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I – Introdução   
 

O aumento da esperança de vida e o consequente envelhecimento da população, coloca 

actualmente enormes desafios, pois dentro de poucos anos, 30% da população terá mais de 65 

anos de acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE).27 

O dado de previsão é suficientemente conhecido: a natalidade está a baixar de forma bem 

evidente. Em 1960, a população jovem em Portugal preenchia uma fatia de 29% da população em 

geral. De acordo com as projecções do Instituto Nacional de Estatística em 2005, a percentagem 

de idosos passará a ser de 32%, sendo que, até 2015, esse envelhecimento começa a ser feito 

também em detrimento das pessoas em idade activa. 

De acordo com Guerra 25, verifica-se uma tendência crescente de perda de visão, 

afectando quer os países em desenvolvimento quer os industrializados: dois milhões de pessoas 

ficam cegas em cada ano que passa. A maior parte destas situações, cerca de 80%, relaciona-se 

com o envelhecimento.  

Calcula-se que, em Portugal, existam cerca de 700 000 pessoas com baixa de visão não 

passível de correcção com lentes e cerca de 40 000 cegos, que irão certamente aumentar pela 

rápida progressão do crescimento do número de pessoas com mais de 65 anos.40  

O sistema visual é por excelência o órgão dos sentidos através do qual maioritariamente 

comunicamos e interagimos, de tal forma que cerca de 80% da informação que recebemos é-nos 

fornecida pelos olhos. Ora, isto demonstra a importância deste “pequeno” “grande” órgão.  

A visão é, para as pessoas mais velhas, o sentido que lhes permite efectuar as suas tarefas 

diárias com elevado grau de desempenho, segurança e satisfação. 

Nota-se uma preocupação crescente por parte da Organização Mundial de Saúde (OMS), 

com as questões relacionadas com a cegueira provocadas pela Degenerescência Macular 

relacionada com a Idade (DMI), retinopatia diabética, glaucoma, retinopatia pigmentar, cataratas 

entre outras. Num estudo realizado no Baltimore Eye Survey em indivíduos com mais de 40 anos, 

identificou-se que as principais causas de doença ocular foram a catarata (35,8%), DMI (14,2%), 

retinopatia diabética (6,6%), glaucoma (4,7%) e outras desordens retinianas (7,3%).52 Estas 

patologias oftalmológicas, para além da deficiência que acarretam, conduzem à incapacidade, 

com consequente perda da capacidade de praticar actividades consideradas normais para o ser 
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humano, promovendo a desvantagem social. Exceptuando a catarata, que é uma situação tratável, 

de todas as alterações oftalmológicas a DMI é a causa líder de baixa de visão e de cegueira nos 

Estados Unidos, afectando em geral indivíduos a partir dos 65 anos.77 

A DMI como principal causa de cegueira legal, constitui hoje um dos maiores problemas 

de Saúde Pública no mundo, pois o número de idosos atingidos tem aumentado muito nas últimas 

décadas, em especial nos países desenvolvidos. Estima-se que a DMI atinja 25 milhões de 

pessoas em todo o mundo.44 Calcula-se que em Portugal surgem a cada ano que passa cerca de 

2500 a 3500 novos casos desta doença crónica e degenerativa.44 

Sem tratamento, a grande maioria dos indivíduos desenvolve uma cicatriz no centro da 

mácula, ficando com grave perda de visão. As pessoas afectadas nos dois olhos não conseguem 

ler, costurar ou conduzir e desenvolvem limitações na execução das suas actividades diárias.  

Cada vez mais se realizam esforços para combater esta enfermidade, cada vez mais 

presente numa população com maior longevidade, para evitar que as pessoas sofram perdas 

irreparáveis de visão com grave atingimento na sua qualidade de vida.43 

A identificação dos factores de risco que influenciam o desenvolvimento e progressão da 

DMI e a avaliação da autonomia funcional dos indivíduos afectados, torna-se necessário para 

caracterizar esta doença, numa perspectiva de possibilitar o desenvolvimento de estratégias de 

prevenção e detecção precoce e para contribuir para a criação de métodos de sensibilização e 

divulgação desta doença para a população em geral. 

Tendo em conta as estratégias actuais de “combate” às doenças cardiovasculares, 

desenvolvidas pela comunidade médica e porém o contínuo aumento do número de indivíduos 

com estas doenças em Portugal, considerou-se pertinente estudar a possibilidade de relação 

existente entre os factores característicos das doenças cardiovasculares e a DMI. 

Uma vez que actualmente se preconiza a realização de terapias antioxidantes para várias 

enfermidades, inclusivamente para a DMI, mediante a ingestão de suplementos vitamínicos e 

dado existirem já inúmeros estudos sobre os efeitos dos antioxidantes na DMI, decidiu-se estudar 

a capacidade antioxidante do plasma sanguíneo e a sua relação com a doença, na perspectiva de 

obter dados informativos que permitam alargar o conhecimento sobre esta temática. 

Com este trabalho, pretendeu-se então avaliar a visão funcional e oo  grau de autonomia 

funcional na execução das actividades de vida diária, nas pessoas com DMI, identificar quais os 
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factores de risco de maior preponderância para o desenvolvimento e progressão da doença e 

determinar em que medida os factores de risco cardiovasculares e a capacidade antioxidante do 

sangue, estão relacionados com a DMI.  

O trabalho teve também a finalidade de evidenciar as necessidades sentidas no campo da 

saúde da visão na população mais velha, e enfatizar a importância de se intervir nesta área de 

actuação. 
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II - Enquadramento Teórico 
 

II. 1 - O Envelhecimento Humano 

 

O envelhecimento humano pode ser definido como um processo de mudança progressivo 

da estrutura biológica, psicológica e social dos indivíduos que, iniciando-se mesmo antes do 

nascimento, se desenvolve ao longo da vida.16 

Segundo Schachter-Shalomi & Miller 60, pelos padrões cronológicos, a terceira idade 

começa ao redor dos sessenta anos na nossa sociedade. Contudo, é bom salientar que qualquer 

limite cronológico para definir as pessoas idosas é sempre arbitrário e dificilmente traduz a 

dimensão biológica, física e psicológica da evolução do ser humano.27  

O envelhecimento é um fenómeno natural e contínuo, o qual está associado ao decréscimo 

de aptidões funcionais, que dependem de determinantes comportamentais, ambientais e sociais. 

Segundo Botelho 6, pode-se considerar que a etiologia do envelhecimento é dependente de 

uma multiplicidade de factores. Existindo duas vertentes principais que tentam explicar as causas 

do envelhecimento. Uma delas baseia-se no conceito de que lesões ocorridas ao longo do tempo, 

e que não tenham sido reparadas, se acumulam e causam deterioração, sendo possível relacionar 

esse grupo de teorias com os mecanismos de manutenção da integridade do organismo. São 

exemplo os mecanismos de reparação do DNA, ou a defesa contra os radicais livres de oxigénio e 

a sua relação com a teoria do dano por eles provocado e a teoria da lesão mitocôndrial.  

A outra vertente está relacionada com a composição genética dos indivíduos, a 

interferência que os genes têm nos aspectos do metabolismo celular e as suas interacções com o 

meio ambiente, apontando para a existência de uma programação genética do envelhecimento.  

É actualmente reconhecido que estas duas vertentes de interpretação sobre 

envelhecimento podem ser consideradas complementares.  

Os factores extrínsecos revestem-se de extrema importância no processo do 

envelhecimento, dado a influência que podem ter no modo como se envelhece. Na sua interacção 

com o meio ambiente os indivíduos vão adoptando comportamentos que caracterizam o seu estilo 

de vida e têm influência tanto na sua saúde e bem-estar como na sua longevidade, de que são 

exemplo a exposição solar, os hábitos etílicos ou os hábitos tabágicos. 
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De acordo com Botelho6, a influência de factores sociais pode ser exemplificada por 

diferenças existentes entre sociedades com maior e menor desenvolvimento socioeconómico, em 

que a esperança de vida dos indivíduos, as doenças mais frequentes ou as suas manifestações, 

variam conforme esse desenvolvimento. Estes factores têm sido atribuídos ao diferente acesso a 

benefícios materiais e sociais que interferem nos padrões de morbilidade e de mortalidade dos 

indivíduos. O processo de envelhecimento em cada indivíduo, deriva da combinação entre os 

factores de natureza genética e os factores extrínsecos a que tenha sido exposto. 

A variedade de possíveis inter-relações entre estes factores explica a diversidade do 

envelhecimento humano. Esta heterogeneidade surge com ritmos diferentes entre pessoas 

diferentes.6 

Segundo Ribeiro 53, o fenómeno do envelhecimento da população, como um processo 

contínuo foi-se tornando notório, e mundialmente reconhecido, como uma das questões mais 

importantes nos últimos 20 anos, não só pelo acelerado aumento da esperança de vida, como pelo 

declínio continuado dos níveis de fecundidade, diminuição da mortalidade e ainda pela mudança 

das estruturas familiares. Para além disso, os avanços biotecnológicos e os progressos alcançados 

pelo desenvolvimento das ciências da saúde, têm proporcionado um aumento significativo da 

esperança de vida. 

Assim, a esperança de vida à nascença, em Portugal, é de 80,3 anos para as mulheres e de 

73,5 anos para os homens. 16 Este aumento da proporção das pessoas idosas na população total, 

faz com que em Portugal o número absoluto e relativo de adultos de 65 e mais anos, tenha 

ultrapassado o das pessoas com 14 e menos anos.26 Segundo a mesma fonte, por cada 100 

pessoas com 14 e menos anos, existem 103 pessoas com 65 e mais anos, tendo-se verificado 

inclusivamente o fenómeno de envelhecimento da própria população idosa, do total da população 

idosa (65 e mais anos), 41,8% têm uma idade igual ou superior a 75 anos. 

Dos 8%, que era a taxa da população idosa nos anos 60, passámos para 17% em 2004.27 

Dado que se verifica o aumento da proporção de pessoas idosas na população, é de esperar que 

consequentemente aumente a incidência de doenças associadas às faixas etárias com mais idade, 

entre elas doenças oftalmológicas como é o caso da DMI. 
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II. 2 -O Envelhecimento do Sistema Visual 

 

A visão é o sentido dominante nos humanos. Mais de um terço do córtex cerebral 

representa informação predominantemente visual. A visão é a via principal através da qual 

obtemos informação sobre o meio envolvente. Ao referirmos a visão, falamos de uma função 

integrada, muito complexa, que abarca desde a detecção de luz até a atenção visuoespacial.  

O olho é um órgão complexo constituído por um sistema óptico (a córnea, o cristalino e o 

corpo vítreo), um sistema fotorreceptor (a retina) ligado ao córtex visual e um sistema de suporte 

(esclera, músculos e pálpebras).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – As principais estruturas anatómicas do globo ocular 48 

 

A retina é uma fina camada de células nervosas que reveste a parte interna do olho. Ela é 

responsável pela formação da imagem, funcionando como um filme de uma câmara fotográfica. 

A mácula é a parte central e mais sensível da retina, a qual é responsável pela visão da leitura, 

pelo reconhecimento de rostos, pela condução, proporcionando a percepção das cores e a visão 

nítida e detalhada dos pormenores dos objectos.  

A mácula possui uma dimensão de 2-3mm. Apesar de a mácula ser a principal porção da 

retina, ela só ocupa uma área de 5%, o restante é constituído pela retina periférica. A retina 

periférica é responsável pela visão nocturna e periférica e pela percepção do movimento. Para ver 
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uma pessoa usamos a retina periférica, mas para reconhecer o seu rosto e percepcionar os seus 

detalhes é necessária a visão central e para isso é preciso que a mácula esteja normal. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Aspecto de uma retina normal 28  

 

O envelhecimento afecta muitos aspectos da função visual, tanto do ponto de vista 

fisiológico como anatómico.  

O desenvolvimento do arco senil, um depósito de gordura situado na periferia da córnea, é 

dependente da alimentação, encontrando-se em particular nos hiperlipidémicos, 

independentemente da idade.  

O arco senil é assim o resultado do aprisionamento de certas lipoproteínas de baixa 

densidade (LDL) nas malhas estreitas da rede fibrosa da córnea.54 As partículas de LDL 

transportam o colesterol e outros lípidos no sangue, que alimentados por difusão a partir do 

humor aquoso, se difundem na córnea. Quanto mais volumosas forem as moléculas que se 

difundem, mais hipóteses terão de ficar aprisionadas nas malhas do fio da matriz extracelular do 

estroma córneo.54 

Os interstícios entre as malhas de colagénio, estão cheios de proteoglicanos cujas cadeias 

polissacarídeas negativamente carregadas, deixam pouco lugar para a passagem de partículas de 

gordura revestidas de proteínas.54 As apolipoproteínas particularmente as B são 

preferencialmente apanhadas pelas cadeias de polissacáridos. Assim, quanto mais rica em 

gorduras saturadas for a dieta alimentar mais rapidamente se constituirá o arco senil. 

A sensibilidade corneana diminui com o avançar da idade, provavelmente na sequência de 

uma perda progressiva da inervação. Para além disso as células endoteliais diminuem com a 

idade (0,5 por cento por ano), contudo a densidade das células permanece suficientemente 

elevada para impedir a tumefacção da córnea e perda da sua transparência. Da mesma forma a 
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composição das lágrimas evolui também com a idade: em particular o teor em lactoferrina e em 

lisozima diminui. A lisozima que desempenha um papel não negligenciável na defesa 

antimicrobiana das superfícies mucosas, daí um maior risco de infecções oculares nas pessoas 

idosas.54     

A íris e o sistema trabecular de suspensão do cristalino alteram-se também com a idade: 

as lâminas basais dos trabéculos espessam-se como as outras lâminas basais do organismo, da 

mesma forma que as fibras pré-elásticas 54 e o diâmetro da íris reduzem conduzindo à miose 

senil. 

No globo ocular, o cristalino é a primeira estrutura a apresentar alterações estruturais e 

patológicas relacionadas com a idade, sendo muito sensível ao envelhecimento. As fibras do 

cristalino são compostas por proteínas, designadas por cristalinas, cuja proporção qualidade e 

conexões asseguram os desempenhos ópticos. Estas proteínas modificam-se com a idade, assim 

como a sua capacidade de biossíntese e de interação, o que acaba por diminuir a capacidade de 

adaptação do cristalino (a reversibilidade do seu poder de deformação por acomodação para a 

visão ao perto ou ao longe) e a sua transparência.54  

A nitidez da imagem na retina depende da acomodação, resultante da alteração da 

espessura do cristalino. Achatado para a visão ao longe e espesso para permitir a visão ao perto. 

Estas modificações de forma implicam movimentos relativos das camadas de fibras do cristalino, 

uma vez que é o deslizar das fibras constituintes do núcleo do cristalino no espaço subcapsular 

que condiciona a acomodação. Portanto, ao longo do envelhecimento, o cristalino torna-se mais 

espesso, mais rígido e aumenta de tamanho. A partir dos 40 anos de idade, o poder de 

acomodação começa a ser de tal forma fraco, produzindo a presbiopia impondo a necessidade de 

utilização de óculos para ler. A perda da capacidade acomodativa do cristalino declina assim com 

o avançar da idade, sendo o resultado da perda da sua contractibilidade.  

A perda de flexibilidade e de transparência do cristalino é acompanhada por uma 

mudança na sua cor, que se torna leitosa, opalescente, amarelo-ascastanhada ou mais escura.54 

   Também a retina, nomeadamente a área macular, pode sofrer alterações do metabolismo 

celular. Como processo de envelhecimento ocular retiniano destaca-se na retina neurosensorial a 

perda progressiva de fotorreceptores por apoptose, alterações pigmentares com redução da 

capacidade de fagocitar os segmentos externos dos fotorreceptores por parte do epitélio 
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pigmentar da retina, tendência para a acumulação de lipofuscina no espaço extracelular do 

epitélio pigmentar e na membrana de Bruch, dando lugar ao que clinicamente se conhece como 

drusas, para além das alterações vasculares ao nível da barreira hematorretiana. Estas 

modificações progressivas que ocorrem com o avançar da idade, aumentam a susceptibilidade 

para o aparecimento de alterações oftalmológicas.  

 

II.3 – Definição de DMI 

 

A degenerescência macular relacionada com a idade, descrita pela primeira vez por 

Pagenstecher & Gente 47, é uma perturbação que se caracteriza pelo aparecimento de alterações 

degenerativas progressivas na área macular. 

A degenerescência macular relacionada com a idade provoca lesões degenerativas na 

região macular, com consequente perda da visão central para longe e para perto, podendo 

dificultar ou até mesmo impedir a realização de algumas actividades, como ler, escrever ou 

costurar. Embora reduza a visão central, não prejudica a visão lateral ou periférica do olho. A 

título de exemplo: o paciente pode ver o contorno de um relógio mas não consegue ver a hora. 

Ela ocorre, na maioria dos casos na terceira idade, atingindo dificilmente pessoas com 

menos de 50 anos, sendo por isso frequentemente chamada degenerescência macular relacionada 

com a idade. Assim, a DMI é a principal causa de perda de visão central em indivíduos com 

idade > a 50 anos e atinge 25% dos indivíduos com idade > a 75 anos. 

De um modo geral a DMI consiste, no envelhecimento do fundo ocular, onde a retina  

perde gradualmente a capacidade de metabolizar e eliminar os seus produtos tóxicos, deixando 

que eles se acumulem sob a forma de corpúsculos amarelados, chamados drusas. Ao nível do 

fundo do olho, observam-se depósitos branco-amarelados (drusas), que acabam alterando a 

interface coroide-retina afectando a irrigação dos fotorreceptores e em muitos casos dependendo 

do tipo, confluência, tamanho e localização das drusas em respeito à fóvea, podem degenerar ou 

evoluir para uma neovascularização coroideia (DMI neovascular) ou placa de atrofia (DMI 

atrófica).  

A classificação segundo o sistema de Wisconsin, define maculopatia relacionada com a 

idade, como a ausência de sinais de DMI e a presença de drusas pouco definidas ou reticulares, 
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ou a presença de qualquer tipo de drusa, excepto drusas duras pouco definidas, associadas a 

hiperpigmentação ou hipopigmentação do epitélio pigmentar da retina (EPR). 

Segundo o sistema de classificação internacional, a maculopatia relacionada com a idade 

é definida como a presença de qualquer das seguintes lesões primárias: drusas algodonosas 

externas à neurorretina ou ao epitélio pigmentar da retina, drusas moles ou confluentes, drusas 

com limites bem ou pouco definidos, ou áreas de hiperpigmentação ou de hipopigmentação do 

epitélio pigmentar da retina associadas a drusens. 

A DMI define-se como um estado avançado de maculopatia relacionada com a idade.  

São conhecidas duas formas de manifestação da DMI: a forma atrófica ou seca, a mais 

frequente, e a forma exsudativa ou húmida que se supõe menos de 20% dos casos, contudo é 

mais incapacitante e responsável por mais de 85% dos casos de cegueira legal.  

Cerca de 80% dos casos de DMI são de modalidade atrófica ou seca ou não exsudativa, de 

evolução lenta e progressiva, sendo caracterizada pela observação das drusas. Os restantes casos 

são da modalidade exsudativa ou húmida que é a forma mais agressiva e de aparecimento rápido, 

caracterizada para além da observação de drusas, pelo desenvolvimento de vasos sanguíneos 

anormais chamados de neovasos, por baixo da retina (membrana neovascular sub-retiniana).  

O crescimento desses vasos, causa uma elevação da retina devido à produção de líquidos 

ou hemorragias. Esse local elevado da retina perde a função, e se não for tratado em uma fase 

precoce pode causar perda irreversível da função macular. Quando ocorre num olho, a 

possibilidade de se desenvolver no outro é muito grande e quanto mais tarde o diagnóstico for 

feito, menores serão as possibilidades de recuperação da visão.  

A DMI atrófica manifesta-se habitualmente com alterações retinianas que se acompanham 

de uma progressiva atrofia do epitélio pigmentar da retina na mácula, que se traduz numa 

diminuição progressiva da acuidade visual e uma alteração do campo visual central ao longo dos 

anos. 

