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RESUMO 

 

Fundamento: Embora as alterações no Diabetes Mellitus (DM) sejam bem analisadas 

e conhecidas, ainda não há muito estudo acerca do aparecimento de olho seco nesta 

população, bem como sua relação com o tratamento e evolução da doença. Objetivo: 

Avaliar a prevalência de olho seco na população com diabetes local comparando-a 

com a da população normal, buscando relação ou não com o tipo do diabetes, tempo, 

controle glicêmico, sexo e idade do paciente. Casuística e Método: Foram estudadas 

240 pessoas do ambulatório de endocrinologia e dermatologia do Hospital 

Universitário Evangélico Mackenzie de Curitiba, sendo elas 120 pacientes portadores 

de DM (tipo 1 e 2) e 120 pessoas sem doenças crônicas (grupo controle) pareadas 

para sexo e idade. Os dois grupos foram submetidas ao teste de Schirmer, verificando 

a produção lacrimal para análise da presença de olho seco ou não. As pessoas que 

apresentaram olho seco responderam dois questionários, um sobre a síndrome do 

olho seco e outro para avaliar a gravidade do quadro. Dados epidemiológicos acerca 

de controle do DM foram compilados dos prontuários. Resultados: A prevalência de 

olho seco em DM foi de 38,33% e o da população normal 25% da sua amostra 

(p=0,0264). Cerca de 12% do tipo 1 da doença e 45,2% do tipo 2 (p=0,002) exibiram 

síndrome de olho seco. Pacientes diabéticos mais velhos demonstraram ter mais olho 

seco (p =0,01).  Pacientes em uso de hipoglicemiante oral apresentaram menor 

produção de lágrimas em relação aos que não utilizavam estes medicamentos 

(p=0,001). O sexo, o tempo de doença e o controle glicêmico não influíram na 

produção lacrimal (p=ns). Conclusão: A síndrome do olho seco foi encontrada em 

maior proporção nos pacientes diabéticos do que na população não diabética. O tipo 

2 da doença foi o que apresentou menor lubrificação ocular. O sexo do paciente, o 

tempo da doença e o controle glicêmico não influenciaram em um maior aparecimento 

de olho seco. O desenvolvimento de olho seco em portadores de DM tendeu a 

acompanhar a idade e o uso de hipoglicemiante orais. 

 

Palavras chave: Diabetes Mellitus, olho seco, teste de Schirmer. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Foundation: Although changes in Diabetes Mellitus (DM) are well analyzed and well-

known, there is still not much study on the appearance of dry eye in this population, as 

well as its relation with the treatment and evolution of the disease. Objective: To 

evaluate the prevalence of dry eye in the population with local diabetes, comparing it 

with the normal population, whether or not it relates to diabetes type, illness time, 

glycemic control, gender and age of the patient. Casuistic and Method: We studied 

240 patients from the outpatient clinic of endocrinology and dermatology at the Hospital 

Universitário Evangélico Mackenzie in Curitiba, 120 patients with DM (type 1 and 2) 

and 120 people with no chronic diseases (control group) matched for sex and age. The 

two groups were submitted to the Schirmer test, checking the lacrimal production for 

analysis of the presence of dry eye or not. People with dry eyes answered two 

questionnaires, one on Dry Eye Syndrome and another to assess the severity of the 

condition. Epidemiological data regarding the control of DM were compiled from 

medical records. Results: The prevalence of dry eye in DM was 38.33% and that of 

the normal population 25% of its sample (p = 0.0264). Around 12% of type 1 of the 

disease and 45.2% of type 2 (p = 0.002) presented dry eye syndrome. Older diabetic 

patients had more dry eye (p = 0.01). Patients taking oral hypoglycemic had a lower 

tear production than those who did not use these drugs (p = 0.001). Sex, disease time, 

and glycemic control did not influence lacrimal production (p = ns). Conclusion: Dry 

eye syndrome was found in a greater proportion in diabetic patients than in non-

diabetic patients. Type 2 of the disease showed less ocular lubrication. Patient gender, 

disease time, and glycemic control did not influence a greater onset of dry eye. Dry 

eye manifestation in DM patients tended to follow the age and use of oral hypoglycemic 

agents. 

 

Keywords: Diabetes Mellitus, dry eye, Schirmer test. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O Diabetes Mellitus (DM) é atualmente um reconhecido problema de Saúde 

Pública em vários países do mundo, a Federação Internacional de Diabetes (IDF) 

estima que a epidemia global da doença continua aumentando. Segundo a Sociedade 

Brasileira de Diabetes (SBD) há em torno de 387 milhões de adultos portadores de 

diabetes no mundo (MILECH et al, 2016). 

O Diabetes Mellitus não é uma doença única, mas um grupo de distúrbios 

metabólicos que tem em comum a hiperglicemia causada por alterações na ação ou 

na secreção de insulina, ou um somatório das duas. Sua classificação é baseada na 

etiologia e apresenta atualmente quatro tipos: Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1), Diabetes 

Mellitus tipo 2 (DM2), outros tipos específicos de DM e DM gestacional (MILECH et al, 

2016). As formas da doença mais prevalentes mundialmente são as do tipo 1 e do tipo 

2, e por isso será dado um enfoque maior para elas.  

O DM1 é caracterizado por destruição das células beta que levam a uma 

deficiência de insulina, e é dividido em imunomediado (autoimune) e idiopático. O 

DM2, que corresponde há cerca de 90% dos casos, ocorre devido a defeitos na ação 

e secreção da insulina e na regulação da produção hepática de glicose, e tem como 

etiologia uma interação entre fatores genéticos e ambientais (MILECH et al, 2016). 

De acordo com a SBD (2005), o DM2 é considerado uma das grandes 

epidemias mundiais do século XXI, tanto nos países desenvolvidos como em 

desenvolvimento. As crescentes incidências e prevalências são atribuídas ao 

envelhecimento populacional e aos avanços no tratamento da doença, mas, 

especialmente, ao estilo de vida atual, caracterizado por inatividade física e hábitos 

alimentares que predispõem ao acúmulo de gordura corporal. 

No Brasil, no final da década de 1980, estimou-se a prevalência de DM2 na 

população adulta em 7,6%, porém dados mais recentes apontam para taxas mais 

elevadas (MILECH et al, 2016). Segundo a Organização Mundial da Saúde (2016), 

mais de 16 milhões de brasileiros adultos (8,1%) sofrem de DM2, e a doença é mais 

prevalente nas mulheres (8,8%) do que nos homens (7,4%). Dados brasileiros de 
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2011 mostram que as taxas de mortalidade por DM (por 100 mil habitantes) são de 

33,7 para a população geral, 27,2 nos homens e 32,9 nas mulheres, com acentuado 

aumento com o progredir da idade. Na maioria dos países desenvolvidos, verifica-se 

que o DM figura entre a quarta e a oitava posição entre as principais causas básicas 

de óbito. Estudos brasileiros sobre mortalidade por DM, na análise das causas 

múltiplas de morte, ou seja, quando se menciona DM na declaração de óbito, mostram 

que a taxa de mortalidade é aumentada em até 6,4 vezes por essa enfermidade. 

