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Resumo: 
 
O diabetes é um das maiores causas de problemas de saúde no mundo todo. 

Estima-se que seja 387 milhões de diabéticos, com projeção de 205 milhões de 

novos casos em 2035. A retinopatia diabética é a segunda maior causa de cegueira 

no mundo. 

O objetivo deste trabalho é avaliar o grau de conhecimento dos alunos do 5° e 6° 

ano do curso de medicina da UNAERP e dos médicos do corpo clínico do Hospital 

Escola Electro Bonini. 

O trabalho foi realizado através de questionários fornecidos aos grupos divididos 

entre médicos, 9ª, 10ª, 11ª e 12ª etapas.  

Observou-se que a maioria dos entrevistados da 12ª etapa e médicos apresenta um 

bom conhecimento do controle ideal da diabetes, porém, observamos que o paciente 

somente é informado sobre o risco de cegueira quando descompensado ou 

manifesta baixa visual. 

Concluímos que  o encaminhamento do paciente diabético ao oftalmologista 

somente quando já há baixa visual instalada pode gerar perda visual irreversível. 

Conhecer e promover o manejo e controle adequado da diabetes poderá fazer com 

que o impacto psico-sócio-econômico desta doença seja significativamente 

minimizado. Este aprendizado deve ser iniciado e reforçado nas universidades e a 

educação/atualização continuada deve promovida para os profissionais médicos e 

não médicos em atividade.   
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INTRODUÇÃO 

 

No mundo todo, segundo o International Diabetes Federation (IDF, 2014), mais de 

250 milhões de pessoas são diabéticas, estimando-se que este número chegue a 

380 milhões em 2025, sendo que cerca de 46% das pessoas com diabetes ainda 

não foram diagnosticadas (fig.1-anexo). No Brasil, 13,7 milhões de pessoas são 

diabéticas segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, ocupando o 4° lugar entre 

os países com maior prevalência, sendo a 3° maior causa de morte segundo a OMS, 

também no Brasil.  

 

Sendo uma microangiopatia que afeta todo o organismo, sabe-se que cerca de 50% 

dos portadores de diabetes desenvolverão algum grau de retinopatia diabética (ou 

seja, acometimento do tecido do fundo do olho, a retina) ao longo da vida, havendo 

30 vezes mais de chance de tornar-se cego que um paciente não diabético, 

estimando-se que a prevalência de cegueira seja de 4,8% (fig.2-anexo). A 



porcentagem de pacientes diabéticos com algum grau de retinopatia diabética 

aumenta em função do tempo de instalação da doença: após 15 anos, 2% tornam-se 

cegos e cerca de 10% apresentam perda visual grave; depois de 20 anos, 75% têm 

alguma forma de retinopatia diabética.  

 

Estudos clínicos tem mostrado que o bom controle do diabetes e da hipertensão 

arterial reduzem significativamente o risco de retinopatia diabética e, há evidencias 

de estudos conduzidos durante mais de 30 anos que o tratamento da retinopatia 

pode reduzir o risco de perda visual em mais de 90% dos casos.  

 

OBJETIVOS 

 

O objetivo deste estudo foi avaliar o conhecimento e o manejo do controle dos 

pacientes diabéticos pelos alunos do curso de medicina do 5° e 6° anos (9ª, 10ª, 11ª, 

e 12ª etapas) da Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP) e médicos do corpo 

clínico do Hospital Escola Electro Bonini. 

 

METODOLOGIA 

 

Foram entregues questionários com perguntas de múltipla escolha aos voluntários, 

alunos das 9ª, 10ª, 11ª, e 12ª etapas do curso de medicina da UNAERP e para os 

professores, médicos do corpo clínico, envolvendo cardiologistas, clínicos geral, 

endocrinologistas e nefrologistas, após assinatura do termo de consentimento 

informado.  

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Os dados obtidos através dos questionários foram submetidos a análise estatística 

criteriosa e escalonados em gráficos, para melhor visualização dos dados. 