Na DMI atrófica, os produtos tóxicos libertados pelos fotorreceptores acumulam-se por 

debaixo do EPR, aparecendo como círculos amarelos chamados drusas. O aparecimento de uma 

zona central de atrofia pode ser secundária à coalescência da drusa ou à extensão de pequenas 

zonas de atrofia que se desenvolvem gradualmente, ou à evolução espontânea de um 

descolamento do EPR. A patogenia deste tipo de DMI, deve-se ao desaparecimento de células do 
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EPR, de que são dependentes os fotorreceptores e a coriocapilar. Dado que o EPR continua a 

diminuir e consequentemente o transporte de nutrientes, verifica-se uma perda de fotorreceptores. 

O tamanho e o número das drusas na mácula aumentam, atrofiando os fotorreceptores e o EPR. 

Esta atrofia que conduz à morte das células visuais, permanece estável ao longo do tempo, 

provocando uma baixa de acuidade visual. Ocasionalmente, grandes quantidades de células 

poderão estar perdidas, provocando a designada “atrofia geográfica”, produzindo um escotoma na 

porção central da visão. A forma atrófica é definida pela observação de uma zona bem definida, 

circular ou oval, de hipopigmentação ou aparente ausência do epitélio pigmentar da retina, 

medindo pelo menos 175 micras de diâmetro numa fotografia de 30º ou 35º, com aparente 

ausência do epitélio pigmentar da retina onde se visualizam os vasos coroideus melhor do que os 

tecidos circundantes.  

 

 

Figura 3 – Degenerescência macular atrófica 28 

 

 

 

O tipo «húmido» ou exsudativo, traduz-se por descolamento seroso do neuroepitélio, 

descolamentos sero-hemorrágicos do epitélio pigmentado, exsudados duros, membranas 

vasculares sub-retinianas e tecido fibroso macular. A forma inicial da DMI exsudativa 

caracteriza-se pela presença de drusas, enquanto que a forma avançada manifesta 

neovascularização, atrofia do EPR (atrofia geográfica) e descolamento do EPR. 

A proliferação de neovasos coroideios constitui uma etapa determinante na sua evolução, 

provocando lesões severas e irreversíveis secundárias, com difusão de sangue ou soro, ou de 

ambos para a retina macular. Neste tipo de maculopatia, os neovasos crescem por debaixo da 

retina ou seja, desenvolve-se a neovascularização coroideia. A baixa de acuidade visual deve-se 

principalmente ao seguimento dos neovasos para a fóvea. A lesão inicial é habitualmente 

paracentral e pode provocar uma xantópsia (perturbação visual na qual os objectos parecem 

coloridos de amarelo). As metamorfópsias constituem um dos sintomas mais precoces e 

indicadores de DMI exsudativa. A presença de neovascularização coroideia traduz-se num 
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descolamento seroso retiniano, hemorragias, edema e degenerescência cistóide da retina interna. 

Acredita-se que nesta doença a retina estimula a produção de neovasos responsáveis pela 

diminuição do suprimento de nutrientes e pelo transporte de substâncias tóxicas. Eventualmente, 

áreas de neovascularização e de derrame podem conduzir à morte dos fotorreceptores e cicatrizar 

a mácula. A cicatrização é o estado final da degeneração macular, e frequentemente resulta numa 

perda rápida e muito significativa da visão.    

O aparecimento anómalo de neovasos coroideus ou membrana neovascular coroideia pode 

manifestar-se basicamente com o descolamento do epitélio pigmentar da retina ou do 

neuroepitélio, tanto seroso, como hemorrágico, com exsudação sobre o tecido retiniano e 

finalmente áreas de fibroses subretinianas na região macular.38 Corresponde ao descolamento do 

epitélio pigmentar da retina, associado a outros sinais de maculopatia relacionada com a idade, 

membrana neovascular subretiniana ou subepitelial; onde também se inclui a presença de cicatriz, 

tecido glial ou depósitos de fibrina, hemorragia subretiniana ou exsudados duros não 

relacionados com outra enfermidade.38 
 

 

 

 

 

Figura 4 – Degenerescência macular exsudativa 28 

 

 

A DMI exsudativa deve ser considerada uma urgência oftalmológica. Diante de sintomas 

de metamorfópsias, escotoma central e diminuição da Acuidade Visual em pessoas com mais de 

50 anos deve suspeitar-se sempre de DMI. Se para além disso se associar no fundo ocular 

exsudados duros, hemorragia subretiniana, drusens ou desprendimento do epitélio pigmentar da 

retina, existem muitas possibilidades de que se trate de uma DMI exsudativa.  

Torna-se importante identificar a população de risco, que em Espanha se supõe ser 29% 

(855.500 pessoas), com sinais percursores no seu fundo de olho (drusens e anomalias 

pigmentares), devendo ser informadas sobre o que é a DMI, quais os seus sintomas, e ensinar a 
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população a autoavaliar-se (com auxílio por exemplo, de uma grelha de Amsler). A detecção 

precoce requer portanto medidas de educação sanitária e um conhecimento da enfermidade por 

parte da população.22 

 

II.3.1 – Epidemiologia 

 

A DMI não é frequente em indivíduos com menos de 50 anos, contudo a sua prevalência 

aumenta exponencialmente a partir dos 70 anos.  

A DMI afecta cerca de 30 milhões de pessoas em todo o mundo – é responsável por 50% 

dos casos de cegueira no Reino Unido e é a maior causa de cegueira a partir dos 50 anos nos 

E.U.A.  

Em Portugal, existem 300 000 casos de DMI, com uma esperança de vida de 8,6, surgindo 

anualmente 3500 novos casos.  

A prevalência da DMI avançada aumenta rapidamente com a idade, particularmente 

também pela ausência de tratamento eficaz para a doença. Espera-se que a sua prevalência 

aumente em 50% durante os próximos 20 anos. A prevalência global desta doença encontra-se 

avaliada entre 7,1% e 8,8% em pessoas com mais de 50 anos.67 Quanto maior a idade maior é a 

prevalência. Assim, no escalão etário dos 52 aos 64 anos, a prevalência é de 1,6%, de 15% nos 

sujeitos com idade entre 65 e os 74 anos, de 25% entre os 75 a 84 anos e de 30% nos maiores de 

85 anos. 

Um importante estudo epidemiológico o Framingham Eye Study, mostrou que 5,7% dos 

pacientes examinados, com idade superior a 52 anos, apresentavam diagnóstico de DMI e que a 

manifestação dessa doença aumentava significativamente com o avançar da idade, observando 

uma prevalência de 28% em indivíduos com mais de 75 anos.67 O estudo Beaver Dam aporta 

dados similares: a prevalência da enfermidade se multiplica por quatro em maiores de 75 anos 

com respeito a idades compreendidas entre os 55 e os 64 anos.67 Não só aumenta a incidência 

significativamente com a idade, como também aumenta o aparecimento de formas avançadas da 

enfermidade (9,5% de DMI em maiores de 75 anos). 

A partir dos 55 anos a prevalência é idêntica em ambos os sexos. Contudo, nos indivíduos 

com mais de 75 anos a prevalência é maior nas mulheres com 10,3% contra 6,7% nos homens. 
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 Nos Estados Unidos 1,47% da população padece de DMI, e 1,02% possui uma forma 

atrófica em pelo menos um olho e 0,81% uma forma neovascular em pelo menos um olho. Da 

mesma forma estima-se que nos Estados Unidos o número de indivíduos com DMI no ano 2000 

era aproximadamente de 1,75 milhões e que aumentará em pelo menos 50% para o ano 2020, 

correspondendo a 2,95 milhões de afectados. Aplicando os mesmos critérios se estima que na 

Europa Ocidental actualmente existem 3,35 milhões de pessoas com DMI.  

Com o aumento da longevidade, a importância deste assunto também cresce e quantos 

mais anos vivem as pessoas, mais elas são atreitas ao desenvolvimento da doença.  

 
II.3.2 – Incidência e Evolução Natural 

 

Encontra-se estabelecido que uma em cada três pessoas com 70 anos ou mais possuem 

lesões compatíveis com maculopatia relacionada com a idade, e que em um período de cinco 

anos, esta enfermidade progride para uma forma mais avançada a partir dos 80 anos.  

Segundo o estudo de Beaver Dam 38, o maior risco de progressão para DMI estabelece-se 

pela presença de drusas pouco definidas em combinação com grandes áreas de qualquer tipo de 

drusas e alterações do epitélio pigmentar.  

O risco de surgimento de DMI é cinco vezes maior nos pacientes com maculopatia 

relacionada com a idade em ambos os olhos. 

Quanto ao risco de atingimento do segundo olho, sabe-se que varia em função do tipo de 

lesões no primeiro. O comprometimento é usualmente assimétrico, com um risco de afecção no 

segundo olho de 12% por ano após a perda de visão no primeiro olho.65 

Na presença de DMI neovascular num olho, o risco acumulado de desenvolver uma lesão 

exsudativa no segundo olho é de 4% a 13% aos 12 meses, de 10% a 22% aos 24 meses e de 17% 

a 29% aos 36 meses.38  

Nas formas avançadas a perda de acuidade visual irá depender do atingimento foveal.  

No Macular Photocoagulation Study Group observou-se que 26% dos pacientes com 

DMI neovascular unilateral experimentam uma descida da acuidade visual a valores < 20/200 

pelo aparecimento de neovasos coroideus no segundo olho após 5 anos de seguimento.38  
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O curso natural das drusas, especialmente das moles, e das alterações pigmentares é, com 

o passar do tempo para aumentar em número e tamanho. Para além disso, é bem conhecido que as 

drusas podem ter uma regressão e inclusivamente podem chegar a desaparecer.  

Há estudos que inclusivamente chegam a relacionar o desaparecimento das drusas com o 

desenvolvimento de outras lesões que implicam maior gravidade (áreas de hipopigmentação do 

epitélio pigmentar da retina, atrofia geográfica ou lesões exsudativo-hemorrágicas).3 

Considera-se que existe risco de progressão da enfermidade quando há evidência de 

progressão da DMI incipiente, ou seja, quando se objectiva um aumento do número e confluência 

de drusas (maiores de 125 micras), e áreas de mobilização pigmentar (hiper ou hipopigmentação). 

A evolução da atrofia geográfica é lenta contudo imprevisível. O mais frequente é que os 

pacientes mantenham graus aceitáveis de função visual central em pelo menos um dos olhos. 

Apesar disso, a progressão da placa de atrofia pode dar lugar à perda de visão central. É 

importante ter em conta que entre 10% a 20% das DMI atróficas podem evoluir para formas 

exsudativo-hemorrágicas num prazo de 5 anos. 

 

 

 

 

Figura 5 – Degenerescência macular exsudativa em grau 

avançado 28 

 

 

II.3.3 – Sintomas 

 

A perda de acuidade visual grave e/ou severa é um sintoma característico. A perda de 

visão só começa muitas vezes a ser notada quando a DMI afecta os dois olhos.  

A evolução natural da enfermidade está caracterizada por uma perda de acuidade visual 

até níveis muito baixos de visão.23 A presença de uma membrana neovascular subfoveal, na 

ausência de tratamento, é capaz de provocar uma perda de três ou mais linhas de visão em 56%-

61% dos olhos afectados. 23  
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Para além da diminuição da acuidade visual a DMI pode manifestar-se pelo surgimento de 

qualquer um destes sintomas: 

- Visão distorcida (metamorfópsia), enevoada, luzes brilhantes e intermitentes (fotópsias). 

- Alteração da visão das cores, do tamanho ou da forma dos objectos em relação ao olho sadio. 

- Mancha escura ou esbranquiçada no campo visual central (escotomas na visão). 

Dado que a visão central é afectada mesmo com a correcção óptica actualizada o doente 

passa a ter dificuldade em ler e escrever, reconhecer faces, ver televisão, etc.44 

O primeiro sintoma de DMI é o aparecimento de uma mancha escura ou esbranquiçada no 

centro do campo visual, distorção das imagens, linhas tortas, desaparecimento das letras, 

manchas centrais e fixas na visão de um ou dos dois olhos.  

A diminuição da sensibilidade ao contraste é uma consequência frequente da DMI. A 

acuidade visual é a capacidade para observar um detalhe em condições de máximo contraste, 

enquanto que a sensibilidade ao contraste é a capacidade para distinguir padrões em condições de 

baixo contraste.23 A sensibilidade ao contraste tem demonstrado ser um instrumento preditivo da 

velocidade de leitura, da mobilidade dos indivíduos e da habilidade para o reconhecimento de 

elementos tais como os sinais de trânsito. As actividades que implicam uma discriminação visual, 

como o reconhecimento da face de uma pessoa, relacionam-se mais com a sensibilidade ao 

contraste do que com a acuidade visual.23  

Os defeitos na visão cromática são evidentes, sendo que a alteração cromática tende a ser 

proporcional à perda de acuidade visual.  

Os escotomas são defeitos campimétricos que na presença de DMI, se manifestam ao 

nível do campo visual central, constituindo áreas de ausência “parcial” (escotoma relativo) ou 

total de visão (escotoma absoluto). Um escotoma é a manifestação final de uma perda progressiva 

da sensibilidade retiniana associada às alterações que ocorrem com a DMI, como são a alteração 

no metabolismo dos fotorreceptores e do epitélio pigmentar da retina, a alteração do fluxo através 

do epitélio pigmentar da retina e da membrana de Bruch, a isquémia relativa devido ao mau 

funcionamento do complexo Bruch-coriocapilar, o aparecimento de edema intra e subretiniano 

junto com a presença de hemorragias.23  

Ao diminuir a sensibilidade retiniana, produz-se uma fixação instável e finalmente a perda 

de fixação central. Assim, sempre que a visão é requerida os indivíduos na maior parte das vezes 
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tentam procurar zonas de fixação excêntricas, dado que, se existe um escotoma central o paciente 

realizará uma fixação excêntrica na margem da lesão.   

     

II.3.4 – Factores de Risco 

 

Desconhece-se o que provoca a DMI, contudo pensa-se que existem vários factores que 

aumentam o risco de vir a sofrer desta patologia.  

Apesar da sua etiologia não ser de todo clara, julga-se ser uma patologia de carácter 

multifactorial.  

O único factor universalmente aceite para a DMI é o que dá nome à enfermidade: a idade.  

A história familiar de DMI pode constituir também um importante factor de risco, 

particularmente de familiares directos ou próximos.  

Como acontece com outras doenças relacionadas com o envelhecimento, o stress 

oxidativo tem sido apontado como uma possível etiologia da DMI por uma diminuição das 

substâncias antioxidantes ou por aumento de pró-oxidantes, visto que a retina parece ser 

particularmente susceptível ao stress oxidativo, devido à sua alta concentração de oxigénio, 

ácidos gordos polinsaturados e fotossensibilizadores, em combinação com uma exposição intensa 

à luz.32 

Por outro lado a aterosclerose e os factores que predispõem à mesma, também poderiam 

intervir na patogénese da enfermidade, devido à sua influência sobre a circulação coroideia, ou 

por outros mecanismos. Até hoje para além do tratamento da DMI través da fotocoagulação com 

laser, tem-se desenvolvido outras formas terapêuticas LASER, tais como a terapia fotodinâmica 

com a verterporfina e mais recentemente a injecção com pegaptanib, apenas aplicáveis numa 

pequena percentagem de casos que apresentam a forma exsudativa da enfermidade. Por isto, o 

enfoque preventivo e a identificação dos factores de risco desta enfermidade estão a adquirir uma 

grande importância na actualidade.21 
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II.3.4.1 – Idade 

 

A maioria dos estudos coincidem em que o risco de desenvolver DMI aumenta com a 

idade.55 As pessoas com idade igual ou superior a 90 anos de idade têm um risco aumentado de 

desenvolver DMI comparadas com pessoas com 50 anos.17 

É definitivamente, o factor de risco mais associado à formação de radicais livres. Com a 

idade, o olho experimenta uma série de alterações características, podendo surgir cataratas, 

glaucoma e degenerescência macular. Tem-se observado que a relação entre os radicais livres e a 

idade é directamente proporcional. O dano acumulado no DNA pelos radicais livres causa uma 

interferência com o metabolismo normal da célula, altera a sua integridade estrutural, ocasiona 

uma perda da função e finalmente a morte celular.  

Também se observam outras alterações como uma descida da concentração de glutatião e 

um aumento dos níveis de cistina e de homocisteína. 

Com a idade verificam-se alterações no EPR e na membrana de Bruch. 

No jovem o Factor de Crescimento Endotelial Vascular (VEGF), passa da membrana de 

Bruch com facilidade para o EPR, no idoso esta membrana sofre um espessamento não 

permitindo a condutividade para o EPR levando à isquémia e à hipóxia.  

Com a idade há uma diminuição da vascularização e da densidade capilar e ocorrem 

alterações na barreira hematorretiniana. 

A hipóxia leva à libertação de factores de crescimento a que se junta um estímulo pró-

inflamatório levando à proliferação celular, o que conduz à angiogénese. 

 

II.3.4.2 – Raça 

 

Aparentemente, segundo alguns estudos as pessoas de raça negra e os hispanos parecem 

ter um menor risco de apresentar DMI comparados com a prevalência observada na população de 

raça caucasiana. 

Relativamente à raça, a DMI afecta predominantemente a população branca idosa, e é 

muito menos comum nas outras raças.65 

Estas diferenças são mais evidentes nos grupos de maior idade, segundo a maioria dos autores.  
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II.3.4.3 – Género 

 

Determinou-se em certos estudos que as mulheres têm um risco ligeiramente maior de 

padecer de maculopatia relacionada com a idade. Num estudo de incidência a cinco anos 

determinou-se que as mulheres têm o dobro do risco que os homens de desenvolver tanto 

maculopatia relacionada com a idade como DMI.38 Neste mesmo estudo, após dez anos de 

seguimento observou-se o dobro da incidência de DMI nas mulheres de 75 anos do que nos 

homens da mesma idade.  

 

II.3.4.4 – Características oculares não retinianas 

 

Tem-se estabelecido um possível risco acrescido de desenvolver DMI em pessoas com 

íris pouco pigmentadas.38  

De todos os factores de risco não retinianos para a DMI provavelmente a presença de 

cataratas seja o mais estudado. A prevalência de cataratas aumenta com a idade, e de igual modo 

a maculopatia relacionada com a idade e a DMI. Alguns autores propuseram que ambas as 

afecções são consequência de processos em comum que regulam o envelhecimento.  

Dentro dos estudos de prevalência o mais destacado até agora é o maior risco de 

progressão de maculopatia relacionada com a idade para DMI, observado em olhos operados às 

cataratas. Tem-se especulado sobre o dano fótico que sofre a mácula durante a cirurgia, assim 

como a função dos mediadores de inflamação no pós-operatório. O que é certo é que a presença 

de maculopatia relacionada com a idade não é uma contra-indicação para realizar uma cirurgia à 

catarata, já que estes pacientes melhoram a sua acuidade visual, mas aumenta o possível risco de 

progressão de DMI.38 

 

II.3.4.5 – Factores Cardiovasculares 

 

O interesse de elucidar uma possível relação entre a alteração da circulação coroideia e a 

DMI tem vindo a aumentar, pelo que se desenhou um modelo teórico que estabelece que a 

presença de aterosclerose e a acumulação de lípidos resultariam num aumento da resistência ao 
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fluxo sanguíneo na coróide. Esta alteração da circulação coroidocapilar alteraria o normal 

metabolismo do epitélio pigmentar da retina, dando origem ao aparecimento de drusas, alterações 

pigmentares e finalmente DMI atrófica ou exsudativa. Baseando-se nestes postulados, diversos 

estudos epidemiológicos tem investigado a possível associação entre a maculopatia relacionada 

com a idade e DMI e factores de risco cardiovascular, como são a hipertensão arterial, a 

hipercolesterolémia e tabagismo, assim como indicadores de arteriosclerose.   

Está claro que a hipercolesterolémia é um factor de aterosclerose e que os seus efeitos são 

a primeira causa de mortalidade no mundo ocidental por meio da cardiopatia isquémica e dos 

acidentes vasculares cerebrais. 

 Sabe-se que a aterosclerose é um processo que afecta não só os grandes vasos mas 

também produz alterações bioquímicas na microcirculação. Estas alterações estão relacionadas 

fundamentalmente com o stress oxidativo e correspondem a um aumento da peroxidação lipídica 

e produção de radicais livres como o anião superóxido e o monóxido de azoto (NO).  