Contudo, a incidência de DM2 é difícil conhecer em grandes populações, pois requer 

seguimento durante alguns anos, com medições periódicas de glicemia (MILECH et 

al, 2016). 

O DM1 apresenta uma distribuição racial pouco uniforme com uma frequência 

menor em indivíduos negros e asiáticos e uma frequência maior na população 

europeia, principalmente nas populações provenientes de regiões do norte da Europa. 

A incidência do DM1 é bastante variável, de 1 a 2 casos por 100.000 ao ano no Japão 

e até 40 por 100.000 ao ano na Finlândia. Nos Estados Unidos a prevalência do DM1 

na população geral é em torno de 0,4%. As explicações para estas diferenças 

regionais e étnicas baseiam-se em diferenças genéticas e ambientais. No Brasil temos 

poucos estudos epidemiológicos sobre o DM1, porém em um estudo abrangendo três 

cidades do interior paulista, constatou-se uma incidência de 7,6/100.000 habitantes 

nesta população (BALDA e PACHECO-SILVA, 1999). Atualmente sabe-se que a 

incidência do DM1 vem aumentando, particularmente na população infantil com 

menos de cinco anos de idade (MILECH et al, 2016). 

O diagnóstico do DM, reconhecido pela OMS, é feito através de três critérios: 

sintomas de poliúria, polidipsia e perda ponderal acrescidos de glicemia casual ≥ 200 

mg/dl; glicemia de jejum ≥ 126 mg/d.; glicemia de 2 h pós-sobrecarga de 75 g de 

glicose ≥ 200 mg/dl (MILECH et al, 2016). 

As manifestações clínicas da doença são variadas, e tem como causa o 

aumento da glicemia. O DM pode se manifestar de maneira branda ou pode ter um 

aparecimento abrupto levando a uma descompensação metabólica grave. Além disso, 

alguns pacientes podem ser assintomáticos durante anos após a instalação da 

doença. As manifestações podem ser decorrentes resistência insulínica, 

insulinopenia, ou deficiência de ação da insulina. Dentre as manifestações agudas 
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está a cetoacidose diabética e o estado não-cetótico hiperosmolar hiperglicêmico. As 

manifestações crônicas podem ser: oculares, cutâneas, nefropáticas, neuropáticas, 

angiopáticas, periodontais entre outras pouco comuns (OLIVEIRA e MILECH, 2004). 

Nesse estudo abordaremos as manifestações oculares, mais especificamente 

o olho seco em pacientes diabéticos, uma vez pacientes portadores do DM têm mais 

queixas de olho seco do que o resto da população (FRIDMAN, 2002). A doença causa 

uma série alterações na superfície ocular, que levam a síndrome do olho seco 

(DOGRU, KATAKAMI e INOUE, 2001; SEIFART e STREMPEL, 1994; FRIDMAN, 

2002). Acredita-se que a incidência de olho seco está relacionada ao nível de 

hemoglobina glicada. Foi observado que hiperglicemia na lágrima leva a uma 

atividade inflamatória, o que acarreta em disfunção lacrimal (SEIFART e STREMPEL, 

1994). 

O tratamento do DM é feito conforme o tipo da doença. No DM1 o tratamento é 

basicamente terapia insulínica em conjunto com medidas não-medicamentosas. Já no 

DM2, em sua fase inicial, é preconizado medidas não medicamentosas para tentar 

controlar a glicemia do paciente, à medida que a doença avança ou não é controlada 

se associa um antidiabético oral, além das medidas comportamentais. Pacientes com 

DM2 de longa duração que continuaram apresentando uma hiperglicemia podem 

necessitar de insulina permanentemente (OLIVEIRA e MILECH, 2004). 

Considerando que o DM é uma doença de alta prevalência, que o olho seco é 

bastante frequente no DM e, que são poucos os estudos acerca da influência das 

variáveis do DM no aparecimento do olho seco, propõe-se o presente estudo. 

   Este trabalho buscou verificar se existe prevalência de olho seco na população 

com diabetes local comparando-a com a da população considerada saudável. 

Realizou-se então um teste especifico para a procura de olho seco e uma análise dos 

pronturarios de pacientes do Serviço de Endocrinologia do Hospital Universitário 

Evangélico Mackenzie (HUEM), para coleta do dados clínicos.  
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1.1 OBJETIVOS: 

   

Os objetivos do presente trabalho incluem: 

 Verificar a prevalência de olho seco em pacientes diabéticos comparando-se a 

com a da população normal. 

 Verificar se a presença de olho seco está associada com alguma das variáveis 

clínicas do diabetes: tipo de DM, tempo de doença, controle glicêmico, sexo e 

idade do paciente. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

As duas principais formas de DM em incidência, prevalência e importância 

clínica são de origem genética, sendo elas DM1 e DM2 (OLIVEIRA e MILECH, 2004). 

O DM1 é a principal doença endócrina e forma de diabetes diagnosticada na 

infância e na juventude. Suas características principais são: necessidade diária de 

insulina no tratamento, com controle metabólico lábil, grande oscilação na glicemia e 

grande tendência a desenvolver cetoacidose e coma. No momento do diagnóstico, a 

maioria dos pacientes já tem cerca de 85% das células β pancreáticas destruídas, o 

que explica sua insulinopenia. O DM1 tem duas formas clínicas quanto à sua origem: 

o tipo 1 imunomediado e o tipo 1 idiopático. O tipo 1 imunomediado apresenta, no 

início da doença, infiltrado de linfócitos T nas ilhotas, tem associação com sistema 

humano de antígenos leucocitários (HLA), e apresenta ainda marcadores de 

destruição imunológica das células β, esse tipo representa cerca de 90% de todos os 

pacientes com DM1. Os 10% restantes têm etiologia desconhecida e, portanto, são 

subclassificados como idiopáticos (OLIVEIRA e MILECH, 2004). 

O DM2 vem da associação de forte predisposição genética e familiar com o 

estilo de vida e os fatores ambientais. A eclosão clínica é muito comum entre aqueles 

que apresentam em suas famílias colaterais diretos com diabetes (pais, tios, avós, 

irmãos) e que vivem em ambiente favorecedor da obesidade e do estresse. 

Caracteriza-se por apresentar resistência à ação da insulina, que pode preceder o 

início do quadro clínico, e uma deficiência relativa de insulina que se acentua com o 

decorrer dos anos de evolução da doença. Um terceiro fator agravante, sempre 

associado, é o aumento da produção hepática de glicose, decorrente das duas 

primeiras alterações (OLIVEIRA e MILECH, 2004). 

Como causas menos frequentes de diabetes, se sobressai o antigo MODY 

(Maturity Onset Diabetes of Young), que é uma forma de diabetes na criança e no 

jovem com até 25 anos, cujo comportamento clínico é muito semelhante ao do DM2 e 

que responde ao tratamento com dieta e/ou drogas orais. Destacam-se ainda as 

doenças do pâncreas exócrino que cursam com pancreatite crônica como o 

alcoolismo, as doenças endócrinas e o diabetes após uso de drogas (OLIVEIRA e 

MILECH, 2004). 
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Além disso, ainda como DM, há o Diabetes Gestacional que é definido como 

qualquer grau de intolerância à glicose com início ou primeiramente reconhecido 

durante a gravidez (OLIVEIRA e MILECH, 2004). 

