentos fontes 

desse carotenoide ou por suplementação do mesmo. A luteína está presente em 

frutas e vegetais de coloração alaranjados, amarelados e esverdeados, como: milho, 

abóbora, laranja, tangerina, papaia, pimentas, pêssegos, nectarinas, espinafre, 

alface, ervilha, vagem, salsa, couve, agrião, mostarda, acelga, brócolis e também na 

gema de ovo (USDA, 2010; STRINGHETA et al, 2006).  

Além da ingestão de alimentos fontes de luteína, podemos ingerir alimentos 

enriquecidos com luteína extraída de flores de tagetes e de calêndula, os quais 



podem elevar o consumo diário de luteína a níveis suficientes para a redução das 

doenças degenerativas. Sendo assim, estudos toxicológicos confirmaram que a 

luteína é um carotenoide seguro, visto que o enriquecimento de alimentos com esse 

antioxidante pode ser realizado com êxito sem que ocorram alterações nas 

características organolépticas do produto final (ALVES-RODRIGUES et al, 2004). 

De acordo com Rodriguez-Amaya (2001), os teores de luteína em frutas e 

hortaliças podem variar dependendo da parte da planta analisada, o estágio de 

maturação, condições climáticas, manejo pós colheita e a espécie analisada. Na 

Tabela 2 podem ser observadas algumas das fontes de luteína, como frutas e 

hortaliças, e os respectivos teores desse carotenóide. 

 

Tabela 2 - Teor de luteína em frutas e hortaliças. 

Alimento Luteína (mg.100g-1) 

Vagem 0,42 

Brócolis 1,50 

Couve 15,0 

Alface 0,17 

Salsa 10,82 

Ervilha 0,72 

Espinafre 9,20 

Milho 0,02 

Nectarina 0,02 

Laranja 0,35 

Tangerina 0,07 

Papaia 0,02 

Pêssego 0,02 

Abóbora 2,40 
FONTE: Carvalho (2000).  

 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A luteína é um importante antioxidante e possui efeitos benéficos no processo 

de degeneração macular relacionado à idade. Todavia, ainda são necessários 

maiores evidências e estudos para que a mesma seja considerada uma importante 



aliada na prevenção e tratamento de DMRI. Mudanças no estilo de vida e 

principalmente na dieta podem atenuar o risco da doença, sendo importante a 

ingestão de luteína no dia a dia, principalmente de portadores desta patologia ou 

com pré disposição a desenvolvê-la. 
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