Num estudo em macacos comprovou-se estes efeitos da hipercolesterolémia e observou-se 

também que eram reversíveis com antioxidantes. Pensa-se que a criação de radicais livres é 

portanto o nexo de união mais importante (quem sabe o único) entre os lípidos sanguíneos e a 

DMI.58 

Os lípidos séricos poderiam intervir na patogenia da DMI, bem pela sua relação com a 

aterosclerose, que diminuiria o fluxo coroideu, ou bem por depósito directo na membrana de 

Bruch.  

 

II.3.4.6 – Hipertensão Arterial 

 

Em 1986, o estudo Framingham encontrou uma associação entre hipertensão arterial e 

maculopatia relacionada com a idade. Alguns anos mais tarde, três estudos de casos controlo, 

como são o Eye Disease Case-Control Study, o Age-Related Macular Degeneration Risk Factors 

Study e o estudo do Age-Related Eye Disease Study Research Group (AREDS) na sua publicação 

número 3, estabelecem uma relação entre a hipertensão arterial e a DMI.38  

O Macular Photocoagulation Study Group estabelece que os sujeitos hipertensos com 

maculopatia relacionada com a idade tenderiam a um maior risco de progressão de DMI 
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neovascular, enquanto que o estudo de Hyman y cols., observou um maior risco de DMI 

exsudativa nos sujeitos apenas com hipertensão arterial diastólica.38 

Após um seguimento de cinco anos foi possível observar como a pressão arterial sistólica 

e a hipertensão arterial se relacionavam com o aparecimento de hipopigmentação do epitélio 

pigmentar da retina e com a presença de maculopatia relacionada com a idade, contudo a relação 

com a DMI não se pode estabelecer, já que muito poucos sujeitos a desenvolveram nesse período 

limitado de seguimento.38 

De acordo com os mesmos autores, 38 a associação entre DMI atrófica e hipertensão 

arterial não se tem podido estabelecer, dado não se verificarem entre os estudos resultados 

conclusivos, o que tem levado a alguns autores a pensar em diferentes mecanismos 

etiopatogénicos para as formas secas e húmida da DMI. 

 

II.3.4.7 – Colesterol 

 

Em estudos recentes tem-se encontrado níveis elevados de colesterol em pacientes com 

DMI. Indivíduos com elevados níveis de colesterol total e HDL, parecem correr um acentuado 

risco de desenvolverem precocemente a maculopatia da DMI exsudativa. 

No Eye Disease Case-Control Study 21 encontrou-se uma relação positiva entre o 

colesterol sérico total e a DMI neovascular, enquanto que no estudo Beaver Dam uma dieta rica 

em gorduras saturadas e colesterol, relacionou-se com a presença de maculopatia relacionada 

com a idade, mas não com DMI. Contudo, os dados de incidência acumulados no estudo dos 

“três continentes” determinou uma associação entre o colesterol total e maior risco de DMI 

atrófica, e curiosamente um menor risco de DMI neovascular. 21 

Uma dieta rica em gorduras saturadas e colesterol é um factor de risco para a 

ateroesclerose e tem sido relacionado com alto risco de DMI. Um recente estudo experimental 

sugere que uma dieta rica em colesterol induz o stress oxidativo na retina e no vítreo (o qual 

poderia proporcionar o desenvolvimento de DMI). 21 

Os mecanismos que podem relacionar os níveis aumentados de colesterol com a DMI são 

desconhecidos até agora. Uma possibilidade seria que o colesterol produziria aterosclerose e que 

esta iniciaria os mecanismos degenerativos a nível macular por uma diminuição do aporte 
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sanguíneo. Uma outra explicação poderia ser que os níveis elevados de gorduras saturadas ou de 

colesterol, poderiam induzir depósitos directos de gordura na membrana de Bruch, os quais 

interferiam com o intercâmbio de metabolitos do epitélio pigmentar da retina.  

Verificou-se mediante estudos imuno-histoquímicos e ultraestruturais depósitos de ácidos 

gordos neutros e fosfolípidos ao nível da membrana de Bruch associados com a destruição da 

arquitectura da membrana em pacientes com DMI.21 

A hipótese ateroesclerótica do Dr. Friedman, baseia-se em que as alterações que sucedem 

na aterosclerose, estão fundamentalmente relacionadas com o stress oxidativo, mediante a 

peroxidação lipidica e a desregulação da produção do NO. A hipótese de Friedman seria 

complementar à teoria oxidativa já que não se pode desligar ateroesclerose do stress oxidativo.56  

No estudo Blue Mountains, a presença de diabetes relacionou-se com um maior risco de 

aparecimento de DMI atrófica. Porém, no estudo prospectivo e multicêntrico AREDS,56 

observou-se uma débil associação entre a diabetes e a incidência de atrofia geográfica e DMI 

neovascular. 

Segundo o modelo vascular, tanto no envelhecimento como com a DMI se produz uma 

diminuição do calibre da coriocapilar e um aumento da resistência vascular. Os efeitos 

escleróticos da idade e da hipertensão sistémica sobre as arteríolas coroideias conduzem a um 

aumento da resistência vascular coroideia pela diminuição da elasticidade dos vasos. 

A rigidez associada à idade da esclerótica e da membrana de Bruch contribui para alterar 

o fluxo sanguíneo ao diminuir a elasticidade ocular. As alterações ateroescleróticas que afectam a 

membrana de Bruch consistem em alterações inflamatórias, infiltração lipídica, engrossamento e 

degeneração da elastina e do colagénio, seguidos de calcificação e fragmentação da membrana. 

Estes processos, incluindo a inflamação, são similares aos observados no processo 

ateroesclerótico sistémico e em desenvolvimento das placas ateroescleróticas. 

O modelo vascular sugere que a acumulação de lipofuscina dentro do epitélio pigmentar 

retiniano produz atrofia geográfica. A acumulação de colesterol e lipoproteínas debaixo do 

epitélio, leva ao desenvolvimento de drusas e alterações no mesmo, sinais da forma seca de DMI. 
20 

Este modelo supõe que o tipo e a localização dos detritos celulares (drusas) processados 

na forma de lípidos e lipoproteínas pode determinar que tipo de DMI de desenvolve. A 
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acumulação de lípidos na DMI causa calcificação e fragmentação da membrana, o qual, se 

associa a neovascularização coroideia. 20 

 
II.3.4.8 – Factores Genéticos 

 

Estudos sugerem a existência de um forte componente genético na DMI.54 Esta doença 

parece ter um carácter familiar, isto é, os familiares de um indivíduo com DMI possuem uma 

maior probabilidade de desenvolver a doença, e devem realizar exames do fundo do olho 

anualmente, após os 50 anos.57 

Há uma predisposição genética para esta doença, no sexo feminino, em que o modo de 

transmissão mais frequente é a forma autossómica dominante. A existência de um factor genético 

foi consolidada através da descoberta de mutações no gene ABCR (gene responsável pela doença 

de Stargardt) nas formas atróficas de DMI. 57 

A existência de deficits genéticos pode constituir um terreno favorável para o 

aparecimento da DMI, sofrendo múltiplas influências desde as sistémicas às ambientais. 

Apesar do conhecimento da influência genética na DMI, ser todavia muito incompleta, é 

suficiente para aceitar que os factores genéticos são muito importantes para o aparecimento da 

enfermidade.  

Chegou-se a esta conclusão principalmente por três motivos: 

- O progressivo reconhecimento do carácter hereditário derivado de estudos populacionais que 

têm demonstrado uma evidente prevalência familiar. Particularmente importante foi a 

demonstração da concordância entre gémeos monozigóticos. 

- O possível encaixe da DMI no marco conceptual das enfermidades com patologia poligénica e 

multifactoriais, e muito particularmente algumas similaridades com a enfermidade de Alzheimer 

(aparecimento na idade avançada, prevalência familiar mal definida, depósito extracelular de 

proteínas, papel do gene APOE em ambas as enfermidades). 

- O conhecimento de alterações genéticas concretas (mutações, polimorfismos) nos pacientes 

com DMI, que só foi possível pelo avanço das técnicas de genética molecular nos últimos anos. 57 
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O carácter familiar e hereditário da DMI, não é fácil de constatar. Ao surgir a enfermidade 

em idades avançadas, torna-se impossível detectar a sua apresentação em várias gerações, dado 

que quando um indivíduo é questionado, muito provavelmente os seus familiares já faleceram e 

os seus filhos são todavia demasiado jovens para apresentar a enfermidade.  

Também se torna difícil conhecer a ocorrência em irmãos, ou porque já faleceram ou 

porque as circunstâncias da vida fizeram com que residissem longe ou que não se relacionassem 

entre si.57 A DMI é uma enfermidade complexa, uma vez que é muito difícil determinar o que é 

genético e o que é ambiental, e qual o papel que desempenham cada um destes componentes. 

Assim a transmissão e a expressão da DMI ocorre segundo o que se conhece como herança 

poligénica e multifactorial.  

Por enfermidades poligénicas e multifactoriais entende-se aquelas que são produzidas por 

alterações distintas de vários genes (heterogeneidade genética) e em que o aparecimento do 

fenótipo (a alteração que se expressa clinicamente) se produz não só por combinação dessas 

alterações como também, muitas vezes por factores ambientais relacionados com o estilo de 

vida.57  

No Blue Mountains Eye Study em 1998 65, em que se estudaram 3654 indivíduos, 

encontrou-se mediante questionários que os familiares de pacientes afectados tinham uma 

probabilidade de apresentar DMI 3,9 vezes superior do que nos não afectados. Neste estudo a 

proporção de parentes afectados era maior em casos de DMI neovascular.    

Um familiar de um paciente com DMI tem 19,3 vezes mais probabilidade de ter a 

enfermidade do que quem não tem nenhum parente afectado. 57 

Seddon y Cols, em 1997, estudaram os familiares de 119 pacientes afectados e de 72 não 

afectados. Nos parentes dos afectados existia DMI em 23%, enquanto que nos não afectados só 

existia em 11,6%.57 

 

II.3.4.9 – Factores Ambientais: Tabagismo e Alcoolismo 

 

Um dos possíveis factores de risco estudados que tem apresentado maior consistência em 

diversos estudos é o tabagismo, possivelmente devido ao stress oxidativo, ao favorecer de forma 

indirecta o aparecimento de arteriosclerose, ou quem sabe pela diminuição da densidade de 
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pigmento macular que se lhe atribui. A condição de fumador associa-se a uma menor 

concentração de betacaroteno plasmático, e a uma menor quantidade de luteína na retina, ambos 

compostos com actividade antioxidante.  

Ao analisar de forma conjunta os resultados do “três continentes” (estudos Beaver Dam, 

Blue Mountains y Rotterdam) observou-se que os fumadores tinham um maior risco de 

desenvolver DMI neovascular. 38 O estudo AREDS 42 constatou que os fumadores têm um maior 

risco de DMI neovascular e de atrofia central, sobre tudo os que fumam dez ou mais cigarros por 

dia, ao comparar com os que fumam menor quantidade. No estudo VIP, realizado na Austrália, 

atribui-se cerca de 14% dos casos de DMI ao tabagismo, e um dos seus autores extrapola que 

actualmente 20% dos casos de cegueira deste país podem estar relacionadas com a influência do 

tabaco. 42 

Tem-se estudado em profundidade a relação entre a síntese de radicais livres e o consumo 

de tabaco. Quando se inspira o fumo do tabaco, a degranulação de mastócitos liberta, entre outras 

substâncias, o ião superóxido. Com a mediação posterior da reacção de Fenton, (reacção na qual 

o radical hidroxilo é formado através da reacção de iões de metais de transição (Fe2+) com o 

peróxido de hidrogénio) o ferro contribui para libertar o ião hidroxilo a partir do superóxido. Não 

somente se produz um dano local, mas os radicais formados “viajam” pela circulação sanguínea 

até alguns tecidos próximos, donde causam inflamação crónica e dano estrutural. Aumenta a 

quantidade de malonildialdeido no plasma, de dienos conjugados de ácido linoleico e de F2-

isoprostanos, que são indicadores de uma importante peroxidação lipídica.42 

Há uma libertação de radicais livres pelas reacções de oxidação catalizada pela 

monooxigenase dependente do citocromo P450. 

Um dado interessante é que os fumadores têm níveis baixos de vitamina C circulante, e os 

suplementos vitamínicos não parecem elevar os seus níveis séricos significativamente. Por isso, 

não só estão expostos às espécies reactivas libertadas pelo tabaco, como também as geradas pelo 

próprio organismo devido à falta de antioxidantes circulantes. Dito de outra forma, o tabaco não 

só afecta os pulmões como também ataca todo o organismo, incluindo o epitélio pigmentar da 

retina. 

O efeito prejudicial do tabaco na DMI pode estar associado a mais do que um mecanismo: 

para além da demonstrada associação com a enfermidade cardiovascular, diminui os níveis 



                                                                                                                     Autonomia Funcional nos Indivíduos com DMI: Avaliação Multifactorial 

26 
 

séricos de lipoproteínas de alta densidade (HDL), aumenta a agregação plaquetária, os níveis de 

fibrinogénio, promovendo a formação de trombos. Especula-se que o tabaco pode afectar também 

a circulação coroideia, favorecendo a hipoxia, isquémia, microenfartos; aumentando a 

susceptibilidade da mácula a alterações degenerativas. Outra interessante hipótese seria pensar 

que o tabaco aumenta o risco de DMI ao favorecer o stress oxidativo e a peroxidação lipídica a 

nível macular e ao diminuir as concentrações plasmáticas de antioxidantes. 

Em relação ao álcool, não está claro o seu papel como factor de risco para a DMI.38 

Apesar de um estudo Beaver Dam ter observado que o consumo de cerveja estava relacionado 

com um maior risco de DMI, a grande maioria dos estudos não tem conseguido confirmar esta 

associação.  

 

II.3.4.10 – Exposição Solar 

 

O espectro luminoso visível, abrange raios com o comprimento de onda de 400 (violeta) a 

760 (vermelho) nanômetros (nm). Os raios ultravioleta (UV) não visíveis, apresentam um 

comprimento de onda menor, que varia entre 100 a 400 nm. Estes raios, baseados no seu efeito 

biológico, são subdivididos em UVA (400 a 320 nm), UVB (320 a 290 nm), UVC (290 a 100 

nm). Embora constituam apenas 5% da energia solar, é a sua porção mais perigosa, sendo os 

maiores responsáveis por queimaduras oculares. Os raios UVC, germicidas e causadores de 

câncer de pele, são totalmente filtrados na estratoesfera, estando presentes de forma artificial em 

instrumentos (solda eléctrica, luz UV para esterilizar equipamentos). A luz UVB também é 

filtrada pela atmosfera, em 70 a 90%. 

Os raios UV são reflectidos pelo solo, variando de 3 a 13% na água, de 7 a 18% no asfalto 

e areia, e 88% na neve. O pico máximo de incidência de raios UVA e UVB ocorre quando o sol 

se aproxima do zénite (a pino). Da mesma forma, devido ao ângulo de inclinação da terra, há um 

aumento na incidência dos raios UV durante o Verão. 

Anatomicamente os olhos possuem uma protecção natural, pelo facto do olhar ser na 

horizontal, evitando grande parte dos raios reflectidos do solo para além da protecção conferida 

pelos cílios, pálpebras, sobrancelhas, nariz, bochechas. A porção nasal dos olhos fica mais 

exposta à luz reflectida do nariz. Os olhos ficam expostos entre 7 a 17% dos níveis de raios UV 



                                                                                                                     Autonomia Funcional nos Indivíduos com DMI: Avaliação Multifactorial 

27 
 

do ambiente. Grande parte destes é filtrada pela córnea (filtra UVB e UVC, com pico de absorção 

de 270 nm) e pelo cristalino (UVB e com a idade, UVA e parte da luz visível), sendo que apenas 

2% destes raios alcançam a retina. 

Outras fontes apontam para a seguinte exposição dos olhos aos raios UV ambientes: 72% 

em indivíduos sem protecção; 47% em usuários de chapéu; 17% em usuários de óculos escuros; 

8% com óculos escuros e chapéu e 4% dentro de casa. 

Julga-se que os mecanismos de fototoxicidade dos raios UV incluem reacções oxidativas, 

que levam à desnaturação de proteínas e à formação de radicais livres. 

A córnea e conjuntiva, assim como a pele sofrem queimaduras de primeiro grau, 

apresentando os olhos sintomas 6 horas após a exposição solar. Há um desprendimento de células 

do epitélio corneano, levando à fotoqueratite, com recuperação rápida (1 a 2 dias de afastamento 

da luz solar). A exposição crónica pode causar pinguéculas que são elevações amareladas da 

conjuntiva, e pterigeo, que consiste numa invasão de tecido vascularizado em forma de asa sobre 

a córnea. Pode ocorrer também degeneração do estroma corneano, chamada de queratopatia 

climática. Embora raras, as lesões melanocíticas da conjuntiva têm relação com os raios UV, 

podendo evoluir para tumores malignos – melanoma, assim como na pele. 

No cristalino a radiação UV, proporciona o desenvolvimento de catarata tipo cortical e 

subcapsular posterior. 

Na retina a exposição aguda pode provocar lesões agudas como nas retinopatias solares, 

por eclipse, ou por acidentes com instrumentos de observação, como telescópios. Ainda não foi 

comprovada a relação entre a degeneração macular relacionada com a idade com a exposição à 

luz solar, talvez devido à eficácia do cristalino e da córnea filtrando os raios UV. 

A exposição à luz e particularmente a comprimentos de onda curtos como a luz 

ultravioleta, causam uma peroxidação lipidica que pode danificar as membranas dos segmentos 

externos dos fotorreceptores e o epitélio pigmentar da retina. A retina e o epitélio pigmentar da 

retina, funcionam durante toda a vida, e devem sofrer de algum tipo de desgaste molecular 

ocasionado pela energia electromagnética a que estão expostos constantemente. 

Sabe-se que a luz tem um efeito fototóxico sobre vários tecidos oculares e especialmente 

sobre a retina. Este dano retiniano fototóxico depende da intensidade da luz, do seu comprimento 

de onda e do tempo de exposição. Assim, exposições a luz intensa de forma aguda produzem um 
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dano térmico, enquanto que exposições a luz de baixa intensidade mas de forma crónica 

produzem um dano fotoquímico. Uma reacção fotoquímica é a que ocorre quando uma molécula 

absorve um fotão.  

A contínua exposição produz uma série de espécies reactivas de oxigénio que são 

oxidantes, e portanto, muito tóxicas para a célula em que se está a produzir a reacção 

fotoquímica. Na retina as moléculas, que absorvem os fotões da luz estão fundamentalmente 

contidas nos fotorreceptores e no epitélio pigmentar. Por isso, estes dois tipos celulares 

necessitam de sistemas antioxidantes que lhes protejam dos efeitos da luz.  

Suspeita-se que a exposição crónica da retina à luz pode estar implicada no 

desenvolvimento e/ou evolução de varias enfermidades retinianas, entre elas a DMI. É sugerido 

que a luz não é o factor mais importante no desenvolvimento da DMI, contudo pode participar na 

enfermidade, de forma isolada ou associada a outros factores. Estudos têm documentado que a 

luz é capaz, em determinadas circunstâncias, de provocar morte aos fotorreceptores e das células 

do epitélio pigmentar, particularmente a exposição aos comprimentos de onda ultravioletas. Os 

raios UV da luz solar com baixo comprimento de onda (400-500 nm) parecem acelerar a DMI, 

dado que para locais onde a intensidade da luz solar é elevada e a quantidade das radiações é alta, 

o cristalino pode não ser suficiente para proteger a retina dos efeitos tóxicos da luz.  

Para além dos UV, a luz azul tem também um papel potencialmente lesivo para a retina 

envelhecida. O comprimento de onda da luz azul nociva é 430 a 470 nm, maior do que o 

comprimento de onda da luz ultravioleta. Os óculos e Lentes Intra-oculares (LIOs) convencionais 

têm apenas protecção contra UV. Não absorvem a luz azul, porque só oferecem protecção para 

comprimentos de onda de até 400 nm. 

 A mácula, região da retina que possui várias características que a diferenciam do resto da 

retina, entre elas: a sua coloração amarela (que é conferida por pigmentos carotenóides que estão 

situados nos segmentos externos e nos axónios dos fotorreceptores e na camada plexiforme 

interna) e seu maior conteúdo em lipofuscina. 