A clínica do DM se manifesta de diversas formas e varia consideravelmente de 

paciente para paciente. A sintomatologia decorre da hiperglicemia, que pode gerar 

desde um quadro insidioso e brando até um quadro agudo, com aparecimento abrupto 

dos sintomas, podendo culminar em uma descompensação metabólica aguda da 

doença (cetoacidose diabética ou estado hiperosmolar nãocetótico) (OLIVEIRA e 

MILECH, 2004). 

Como manifestações clínicas decorrentes da insulinopenia ou deficiência na 

ação da insulina encontramos a poliúria, polidipsia, polifagia, emagrecimento (mais 

comum na abertura do quadro de DM1 e lenta e constante em diabéticos tipo 2), 

fraqueza, parestesia, distúrbios visuais, distúrbios do aparelho geniturinário. Já como 

manifestações clinicas associadas à síndrome de resistência insulínica está presente 

a obesidade central, acantose nigricans e disfunção ovaria/hiperandrogenismo. Nas 

manifestações clinicas decorrentes das complicações agudas do DM está a 

cetoacidose diabética e o estado não-cetótico hiperosmolar hiperglicêmico, e como 

manifestações clinicas de complicações crônicas da doença estão listados: 

manifestações oculares, manifestações decorrentes de neuropatia diabética, 

manifestações decorrentes da nefropatia diabética, manifestações da 

macroangiopatia diabética, doença periodontal diabética e mastopatia diabética. 

Ainda é possível encontrar manifestações cutâneas do diabetes, como a candidíase, 

infecções bacterianas, dermatofitoses, ficomicoses, eritrasma, otite externa maligna, 

úlceras diabéticas, granuloma anular disseminado, necrobiose lipoídica, bulose 

diabética, porfiria cutânea tardia, hemocromatose, dermopatia diabética, vitiligo 

(OLIVEIRA e MILECH, 2004). 

 Uma das manifestaçoes clínicas do DM em discussão atualmente é a 

presença de olho seco em pacientes diabeticos. 

 

De acordo com o Dry Eye Workshop Committee (2007), olho seco ou 

ceratoconjuntivite é uma doença multifatorial das lágrimas e da superfície ocular que 

resulta em desconforto, distúrbios visuais e instabilidade do filme lacrimal, com dano 
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potencial à superfície ocular. É acompanhado de aumento da osmolaridade do filme 

lacrimal e inflamação da superfície ocular (MARUBE, 2006; TOMLINSON et al, 2006). 

O desenvolvimento desta síndrome ou doença possui duas fases: na primeira, um ou 

mais estímulos ambientais iniciam, em indivíduos susceptíveis, a agressão aos 

tecidos envolvidos. Na segunda, os desdobramentos, sejam neuropáticos, 

metabólicos e/ou inflamatórios levam à instabilidade do filme lacrimal, à diminuição da 

secreção lacrimal, aumento da evaporação ou alteração da composição da lágrima. 

As repercussões na superfície ocular seguem a perpetuação desse processo 

(FARRIS, 1994). 

Segundo Farris (1994), hiperosmolaridade é a alteração na composição da 

lágrima que ocorre na maioria dos casos de olho seco. É referida como padrão-ouro 

para o diagnóstico de olho seco e reconhecida como estímulo pró-inflamatório no 

desenvolvimento da doença. Esse aumento da osmolaridade resulta em uma 

diferenciação anormal e perda acelerada das células epiteliais da superfície ocular, 

levando à instabilidade do filme devido à ausência do glicocalyx produzido por estas 

células, com consequente perda da camada hidrofílica na superfície corneal, e em 

alteração na barreira antimicrobiana. Além disso, a perda das células epiteliais deixa 

as terminações nervosas corneais expostas a insultos ambientais, levando ao 

desconforto ocular crônico. 

 Há indícios de que o estresse oxidativo relacionado ao estado de 

hiperglicemia em casos de DM e resistência à insulina esteja envolvido na produção 

das alterações histológicas encontradas na glândula lacrimal (ALVES et al, 2008). 

 

 O olho seco é causa de importantes queixas clínicas no DM. Em uma 

pesquisa realizada no Rio Grande do Sul com pacientes diabéticos, mais de 50% 

deles eram portadores da síndrome do olho seco (FRIDMAN, 2002). Já em outra 

pesquisa realizada em Alagoas foi observado 26,2% de pacientes diabéticos com olho 

seco (RIBEIRO et al, 2016). 

 

 Observou-se que o DM causa alterações na superfície ocular, que levam a 

síndrome do olho seco, as quais se caracterizam por disfunção na unidade funcional 

lacrimal (DOGRU, KATAKAMI e INOUE, 2001; SEIFART e STREMPEL, 1994; 

FRIDMAN, 2002), metaplasia escamosa conjuntival, perda de células caliciformes, 
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sensação corneana reduzida e redução da camada lipídica do filme lacrimal (ALVES 

et al, 2008; DOGRU, KATAKAMI e INOUE, 2001). 

 Em um estudo de Seifart e Strempel (1994) encontrou-se correlação entre a 

hemoglobina glicada (HbA1C) e a presença de síndrome do olho seco. Quanto 

maiores os valores de HbA1c, maior foi a taxa de síndrome do olho seco. A 

hiperglicemia causada pelo DM aumenta o nível de glicose nas lágrimas dos pacientes 

diabéticos, iniciando uma cascata inflamatória que gera respostas imunes inatas e 

adaptativas na unidade funcional lacrimal, e além disso as células epiteliais da córnea 

também sofrem devido a hiperosmolaridade causada pelo aumento glicêmico. Outro 

estudo de Janjetović (2011) relatou-se que  a relação entre pacientes diabéticos e a 

síndrome do olho seco era devido a apresentação de valores mais baixos de secreção 

de lágrimas e valores de teste de tempo de produção de lágrimas menor do que o 

grupo de controle.  

 A síndrome do olho seco ainda pode se associar à complicações da córnea, 

as quais podem incluir ceratite punctata superficial, úlceras tróficas, defeitos epiteliais 

persistentes e erosões recorrentes da córnea (ALVES, 2008; SEIFART e STREMPEL, 

1994). 

Ainda um estudo análogo mais específico feito com ratos diabéticos 

demonstrou que o comprometimento secretor da glândula lacrimal secundário à DM 

estava relacionado com a diminuição da expressão de proteínas Rab e SNARE que 

são responsáveis pelo transporte das vesículas secretoras (DIAS et al, 2015). 

Como a prevalência de pacientes diabéticos com olho seco é significativa, o 

diagnóstico precoce da síndrome do olho seco em pacientes diabéticos é importante 

para o início do tratamento em estágios iniciais. Os resultados mais relevantes foram 

analisados em pacientes tratados com insulina (DIAS et al, 2015). 