 

RESULTADOS 

 

Neste trabalho, observamos que a maioria dos alunos, internos e médicos utilizam 

como bom controle da diabetes, taxas menores ou iguais a 100mg/dl de glicemia de 



jejum, contudo, sabemos que estas taxas, na vida real, são dificilmente obtidas e 

mantidas, ainda mais entre uma população menos informada e carente como a 

brasileira onde a alimentação é errada e o uso de carboidratos de alto índice 

glicêmico é frequente.  

A HbA1c (hemoglobina glicada), hoje considerada como melhor marcador para o 

controle ideal da glicemia, é solicitada trimestralmente por 70% dos médicos da 

clínica médica, porém entre os acadêmicos e internos, principalmente da 11ª e 12ª 

etapas, sua solicitação se daria a cada 6 meses (55% 65%, respectivamente) e, 

25% dos alunos da 9ª a 12ª etapas solicitariam anualmente e acreditamos que deve 

haver um reforço da importância da HbA1c principalmente nestas etapas.   

 

Quanto ao risco de cegueira, médicos e alunos de todas as etapas, disseram 

orientar os pacientes quando estes se encontram descompensados (média 82% dos 

alunos e 65% dos médicos), 25% dos médicos disseram que orientam os pacientes 

quando o paciente tem mais de 5 anos de doença e 13% dos médicos assumiram 

que não orientam quanto ao risco de perda visual. Entre os alunos da 9ª a 11ª epata, 

17% solicitariam com mais de 5 anos de doença e 10% responderam que 

solicitariam o exame se questionados pelo paciente. Ainda, 5% não forneceriam 

orientação a respeito.  Entretanto, 100% dos médicos e alunos da 12ª etapa 

consideram o exame de fundo de olho imprescindível, solicitam fundo de olho 

quando do diagnóstico do diabetes, e, após o diagnóstico, anualmente (neste caso, 

80% dos alunos da 12ª etapa responderam que solicitariam anualmente e 20 % a 

cada  2 anos), assim como cerca de 80% dos alunos da 9ª a 11ª etapa. 100% 

responderam fornecer orientação sobre a dieta. 

 

Por ser o Hospital Ellectro Bonini um hospital-escola, as respostas no cuidado e 

orientação do paciente diabético se aproximam do ideal, havendo porém, uma forte 

necessidade em se reforçar a importância da informação sobre o risco de cegueira 

aos médicos do corpo clínico e alunos de todas as etapas, e do controle anual do 

fundo de olho, para que estas sejam fornecidas aos pacientes e para que a 

retinopatia diabética possa ser diagnosticada mais precocemente, reduzindo-se 

assim o risco de baixa visual/cegueira com o tratamento adequado.  

 

Gráfico - anexo. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A retinopatia diabética pode ser tratada com baixo prejuízo visual, se diagnosticada 

a tempo, seja com a chamada fotocoagulação com raios laser ou com o uso de 

injeções de anti-angiogênicos. Algumas formas mais severas podem necessitar de 

cirurgia vítreo-retiniana, porém, uma vez que a visão tenha sido muito danificada, o 

prognóstico se torna muito reservado. Em outros casos, a visão uma vez perdida, 

ela não poderá ser restaurada. 

 

Assim, encaminhar o paciente diabético ao oftalmologista somente após apresentar 

baixa visual ou manifestar queixa pode causar perda irreversível da visão, 

incapacidade para o trabalho, diminuição da qualidade de vida com subsequente 

depressão devido a dependência de terceiros além forte impacto na renda 

doméstica e na previdência social.   

 

Esforços devem ser feitos para o ensino e cuidado adequado do manejo e controle 

do diabetes, visando minimizar as drásticas consequências do mal controle, sejam 

oculares, renais, cardiológicas ou circulatórias. 
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Figura 1. Estimativa e projeção mundial segundo a International Diabetic Federation. 
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Figura 2. Distribuição mundial dos casos de diabetes e prevalência, segundo a 
International Diabetic Federation. 
 
 

 