A lipofuscina é um pigmento que está implicado na patogenia da DMI por apresentar um 

mecanismo fotoquímico que provoca lesões na retina. Esta substância que se encontra nos 

lisossomas das células e se considera um produto não degradável que aumenta com a idade e com 

o dano celular, considera-se um marcador de senilidade e/ou de enfermidade. O epitélio 
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pigmentar em pessoas de idade avançada mostra uma maior quantidade de lipofuscina do que as 

pessoas jovens. Este pigmento produz-se em muitos tipos celulares por autofagia de componentes 

celulares lesados, mas na retina se observa nas células do epitélio pigmentar e provêm 

fundamentalmente dos produtos de fagocitose dos segmentos externos dos fotorreceptores.75 

A lipofuscina encontra-se em maior quantidade em olhos com DMI que em olhos 

normais. No epitélio pigmentar da retina (e em geral em todas as células) é difícil eliminá-la pelo 

que a tendência é a sua acumulação. A sua presença é indicativa de desgaste celular. 

A A2E (N-retinilidene-N-retiniletanolamina) é um composto que se encontra em 

simultâneo com a lipofuscina, causa autofluorescência e, parece que as células que apresentam 

este composto são mais propensas à apoptose. A lipofuscina apresenta assim, uma 

autofluorescência amarelo-alaranjada quando se estimula com luz azul. Esta substância tem 

vários fluoróforos que absorvem luz e emitem fluorescência. A fluorescência que é emitida pela 

lipofuscina aumenta com a idade. Quando a lipofuscina é estimulada pela luz gera substâncias 

oxidantes, produzindo uma maior quantidade de substâncias oxidantes se é estimulada com luz 

azul (de comprimento de onda curto) que é a mais fototóxica. 

Estas substâncias gerariam o dano celular mediante a indução de peroxidação lipídica, 

ruptura de lisossomas e ruptura do DNA celular. Finalmente produziriam uma atrofia das células 

do epitélio pigmentar que perderia a sua funcionalidade. 

Após sofrer excitação pela luz azul, a lipofuscina liberta oxigénio singleto, que provoca 

lesão no epitélio pigmentar da retina. Teoricamente, isso seria um factor que levaria a um 

agravamento da degeneração macular relacionada com a idade. 

Um grupo de investigadores da Universidade de Colômbia, nos EUA, publicou na 

Investigative Ophthalmology and Visual Science, no ano de 2000, um trabalho demonstrando que 

um componente da lipofuscina (a lipofuscina A2E) é responsável por essa absorção da luz, com 

consequente apoptose das células do epitélio pigmentar da retina e degeneração macular 

relacionada à idade.75 

A mácula contém uma coloração amarela que é conferida pelos pigmentos carotenóides 

luteína e zeaxantina. Crê-se que estes pigmentos protegem a retina dos efeitos da luz mediante 

mecanismos: filtrando a luz azul e actuando como substâncias antioxidantes.75 
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No Chesapeake Bay Watermen Study encontrou-se um maior risco de DMI nos sujeitos 

que haviam tido uma maior exposição solar nos 20 anos prévios. No estudo Beaver Dam 38 

determinou-se uma associação entre o tempo passado ao ar livre durante a juventude e um maior 

risco de aparecimento de maculopatia relacionada com a idade. Este risco viu-se atenuado 

naqueles pacientes que referiam ter usado chapéu e óculos de sol de forma habitual. 

 

II.3.4.11 – Dieta 

 

O National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) determinou que uma 

dieta pobre em vitamina A associa-se a um maior risco de maculopatia relacionada com a idade. 

O Eye Disease Case-Control Study Group encontrou uma associação significativa entre DMI 

neovascular e as concentrações séricas de carotenóides, mas não de vitaminas C e E. Outro 

aspecto significativo é o papel protector que exerce uma dieta rica em luteína, capaz de diminuir 

o risco de aparecimento de DMI neovascular até 40%.38 

Também o National Eye Institute, órgão governamental norte-americano de investigação 

sobre fenómenos oculares, comprovou recentemente a eficácia das vitaminas C e E, do 

betacaroteno (pró-vitamina A), do zinco e do selénio enquanto antioxidantes que retardam o 

envelhecimento celular. Comprovou também que a ingestão diária de luteína, enriquece a 

pigmentação macular, tornando a mácula fortemente pigmentada, reduzindo o risco de DMI. 

A luteína e a zeaxantina, são compostos do grupo dos carotenóides que no geral se 

encontram nos alimentos com uma acentuada coloração vermelha ou alaranjada, e que são os 

causadores da coloração da mácula. Contudo desconhece-se a sua função exacta como 

antioxidantes.  

Verificou-se que a uma dieta rica em gorduras saturadas, colesterol, e gorduras de origem 

animal, se associa a um maior risco de maculopatia relacionada com a idade, e que uma dieta 

com elevado consumo de gorduras de origem vegetal se associa a um menor risco de DMI. O 

mesmo ocorre com sujeitos que consomem uma elevada quantidade de gorduras polinsaturadas e 

monoinsaturadas. 

Verificou-se em estudos, um menor risco de progressão da DMI em sujeitos que 

apresentavam uma dieta rica em pescado e baixa em ácido linoleico (ácidos gordos ω-6). Está 
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descrito o possível efeito protector do consumo de pescado e ácidos gordos ω-3 para a DMI, mas 

só em sujeitos com baixa ingestão de ácido linoleico.38 

 

II.3.4.12 – Consumo de Cafeína 

 

A cafeína, quimicamente conhecida por 1,3,7 – trimetilxantina, é o ingrediente activo do 

café podendo estar presente em muitos alimentos e bebidas. Esta substância pertence ao grupo de 

compostos das metilxantinas, onde se inclui também o chá. As xantinas são substâncias capazes 

de estimular o sistema nervoso, produzindo um certo estado de alerta de curta duração. Para além 

do café, a cafeína também é encontrada em outras bebidas em proporções menores, 

nomeadamente nas bebidas que contém cacau, refrigerantes à base de cafeína, cola, chocolate, 

além do chá e de alguns remédios tipo analgésicos ou anti-gripes. 

  Considerando que a cafeína está presente em vários produtos alimentares e 

medicamentos, pode-se dizer que cerca de 80% da população geral faz uso desta substância 

diariamente, embora seja muito difícil quantificar o seu consumo.67 Uma xícara comum de café 

contém cerca de 50 a 150 miligramas de cafeína, enquanto que uma xícara de chá ou refrigerantes 

a base de cola tem entre 35 a 50 miligramas.67 O teor de cafeína no café e chá varia conforme o 

método de preparação da bebida. Uma chávena de café (cerca de 150 ml) pode conter entre 35 e 

80 mg de cafeína (café de saco) e entre 125 e 165 mg de cafeína (café expresso). O café 

descafeinado é como o nome indica pobre em cafeína (0,5 a 3mg). 

Após a ingestão do café, a cafeína é absorvida pelo estômago e intestino, notando-se os 

seus efeitos a partir dos 15 minutos. Depois de absorvida a cafeína permanece no organismo 

várias horas, sendo necessárias 6 horas (este tempo pode variar de 3 a 7 horas) para que 50% da 

dose ingerida seja eliminada. 

A cafeína é um estimulante do sistema nervoso central e em doses moderadas pode: 

aumentar o estado de alerta do cérebro, reduzir a coordenação fina motora, causar insónia, 

provocar cefaleias, estados de ansiedade, tonturas e vertigens.  

No sistema nervoso central, precisamente no sistema nervoso autónomo (o sistema de 

neurotransmissão baseado no neurotransmissor adenosina) age como redutor da frequência 

cardíaca, da pressão sanguínea e da temperatura corporal. A cafeína exerce uma acção inibidora 
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sobre estes receptores do neurotransmissor adenosina, situados nas células nervosas conferindo 

uma sensação se revigoramento, diminuição do sono e da fadiga. Para além disso a cafeína exerce 

um efeito sobre a descarga das células nervosas e a libertação de alguns outros 

neurotransmissores e hormonas, tais como a adrenalina, agindo também aumentando a secreção 

da enzima lipase, esta que mobiliza os depósitos de gordura para utilizá-los como fonte de 

energia no lugar do glicogénio muscular. Este efeito de poupança do glicogénio torna o corpo 

mais resistente à fadiga. 

Em doses elevadas a cafeína pode causar aumento da frequência cardíaca (taquicardia), 

podendo haver sensação de palpitação produzida pela ocorrência de extra-sístole. Há uma maior 

probabilidade de ocorrer um aumento da pressão sanguínea desencadeada pela cafeína, 

juntamente com vasodilatação e aumento do fluxo sanguíneo para os tecidos em geral, incluindo 

as coronárias. Os vasos sanguíneos cerebrais, porém apresentam diminuição do calibre. 

Ao nível do sistema respiratório, a cafeína estimula os neurónios do centro respiratório do 

cérebro proporcionando um aumento discreto da frequência e da intensidade da respiração, 

juntamente com um efeito local nos brônquios, produzindo um satisfatório efeito 

broncodilatador.  

A ingestão aguda de cafeína produz um aumento moderado do volume de urina e da 

excreção urinária de sódio, diminuindo a reabsorção de sódio e de água nos túbulos renais, 

podendo deste modo ter um certo efeito diurético.  

A cafeína estimula a secreção gástrica de ácido clorídrico e da enzima pepsina em doses a 

partir de 250 mg (duas xícaras de café forte), sendo contra-indicada em pacientes com úlcera 

digestiva. Contudo em pessoas sem nenhuma patologia digestiva, a cafeína não tem sido 

associada a um maior risco de úlcera péptica e a associação ainda não foi definitivamente 

investigada.  

A cafeína por ter a propriedade de contrair os vasos sanguíneos, compensa a dilatação dos 

vasos sanguíneos do crânio que normalmente causa a cefaleia, aliviando esse desagradável 

sintoma. Além disso, a cafeína pode potencializar os efeitos de outros analgésicos além de 

melhorar as dores de cabeça por razões emocionais.  
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Pode dizer-se que o café possui uma grande actividade antioxidante, testada in vitro, 

devida em parte, ao seu teor de ácido clorogénico e em parte ao seu elevado teor de melanoidinas, 

formadas durante a torra do grão verde. 

O chá, é a bebida com cafeína mais consumida no mundo, logo a seguir à água, bebendo-

se mundialmente mais de 300 biliões de litros de chá, sendo sete vezes mais consumida que a 

água mineral.13 

As quantidades de antioxidantes presentes no chá, dependem da forma como este é 

processado após a colheita. A composição e a quantidade de sólidos extraíveis do chá, depende 

de vários factores como, a variedade e a quantidade de folhas, as condições de crescimento da 

planta, a sua origem (tipos de solo, grau de humidade e temperatura), o método de fabricação 

(grau de oxidação) utilizado na sua preparação. Para além destes factores, os métodos utilizados 

na preparação do chá são igualmente importantes para a sua composição química final, isto é, a 

quantidade de folhas versus a quantidade de água, bem como o tempo de duração da infusão são 

factores que determinam a concentração de componentes fenólicos na bebida final.  

Os componentes bioactivos do chá são os flavonóides que segundo investigações in vitro, 

e em ensaios clínicos, verificou-se que os flavonóides têm uma elevada capacidade 

antioxidante.13 

Estudos científicos têm demonstrado os efeitos benéficos para a saúde dos antioxidantes, 

nomeadamente dos flavonóides presentes nos frutos, nos vegetais e no chá. Num estudo in vitro, 

realizado no International Antioxidant Center, constatou-se que as catequinas e os flavonóides, 

presentes no chá, têm uma elevada capacidade antioxidante.13 Dr. Ron Prior, da Human Nutrition 

Center on Ageing, Tuff’s University in Boston, mediu a capacidade antioxidante do chá e de 22 

frutos e vegetais e verificou que a concentração e a capacidade de antioxidante do chá era 

superior à dos outros alimentos estudados. Este investigador conclui também que 80% dos 

antioxidantes estão disponíveis a partir dos 5 primeiros minutos de infusão.13  

Muito poucos estudos têm sido realizados sobre a exposição a bebidas com cafeína e a 

DMI. Porém, Lotfi e Grunwald 34 demonstraram previamente o efeito vasoconstritor da ingestão 

de cafeína, como uma manifestação da redução de 13% da velocidade média de células 

sanguíneas na circulação dos capilares retinianos perimaculares. De acordo com os mesmos 

autores, Grunwald e outros constataram a presença de alterações no fluxo de sangue coroideio em 
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indivíduos que ingeriam elevadas quantidades de cafeína e que possuíam DMI, tendo sugerido 

que estas alterações no fluxo sanguíneo poderiam ser um factor interveniente na patogénese da 

DMI.  

 

II.3.5 -Angiogénese e a DMI 

 

A angiogénese desempenha um papel importante em um amplo espectro de enfermidades 

oculares. Tem-se identificado diversos factores angiogénicos e angiostáticos na neovasculaização 

patológica na retina e na coróide. O termo “neovascularização” descreve a formação de novos 

vasos sanguíneos. 

A angiogénese é portanto a formação de novos capilares a partir da rede vascular 

preexistente. Pode produzir-se em uma variedade de transtornos oculares, como a retinopatia da 

prematuridade, oclusão da artéria ou da veia retiniana, a retinopatia diabética e a DMI.  

Por neovascularização da coróideia (NVC) entende-se o desenvolvimento anormal de 

vasos sanguíneos no espaço sub-retiniano, tanto entre a retina neurossensorial e o epitélio 

pigmentar retiniano (EPR) como entre o EPR e a coriocapilar – ou em ambas as áreas. 

Os novos vasos partem da retina neurosensorial e dirigem-se para as camadas externas da 

retina, e ocasionalmente anastemosam-se com a circulação coroideia. 

Entre as características importantes da NVC está a presença de fluido subretiniano, de 

lípidos, ou de hemorragias. Em alguns casos, pode ser identificada uma massa de cor cinza-

esverdeada por causa da fibrose retiniana.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Neovascularização retiniana 29 
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É importante assinalar que vários estudos têm demonstrado que os pacientes com drusas 

de maior dimensão e mais extensas e com anomalias pigmentares, apresentam uma probabilidade 

mais elevada de desenvolver DMI neovascular, com desenvolvimento de novos vasos coroideus 

que irrompem através da membrana de Bruch no espaço do epitélio pigmentar subretiniano e/ou 

no espaço subretiniano, afectando com frequência a fóvea e causando uma perda importante da 

visão.  

Assim a neovascularização coroideia é uma das causas principais de perda de visão na 

DMI.  

Existem quatro factores de risco para o desenvolvimento de neovascularização coroideia 

em olhos contralaterais: a presença de cinco ou mais drusas, hiperpigmentação focal do epitélio 

pigmentar da retina, hipertensão sistémica e uma ou mais drusas de grande tamanho.  

O primeiro sinal de neovascularização coroideia com frequência é uma hemorragia por 

baixo da retina ou por baixo do epitélio pigmentar. Com aparência de uma lesão subretiniana 

cinza esverdeada, a neovascularização coroideia mostra um escape de fluoresceína na 

angiografia. Não obstante, o sangue no espaço subretiniano e os exsudados lipídicos, também 

sinais de neovascularização coroideia, podem bloquear a hiperfluorescência angiográfica. 35 

A filtração repetida de sangue, soro e lípidos pode estimular a organização fibroglial e 

acabar causando uma cicatriz disciforme. 

Os padrões angiográficos de escape de fluoresceína na neovascularização coroideia 

distinguem entre as suas formas clássica e oculta. A primeira refere-se aos primeiros estádios, 

apresentando áreas concretas de hiperfluorescência e que depois seguem mostrando uma filtração 

progressiva, com um aumento da sua intensidade e sua extensão. A forma oculta refere-se a um 

desprendimento fibrovascular do epitélio pigmentar da retina, com elevação irregular do epitélio, 

com hiperfluorescência ponteada e escape tardio, ou a um escape tardio de origem determinado.  

Depois de cinco anos, 62% dos olhos com neovascularização coroideia extrafoveal e 65% 

dos olhos com neovascularização justafoveal sofrem uma perda grave (severa) de visão (perda de 

seis ou mais linhas de acuidade visual). Entre os olhos com neovascularização subfoveal, aqueles 

com uma visão relativamente boa inicialmente, apresentam uma probabilidade de entre 55% e 

65% de sofrer perda de visão grave.35 
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O factor de crescimento endotelial vascular (VEGF), é um factor de crescimento que se 

exprime naturalmente na retina e que mantém a rede vascular normal e saudável. Contudo, apesar 

do VEGF desempenhar um papel importante no funcionamento normal do organismo, pode 

também ter uma actuação patológica. 

A neovascularização pode ocorrer por 2 processos: por vascogénese (benigna) e a 

angiogénese (formação de novos vasos sanguíneos a partir de uma rede vascular pré-existente).  

O VEGF é importante para o desenvolvimento embrionário normal, para o crescimento 

folicular, para o desenvolvimento do corpo lúteo, para a formação de novos vasos capilares, nos 

processos normais de cicatrização e crescimento ósseo, promovendo o crescimento de novos 

vasos aquando isquémia do miocárdio, tendo uma presença fundamental na retina normal (tecido 

neural da retina interna, no EPR e na sobrevivência da coriocapilar). 

O VEGF é a proteína natural que estimula a angiogénese e aumenta a permeabilidade 

vascular. Foi renomeada VEGF, sendo antes descrita como factor de permeabilidade vascular. 

Esta proteína é pró-inflamatória, dado que as células inflamatórias produzem VEGF, levando ao 

prolapso da barreira hematorretiniana e à neovascularização. 

Neste âmbito o VEGF é libertado pelos tecidos lesados e liga-se aos receptores (os 

receptores encontram-se no tecido neural da retina interna) das células endoteliais e estas 

produzem enzimas que degradam a membrana interna e que levam à produção de novas células 

que irão formar os neovasos. Os receptores de VEGF localizam-se preferencialmente no 

endotélio interno da coriocapilar.  

A hipóxia é o regulador principal da expressão do VEGF que o distingue de outros 

factores de crescimento os quais se postulou que desempenham um papel importante nas 

enfermidades oculares neovasculares, incluindo o factor de crescimento similar à insulina tipo 1 

(IGF-1), o factor de crescimento fibroblástico (FGF), o factor de crescimento epidérmico (EGF) 

entre outros. Portanto, parece que o VEGF é o mediador da angiogénese intra-ocular induzida 

pela isquémia.35 

Para além do VEGF, a hipóxia regula por incremento da expressão outras células, como 

as células do epitélio pigmentar da retina, os pericitos, as células endoteliais, as células gliais, as 

células de Muller e as células ganglionares.  
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Outros factores implicados na DMI, como são os produtos finais da glicação avançada e 

os compostos intermédios de oxigénio reactivos, são potentes estímulos da expressão do VEGF 

nas células do epitélio pigmentar da retina.35 

 

II.3.6 - Atrofia Geográfica 

 

A atrofia geográfica ou areolar representa o quadro clínico clássico do estádio tardio ou 

avançado da DMI seca ou não exsudativa, e pode observar-se em 6,6% a 37,1% dos olhos com 

esta enfermidade.  

A atrofia geográfica caracteriza-se pelo desenvolvimento de áreas de perda atrófica bem 

delimitadas, de células do epitélio pigmentar da retina, que podem apresentar um crescimento e 

uma coalescência gradual. Também se podem verificar drusas (moles, e/ou duras). As drusas 

parecem ser factores principais para o início da perda de células do epitélio pigmentar da retina, 

podem desaparecer com o tempo, especialmente quando há uma atrofia geográfica. 