Sabe-se que a insulina é crítica para a proliferação da glândula lacrimal acinar 

e das células epiteliais da córnea (SEIFART e STREMPEL, 1994). Já é possível 

comprovar através de marcadores a presença de insulina na lágrima humana, alguns 

achados sugerem que a secreção de insulina no filme lagrimal é influenciada por 

estímulos locais, como nutrientes e insumos neurais, e que este hormônio 

desempenha um papel metabólico nos tecidos da superfície ocular (CUNHA et al, 

2005). Recentemente a glândula lacrimal foi até considerada como fonte extra 
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pancreática de insulina (ALVES et al, 2008; HENRICSSON et al, 1997; CUNHA et al, 

2005). 

Segundo Dias et al (2015), o tratamento tópico com insulina em animais 

diabéticos com olho seco impediu o dano a glândula lacrimal e diminuiu o dano a 

superfície ocular em modelos animais de DM com olho seco. A insulina também é 

capaz de preservar melhor as características fenotípicas do epitélio da córnea (ALVES 

et al, 2008; YANAI et al, 2006). Analisou-se que o tratamento com insulina previne a 

redução da expressão de membros da família de proteínas Rab e SNARE que são 

responsáveis pelo tráfico intracelular da vesícula secretora, além disso a terapia com 

insulina conseguiu reverter parcialmente a diminuição da expressão da proteína 

induzida pela disfunção da glândula lacrimal (DIAS et al, 2015; SEIFART e 

STREMPEL, 1994). 
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3. CASUÍSTICA E MÉTODOS  

 

 

Este é um trabalho transversal observacional, aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa da Sociedade Beneficente de Curitiba sob número CAAE: 

87022218.3.0000.0103 (anexo 6). 

Foram estudadas 240 pessoas, sendo elas 120 pacientes portadores de DM 

(tipo 1 e 2) e 120 pessoas saudáveis (grupo controle). Todos, primeiramente, 

responderam ao questionário epidemiológico (anexo 1). Os pacientes diabéticos, além 

do questionário epidemiológico, responderam também um questionário especifico 

(anexo 2), o qual apresentava perguntas relacionadas ao diabetes para avaliar o tipo, 

tempo de doença, os níveis de hemoglobina glicada, glicemia de jejum e creatinina. 

Os valores dos exames laboratoriais foram coletados dos prontuários e preenchidos 

nos questionários posteriormente. 

Após essa primeira etapa ambos os grupos realizaram o teste de Schirmer, que 

consiste na colocação de uma tira de papel filtro na junção do 1/3 médio e lateral das 

pálpebras inferiores durante 5 minutos. As tiras foram retiradas e, posteriormente 

verificado a produção de lágrima por meio da medida de extensão do papel que ficou 

úmida. Valores menores do que 10 mm, foram considerados como indicativos de olho 

seco (Prigol et al, 2012). As pessoas que apresentaram olho seco responderam mais 

dois questionários, um sobre a Síndrome do olho seco (anexo 3) e outro para avaliar 

a gravidade do quadro (anexo 4).  

O Profile of Fatigue and Discomfort – Sicca Symptoms Inventory (short form) 

(Profad-SSI-SF) é um questionário que avalia os aspectos subjetivos dos sintomas da 

síndrome de Sjögren primária (SSp), tem 19 questões distribuídas em oito domínios e 

há duas pontuações, uma para o Profad e outra para o SSI. O Profad tem nove itens 

divididos em quatro domínios: fadiga física, fadiga mental, artralgia e vascular e o SSI 

tem 10 itens divididos em quatro domínios: secura ocular, oral, vaginal e cutânea. Em 

ambos a pontuação final é a soma dos seus quatro domínios e varia de 0 a 28.  

O Índice de Doença da Superfície Ocular (OSDI) é um questionário que irá 

medir a gravidade do olho seco e seus efeitos sobre a visão do paciente. O primeiro 
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grupo de questões estão relacionadas à função visual (perguntas de 1 até 5), o 

segundo associado a sintomas oculares (perguntas de 6 até 9) e o terceiro, com 

desencadeantes ambientais (perguntas 10, 11 e 12). 

O índice de doença da superfície ocular (OSDI) será igual a soma das 

pontuações para todas as perguntas respondidas multiplicada por 100 dividido pelo 

número total de perguntas respondidas multiplicado por 4 ([soma das pontuações para 

todas as perguntas respondidas x 100] / [número total de perguntas respondidas x 4]). 

Seu valor final é calculado por (soma de todos os escores) X 25/número de 

questões respondidas e classificados em: normal (0-12), olho seco leve (13-22), olho 

seco moderado (23-32), e olho seco severo (33-100). 

O grupo feminino foi separado entre as mulheres que estão em pré e pós 

menopausa, analisando assim se há ou não diferença na presença de olho seco em 

cada subgrupo em questão, uma vez que alterações hormonais podem influenciar. 

Além disso, foram utilizados como critérios de exclusão do estudo: pessoas incapazes 

de compreender o termo de consentimento livre e esclarecido, pessoas que fazem 

uso de antidepressivos, diuréticos, anticolinérgicos e mulheres grávidas. Tanto 

indivíduos do grupo caso, como do grupo controles não poderiam apresentar qualquer 

tipo de doença inflamatória crônica de etiologia autoimune (ex: doenças reumáticas, 

psoríase, esclerose múltipla, doenças inflamatórias intestinais, etc) ou terem sido 

submetidos à intervenção ocular. 

O trabalho foi realizado no ambulatório de endocrinologia (para casos) e 

dermatologia (para controles) do Hospital Universitário Evangélico Mackenzie de 

Curitiba. O convite para a pesquisa foi feito para os pacientes diabéticos que já 

realizam acompanhamento no ambulatório de endocrinologia, e aos pacientes 

saudáveis do ambulatório de dermatologia. Para a inclusão dos participantes foram 

levados em consideração: idade maior que 18 anos, ambos os sexos e assinatura do 

termo de consentimento livre e esclarecido (anexo 5). As identidades dos participantes 

serão preservadas atendendo à Resolução 196/ 96 do Conselho Nacional de saúde. 

Os dados obtidos foram analisados por tabelas de frequência e de 

contingência.  Para comparação de dados nominais fez-se utilização do teste qui-

quadrado e para comparação de dados numéricos testes de Mann Whitney (para 
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comparação de dados não paramétricos ou não gaussianos). Teste de regressão 

múltipla foi usado para testar independência de variáveis com valores de p < 0,1 em 

relação ao valor do menor Schirmer obtido. A significância adotada foi de 5%. As 

tendências centrais foram expressas em média com SD (desvio padrão) ou mediana 

(IQR).  

 

 

 



24 
 

4. RESULTADOS 

 

4.1 DESCRIÇÃO DO GRUPO DE DIABÉTICOS: 

 

Foram estudados 120 pacientes diabéticos, 84,16% caucasianos, 11,66% 

afrodescendentes e 4,16% asiáticos. Em relação ao sexo, 57,5% mulheres e 42,5 % 

homens. Obteve-se uma idade mediana de 59 anos, variando entre 18 e 90. 93,33% 

dos pacientes afirmaram não fumar e 6,66% eram fumantes.  Entre as mulheres, 

76,81% delas já estavam na menopausa.  