As áreas de atrofia geográfica são constituídas por placas de atrofia uniformes, de 

contornos irregulares e muito bem definidos, os quais permitem diferenciar com precisão os 

limites entre a retina sã e a atrófica. Por definição, a área mínima para que se considere atrofia 

geográfica é de 175 micras. Os estudos histopatológicos demonstram que nas áreas de atrofia 

geográfica existe uma destruição da retina neurossensorial, do epitélio pigmentar, e com elevada 

frequência, da coriocapilar subjacente.3 

Os estudos histológicos têm demonstrado que a perda do epitélio pigmentar da retina, se 

acompanha geralmente de uma degenerescência gradual das camadas externas da retina 

neurossensorial (fotorreceptores, camada nuclear externa, membrana limitante externa), uma 

atrofia notável e uma esclerose da coriocapilar, sem rupturas na membrana de Bruch. A união 

firme entre a camada plexiforme externa da retina e a membrana de Bruch dentro de áreas que 

cobrem de atrofia o epitélio pigmentar, pode prevenir que se produza um desprendimento 

hemorrágico ou seroso da retina nesta mesma área.61 

Os bordos adjacentes às áreas de atrofia geográfica, também denominadas zonas de união, 

estão geralmente hiperpigmentadas, e caracterizam-se pela presença de células hipertróficas do 

epitélio pigmentar e por células gigantes multinucleares que contém pigmentos derivados do 
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epitélio pigmentar junto com lisossomas secundários. Também se podem encontrar depósitos 

basais laminares, aglutinação ou hipopigmentação do epitélio pigmentar, drusas (duras ou moles) 

com desprendimento localizado nos depósitos basais laminares e/ou lineares e neovascularização 

coroideia.61 

 

 

 
Figura 7 – Atrofia geográfica 28 

 

 

 

II.3.7 - Manifestações Clínicas da DMI 

 

II.3.7.1 – Drusas 

 

O termo drusa, significa nódulo ou tumefacção. As drusas consideram-se os indicadores 

primários das alterações relacionadas com a idade que se sucedem na membrana de Bruch. 

Implicam um risco de perda visual secundária ao desenvolvimento de neovascularização 

coroideia, desprendimentos do epitélio pigmentar ou atrofia geográfica. 

Em geral, as drusas observam-se em 25% dos indivíduos com mais de 52 anos, e na 

metade dos casos associam-se a alterações no epitélio pigmentar da retina. 

Visíveis oftalmoscópicamente, manifestam-se como depósitos subepiteliais de cor branco 

amarelado distribuídos de forma assimétrica no fundo de olho. Sendo mais frequentes no pólo 

posterior e no lado temporal da papila, mas também podem observar-se em qualquer outro lugar 

do fundo de olho. 

Clinicamente são assintomáticas, a menos que se associem a uma lesão macular, em cujo 

caso podem cursar com diminuição da acuidade visual e metamorfópsias. 
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II.3.7.2 – Drusas Duras 

 

As drusas duras são pequenos depósitos de coloração branco amarelada ao redor das 50 

micras, de contornos bem definidos, distribuídos por todo o pólo posterior e até ao equador. 

Podem acompanhar-se de alterações pigmentares (hiper ou hipopigmentação). 

As drusas duras reflectem uma diminuição focal do epitélio pigmentar (atrofia), que na 

maioria dos casos é irrelevante.  

 

 

 

 

Figura 8 – Drusas duras 28 

 

 

II.3.7.3 – Drusas Moles 

 

As drusas moles são de maior tamanho e variabilidade, e têm bordos mal definidos. Têm 

maior tendência a agrupar-se e a localizar-se na região perifoveal. Com o tempo tendem a crescer 

lentamente e a confluir, dando lugar a desprendimentos do epitélio pigmentar (drusoide). É muito 

frequente que se acompanhem de alterações pigmentares na área macular.3 

As drusas maculares moles têm maior risco de desenvolver DMI atrófica ou exsudativa 

que as duras, e este risco é todavia maior quando se acompanham de alterações pigmentares.3 

 

 

 

 

Figura 9 – Drusas moles 28 
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II.3.7.4 – Alterações Pigmentares 

 

As alterações pigmentares correspondem a áreas de hiperpigmentação ou 

hipopigmentação localizadas em camadas profundas da retina (retina externa) ou inclusive na 

coróide. Clinicamente oferecem um aspecto de acumulações de pigmento, de morfologia 

irregular, que coexistem com áreas punctiformes de despigmentação ou atrofia, que 

posteriormente podem evoluir para áreas de atrofia geográfica. 

As áreas de mobilização pigmentar (hiper ou hipopigmentação) parecem estar 

relacionadas com risco de progressão da enfermidade, indistintamente para formas secas ou 

exsudativas de DMI.3 

 

 

 

 

Figura 10 – Áreas de hipopigmentação pigmentar 29 

 

 

II.3.8 – DMI Incipiente 

 

Define-se pela presença de drusas moles, de diâmetro igual ou superior a 63 micras, 

acompanhadas indistintamente de hiperpigmentação ou hipopigmentação do epitélio pigmentar.3 

A presença de drusas duras não caracteriza a DMI por si só. 

 

II.3.9 – DMI Avançada 

 

ADMI atrófica avançada (atrofia geográfica) é definida pela observação de qualquer área 

oval ou redonda de ausência aparente de epitélio pigmentar da retina. Esta área deve ser maior 

que 175 micras, de contornos bem delimitados e permite a visualização de vasos coroideus na 

ausência de neovascularização.  
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Pelo contrário a DMI exsudativo-hemorrágica ou húmida avançada caracteriza-se pela 

presença de membranas neovasculares subretinianas ou subepiteliais, desprendimentos do 

epitélio pigmentar, hemorragias subretinianas, cicatrizes gliais epirretinianas, intrarretinianas ou 

subretinianas que podem associar-se a depósitos de fibrina, e a exsudação lipídica.3 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Hemorragia subretiniana extensa 28 

 

 

II.3.10 – Implicações Sociais da DMI 

 

As perdas sensoriais visuais que acompanham a idade avançada, podem produzir 

alterações drásticas na vida do indivíduo, mas com a velhice vai ocorrendo uma acomodação 

natural se o indivíduo se poder movimentar de maneira adequada; quando as perdas são mais 

graves, progressivas e irrecuperáveis, podem produzir importantes transtornos psicológicos, com 

perda de qualidade de vida ou inclusive a dependência de uma terceira pessoa para levar a cabo a 

grande maioria das actividades básicas de vida diária, com uma ausência total de autonomia.  

A DMI tem repercussões sobre a qualidade de vida do doente, aumentando o risco de 

quedas e de isolamento social que em muitos casos gerará um quadro de depressão clínica 

estabelecida.55 

A perda de visão impõe limitações para o idoso na gama e diversidade de experiências, na 

mobilidade e na inter-relação com o meio ambiente.  

Nos estádios muito avançados da DMI as limitações na diversidade de experiências, 

podem estar relacionadas com o facto do idoso necessitar de utilizar o tacto, bem como outros 

receptores cinestésicos para se orientar no meio envolvente.  
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A visão no idoso é o sentido que lhe permite “comandar” o seu meio ambiente e orientar-

se relativamente a ele. Assim, a perda de visão central, vai provocar no idoso a dificuldade de 

interacção com o meio ambiente e também com os outros.  

Ora esta situação, conduz a repercussões sociais negativas, uma vez que favorece que o 

idoso se afaste dos outros, ou que estes se afastem dele, o isolamento e as limitações no 

interrelacionamento social, também podem estar associadas a dificuldades na comunicação não 

verbal. Olhares cúmplices ou reprovadores e sorrisos, podem não ser detectados pelo idoso. 

O idoso com perda de visão central não fica apenas com limitações na comunicação não 

verbal, mas também na forma de tratar a informação. A capacidade reduzida de ler e comunicar, 

nos moldes tradicionais, pode conduzir a uma reduzida oportunidade de adquirir informações e 

experiências, promovendo o isolamento. Surgem também dificuldades na execução dos cuidados 

pessoais, no trabalho doméstico, em cozinhar e no tratamento em casa.  

Estas limitações nas actividades da vida diária, podem ser ainda agravadas, se o idoso 

possuir insuficiência no aparelho locomotor, o que aumenta o risco de quedas e acidentes, 

podendo conduzir à imobilidade.  

A incapacidade de desempenhar tarefas ou obrigações sociais, nos moldes usuais e a 

incapacidade de reconhecer amigos e conhecidos, são dos aspectos mais difíceis de superar para o 

idoso. Assim, consequentemente a depressão é um problema importante para a pessoa idosa com 

DMI avançada. 

Segundo Brody e cols 5, um terço das pessoas com uma visão de 20/60 ou menos no 

melhor olho devida à DMI cumprem os critérios de transtorno depressivo do DSM-IV, o dobro 

da taxa observada em estudos prévios realizados em pessoas de idade avançada na comunidade. 

Outro estudo descobriu uma taxa idêntica de depressão entre os pacientes com DMI, observando-

se que a visão comunicada pelo paciente é pior nos pacientes deprimidos, independentemente da 

acuidade visual e das comorbilidades existentes 

Para além disso a prevalência de depressão aumenta de forma espectacular quando o 

segundo olho perde a visão.  

O aparecimento de baixa visão na DMI tem um efeito nocivo no estado psicológico do 

paciente e dos seus familiares. Comprovou-se que cerca de 30% dos familiares de pacientes com 

DMI, apresentam sintomas de depressão, ansiedade fóbica e stress.  
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Segundo dados do Estudo Sociosanitário da população Espanhola sobre a DMI, cerca de 

40% das pessoas com DMI padece de depressão, para além de outros sentimentos de frustração, 

como sensação de impotência (39,2%), insegurança (38,5%), e sentimento de dependência 

(30%).  

 

II.3.11 – Exames de Diagnóstico 

 

Dado que não existe cura para a DMI, é fundamental o diagnóstico precoce, de forma a 

aumentar as hipóteses de sucesso no controlo da doença. Deste modo é extremamente importante 

que o idoso e a sua família conheçam quais os sintomas da DMI, pois em caso de se verificar 

qualquer uma das suas manifestações, o idoso deverá ser encaminhado para uma consulta de 

Oftalmologia. 

Os exames que são aplicados para a detecção e para o controlo da evolução da DMI, são a 

avaliação da acuidade visual, a oftalmoscopia, o campo visual, o estudo da visão cromática, a 

grelha de Amsler, a retinografia, a sensibilidade ao contraste, a angiografia fluoresceínica e a 

tomografia de coerência óptica (OCT).  

 

II.3.12 – Tratamento 

 

Os tratamentos disponíveis, têm por objectivo controlar a evolução da doença e vão desde 

a utilização de suplementos vitamínicos antioxidantes, à cirurgia até à aplicação de lasers. 

Sem tratamento, a percentagem de doentes com perda de visão moderada (> 3 linhas ou 

15 letras), ao fim de 3 meses é de 25% e ao fim de 2 anos é de 64% ao passo que a % de doentes 

com perda de visão grave (≥ 6 linhas ou 30 letras), ao fim de 3 meses é de 11% e ao fim de 2 

anos é de 37%. 

A prevenção deve ser a medida a adoptar. Apesar de vários estudos comprovarem a 

capacidade preventiva de antioxidantes e carotenóides no combate à DMI, porém ainda não é 

certo se após a doença instalada a ingestão destes suplementos vitamínicos poderá ser benéfica.  

Segundo o estudo de Wittes et al 77, comprovou-se que a ingestão de zinco combinado 

com antioxidantes (vitamina C, E e betacaroteno), reduz significativamente o risco de 
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desenvolver DMI. Pensa-se que parar de fumar e usar óculos com filtro UV de 100% e chapéu de 

forma a reduzir a quantidade de luz que atinge os olhos, constituem também medidas preventivas 

que devem ser adoptadas pelos idosos em particular. 

A cirurgia da DMI é uma medida terapêutica efectuada com dois objectivos: a drenagem 

das hemorragias submaculares e a remoção das membranas vasculares sub-retinianas.  

Na DMI exsudativa utilizam-se tratamentos que permitem manter a AV em uma alta 

percentagem de pacientes, como o caso da fotocoagulação com laser térmico para o tratamento 

das membranas extra e justafoveias e a terapia fotodinâmica para as membranas neovasculares 

subfoveais predominantemente clássicas, que depois de 2 anos de controlo têm demonstrado que 

é melhor a sua aplicação do que a evolução natural da enfermidade.22 

A fotocoagulação com laser consiste na utilização de laser para coagular os neovasos 

coroideios e consequentemente parar o derrame. A absorção da energia do laser produz um 

aumento da temperatura local, queimando a neovascularização e as estruturas envolventes. Este 

tratamento permite salvaguardar alguns vestígios visuais, mas ao mesmo tempo compromete uma 

pequena porção da retina que é sacrificada com a finalidade de prevenir a expansão dos neovasos.  

A terapia fotodinâmica com verterporfina, aplica-se na existência de neovasos localizados 

no centro da fóvea, possibilitando a sua destruição sem lesar a retina. Nesta técnica utiliza-se um 

laser de baixa potência em conjugação com um líquido fluorescente. Este ao circular nos vasos 

do olho, vai concentrar-se em áreas de crescimento anormal (NVC), sendo posteriormente 

aplicada a energia laser na área neovascularizada. O líquido fluorescente absorve a energia e os 

tecidos onde este está concentrado são destruídos.  

Recentemente, para a DMI neovascular (húmida) foi desenvolvido o tratamento por 

injecção intravítrea com pegaptanib, cuja administração actua na neovascularização coroideia (o 

processo patológico de base em todas as formas de DMI neovascular), através da inibição 

selectiva do VEGF patológico. 

Para a DMI atrófica não existe tratamento na actualidade, preconiza-se a ingestão de 

antioxidantes como medida preventiva. Apesar de existirem opções de tratamento para a DMI 

(húmida), os respectivos impactos em termos dos parâmetros de avaliação da qualidade de vida 

não foram estabelecidos. 
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II.3.13 – Reabilitação 

 

A protecção da Acuidade Visual ajuda a preservar a independência e a qualidade de vida. 

A perda de visão faz com que a realização de tarefas sensíveis da vida diária sejam 

dificultosas para estes doentes o que desencadeia depressão e perda de auto-estima, e 

inclusivamente pode favorecer que se produzam acidentes ou fracturas. A insuficiência da função 

visual está associada a um maior risco de quedas. 

A solidão agrava o problema, para além da intervenção de outras circunstâncias sanitárias, 

sociais e económicas.  

Segundo a OMS, se designa baixa visão – também denominada visão parcial ou visão 

subnormal – quando há uma acuidade visual inferior ou igual a 0,3 (20/60) no melhor olho depois 

do tratamento e/ou refracção, e com o resíduo visual potencialmente utilizável para a planificação 

e execução de tarefas.37 

Em Espanha a cegueira legal é considerada, quando há uma acuidade visual corrigida 

inferior a 20/200 (0,1) ou com um campo visual inferior a 10º no melhor olho. Este conceito está 

associado às ajudas visuais e não implica que o indivíduo seja funcionalmente cego.  

Os idosos com DMI têm perda de visão central o que lhes retira uma importante parte da 

sua independência e lhes dá uma angustiante sensação de inutilidade e de isolamento por falta de 

capacidade de participação em actos tão simples como assinar um cheque, ler um jornal, ver 

televisão, preparar uma refeição, reconhecer faces, entre outras. 

 Tendo em conta que a qualidade de vida do idoso, com baixa visão é influenciada pela 

capacidade de executar tarefas dependentes da visão, após se identificar as situações em que o 

idoso tem mais dificuldade, são adaptadas ajudas visuais ópticas (lentes de aumento, lupas, 

telescópios, amplificadores electrónicos) e não ópticas (iluminação adequada, fotocópias 

ampliadas de livros, telefones com caracteres grandes) que vão melhorar o desempenho de muitas 

actividades da sua vida diária.  

Pretende-se rentabilizar ao máximo o potencial visual disponível e ajudar o idoso a 

compreender as alterações que ocorreram na sua visão. Assim a reabilitação no idoso com DMI é 

fundamental, de modo a reduzir o impacto provocado pela deficiência funcional, para que a 

independência e o bem-estar da pessoa não sejam muito alterados.  
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Mediante isto, é de extrema importância encaminhar o idoso com baixa visão por DMI, 

para uma unidade de Sub-visão, para que seja efectuada uma adequada reabilitação. 

A realização de um programa de reabilitação visual ajuda notavelmente a melhorar a 

qualidade de vida, de modo que as limitações sociais até então podem ser reduzidas ou 

eliminadas, o que melhora também o estado psicológico e a auto-estima do indivíduo.37 

  

IIII..44  --  AA  ffuunnççããoo  VViissuuaall  

  

No passado considerou-se que a quantificação da função visual mediante a acuidade 

visual, era a única forma de medir o impacto real das enfermidades oculares na percepção do 

paciente em seu redor. A acuidade visual é reconhecida como um determinante major para a 

qualidade de vida, dado que a diminuição da acuidade visual tem sido associada com um 

decréscimo na performance das actividades instrumentais de vida diária e com baixas 

capacidades cognitivas.15 Contudo a medição apenas da acuidade visual pode actualmente ser um 

pobre preditor de inúmeros aspectos da função visual.15  

A função visual descreve o impacto da visão na qualidade de vida. Ler o jornal, conduzir 

de noite ou em pleno sol, reconhecer caras e expressões faciais, realizar trabalhos domésticos e 

participar em actividades de lazer, tudo está relacionado com a função visual. A função visual 

tem em conta a importância da qualidade de visão nas actividades humanas.  

Assim, a função visual é a capacidade para realizar actividades que dependem da visão, 

entre as quais se englobam tarefas tanto básicas como tarefas domésticas, o auto cuidado e a 

mobilidade.33 A avaliação do desempenho nas tarefas relacionadas com a visão pode auxiliar na 

caracterização do impacto da perda de visão na vida diária.33 

A função visual é medida clinicamente através de uma ou mais medições reflectindo a 

psicofísica do sistema visual, como a acuidade visual para longe e para perto, a estereopsia, a 

sensibilidade ao contraste, os campos visuais e a velocidade de leitura. Estes componentes da 

visão podem diferir em importância, de acordo com os requisitos visuais para realizar as tarefas 

visuais de vida diária. Porém, vários questionários foram desenvolvidos para avaliar o 

desempenho funcional, sendo que alguns questionários medem o desempenho visual em geral e 

outros são mais específicos à doença em causa.1 
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A capacidade para desempenhar tarefas relacionadas com a visão, pode então ser avaliada 

usando questionários para determinar as percepções dos indivíduos sobre o impacto que a perda 

de visão tem no dia a dia das suas vidas.64 

A escala Activities of Daily Vision Scale (ADVS), tem demonstrado ser um método fiável 

para medir a função visual dos indivíduos, sendo potencialmente útil para medir as alterações da 

função visual ao longo do tempo. Esta escala foi elaborada para avaliar as dificuldades nas 

actividades diárias de rotina que requerem a visão.  

A ADVS inclui 20 actividades visuais comuns, categorizadas em 5 sub-escalas, nas quais 

os pacientes com DMI encontram dificuldades visuais para as levar a cabo, nomeadamente a 

condução nocturna, a condução diurna, as tarefas que implicam a visão ao longe, as tarefas que 

implicam a visão ao perto e as actividades sujeitas ao deslumbramento. Cada actividade apresenta 

5 opções de resposta para reflectir diferentes graus de dificuldade (desde nenhuma, até ao total de 

dificuldade por motivo da visão). As respostas de cada subescala se transformam numa escala de 

0 a 100 pontos com a fórmula: (pontuação média de cada subescala – 1) ×25 (0= não realiza a 

actividade, 100= realiza a actividade sem dificuldade). Também se calcula a pontuação média 

global de todos os itens. 
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Quadro 1 – Adaptação da escala ADVS 

SUB-ESCALA ACTIVIDADE 

Conduzir durante a noite 

Ver objectos em movimento (veículos e outras pessoas) ao conduzir 

Ver as luzes dos veículos ou da rua ao conduzir à noite 

Condução 

nocturna 

Ler os letreiros da rua pela noite 

Conduzir durante o dia 

Conduzir para lugares desconhecidos Conduzir diurna 

Ler os letreiros da rua durante o dia 

Ler os letreiros da rua durante o dia 

Ler os letreiros da rua durante a noite 

Usar transportes públicos 

Caminhar durante o dia 

Caminhar ao entardecer 

Visão de longe 

Ver televisão 

Ler os jornais 

Ler os prospectos de medicina 

Ler os ingredientes dos alimentos enlatados 

Ver cheques e outros documentos 

Colocar a linha na agulha 

Utilizar uma fita métrica ou uma régua 

Utilizar uma chave de fendas 

Preparar comida 

Visão ao perto 

Jogar às cartas 

Ver as luzes dos veículos ou da rua ao conduzir à noite 

Ver as faces das pessoas num dia de sol 

Ler números no écran de televisão 
Deslumbramento

Jogar às cartas 
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II.5 – A Autonomia Funcional 

 

A funcionalidade é o termo que, segundo a OMS define melhor a saúde do idoso. Um 

estado se saúde desejável na população idosa requer a existência de independência para realizar 

as actividades funcionais básicas da vida diária. Para a medição do grau de dependência nas 

actividades essenciais para o auto cuidado como lavar-se, vestir-se ou alimentar-se, o índice de 

Barthel constitui um método com um bom valor preditivo e uma alta especificidade para obter 

informação sobre o prognóstico e a evolução das disfunções no envelhecimento.  