No que se refere ao tipo de DM, 24,16% eram portadores do DM1 e 75,83% do 

DM2.  O tempo de doença variou 1 a 54 anos, com mediana de 10 anos (IQR=5,0-

18,0). Para controle do DM, 65% faziam uso insulina e 67,5% utilizavam 

hipoglicemiante oral, dentre estes 96,29% em uso de metformina. Ressalta-se que as 

duas formas de controle poderiam ser utilizadas concomitantemente.  

Cerca de 20,83% dos pacientes diabéticos apresentavam complicações da 

doença microvascular do Diabetes, as quais estão demonstradas na Figura 1.  

 

FIGURA 1: Prevalência das complicações vasculares de 120 pacientes diabéticos. 

 

Fonte: As autoras, 2019 
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Sobre as variáveis analisadas no prontuário, tem-se que a glicemia de jejum da 

amostra oscilou entre 60 a 447, com mediana de 137,9 mg/dL (IQR= 111,7-205,0). A 

mediana da creatinina foi de 0,9 mg/dL (IQR= 0,80-1,06), com valores entre 0,34 

mg/dL e 4,34 mg/dL. Já a amostra da HbA1C apresentou um valor mínimo de 5,39% 

e máximo de 13,30% com mediana de 8,10% (IQR= 6,80-9,70). 

Os 120 pacientes diabéticos foram submetidos ao Teste de Schirmer nos dois 

olhos, sendo considerado, para fins estatísticos o menor valor obtido. Este valor 

obteve uma mediana de 10,5(7- 15mm), com um valor mínimo de 3mm e máximo de 

30mm. Os resultados apontaram que cerca de 38,33% apresentaram um valor de 

Schirmer inferior a 10mm, sendo então classificados como portadores de olho seco 

(Figura 2). Dentre os pacientes diabéticos que apresentaram olho seco, 21,6% exibiu 

um Schirmer menor ou igual a 5mm, apontando olho seco grave.  

FIGURA 2: Prevalência de olho seco pelo teste de Schirmer na população de 

120 pacientes com diabetes. 

 

Fonte: As autoras, 2019 

 

A prevalência de olho seco em DM tipo1 foi de 3/25 ou (12%) e em DM tipo 2 

foi de 43/95 (45,2%), com p=0.002. No que se refere aos valores do Schirmer foi 

possível verificar que em DM1 os valores de Schirmer variaram de 5 a 30mm, obtendo 

uma mediana de 14,0mm (10,0-15,0). Já DM2 apresentou valores entre 3 a 30 mm, 
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com mediana de 10,0mm (5,25-15,0). Com isso, quando comparado o tipo da doença 

(p=0,015), notou-se que DM2 teve maior relação com um pior Schirmer (Figura 3). 

Figura 3: Comparação do Teste Schirmer em pacientes diabéticos tipo 1 e 

tipo 2. 

 

Fonte: As autoras, 2019 

 

 

  O Profad-SSI alternou entre 0 e 14 com uma mediana de 2,8 (0,75-7,0). 

Somente o Profad teve um valor mediano de 1,75 (0-8,0) variando entre 0 e 21,50. Já 

o SSI atingiu um valor máximo de 22,80 e mínimo de 0, com mediana de 3,10 (1,00-

7,74). Quanto às avaliações desse questionário em relação a secura de cavidades, 

tem-se: secura cutânea variando de 0 a 7 com mediana de 1(0-3), secura vaginal entre 

0 a 6 com mediana de 0 (0-0) e secura oral de 0 a 4,8 com mediana de 0 (0-2,0). 

O questionário OSDI classificou a gravidade do olho seco em: normal, leve, 

moderado e severo. Dos pacientes que apresentaram um Teste de Schirmer inferior 

a 10mm, 60,86% foram classificados com um OSDI normal, 21,73% olho seco leve, 

8,69% olho seco moderado e 8,69% olho seco severo (Figura 4).  
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FIGURA 4: Classificação do olho seco dos 120 pacientes diabéticos por meio do 

OSDI (Ocular Surface Disease Index). 

 

Fonte: As autoras, 2019 

 

4.2 ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DAS VARIÁVEIS CLINICAS E EPIDEMIOLOGICAS 

NO TESTE DE SCHIRMER:                      

Analisando-se a Tabela 1, é possível verificar que o sexo e o uso do fumo não 

alteram o valor do Schirmer. Todavia, o uso de hipoglicemiantes orais e a menopausa 

estavam associadas com um pior valor no teste. 

TABELA 1: COMPARAÇÃO DAS MEDIANAS DAS VARIÁVEIS RELACIONADAS A ALTERAÇÃO 

NO TESTE DE SCHIRMER NOS PACIENTES DIABÉTICOS. 

VARIÁVEIS SIM NÃO P 

Fumo 12 10,5 0,91(**) 

Mulher 10 12 0,45(**) 

Mulheres menopausadas x mulheres 
não menopausadas 

10 15 0,02(**) 

Uso de insulina   12 9,5 0,2 (**) 

Uso de hipoglicemiante oral      10 15 0,001(**) 

Manifestação clínica 7 12 0,11(**) 

Nefropatia      7,5 11 0,43(**) 

Retinopatia 7 12 0,17(**) 
 (**) teste Mann Whitney                      

 Fonte: Própria (2019) 

                                      

Como descrito, o uso de hipoglicemiantes orais influiu em um maior 

aparecimento de olho seco nos pacientes diabéticos. Quando comparado o Schirmer 

de pacientes em uso de hipoglicemiantes orais com os que não utilizavam, nota-se na 

Figura 5, que os pacientes que faziam uso apresentaram uma mediana de 10mm, 
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enquanto os que não usavam tiveram uma mediana de 15mm. Nesta figura também 

pode-se avaliar que 50% dos pacientes em uso de hipoglicemiantes ficaram com 

Schirmer entre 5 e 10mm. Já metade do grupo sem o medicamento oral exibiu um 

Schirmer entre 10 e 15mm.  

 

FIGURA 5: Comparação do Teste de Schirmer entre pacientes diabéticos que fazem 

uso de hipoglicemiantes orais e os que não fazem. 

 

Fonte: As autoras, 2019 

 

 

Na Tabela 2 é possível verificar o estudo de correlação dos valores do Schirmer 

com as variáveis numéricas estudadas. Nela observa-se que a idade guarda uma 

correlação modesta e negativa com o valor do Schirmer. 

 

TABELA 2- TESTES DE CORRELAÇÃO (SPEARMAN) PARA ANÁLISE DAS VARIÁVEIS IDADE, 

TEMPO DE DOENÇA, CREATININA E DE CONTROLE GLICÊMICO COM TESTE DE SCHIRMER. 

Fonte: As autoras,2019 

Spearman r 

Pior 
Schirmer 

Pior 
Schirmer 

Pior 
Schirmer 

Pior Schirmer 
Pior 

Schirmer 

vs. vs. vs. vs. vs. 

Idade 
Tempo da 

doença 
Glicemia de 

jejum 
Hemoglobina 

glicada 
Creatinina 

R -0,23 -0,025 0,090 0,042 0,005 
95% confidence 

interval 
-0,4015 to -

0,05224 
-0,2094 to 

0,1593 
-0,09563 to 

0,2704 
-0,1427 to 

0,2255 
-0,1793 to 

0,1896 
P (two-tailed) 0,01 0,7787 0,3259 0,6422 0,9537 
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Dentre os resultados, o destaque vai para o uso de hipoglicemiantes orais, uma 

vez que 67,50% dos pacientes diabéticos faziam o seu uso. O medicamento oral mais 

utilizado foi a metformina, representando cerca de 96,29% de todos os 

hipoglicemiantes orais usados. Os pacientes que estavam em uso da metformina 

exibiram uma mediana de 10mm no Teste de Schirmer com mínimo de 3mm e máximo 

de 30mm, já o grupo controle apresentou uma mediana de 12mm entre 3mm e 35mm, 

demonstrando assim um pior Schirmer dos utilitários de metformina. (Tabela 3). 

TABELA 3: COMPARAÇÃO DO PIOR SCHIRMER ENTRE DIABÉTICOS EM USO DE 

METFORMINA E PACIENTES DO GRUPO CONTROLE 

 
USO DE METFORMINA CONTROLE P 

Pior Schirmer 10,0 12,0 0,01(**) 

       (**) teste Mann Whitney                                                                   

       Fonte: Própria (2019) 

 

Como duas variáveis demonstraram significância do valor do Teste de 

Schirmer: a saber idade e o uso de hipoglicemiante oral (metformina), foi realizado 

regressão múltipla para teste de independência destas variáveis que demonstrou que 

o uso do hipoglicemiante atuou de maneira independente. (p=0.04 e t=-2,03).  

  

4.3 COMPARAÇÃO DO TESTE DE SCHIRMER DE DIABÉTICOS E GRUPO 

CONTROLE: 

 

O grupo controle estava composto por 120 pacientes, sendo 82,5% 

caucasianos, 15,83% afrodescendentes e 1,66% asiáticos.  As mulheres 

representavam 55% da amostra e os homens, 45%. A idade mediana desse grupo foi 

de 57 anos, oscilado ente 21 e 90 anos. Cerca de 15,83% do grupo era composto por 

fumantes enquanto 84,16% do afirmou não fumar. 

Este grupo apresentou uma mediana de 12 mm (9,25-15,0) no Teste de 

Schirmer, com valor máximo de 35mm e mínimo de 3 mm. Cerca de 25% da amostra 

obteve um valor de Schirmer menor que 10mm (Figura 6), destes pacientes com olho 

seco 53,33% apresentou olho seco grave, ou seja, exibiu um valor igual ou menor que 
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5mm. Todos os pacientes controles com olho seco também responderam aos 

questionários para análise do quadro.  

 

FIGURA 6: Prevalência de olho seco pelo teste de Schirmer na população de 120 

pacientes do grupo controle. 

 

Fonte: as autoras,2019 

 

O Profad SSI do grupo controle teve um valor girando em torno de 2,79 (IQR= 

0,68-6,65) com uma variação de 0 a 22,1. Somente o Profad alternou entre 0 - 18, 

com mediana de 2,5(IQR= 0-6,5). 

O SSI teve um valor máximo de 15,2 e mínimo de 0, com mediana de 3,49(0,3-

6,3), as avaliações desse questionário quanto a secura de cavidades relevaram: 

secura cutânea variando de 0 a 7 com mediana de 0(0-2), secura vaginal entre 0 a 2 

com mediana de 0 (0-0) e secura oral de 0 a 3,2 com mediana de 0 (0-2). 

O questionário OSDI classificou 51,6% como normais, 12,9% como olho seco 

leve, 16,1% olho seco moderado e 19,3% olho seco grave (Figura 7). 
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FIGURA 7: Classificação do olho seco dos 120 pacientes do grupo controle por 

meio do OSDI. (Ocular Surface Disease Index) 

 

Fonte: as autoras,2019 

 

Comparando-se o grupo caso com o controle percebe-se que em relação a 

idade, sexo e raça não houve diferença significativa entre os dois grupos.  

Em relação ao Schirmer, 38,33% dos pacientes diabéticos apresentaram um 

valor menor que 10mm, e para o grupo controle essa relação foi de 25%. Comparando 

os dois grupos obteve-se um valor de p= 0,0264, demonstrando que os pacientes 

diabéticos têm mais olho seco. Quanto ao olho seco grave, 21,66% diabéticos e 

13,33% do grupo controle expressaram Schirmer menor que 5mm, com p valor de 

0,08 demonstrando uma tendência de olho seco grave também ser mais prevalente 

em diabéticos. 

Ainda no que se refere ao Schirmer (Tabela 4), pode-se notar que a mediana 

dos pacientes diabéticos foi de 10,50mm, enquanto a mediana do grupo controle foi 

de 12mm, entretanto essa variável não obteve uma diferença significativa. 

Outra variável que também não teve discrepâncias entre os grupos foi a 

comparação do PROFAD-SSI (Tabela 4), uma vez que a mediana dos diabeticos foi 

de 2,8, variando de 0 a 14, e do controle girando em torno de 2,79 com uma variação 

de 0 a 22,1. 

Em relação ao Profad total também não foram notáveis as diferenças, com o 

grupo diabéticos apresentando uma mediana de 1,75 e o grupo controle de 2,5. 
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TABELA 4: COMPARAÇÃO DOS VALORES DE SCHIRMER E DE 

RESULTADOS DE QUETSTIONÁRIOS PARA ACHADOS DE SECURA 

RELACIONADAS AOS DOIS GRUPOS DO ESTUDO 

 
DIABÉTICOS CONTROLE P 

 
Pior Schirmer 
 
Profad – SSI 
 
Profad 

 
10,5 

 
2,8 

 
1,75 

 
12,0 

 
2,79 

 
2,5 

 
0,1244(**) 

 
0,8827(**) 

 
0,8437(**) 

 

(**) teste Mann Whitney         
PROFAD=  Profile of Fatigue and Discomfort      
SSI= Sicca Symptoms Inventory                                       
Fonte: Própria (2019) 

 

O SSI total do grupo controle teve uma mediana de 3,4, um pouco maior que a 

dos pacientes diabéticos, o qual obteve uma mediana de 3,1, porém não foram 

diferenças importantes. Na avaliação de cada compartimento de secura do SSI 

também não houveram diferenças de valores significativas entre os grupos, como 

podemos analisar na Tabela 5 abaixo. 

 

TABELA 5: COMPARAÇÃO DA MEDIANA DO SSI ENTRE GRUPO CASO E GRUPO 
CONTROLE 

  DIABÉTICOS GRUPO CONTROLE P 

SSI total 3,1  3,4  0,6383(**) 

Secura cutânea 1  0 0,3844(**) 

Secura vaginal 0  0  0,3235(**) 

Secura ocular 1 1,6 0,3514(**) 

Secura oral 0  0  0,7740(**) 

(**) teste Mann Whitney ;   

SSI= Sicca Symptoms Inventory   

 Fonte: Própria (2019) 
                                                           

 

Referente ao questionário OSDI, respondido pelos pacientes com olho de seco 

de ambos grupos, pode-se notar, na Figura 8, que os pacientes diabéticos tiveram 

uma maior classificação de pacientes com olho seco normal e leve, e uma menor 

classificação de olho seco grave e moderado e grave em relação ao grupo controle, 

contudo em análise absoluta, a diferença não foi estatisticamente significante, com 

um p valor de 0,31. 
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FIGURA 8: Gráfico com comparação do OSDI referente aos pacientes diabéticos 

com olho seco e os de controle com olho seco.  (Ocular Surface Disease Index). 