Diferentes estudos têm demonstrado que as alterações na capacidade para realizar 

actividades que dependem da visão não são explicadas apenas por alterações na visão. Essas 

alterações são condicionadas pelo estado funcional prévio do idoso e pelo seu estado mental. A 

função física é dependente não só da função visual mas também das funções neuromusculares e 

cognitiva. 

Segundo Botelho, 6 a capacidade funcional está relacionada com a autonomia na execução 

de tarefas de prática frequente e necessária a todos os indivíduos, representando a sua perturbação 

uma consequência de determinadas situações patológicas.  

Na classificação internacional da OMS, são descritos e classificados três níveis de 

consequências das doenças, inicialmente designados como deficiências, incapacidades e 

desvantagens de índole social e definidos do seguinte modo: deficiência – perda ou anomalia de 

uma estrutura ou de uma função anatómica, fisiológica ou psicológica; incapacidade – restrição 

ou perda de capacidade de praticar actividades consideradas normais para o ser humano, em 

consequência de uma deficiência; desvantagem – desajustamento entre limitações surgidas, em 

consequência de uma deficiência e/ou de uma incapacidade, e os recursos a que o indivíduo tem 

acesso, ficando em desvantagem no que se refere a um papel social considerado normal.  

Numa versão mais recente desta classificação, mantém-se a designação de deficiência 

sendo as outras duas noções apresentadas com uma tónica mais positiva: a incapacidade como 

actividade/restrição da actividade e a desvantagem social como participação/ restrição da 

participação.6 
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O conceito de dependência funcional e a consequência de uma deficiência e/ou de uma 

incapacidade/restrição da actividade, constitui uma desvantagem social/restrição da participação, 

que leva à necessidade do auxílio de terceiros para a execução de determinadas actividades.6 

 Neste âmbito ao conjunto das actividades básicas diárias, como lavar-se, vestir-se, 

utilizar os sanitários, transferir-se de posição, controlar os esfíncteres e comer, é dada a 

designação de Actividades da Vida Diária (AVD) e autonomia física.6 Segundo Botelho6, a 

autonomia instrumental é definida como a capacidade de execução de tarefas relacionadas com a 

adaptação ao meio ambiente. 

Para estudar a autonomia Instrumental, são utilizadas escalas para avaliar as Actividades 

Instrumentais de Vida Diária (AIVD), que são as actividades necessárias para se poder viver em 

sociedade e que permitem o relacionamento com os outros, incluindo tarefas relacionadas com a 

integração dos indivíduos no meio ambiente. Incidem habitualmente sobre as capacidades em 

utilizar o telefone, fazer compras, gerir dinheiro, tomar medicamentos, usar meios de transporte 

ou algumas tarefas domésticas.6 A situação de incapacidade, varia dependendo do grau em que as 

actividades se encontrem afectadas. A sua avaliação é fundamental, para se conhecer o grau de 

independência do indivíduo.  

Depois das enfermidades do aparelho locomotor ou das de origem cardiovascular, a perda 

de visão é a terceira causa de incapacidade funcional dos idosos. Cerca de 17% dos idosos, 

manifesta uma dificuldade visual severa e a sua presença se associa a deficits cognitivos, 

dependência para as actividades básicas e instrumentais da vida diária, depressão e débil apoio 

social.33 

Assim, importa avaliar a autonomia na realização de actividades de complexidade 

variável nos indivíduos com DMI, desde tarefas consideradas básicas, como as relacionadas com 

a capacidade locomotora e com cuidados pessoais, a actividades ditas instrumentais, cuja prática 

é necessária para que o indivíduo possa viver de um modo independente na comunidade. 

Segundo Botelho 6, parece ser suficiente a aplicação de perguntas estruturadas, dirigidas à 

presença de incapacidade funcional originada por deficiências da visão e/ou da audição.  
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II.6 – A DMI e o Stress Oxidativo 

 

A mitocôndria é um organelo que se encarrega basicamente do sistema de transporte de 

electrões e translocação de protões; a sua função é armazenar a energia obtida deles em forma de 

adenosina trifosfato (ATP), que é o sistema de armazenamento universal. Tudo isto sucede na 

membrana interna da mitocôndria mediante o processo de fosforilação oxidativa e portanto, 

também assim se geram muitas das espécies reactivas que actuam sobre o DNA mitocôndrial e 

sobre as membranas celulares. 

Contudo não se conhece de todo a bioquímica mitocôndrial, pelo que ainda estão 

pendentes algumas questões a respeito dos seus intrincados mecanismos. Seja qual for o 

mecanismo, os radicais livres (RL) podem sintetizar-se na mitocôndria e podem exercer a sua 

acção sobre o seu próprio DNA. O DNA mitocôndrial tem uma capacidade de reparação escassa, 

tendo-se documentado a sua deterioração relacionada com a idade avançada. 

A cadeia de eventos que constitui o stress oxidativo, inicia-se com a disfunção da 

mitocôndria, seguindo-se a disfunção celular por falta dos processos energéticos adequados, a 

atrofia celular e o desaparecimento das células afectadas.  

A retina é sensível à libertação dos radicais livres, por possuir alta concentração de 

oxigénio, pela presença de cromóforos (lipofuscina, melanina, rodopsina), pela presença de 

ácidos gordos polinsaturados nos fotorreceptores, a própria fagocitose dos fotorreceptores liberta 

RL e dado os radicais livres levarem à libertação de factores angiogénicos. 

Os fenómenos de hipoxia-isquémia induzem a criação de um ambiente propício à 

formação de RL. A peroxidação dos lípidos das membranas celulares, favorece a migração de 

leucócitos polimorfonucleares e macrófagos que podem por um lado activar a cascata de ácido 

araquidónico e por outro activar o plasminogénio. Ambos os sistemas são geradores de RL. Estes 

fenómenos de hipoxia-isquémia e inflamação provocam a libertação de diversos mediadores e 

citoquinas desde a retina ao vítreo, entre eles leucotrienos, plasmina, prostaglandinas, 

mieloperoxidasa e factores de crescimento de forma que estimulam a migração, mitose e 

diferenciação de células endoteliais e induzem a neovascularização.74 

Algumas moléculas que estão presentes no organismo podem produzir espécies reactivas 

durante os seus processos metabólicos habituais. Assim, a rodopsina gera oxigénio livre quando a 
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luz incide sobre ela. O oxigénio pode actuar directamente oxidando ácidos gordos polinsaturados 

e desse modo pode afectar a integridade da membrana celular, já que os ácidos gordos formam 

parte dela habitualmente.  

Algumas das substâncias fotossensíveis que podem afectar os segmentos externos dos 

fotorreceptores são: a rodopsina, a melanina, o citocromo oxidase, a protoporfirina IX e a 

lipofuscina. 

Segundo o exposto, o epitélio pigmentar da retina pode ser agredido pelas espécies 

reactivas de oxigénio provenientes dos fotorreceptores, do próprio epitélio pigmentar, que produz 

radicais livres e da circulação em geral, como sucede nos fumadores. 

Supõe-se que as vias oxidativas geram espécies reactivas de oxigénio ou radicais livres 

(RL) que poderão estar implicadas na patogenia de diversos processos oftalmológicos, 

principalmente cataratas, degenerescência macular relacionada com a idade e retinopatia da 

prematuridade.74 A retina e a coróide são tecidos com elevada actividade metabólica e com uma 

importante quantidade de oxigénio, contudo não há muitos estudos que analisem o possível papel 

que podem desempenhar as espécies reactivas de oxigénio na patogenia na DMI. 

 

II.7 – Espécies reactivas de Oxigénio 

 

Os radicais livres de oxigénio (RLO) têm sido implicados no envelhecimento e nos 

mecanismos lesivos que afectam as células e os tecidos.74 

A formação de RLO, pelo organismo é absolutamente normal em indivíduos sadios, pois 

é inevitável o consumo de oxigénio, dado que o organismo aproveita o poder destrutivo destas 

espécies reactivas para se proteger contra bactérias e outros microorganismos. Quando a 

formação de RLO supera os mecanismos de antioxidantes, ocorre uma oxidação maior que 

conduz a dano oxidativo, produzindo lesões no DNA e em outras estruturas causando doenças, 

estando igualmente relacionado com o processo de envelhecimento.  

Quando ocorre um desequilíbrio entre a produção de espécies reactivas de oxigénio e as 

defesas antioxidantes, surge o stress oxidativo, desempenhando a mitocôndria um papel 

importante.  
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Os radicais livres são capazes de produzir dano em distintos tecidos e contribuir para o 

estabelecimento das complicações tardias.41 

Os níveis de radicais livres produzidos pelo metabolismo normal são bem controlados, 

mas pensa-se que factores como alimentação inadequada, tabagismo, abuso de bebidas alcoólicas 

e excessiva exposição à luz solar podem aumentar a produção destas moléculas. 

A produção em excesso de espécies reactivas de oxigénio origina falência energética e 

morte neuronal, uma situação complexa e multifactorial, uma vez que a mitocôndria é 

simultaneamente uma fonte de espécies reactivas de oxigénio e o alvo destes compostos.45 

Segundo a teoria do stress oxidativo, os factores genéticos e ambientais (destacando-se 

entre eles as espécies químicas oxidantes), conduzem à modificação nas estruturas celulares, nos 

sistemas de defesa e nos mecanismos de reparação, que levam a alterações funcionais, com perda 

da regulação homeostática, conduzindo ao envelhecimento e até ao surgimento de patologias com 

ele relacionadas.  

Consideram-se RL aquelas moléculas que na sua estrutura atómica apresentam um 

electrão desemparelhado ou ímpar na orbital externa, dando-lhe uma configuração espacial que 

gera uma alta instabilidade. São entidades químicas que contrariamente à normal tendência 

espontânea dos electrões localizados nos átomos e moléculas à formação de parelhas são 

desemparelhadas. Isto faz com sejam muito instáveis, extraordinariamente reactivos e de vida 

efémera, com uma enorme capacidade para combinar-se inespecificamente na maioria dos casos, 

com a diversidade de moléculas integrantes de estrutura celular: carbohidratos, lípidos, proteínas, 

ácidos nucleicos e derivados de cada um deles. 

Os RL são elaborados continuamente como um produto do metabolismo normal de cada 

célula e inactivados por um conjunto de mecanismos (uns enzimáticos e outros por acção de 

determinadas vitaminas). São componentes normais das células e tecidos, existindo um tipo de 

RL em particular em cada estirpe celular e em alguns tipos celulares permitem a melhor 

adaptação ao seu habitat.  

De acordo com a teoria do stress oxidativo, o oxigénio que é um elemento indispensável à 

vida, actua de forma agressora ao intervir na formação das espécies radicalares.  

A mitocôndria constitui a principal fonte de RL. Este fenómeno ocorre ao nível da cadeia 

de transporte de electrões, que é a última etapa de produção de protões de alta energia, e cuja 
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passagem através da membrana interna mitocôndrial gera um gradiente eléctrico que aporta a 

energia necessária para formar o ATP.    

Grande parte do oxigénio é reduzido a água no complexo IV da cadeia respiratória 

mitocôndrial por acção do complexo citocromo-oxidase ao longo do transporte de electrões, 

oriundos da oxidação de redutores equivalentes, resultantes, na maior parte da glicólise, do ciclo 

de krebs e da β-oxidação dos ácidos gordos. Esta transferência de electrões ocorre, 

nomeadamente, com simultânea ejecção de protões para o espaço intermembranar, no sentido de 

criar o gradiente electroquímico necessário à síntese de ATP no complexo V.24 

Todo este fenómeno é designado por fosforilação oxidativa e em mitocôndrias funcionais 

o transporte de electrões está acoplado à síntese de ATP. Contudo, 1-4% do O2 na mitocôndria 

não é completamente reduzido a água, surgindo assim, as espécies reactivas de oxigénio, em 

vários locais da célula, mas são principalmente produzidos ao nível da cadeia respiratória 

mitocôndrial (CRM), por redução incompleta da ubiquinona durante, o transporte de electrões.24 

Neste processo de fosforilação oxidativa o oxigénio actua como receptor final de 

electrões, adquirindo em mais de 95% destas reacções num total de 4 electrões de moléculas com 

produção de 2 moléculas de água. Uma consequência directa deste processo é que entre os 

nutrientes iniciais e a geração de energia no final do processo, se formam várias moléculas com 

diferente grau de oxidação. Algumas delas podem entregar 1 ou 2 electrões ao oxigénio e 

produzir intermediários parcialmente reduzidos que são os RL. 

Forma-se assim o anião superóxido (O2
⎯ ), muito instável, que por si só não é muito lesivo. 

Contudo, em presença de ferro não compartimentalizado (Fe²+), pode formar o radical hidroxilo 

(HO), extremamente lesivo; e em presença do monóxido de azoto (NO) conduzir à formação de 

peroxinitrito (ONOO⎯). Este, para além de lesivo, pode também levar à produção do radical 

hidroxilo (HO).  

O HO é das espécies reactivas de oxigénio a mais tóxica da natureza, estando envolvida 

directamente no processo de lesão membranar designado por peroxidação lipídica. Este 

fenómeno autopropaga-se mesmo na ausência do HO.      

Também as proteínas podem sofrer alterações estruturais, por formação de grupos 

carbonilo e oxidação de pontes –SH.24 
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O Ca²+ é um elemento que intervém activamente nas modificações biológicas que 

ocorrem com o envelhecimento, podendo levar também à formação de espécies reactivas de 

oxigénio, através da activação de endonucleases, fosfolipases e proteases, que vão lesar as 

principais biomoléculas, particularmente através do sistema de síntese do monóxido de azoto.  

O oxigénio molecular (O2) é fundamentalmente birradical já que tem dois electrões não 

emparelhados na sua orbital externa, ambos com o mesmo giro paralelo, impedindo que capte 

dois electrões simultaneamente nas reacções que intervém. O oxigénio só pode intervir em 

reacções univalentes. 

Na molécula de O2 geram-se por sua redução parcial espécies reactivas nomeadamente, o 

O2-, o OH, o peróxido de hidrogénio (H2O2) e o oxigénio singlete (*O2).  

Outras fontes de produção de RL, são as peroxisomas, organelos do citosol muito ricos 

em oxidases e que geram H2O2 o qual é depurado por enzimas específicas (catalases) e 

transformado em água. 

Os leucócitos polimorfonucleares constituem uma fonte importante de RL, quando se 

activam por diversas proteínas que actuam especificamente sobre eles (complemento, 

interleukinas). Os leucócitos possuem nas suas membranas a enzima NADPH oxidase geradora 

de O2 que em presença de ferro se transforma no altamente tóxico OH-. Esta situação ocorre 

particularmente nos processos inflamatórios.  

A enzima xantina deshidrogenase predomina nos endotélios, normalmente depura das 

xantinas (isquémia), gerando O2-. 

Pode apreciar-se, portanto, que os RL se formam em condições fisiológicas em 

proporções controláveis pelos mecanismos defensivos celulares. 

O peróxido de hidrogénio não é estritamente um RL mas a sua capacidade de gerar o OH- 

em presença de metais como o ferro, o incorporam como tal. 

O sangue, fluido biológico composto por eritrócitos, leucócitos e plaquetas como 

elementos celulares, cumpre entre outras funções a de transportar o oxigénio desde os pulmões 

até aos tecidos, e é aqui onde este actua como substrato em diversas reacções bioquímicas 

intracelulares e como resultado se desencadeia uma grande produção de H2O2 e superóxido, 

entre outras EROS. 
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Os RL podem danificar a estrutura de organelos e de membranas celulares, 

particularmente dos tecidos e dos órgãos que requerem maiores aportes de oxigénio, como o 

miocárdio, o cérebro e outros tecidos nervosos como a retina. As membranas celulares das 

mitocôndrias são muito sensíveis aos ataques dos radicais livres, pela presença da dupla cadeia de 

carbono-carbono na extremidade dos fosfolípidos.       

As espécies reactivas podem dividir-se em radicais e não radicais como é apresentada na 

tabela seguinte:42 

Quadro 2 – Espécies reactivas de oxigénio. 

Radicais Não radicais 

Hidroxilo OH Peroxinitrato ONOO- 

Superóxido O2- Ácido hipocloroso HOCL 

Monóxido de Azoto NO Peróxido de hidrogénio H2O2 

Grupos tiol RS Oxigénio O² 

Peroxilo ROO2 Ozono O3 

 

Ao nível dos lípidos (ácidos gordos polinsaturados) os RL, lesam as estruturas ricas nelas 

como as membranas celulares e as lipoproteínas. Nas primeiras altera-se a permeabilidade 

conduzindo ao edema e à morte celular e nas segundas, a oxidação do LDL, conduz à génese da 

placa ateromatosa. 

As características da oxidação lipídica pelos RL, trata-se de uma reacção em cadeia em 

que o ácido gordo ao oxidar-se, se converte em radical de ácido gordo com capacidade de oxidar 

a outra molécula vizinha. 

Este processo é conhecido como peroxidação lipídica, e gera numerosos sub-produtos, 

muitos deles como o malonildialdeido (MDA), cuja determinação em tecidos, plasma ou urina é 

um dos métodos de avaliar o stress oxidativo. 

No caso das proteínas, se oxidam preferentemente os aminoácidos (fenilalanina, tirosina, 

triptofano, histidina e metionina) e como consequência se formam entrecruzamentos de cadeias 

peptídicas, fragmentação da proteína e formação de grupos carbonilos que impedem o normal 

desenvolvimento de suas funções (transportadores iónicos de membranas, receptores e 

mensageiros celulares, enzimas que regulam o metabolismo celular). 
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Outra molécula que é lesada pelos RL é o DNA; o dano aos ácidos nucleicos produz bases 

modificadas, o que tem sérias consequências no desenvolvimento de mutações e carcinogénese 

por um lado, ou a perda de expressão por dano num gene específico. 

Tem-se demonstrado que tanto o H2O2 como o OH¯são intermediários no processo de 

dano infringido ao ADN pelo ferro.  

Os RL podem estar implicados na génese ou na exacerbação de numerosos distúrbios 

patológicos: 

- Aparelho cardiovascular: ateroesclerose, infarto do miocárdio, cirurgia cardíaca, diabetes, 

cardiopatia alcoólica. 

- Sistema neurológico: enfermidade de Parkinson, Alzheimer, neuropatia alcoólica, isquémia ou 

infarto cerebral. 

- Aparelho ocular: cataratas, dano degenerativo da retina (DMI). 

- Aparelho respiratório: cancro do pulmão, enfisema. 

- Artrite reumatóide. 