 

Fonte: As autoras, 2019 
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5. DISCUSSÃO  

 

No presente estudo observou-se que pacientes diabéticos têm mais olho seco 

que o resto da população, com uma taxa de 38,33%, seguindo os perfis descritos na 

literatura, que apontam para valores entre 26,2% e 51,6%. (RIBEIRO et al, 2016 e 

FRIDMAN, 2002). 

Segundo Seifart e Strempel (1994), 70% dos pacientes com DM2 e 57% DM1 

apresentavam síndrome do olho seco, corroborando com este estudo, que também 

verificou maior prevalência de olho seco no tipo 2 da doença. Este autor ainda relata 

que o teste de secreção basal menor que 5mm foi encontrado em 26% dos diabéticos, 

comparativamente encontramos valores similares, com 21,6% de pacientes diabéticos 

com valor Schirmer menor que 5mm.   

Marina Viegas e colaboradores (2016), notaram que o tempo da doença e a 

glicemia de jejum não foram estatisticamente significativos, assim como achados 

deste estudo. No entanto, outros estudos relatam que a síndrome do olho seco é mais 

frequentemente encontrada em diabéticos com pior controle glicêmico, devido à alta 

osmolaridade do líquido extracelular que perturba a produção lacrimal. (SEIFART e 

STREMPEL, 1994). 

Moss et al relataram um aumento na prevalência de olho seco relacionado a 

idade. Nossos resultados de incidência concordam com os dos estudos 

anteriores. Entretanto quando feito uma análise multivariada da idade, viu-se que 

haviam outros componentes que atuavam concomitantemente com essa variável 

(p=0.04 e t=-2,03).  Este autor ainda comenta que o histórico de tabagismo não influiu 

na incidência de olho seco da amostra estudada, assim como os achados nessa 

pesquisa. 

Embora olho seco tenha sido encontrado mais no sexo feminino, tanto nesse 

estudo como no de Ribeiro et al (2016)  e Manaviat et al (2008) esse dado não foi 

significativo estatisticamente. Também verificou-se que mulheres, portadoras de 

diabetes ou não,que estavam na menopausa apresentavam mais olho seco dos que 

as não menopausadas, mas isso, de acordo com Seifart e Strempel (1994), pode ser 

devido ao fato que a menopausa (e a idade mais elevada) causam  deficiência de 
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estrogênio e androgênio, e sabe-se que  modificações anatômicas e fisiológicas da 

glândula meibomiana durante o envelhecimento têm sido relacionadas à deficiência 

androgênica. 

Inanc et al (2019) relataram em seu estudo que quando aplicado o OSDI em 

pacientes diabéticos tipo 1, a pontuação de todos os participantes estava dentro do 

intervalo normal. Em nosso estudo, o OSDI realizado tanto no tipo 1 quanto no 2 da 

doença mostrou que a maioria (60,86%) dos pacientes estavam dentro da 

classificação normal, divergindo em partes do autor citado. Ainda sobre os 

questionários, quando feito o Profad-SSI para olho seco, não se observou índices com 

diferenças significativas nos pacientes diabéticos, em nenhum dos quesitos do 

questionário. Além disso a aplicação do Profad- SSI parece ser novidade para 

diabéticos, uma vez que não foi encontrando na literatura menção sobre isso. 

Em relação ao valor da hemoglobina glicada, embora Kaiserman et al, em 

2005, tenham encontrado resultados que verificavam maior necessidade de 

lubrificação ocular quando há níveis de HbA1c elevados, não encontramos alterações 

estatisticamente significante para dada variável, demonstrando que a presença de 

olho seco é independente do aumento de HbA1c. 

Segundo um estudo de Martin Goebbels (2000), Tear secretion and tear film 

function in insulin dependent diabetics, foram comparados 86 pacientes diabéticos 

insulino-dependedntes com 84 pacientes considerados saudáveis, demonstrando que 

o Teste de Schirmer não foi alterado devido ao uso de insulina como controle da 

doença, corroborando com os resultados do presente estudo que obteve um valor de 

p de 0,2 para dada variável. 

Fridman (2002) não encontrou uma associação estatisticamente significativa 

na ocorrência de retinopatia diabética entre os indivíduos com e sem olho seco, 

corroborando com nosso estudo, que embora os pacientes diabéticos tenham 

apresentado um Schirmer menor que o grupo controle, não teve relevância estatística. 

Em relação as outras manifestações, a nefropatia diabética também não teve 

influência significativa no Teste de Schirmer, contudo não foram encontrados estudos 

que fazem relação com esse tipo de manifestação.  
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Outro quesito avaliado foi a creatinina dos pacientes diabéticos, que não 

revelou valores estatísticos significantes ao estudo. Além disso, a literatura ainda não 

cita um estudo dessa variável em pacientes diabéticos com olho seco.  

No presente estudo, o uso de hipoglicemiantes orais influenciou em um maior 

aparecimento de olho seco nos pacientes diabéticos. Quando comparado o Schirmer 

de pacientes em uso de hipoglicemiantes orais com os que não utilizavam, notou-se 

que 50% dos pacientes em uso de hipoglicemiantes ficaram com Schirmer entre 5 e 

10mm. Já metade do grupo sem o medicamento oral exibiu um Schirmer entre 10 e 

15mm. Os poucos estudos epidemiológicos que relacionam o olho seco com diabetes, 

como Moss et al em 2004, demonstraram que o uso de certos medicamentos tinham 

interferido na diminuição da lubrificação ocular, mas nenhum deles citam os 

hipoglicemiantes orais como responsáveis, sendo uma  contribuição dos autores para 

o conhecimento nesta área. 

  



37 
 

6. CONCLUSÃO: 

 

A síndrome do olho seco foi encontrada em 38,33% dos pacientes diabéticos, 

em maior proporção que na população não diabética. Os pacientes com DM tipo 2 

demonstraram uma menor lubrificação ocular quando comparado ao DM tipo1.  

  O sexo do paciente, o tempo da doença e o controle glicêmico não 

influenciaram em um maior aparecimento de olho seco. 

O desenvolvimento de olho seco em portadores de DM tendeu a acompanhar 

a idade e o uso de hipoglicemiante orais. 
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ANEXOS 

 ANEXO 1 – QUESTIONÁRIO EPIDEMIOLÓGICO 

 

QUESTIONÁRIO MASCULINO 

 

Nome...............................................................................................                                                                                                         

Idade................................................................................................         

Sexo (  )F (  )M 

Raça................................................................................................. 

Tabagismo (  ) SIM (  ) NÃO 

Faz uso de medicamentos (  ) SIM   (  ) NÃO     

Se sim, qual?.................................................................................... 

 
 
 

QUESTIONÁRIO FEMININO 
 

Nome................................................................................................                                                                                                         

Idade.................................................................................................        

Sexo (  )F (  )M 

Raça.................................................................................................. 

Tabagismo (  ) SIM (  ) NÃO 

Faz uso de medicamentos (  ) SIM   (  ) NÃO 

Se sim, qual?..................................................................................... 

Gravidez (  ) SIM (  ) NÃO     Gestações....... Parto........ Abortos..... 

Menopausa (  ) SIM (  ) NÃO 
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 ANEXO 2 – QUESTIONÁRIO ESPECÍFICO DIABETES 

 

Tipo de Diabetes:       (  ) tipo 1          (  ) tipo 2  

Tempo da doença:......................................................................................... 

Faz tratamento:       (  ) SIM    (  ) NÃO 

Se sim, qual?.................................................................................................... 

Manifestações clinicas do Diabetes:  

(   ) pé diabético               (   ) neuropatia diabética               (   ) nefropatia        

(   ) retinopatia                  (   ) outra............................................................. 

Glicemia de jejum:...................................................................................... 

Hemoglobina glicada:................................................................................. 

Creatinina:.................................................................................................... 

Medicamentos para controle do DM:...................................................... 
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 ANEXO 3 – QUESTIONÁRIO SÍNDROME DO OLHO SECO 

 

 

Cálculo da pontuação: 

Profad: média dos domínios fadiga física (1 + 2 + 3 + 4/4) + fadiga mental (5 + 6/2) + 

artralgia (7 + 8/2) + vascular (9) 

SSI: média dos domínios secura cutânea (10) + secura vaginal (11) + secura ocular 

(12 + 13 + 14/3) + secura oral (15 + 16 + 17 + 18 + 19/5) 

Profad-SSI-SF total: média do Profad + SSI 
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ANEXO 4 – OSDI ( Índice de Doença da Superfície Ocular) 
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ANEXO 5 

  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

  

  

O Sr. (a) está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa 

“PREVALÊNCIA DE OLHO SECO EM PACIENTES PORTADORES DE DIABETES 

E SUA ASSOCIAÇÃO COM CONTROLE DA DOENÇA”. Nesta pesquisa 

pretendemos determinar a prevalência de olho seco na população com diabetes local 

comparando-a com a da população considerada saudável. 

Para esta pesquisa adotaremos os seguintes procedimentos: aplicação de 

questionários epidemiológicos, de controle da doença e teste de Schirmer para 

avaliar produção de lágrimas. O teste de Schirmer é realizado através da colocação 

de uma tira de papel filtro na junção do 1/3 médio e lateral das pálpebras inferiores 

durante 5 minutos, sem colírio anestésico, as tiras serão retiradas e, posteriormente 

será verificado a produção de lágrima por meio da medida de extensão do papel que 

ficou úmida, o normal é maior que 10mm, se for menor que 10 mm, tem-se então 

olho seco. Os riscos envolvidos na pesquisa consistem em desconforto no momento 

da aplicação do teste de Schirmer, irritação de conjuntiva, os quais serão 

minimizados com atento monitoramento do procedimento. A pesquisa contribuirá 

para auxilio no diagnóstico de olho seco em pacientes diabéticos ainda não cientes 

da complicação da doença, bem como a prevalência na população em geral para um 

maior entendimento da patologia e um tratamento apropriado. 

Para participar deste estudo o Sr. (a) não terá nenhum custo, nem receberá 

qualquer vantagem financeira. O Sr. (a) terá o esclarecimento sobre o estudo em 

qualquer aspecto que desejar e estará livre para participar ou recusar-se a participar 

e a qualquer tempo e sem quaisquer prejuízos, valendo a desistência a partir da data 

de formalização desta. A sua participação é voluntária, e a recusa em participar não 

acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma em que o Sr. (a) é atendido 

(a) pelo pesquisador, que tratará a sua identidade com padrões profissionais de 

sigilo. Os resultados obtidos pela pesquisa estarão à sua disposição quando 

finalizada. Seu nome ou o material que indique sua participação não será liberado 

sem a sua permissão. O (A) Sr. (a) não será identificado (a) em nenhuma publicação 

que essa pesquisa possa resultar.  

Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias originais, 

sendo que uma será arquivada pelo pesquisador responsável, no ambulatório do 

Hospital Universitário Evangélico Mackenzie de Curitiba, e a outra será fornecida ao 

Sr. (a). Os dados, materiais e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados 

com o pesquisador responsável por um período de 5 (cinco) anos e após esse tempo 
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serão destruídos. Os pesquisadores tratarão a sua identidade com padrões 

profissionais de sigilo, atendendo a legislação brasileira (Resoluções Nº 466/12; 

441/11 e a Portaria 2.201 do Conselho Nacional de Saúde e suas complementares), 

utilizando as informações somente para fins acadêmicos e científicos.  

  

Eu,                                                                                                          , portador do   

documento de  Identidade                                                    fui informado (a)  dos  

objetivos, métodos, riscos e  benefícios da  pesquisa “PREVALÊNCIA DE OLHO 

SECO EM PACIENTES PORTADORES DE DIABETES E SUA ASSOCIAÇÃO COM 

CONTROLE DA DOENÇA”, de maneira clara e detalhada e esclareci minhas 

dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações e modificar 

minha decisão de participar se assim o desejar.  

Declaro que concordo em participar desta pesquisa. Recebi uma via original 

deste termo de consentimento livre e esclarecido assinado por mim e pelo 

pesquisador, que me deu a oportunidade de ler e esclarecer todas as minhas 

dúvidas.  

 _______________________________________________________________ 
   
Nome completo do participante Data  

 

  

 

_______________________________________________________________ 

Assinatura do participante 

  

 

Em caso de dúvidas você poderá entrar em contato com o Pesquisador 

Responsável:  

Nome completo do pesquisador responsável: Gabriela Roncholeta de Freitas e 

Giovana Aparecida Moura Ferraz 

Telefones: (41) 997092003     (42) 999918066 

Email: g.roncholeta@gmail.com    e giovanaamferraz@gmai.com  

 

 

 

_______________________________________________________________ 

 Assinatura do pesquisador responsável Data  

  

 “Em caso de dúvida quanto à condução ética do estudo, entre em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da Sociedade Evangélica 

mailto:g.roncholeta@gmail.com
mailto:giovanaamferraz@gmai.com
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Beneficente de Curitiba. O Comitê de Ética é a instância que tem por objetivo 

defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade 

e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. Dessa 

forma o comitê tem o papel de avaliar e monitorar o andamento do projeto de modo 

que a pesquisa respeite os princípios éticos de proteção aos direitos humanos, da 

dignidade, da autonomia, da não maleficência, da confidencialidade e da 

privacidade”.  

  

CEP/SEB – Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da Sociedade 

Evangélica Beneficente de Curitiba  

Rua padre Anchieta, nº 2770 – 3º andar Bairro: Bigorrilho 

Curitiba/PR – cep: 80.730-000 Fone: (41) 3240-5570  

e-mail: comite.etica@fepar.edu.br  
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 ANEXO 6 
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