- Síndrome auto-imune, nefrotoxicidade por metais.50 
 

A formação de radicais livres em resposta ao ataque oxidativo nas distintas estruturas do 

globo ocular tem sido demonstrada anteriormente por diferentes autores. A especial 

susceptibilidade do sistema nervoso à formação de lipohidroperóxidos é evidente, uma vez que 

tanto a retina como o nervo óptico contém grandes quantidades de ácidos gordos polinsaturados 

que são derivados dos radicais livres.50 

A retina contém um elevado conteúdo de ácidos gordos polinsaturados de forma que a β-

oxidação dos mesmos (em especial os da cadeia larga), que têm como resultado a produção de 

H2O2, junto à forte disponibilidade de O2 da retina-coroide e a presença de ferro, favorecem o 

dano celular por RL.74 

Postula-se que devido à grande quantidade de ácidos gordos polinsaturados que contém a 

retina e a elevada disponibilidade de oxigénio, o estímulo hipoxia/isquémia/reperfusão, pode 

iniciar a cadeia de formação de RL, processo que pode ser favorecido pelo possível desequilíbrio 

entre os factores pró-oxidantes e os sistemas de defesa antioxidante proporcionando o 

desenvolvimento na retina de DMI.74 
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II.8 – Alterações Estruturais e o Stress Oxidativo 

 

Segundo as observações microscópicas, as alterações estruturais na retina e no epitélio 

pigmentar da retina por DMI podem dever-se em boa parte ao dano intracelular ocasionado por 

níveis altos de O2 durante toda a vida. Em comparação com outros tecidos, a retina é o tecido do 

corpo humano que mais oxigénio consome proporcionalmente. Por exemplo, um miligrama de 

retina consome mais oxigénio que um miligrama de miocárdio. Por isso, há uma grande produção 

de radicais livres na retina e no epitélio pigmentar. Tal como já fora referido anteriormente, numa 

idade avançada, o epitélio pigmentar não consegue eliminar a totalidade das substâncias tóxicas 

dos fotorreceptores e a carência de antioxidantes, pode contribuir para o dano estrutural e 

funcional, que pode formar parte de um fenómeno cíclico que proporciona o desenvolvimento da 

degenerescência da mácula. 

O epitélio pigmentar da retina vê-se sujeito constantemente, a um stress oxidativo, pelo 

que constitui um ambiente que favorece a acção da peroxidação lipidica e em segundo lugar, à 

formação de radicais livres. 42 

Pouco se sabe sobre a etiologia da DMI, mas é muito possível que a morte do epitélio 

pigmentar se deva a dano mitocôndrial e à exposição de receptores de membrana de morte 

celular.  

  
II.9 – Defesas antioxidantes  

 

Antioxidante é qualquer processo que previne a formação RLO, que actuando na 

mitocôndria reduz os metabolitos tóxicos a água sem formação significativa de radicais livres 

intermediários; converte os oxidantes em espécies menos tóxicas (estando presentes nos espaços 

intra e extracelulares, e funciona eliminando os oxidantes em conversão em espécies mais 

tóxicas); por último repara o dano molecular provocado pelos RLO.  

Como já fora referido anteriormente, os radicais livres são altamente instáveis e reagem 

rapidamente com as moléculas vizinhas, iniciando o processo designado de oxidação, que 

provoca efeitos nocivos no organismo. Estes efeitos podem ser neutralizados através de 

antioxidantes que são produzidos pelo próprio organismo (sistema enzimático), e por 
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antioxidantes obtidos pelos alimentos tais como as vitaminas C, E e o betacaroteno (sistema não 

enzimático).  

As vitaminas A e E são vitaminas lipossolúveis (solúveis nas gorduras) que são 

armazenadas por períodos relativamente longos de tempo (meses ou até anos), enquanto que a 

vitamina C hidrossolúvel (solúvel na água), permanece menos tempo no organismo, pelo que têm 

de ser reposta mais frequentemente, tendo a ingestão dos alimentos um papel fundamental. A 

alimentação rica em betacarotenos ou carotenóides (alguns dos quais o organismo pode converter 

em vitamina A), permite a manutenção saudável da pele e das membranas mucosas, assegurando 

o desenvolvimento correcto das células imunitárias.   

As vitaminas são compostos orgânicos que o nosso organismo não é capaz de produzir, 

porém são essenciais para manter uma boa saúde. Os minerais são necessários para o sistema 

enzimático do nosso organismo (as enzimas participam em reacções químicas, como na 

conversão do alimento em energia). 

O antioxidante ao colidir com o RL cede-lhe um electrão oxidando-se por sua vez e 

transformando-se em um RL débil não tóxico e que em alguns casos como a vitamina E, pode 

regenerar-se a sua forma primitiva por acção de outros antioxidantes. Nem todos os antioxidantes 

actuam desta maneira, os chamados enzimáticos catalizam ou aceleram reacções químicas que 

utilizam substratos que por sua vez reagem com os RL. 

Das numerosas classificações dos antioxidantes, pode-se adoptar a que os divide em: 

exógenos ou antioxidantes que ingressam através da cadeia alimentar e endógenos que são 

sintetizados pela célula. 

Cada antioxidante possui uma afinidade para um determinado RL ou para vários. A 

vitamina E, o betacaroteno e o licopeno actuam num meio lipossolúvel da célula e a sua absorção 

e transporte estão muito vinculados com a dos lípidos. A vitamina E é considerada a mais 

importante protectora das moléculas lipídicas. 

Vitamina C: neutraliza o oxigénio singlete, captura radicais hidroxilos, captura anião hiperóxido 

e regenera a forma oxidada da vitamina E. 

Vitamina E: neutraliza o oxigénio singlete, captura radicais livres hidroxilos, neutraliza peróxidos 

e captura o anião superóxido. 

Betacaroteno (pró-vitamina A): neutraliza o oxigénio singlete. 
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VITAMINA C 

 

Também conhecida como ácido ascórbico, é uma vitamina hidrossolúvel que se 

caracteriza por ser uma potente dadora de electrões. Ao ceder um electrão às hidrolases, ajuda a 

manter o ferro no seu estado reduzido, deste modo, facilita a sua localização no sitio activo desta 

enzima, com o qual evita a formação de iões hidroxilo e contribui para a produção de moléculas 

de colagénio estáveis à temperatura corporal. 

A vitamina C, reforça a imunidade aumentando o número de células do sistema 

imunitário e melhorando as suas capacidades de eliminar bactérias e vírus. Esta fixa os radicais 

livres e regenera o potencial antioxidante da vitamina E depois de esta ter reagido com radicais 

livres.  

A vitamina C é necessária para a produção de colagénio, a substância do tipo “cimento” 

intercelular que dá estrutura aos músculos, tecidos vasculares, ossos e cartilagens. A vitamina C 

também contribui para a saúde dos dentes e gengivas e auxilia na absorção do ferro a partir da 

dieta. É também necessária para a síntese dos ácidos biliares.4  

No olho humano existe uma elevada concentração de vitamina C. A sua acção protectora 

contra a apoptose tem sido documentada, e previne rupturas no ADN. 

No epitélio pigmentar da retina, a vitamina C faz diminuir o número de fagossomas. Isto é 

um bom indicador do bom funcionamento celular; sabe-se que as células que apresentam um 

maior número de fagossomas têm mais dificuldades para a eliminação dos dejectos celulares. 

Embora, ainda não tenha sido possível provar, crê-se que tem uma acção preventiva para 

a DMI, especialmente associada a outras vitaminas e suplementos. 

 

VITAMINA E 

 

A vitamina E é uma vitamina lipossolúvel essencial, cujos componentes são representados 

por derivados metílicos do tocol e do tocotrienol, no entanto a mais importante é a do alfa-

tocoferol que se incorpora nas membranas celulares. Tem a faculdade de converter o superóxido, 

o radical hidroxilo e outros radicais em formas menos reactivas, mediante o aporte de um ião de 
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hidrogénio. Contudo não se conhece a sua interacção com enzimas, e dado que a maior parte das 

vitaminas a têm, é interessante destacar que a sua função como antioxidante se tem demonstrado 

mediante métodos de estequiometria, nos quais cada tocoferol reage com dois radicais livres. 

A vitamina E, ajuda a evitar a oxidação da membrana das células pelos radicais livres dos 

ácidos gordos polinsaturados; quanto maior a ingestão de gorduras polinsaturadas, mais vitamina 

E é necessária para evitar a oxidação. Assim, a vitamina E compete com os ácidos gordos 

polinsaturados na obtenção de radicais livres, de tal maneira que mantém a estabilidade dos 

compostos estruturais nas membranas celulares. 

A retina pode apresentar uma quantidade importante de vitamina E. Esta quantidade 

aumenta com a idade, o que indica que poderá haver um aumento da produção de radicais livres 

em idades avançadas. 

A vitamina E desempenha um importante papel no transporte electrónico, e através de um 

mecanismo de protecção da biomembrana pelo a-tocoferol exerce o seu principal papel como 

antioxidante. Este mecanismo está baseado na habilidade do alfa-tocoferol em bloquear as 

reacções de oxidação na membrana, onde os tocoferóis efectivamente varrem os radicais 

lipídicos.  

O papel principal da vitamina E é a protecção dos tecidos do corpo de reações que os 

danifiquem (perioxidação) as quais surgem a partir de muitos processos metabólicos normais e 

agentes tóxicos exógenos. Especificamente, a vitamina E: protege as membranas biológicas, tais 

como as encontradas nos nervos, músculos e sistema cardiovascular; ajuda a prolongar a vida dos 

eritrócitos (glóbulos vermelhos) e ajuda o organismo a utilizar a vitamina A de forma óptima  

Existem evidências que indicam que a vitamina E pode ter um papel importante nas 

doenças trombóticas, na prevenção do cancro, na prevenção de doenças cardiovasculares e na 

protecção das lipoproteínas contra a oxidação.4 Em estudos em animais, a vitamina E mostrou 

também ajudar a proteger contra os danos provocados pela poluição ambiental e fumo de 

cigarros.4 
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VITAMINA A 

 

A vitamina A é uma vitamina lipossolúvel, que existe sob duas formas principais na 

natureza – o retinol, presente em fontes animais e certos carotenóides (provitaminas), os quais se 

encontram apenas em fontes vegetais. Os carotenóides são os compostos que dão a vários frutos e 

vegetais a sua cor amarela ou laranja. O carotenóide mais abundante e mais conhecido é o beta-

caroteno. O beta-caroteno é um precursor da vitamina A ou “provitamina A”, porque a sua 

actividade como vitamina A ocorre apenas após a sua conversão para retinol no interior do corpo. 

Uma molécula de beta-caroteno pode ser clivada por uma enzima intestinal específica em duas 

moléculas de vitamina A. 

A vitamina A é sensível à oxidação pelo ar. A perda de actividade é acelerada pelo calor e 

pela exposição à luz. A oxidação das gorduras e dos óleos como a manteiga, a margarina e óleos 

de cozinha, pode destruir as vitaminas lipossolúveis, incluindo a vitamina A.  

A presença de anti-oxidantes, tais como a vitamina E contribui para a protecção da 

vitamina A. O betacaroteno é uma das vitaminas mais estáveis em vegetais. Têm sido 

documentadas perdas pela cozedura de 25%, mas apenas após fervura por um período 

comparativamente longo. 

A vitamina A é essencial para a visão, para um crescimento adequado e para a 

diferenciação dos tecidos.4 

 

GLUTATIÃO 

 

O glutatião também funciona como antioxidante, e a sua presença no olho humano tem 

sido objecto de interessantes estudos, já que pode desempenhar um papel muito importante no 

metabolismo do epitélio pigmentar da retina.  

O glutatião elimina radicais livres, uma vez que se combina com as peroxidases e reage 

com o superóxido e com os aldeídos reactivos que se geram durante a peroxidação lipídica. 

Associa-se o glutatião aos mecanismos que ajudam a manter as reservas corporais da 

vitamina C mediante a redução contínua de dehidroascorbato. Tem-se observado uma certa 
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relação entre as concentrações baixas desta substância e a presença de DMI, o que poderia 

justificar o seu uso como antioxidante para a prevenção desta enfermidade. 

Nas defesas enzimáticas, destaca-se o superóxido dismutase (SOD), que inactiva o O2⎯, o 

glutatião peroxidase (G1Px) e a catalase que actuam sobre o peróxido de hidrogénio (H2O2), 

transformando-o em H2O.24 

Verifica-se assim que a vida em presença do oxigénio molecular requer da existência de 

uma bateria múltipla de defesa contra os diversos RL, que por um lado tende a impedir a sua 

formação e por outro, os neutraliza uma vez formados. Estas defesas actuam em 5 níveis: 

Primeiro nível: consiste em editar a redução univalente do oxigénio mediante sistemas 

enzimáticos capazes de efectuar a redução tetravalente consecutiva sem liberar os intermediários 

parcialmente reduzidos. Isto joga com grande eficiência o sistema citocromo-oxidasa da cadeia 

respiratória mitocôndrial responsável por mais de 90% da redução do oxigénio no organismo 

humano. Afortunadamente, o corpo humano possui a enzima superóxido dismutasa, que controla 

a toxicidade do oxigénio transformando-o em uma forma radical menos perigosa. Em geral, tudo 

consiste num intercâmbio de electrões em que o oxigénio desempenha um papel muito 

importante, já que através das suas espécies reactivas actua como um destabilizador molecular. 

Segundo nível: constituem as enzimas especializadas em captar o radical anião 

superóxido (O2-). 

Terceiro nível: dado por um grupo de enzimas especializadas em neutralizar o peróxido 

de hidrogénio. Entre elas estão a catalase, que se encontra nos peroxisomas e que catalizam a 

reacção de dismutação seguinte: H2O2+H2O→2H2O+O2 

Também nos mamíferos, a glutatião-peroxidase (enzima citoplasmática que contém 

selénio), é a mais importante e cataliza a reacção seguinte: 2GSH+H2O2→GSSG+2H2O  

GSH = glutatião reduzido 

GSSG = glutatião oxidado 

Quarto nível: aqui o radical hidroxilo produzido no ciclo de Haber-Weiss pode ser 

neutralizado pela vitamina E ou alfa-tocoferol, que é um antioxidante efectivo e que pela sua 

hidrofobicidade se encontra nas membranas biológicas donde a sua protecção é particularmente 

importante. Também a vitamina C ou ácido ascórbico é um agente redutor ou dador de electrões e 

reage rapidamente com o radical OH- 
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Uma vez produzido o dano molecular, existe um quinto nível de defesa que consiste na 

reparação. Está demonstrado que os RL são capazes de provocar rupturas da cadeia de DNA e de 

induzir mutagéneses, mas existem mecanismos enzimáticos de reparação que permitem 

restabelecer a informação genética. 

As reacções químicas normais causadas pelo efeito da luz sobre a mácula podem ativar o 

oxigénio e causar lesão macular a longo prazo. Algumas vitaminas e minerais atuam como 

antioxidantes, ou seja, como agentes químicos que trabalham contra esta molécula de oxigénio 

ativada, podendo assim prevenir danos á mácula. Alguns especialistas acreditam que os seguintes 

antioxidantes poderiam ajudar a retardar a degeneração macular e a acção de outros factores de 

envelhecimento: 

- Vitaminas C e E 

- Selénio (mineral) 

- Carotenóides (família dos betacarotenos, em especial vegetais de folhas verdes). 

- Zinco 

A luteína é o antioxidante predominante nos olhos, encontrando-se depositado na retina e 

na mácula, com o principal objectivo de proteger os tecidos da oxidação ao filtrar a luz azul e ao 

destruir os radicais livres.  Descobertas preliminares sugerem que os carotenóides como a luteína 

e a zeaxantina, possam proteger contra a degeneração macular relacionada com a idade.  

Certos estudos observaram que os indivíduos com altas concentrações plasmáticas de pelo 

menos 2 dos 3 antioxidantes (vitaminas E, C), apresentavam um risco menor de adquirir cataratas 

que os indivíduos com valores baixos.  

O zinco, um dos oligoelementos mais comummente encontrados no nosso corpo, existe 

também em concentração elevada no olho, em especial na retina e tecidos que rodeiam a mácula. 

O zinco é necessário para a acção de mais de 100 enzimas e para as reacções químicas da retina. 

É necessária a incorporação no organismo de certos oligoelementos como o cobre, ferro, 

zinco, selénio e magnésio, pois formam parte do núcleo activo das enzimas antioxidantes, que 

intervêm como antioxidantes endógenos. 

Alguns estudos têm demonstrado que certas pessoas idosas têm baixos níveis de cálcio no 

sangue, devido a uma dieta insuficiente ou baixa absorção do zinco. Já que o zinco é importante 
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para a saúde da mácula, alguns médicos pensam que o suplemento de zinco na dieta poderia 

atrasar o aparecimento de degeneração macular. 

Neste estudo, pretendeu-se avaliar a capacidade antioxidante do plasma sanguíneo nas 

vertentes vitamínicas lipossolúveis e hidrossolúveis.  
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III – Objectivos 
 
 
 

III.1 Objectivo Geral 

 

 Identificar os factores de risco de maior influência para o desenvolvimento e 

progressão da DMI. 

Avaliar a visão funcional e o grau de autonomia funcional na execução das 

actividades de vida diária, nas pessoas com DMI.  

 

 

III.2 Objectivos Específicos 

 

a) Determinar a relação entre o grau de DMI e a existência de factores 

característicos das doenças cardiovasculares. 

 

b) Verificar a existência de relação entre o grau de DMI e a capacidade 

antioxidante do plasma sanguíneo. 
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IV – Metodologia 
 

IV.1 – Caracterização do Tipo de Estudo 
 

Realizou-se um estudo quantitativo tipo descritivo, transversal e exploratório. Foram 

utilizados dados numéricos que requererão tratamento estatístico mediante o programa SPSS. Foi 

efectuada uma análise descritiva das variáveis e explorado o grau de visão funcional e a 

autonomia funcional, existente nos indivíduos mais velhos, com reduzida Acuidade Visual por 

DMI, bem como a existência de relação entre o grau de DMI e a capacidade antioxidante 

plasmática e entre o grau de DMI e a existência de factores característicos das doenças 

cardiovasculares. Evidencia-se o facto de que os indivíduos participantes, apenas foram sujeitos a 

um único período de avaliação ao longo do estudo. 

  

IV.2 – População 

 

Foram avaliados os indivíduos com mais 50 anos, que recorreram às consultas de 

Oftalmologia de dois gabinetes privados de Oftalmologia do concelho de Cascais e de Oeiras. 

A convocação para a participação no estudo foi efectuada pela Ortoptista assistente, no 

decurso das consultas de Oftalmologia de rotina, durante o período em que decorreu o estudo; 

sendo que alguns dos indivíduos participantes foram convocados por telefone, mediante a prévia 

análise dos seus processos clínicos.  

 
IV.3 – Definição da Amostra 

 

Foi realizada uma amostragem por conveniência, composta por indivíduos com mais de 

50 anos, com diagnóstico de DMI e reduzida Acuidade Visual, que recorreram às consultas de 

Oftalmologia de dois gabinetes privados de Oftalmologia, do concelho de Cascais e de Oeiras.  

Do total de 50 indivíduos avaliados, 13 foram excluídos, dado não possuírem as 

características definidas para o estudo. Destes, 2 possuíam patologia psiquiátrica com perdas 

cognitivas severas, 3 apresentavam limitações acentuadas ao nível da mobilidade e 8 possuíam 
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diagnóstico de Catarata densa. Em conformidade, foi efectuado o estudo de uma amostra de 37 

indivíduos.  

 

IV.4 – Critérios de Inclusão e Exclusão 

 

Foram incluídos os indivíduos com idade superior a 50 anos, de ambos os sexos, 

residentes nos concelhos de Oeiras e Cascais, com diagnóstico Oftalmológico de DMI e com 

baixa de Acuidade Visual (≤ 5/10) no olho portador de DMI, que não melhorava mediante o 

buraco estenopeico e a correcção óptica do erro refractivo, e com distorção evidente na grelha de 

Amsler. 

Foi igualmente utilizado como critério de inclusão o afirmativo consentimento por parte 

dos indivíduos, para a participação voluntária no estudo ou caso de incapacitação, o 

consentimento dado pelo indivíduo responsável.  

Como factores de não inclusão no estudo, foram considerados a existência de défice 

auditivo acentuado, patologia psiquiátrica (com relevante deterioração cognitiva), a presença de 

limitações na mobilidade e a existência de Cataratas avançadas ou de outras enfermidades 

oftalmológicas com deterioração visual grave.  

  

IIVV..55  ––  CCoonnsseennttiimmeennttoo  IInnffoorrmmaaddoo  
 

Foram fornecidas a todos os indivíduos, as informações sobre as características e os 

objectivos do estudo, bem como algumas instruções relacionadas com a avaliação a que iriam ser 

sujeitos. Foi devidamente explicado a todos os indivíduos que a participação no estudo, 

englobaria o preenchimento de um questionário, sendo posteriormente aplicadas 4 escalas 

avaliativas, e a realização de uma colheita de 5ml de sangue.  

Foi entregue a devida requisição aos indivíduos que consentiram a participação no estudo 

(ver anexos I pág. 127). Nesta constava a data de avaliação bem como algumas informações 

sobre a avaliação a que iriam ser sujeitos. Todos os indivíduos foram avaliados nos gabinetes de 

oftalmologia privados que frequentavam, num período de tempo de aproximadamente um mês 

após a convocação. 
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IIVV..66  ––  PPrroocceeddiimmeennttoo  

  

Como já fora referido anteriormente, realizou-se um estudo descritivo transversal e 

exploratório dado que foi efectuado a caracterização multidimensional da amostra.  

Cada avaliação englobou o preenchimento de uma ficha clínica estruturada em formato de 

questionário, sobre as características sociais, biológicas, mentais e funcionais.  

Foi efectuada a medição do índice de massa corporal (IMC) dos indivíduos da amostra, 

mediante o estudo das características antropométricas através da medição do peso e da altura dos 

indivíduos e calculado, pela divisão do peso pela altura ao quadrado.  

A classificação do IMC dos indivíduos obedeceu aos seguintes critérios estabelecidos de 

acordo com a Organização Mundial de Saúde:  

 

 Quadro 3 – Classificação do IMC segundo a OMS. 

  

  

  

  

 

Procedeu-se também à medição da tensão arterial e à colheita de sangue venoso para o 

estudo da capacidade antioxidante. 

A ordem para a obtenção dos dados foi estruturada de forma sequencial, tendo em conta 

os aspectos de ordem prática relacionados com as diferentes posições a que os indivíduos iriam 

ser sujeitos. Neste âmbito, primeiro foram aplicados o inquérito e as escalas, com o indivíduo 

sentado em frente ao investigador. Seguidamente foi solicitado ao indivíduo que se levantasse, 

tirasse a roupa exterior e os sapatos e se mantivesse de pé, nas posições necessárias para as 

medições antropométricas do peso e da altura.  

Após o indivíduo ter calçado os sapatos, sentou-se numa cadeira elevatória para ser feita a 

medição da acuidade visual, com a sua correcção óptica, mono e binocularmente, para longe e 

para perto, mediante a escala de optótipos de Snellen. Posto isto, foi solicitado que levantasse as 

mangas do seu vestuário de ambos os braços, para se proceder à medição da tensão arterial no 

Condição IMC em Adultos 
Peso abaixo do normal  ] 0 - 18,4] 

Peso normal [18,5 - 24,9] 
Excesso de peso [25 - 29,9] 

Obesidade [≥ 30[  
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braço direito e para a colheita de sangue venoso no braço esquerdo. Cada indivíduo foi submetido 

a um único período de avaliação, sendo que todas as avaliações do estudo foram efectuadas pela 

mesma Ortoptista e Enfermeira. 

Depois das avaliações efectuadas, os inquéritos foram completados relativamente aos 

dados oftalmológicos (grelha de Amsler, oftalmoscopia, estádio e tipo de DMI) mediante a 

consulta individual dos processos clínicos. A realização global da avaliação foi estruturada de 

forma a que os parâmetros antropométricos, nomeadamente o peso e a altura; a tensão arterial e a 

colheita sanguínea fossem realizadas pela Enfermeira, enquanto que a aplicação do questionário, 

das escalas, a medição da acuidade visual e a consulta do processo clínico fosse efectuada pela 

Ortoptista. 

  

Inquérito 

 
O preenchimento do documento designado por ficha clínica, foi efectuado mediante uma 

entrevista onde constou questões referentes a dados de identificação pessoal (nome, data de 

nascimento, sexo, residência, estado civil), profissão, contactos, raça, nível de escolaridade, 

classe social. Seguidamente o indivíduo foi questionado quanto à presença de deficit auditivo, 

limitações na orientação e mobilidade, antecedentes pessoais sistémicos e oftalmológicos, 

antecedentes familiares sistémicos, tendo sido efectuadas perguntas caracterizadoras da dieta 

alimentar. 

No inquérito registaram-se também os dados antropométricos e os valores da pressão 

arterial. Questionou-se sobre o número de cigarros e bebidas com cafeína consumidos por dia. 

Para avaliar o tabagismo teve-se em conta a proposta da OMS que estabelece o critério de: 

nenhum, menos de 10 cigarros, de 10 a 20 cigarros e mais de 20 por dia. Em relação ao consumo 

de cafeína estabeleceram-se duas categorias considerando como referência a ingestão de quatro 

ou mais taças ou unidades de refresco por dia que contenham este princípio activo (café, bebidas 

com cafeína e chá), o que suporíamos ao redor de 350 mg diários de cafeína.51 
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Número de cigarros   - nenhum 

            - <10 

            - 10 – 20 

            - > 20 

Consumo de cafeína  - ≥ 350 mg 

           - < 350 mg.51 

 

Para além dos hábitos tabágicos, os indivíduos foram questionados quanto ao índice de 

exposição solar a que eram sujeitos, a habitual protecção aos raios ultravioleta e às actividades 

visuais diárias, mediante a escala Activities of Daily Vision Scale (ADVS).  

Para o estudo do índice de exposição solar a que os indivíduos eram sujeitos, estabeleceu-

se a seguinte classificação em 4 níveis: 

- nível 0 – ausente exposição solar 

- nível 1 – exposição solar ligeira 

- nível 2 – exposição solar moderada 

- nível 3 – exposição solar elevada 

As perguntas referentes às variáveis estudadas, foram desenvolvidas e estruturadas com 

base em questões utilizadas em estudos internacionais sobre essas mesmas variáveis. 

Na ficha clínica registou-se também os dados referentes à análise lipídica (colesterol total, 

triglicéridos, colesterol HDL, LDL e VLDL) mediante a observação das análises sanguíneas 

recentes, trazidas pelos indivíduos, tendo sido estas solicitadas aquando da marcação da 

avaliação. O objectivo deste registo consistiu em registar o padrão dos lípidos séricos nos 

pacientes com DMI.  

Constatou-se porém em algumas das análises lipídicas, que não se encontravam todos os 

parâmetros de colesterol definidos, pelo que apenas se procedeu posteriormente o estudo do 

colesterol total e dos triglicéridos, dado que foram estes os únicos dados que se encontraram 

sempre registados. 
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Para além de se ter determinado em todos os indivíduos a função visual mediante a escala 

Activities of Daily Vision Scale, foi efectuada uma breve avaliação do estado mental, mediante o 

MMSE para despiste de deteriorações cognitivas que pudessem enviesar os dados do estudo.  

A classificação da função visual foi efectuada segundo o seguinte critério de pontuação na 

escala de AVDS: 

- > 50 função visual normal 

- [25 – 50] função visual baixa 

- [25 – 12,5] função visual fraca 

- [12,5 – 0] função visual muito fraca 

 

Para avaliação da autonomia funcional, realizaram-se questões sobre as actividades 

básicas de vida diária (através da escala de Barthel), como a higiene pessoal, as dejecções e 

micções, o uso do vaso sanitário, a passagem da cadeira para a cama, a deambulação, a 

alimentação, o banho, o vestuário e a mobilidade em relação às escadas, e sobre as tarefas de 

autonomia instrumental (de acordo com a escala de Lawton e Brody). Em conformidade, os 

indivíduos foram questionados sobre a capacidade para usar o telefone, para fazer compras, para 

preparar as refeições, para realizar as tarefas domésticas, para lavar a roupa, para usar meios de 

transporte, bem como a sua capacidade de gerir assuntos económicos e a sua responsabilidade em 

relação à sua medicação. 

 

Avaliação Oftalmológica 

 
A avaliação centrou-se fundamentalmente na Acuidade Visual. A acuidade visual é a 

medida em Oftalmologia de avaliação que se utiliza tanto na clínica como na investigação. 

Normalmente na prática clínica a acuidade visual é medida segundo o teste de Snellen, contudo 

na medicina actual, a medição dos resultados de qualquer intervenção inclui cada vez mais a 

medição desta intervenção na qualidade de vida do paciente 7, facto que justificou a necessidade 

de para além da medição da acuidade visual, se ter avaliado a visão funcional mediante a ADVS. 

A acuidade visual foi medida através dos optótipos de Snellen, em condições de 

iluminação fotópicas com a correcção óptica habitual. Esta medição foi efectuada mono e 
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binocularmente para a visão ao longe a uma distância de 6 metros e para a visão de perto a uma 

distância de aproximadamente 30/33cm. Depois da avaliação da acuidade visual melhor corrigida 

e após se ter finalizado as restantes medições do estudo, os restantes dados oftalmológicos foram 

retirados do processo clínico dos indivíduos. 

Assim, registou-se os resultados da Grelha de Amsler, da exploração oftalmoscópica, do 

estádio da doença consoante o grau de alteração oftalmoscópica, bem como o tipo de DMI. 

O grau de alteração oftalmoscópica dos pacientes com DMI foi estabelecido para cada 

olho em separado segundo uma modificação da escala utilizada no estudo multicêntrico de 

enfermidades oculares associadas à idade. Neste sistema de graduação definiu-se 6 estádios. O 

grau 0 não contempla a existência de lesões maculares. No grau 1 se define pela presença de 

menos de 10 drusens duros na mácula. À medida que se aumenta a gravidade dos achados 

maculares, sendo os graus 4 e 5 as formas clássicas de DMI (atrofia geográfica dos epitélio 

pigmentar da retina e maculopatia exsudativa respectivamente). Para a avaliação global se 

determinou a soma do valor obtido em cada olho. 

 

Sistema de graduação da DMI (modificado do Age-related Eye Disease Study) 

Estádio 0  → Ausência de lesões no pólo posterior 

Estádio 1  → Drusens maculares pequenas duras (≤10), sem alterações pigmentares. 

Estádio 2  →  Drusens maculares pequenas duras (>10), drusens intermédios (≤10), ou 

alterações pigmentares relacionadas com a DMI. 

Estádio 3  →  Drusens intermédios (>10) ou qualquer número de drusens moles. 

Estádio 4  → Atrofia geográfica, com ou sem atingimento do centro da mácula. 

Estádio 5  → DMI exsudativa (incluindo os desprendimentos serosos do epitélio pigmentar da 

retina ou qualquer outro sinal de membrana neovascular coroideia ou subretiniana). 

 

Os estádios 0 e 1 consideram-se estádios iniciais da doença, os 2 e 3 são considerados 

estádios moderados, enquanto que os estádios 4 e 5 corresponderão a estádios avançados. A 

avaliação do estádio da DMI segundo esta classificação foi efectuada pelo médico oftalmologista 

no decurso da consulta de oftalmologia, tendo os respectivos dados sido posteriormente 

consultados e registados nos questionários pela Ortoptista. 
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Colheitas sanguíneas 

 
Para avaliar a capacidade antioxidante, determinou-se a quantidade total de vitaminas 

hidrossolúveis e lipossolúveis existentes no plasma sanguíneo. Foi efectuada uma colheita 

endovenosa de 5ml de sangue de cada indivíduo, no braço esquerdo nas veias da região do 

sangradouro. O sangue foi colocado em tubos de colheita que possuíam um anti-coagulante, 

nomeadamente o K3EDTA. As colheitas de sangue foram transportadas no próprio dia da 

colheita para um laboratório onde foram analisadas. 

Os intervalos de normalidade da capacidade antioxidante hidro e lipossolúvel do plasma 

sanguíneo, foram obtidos mediante a análise do plasma de indivíduos dadores de sangue de uma 

amostra aleatória, do banco de sangue de uma população Portuguesa considerada saudável. As 

colheitas foram efectuadas no ano de 2006, tendo sido cedidas pelo Instituto Português do 

Sangue. 
 
 

IV.7 – Formulação de Hipóteses 

 

Para dar resposta aos objectivos específicos definidos formularam-se as seguintes 

hipóteses de investigação: 

 

Hipótese a) – Existe relação entre o grau de DMI e a existência de factores característicos 

das enfermidades cardiovasculares. 

Hipótese b) – Existe relação entre o grau de DMI e a capacidade antioxidante do plasma.  
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IV.8 – Variáveis 

 

As variáveis dependentes:  

Autonomia funcional, que inclui as actividades relacionadas com tarefas de cuidados 

pessoais e tarefas de adaptação ao meio ambiente, sendo uma variável qualitativa discreta medida 

numa escala nominal. 

Função visual variável qualitativa discreta medida numa escala ordinal. 

Capacidade antioxidante do sangue, variável quantitativa contínua medida numa escala 

métrica. 

Factores de risco cardiovasculares, mediante a caracterização das enfermidades 

cardiovasculares presentes nos indivíduos com DMI, sendo uma variável qualitativa discreta, 

medida numa escala nominal. 

 

As variáveis independentes:  

Grau de DMI variável qualitativa discreta medida numa escala ordinal. 
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V – Tratamento Estatístico 
 

O tratamento estatístico dos dados e a análise dos mesmos foi efectuado mediante o 

programa SPSS versão 13 e compreendeu duas partes essenciais. Na primeira, foi realizada a 

análise descritiva dos dados, enquanto que na segunda foi feita a inferência estatística para a 

população. 

Procedeu-se ao estudo da relação entre o grau de DMI e as seguintes variáveis: tensão 

arterial, níveis de colesterol e a capacidade antioxidante hidrossolúvel e lipossolúvel do plasma. 

O estudo destas relações foi efectuado mediante o teste qui-quadrado (X²) de independência, para 

um α (nível de significância) de 0,05, isto é, para um grau de confiança de 95%. 

No teste qui-quadrado (X²) de independência foram formuladas hipóteses para verificar a 

existência de associação entre duas varáveis, tendo-se estabelecido a hipótese nula H0 e a 

hipótese alternativa H1 da seguinte forma:  

 

H0: As variáveis são independentes 

H1: As variáveis são não independentes 

 

Para verificar qual das hipóteses era válida foi aplicada a seguinte estatística de teste: 

 

X²0 = Qui-quadrado 

X²(r-1)(c-1);1-α = Qui-quadrado tabelado  

 

Estatística de teste: 

Se o X²0 >= X²(1), rejeita-se a hipótese nula 

  Se o X²0 <  X²(1), não se rejeita a hipótese nula, ou 

Valor – p ≤ α; rejeita-se a Ho   

    Valor – p = P(X² ≥ X²0) 
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Para aplicação do teste X²0 é necessário que as frequências esperadas sejam ≥ a 5, sem 

quaisquer reservas; ou que a percentagem de células da tabela com frequências esperadas não 

ultrapasse os 20%. Contudo, quando não são respeitadas as condições de aplicabilidade para o 

teste qui-quadrado, não se torna possível aplicar o teste X²0 e quando se está perante uma tabela 

de 2x2, o teste alternativo a aplicar é o teste exacto de Fisher.  

No presente estudo como não eram respeitadas essas condições de aplicabilidade para o 

teste qui-quadrado aplicou-se teste exacto de Fisher. 

No caso de constatação de associação entre as variáveis tornou-se pertinente avaliar o 

grau de correlação entre as mesmas. Para tal foi necessário calcular o coeficiente de correlação, 

representado por Rxy e definido pela expressão: 

yx

xy
xy SS

S
R =   , isto é, a divisão da covariância pelo produto dos desvios padrão das duas 

variáveis, tomando o coeficiente de correlação valores no intervalo [-1; 1]. 
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VI – Métodos de Recolha de Dados para o Estudo 

 
A Ficha Clínica, onde constam os dados sócio-demográficos, a avaliação das 

características antropométricas nomeadamente o peso, a altura, e o índice de massa corporal, a 

pressão arterial, com referência às queixas subjectivas de problemas auditivos e de mobilidade, 

bem como a caracterização dos antecedentes pessoais sistémicos, e Oftalmológicos e dos 

antecedentes familiares. Nesta ficha clínica foi efectuada também, uma caracterização sumária da 

dieta, no que confere à regularidade de consumo dos alimentos, incluindo a ingestão de bebidas 

como o álcool, o chá e o café, bem como o consumo do tabaco, para além do índice de exposição 

solar habitual e utilização ou não de protecção contra a radiação ultravioleta (ver anexo II 

pág.130). Nesta mesma ficha clínica foram anotados os valores da medição da acuidade visual e 

dos restantes dados do processo Clínico. 

A escala MMSE (ver anexo III pág.136). 

A adaptação da escala Activities of Daily Vision Scale (ADVS) para avaliação da visão 

funcional  

Para avaliar a autonomia funcional foram aplicadas as seguintes escalas: 

Escala de Barthel para avaliação das AVD (ver anexo IV pág.138). 

Escala de Lawton e Brody para avaliação das AIVD (ver anexo V pág.140). 

 

A Colheita endovenosa de 5ml de sangue de cada indivíduo, para avaliar a capacidade 

antioxidante, lipo e hidrossolúvel no plasma. 
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VII – Resultados 

  
Na amostragem por conveniência realizada, obteve-se uma amostra com 37 indivíduos de 

acordo com os critérios de exclusão definidos. 

 

Distribuição da Idade por Escalões Etários 
 

Verificou-se que a idade dos indivíduos variou entre os 54 e os 93 anos de idade. A média 

de idades era de 76,87 (77 anos) com um desvio padrão de 8,91. Salienta-se a existência de um 

número significativo de pessoas com 76 anos nomeadamente 3 indivíduos o que constitui a moda 

da distribuição. Verificou-se também que na grande maioria dos indivíduos, cerca de 15, a idade 

estava compreendida entre os 73,5 e os 80 anos, correspondendo a 41% dos indivíduos da 

amostra. 

Tabela 1 – Distribuição da amostra por escalões etários. (Ver gráfico no anexo VI pág.142). 
 

Escalões Etários Frequência % % Acumulada 

[54 - 60,5] 1 2,7 2,7 
[60,5 - 67] 4 10,8 13,5 
[67 - 73,5] 5 13,5 27,0 
[73,5 - 80] 15 40,5 67,6 
[80 - 86,5] 7 18,9 86,5 
[86,5 - 93] 5 13,5 100 

Total 37 100  
 

Tabela 2 – Medidas estatísticas da variável idade em anos 
 

Nº Total 37 
Média 76,86 

Mediana 77 
Moda 76 

Desvio padrão 8,91 
Variância 79,45 
Amplitude 39 

Minimo 54 
Máximo 93 
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Distribuição do peso dos indivíduos 
 

O estudo da variável peso realizou-se com o âmbito de obter os dados necessários para a 

determinação do índice de massa corporal dos indivíduos. 

Verificou-se que o peso dos indivíduos variou entre os 49 e os 114kg, sendo o valor 

médio de 70,32kg com um desvio padrão de 14,68. Constatou-se um número significativo de 

indivíduos com 66kg (4 pessoas) constituindo a moda desta distribuição. 

 

Tabela 3 – Medidas estatísticas da variável peso em Kilogramas 

 

Nº Total 37 
Média 70,32 

Mediana 66 
Moda 66 

Desvio padrão 14,68 
Amplitude 65 

Minimo 49 
Máximo 114 

 
 

Distribuição da altura dos indivíduos 
 

Tal como na variável peso, o estudo da variável altura efectuou-se também, de forma a 

obter os dados necessários para a determinação do índice de massa corporal dos indivíduos, 

tendo-se constatado que a altura média dos indivíduos da amostra era de 1,61m, sendo a altura 

mais baixa registada de 1,43m e a mais alta de 1,89m. 
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Tabela 4 – Medidas estatísticas da variavel altura em metros 

 

Nº Total 37 
Média 1,60 

Mediana 1,60 
Moda 1,57 

Desvio padrão 0,11 
Amplitude 0,46 

Minimo 1,43 
Maximo 1,89 

 
Distribuição do Índice de Massa Corporal (IMC) 

 
Em relação ao IMC constatou-se que a média dos valores foi de 27,32 correspondendo à 

classificação de excesso de peso. Nenhum dos indivíduos da amostra apresentava um peso abaixo 

do normal. Verificou-se de acordo com os dados do IMC, que 17 indivíduos (45,9%) 

apresentavam um peso normal, que 10 indivíduos (27%) encontravam-se com excesso de peso e 

que igualmente 10 indivíduos (27%) possuíam obesidade moderada. Neste âmbito a maioria dos 

indivíduos da amostra (54%) apresentavam um peso acima do ideal. 

 

Tabela 5 – Distribuição da amostra segundo o IMC. (Ver gráfico no anexo VII pág.142). 

 

IMC Frequência % % Acumulada

18,5 - 24,9 17 45,9 45,9 
25 - 29,9 10 27 73 

> a 30 10 27 100 
Total 37 100  
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Tabela 6 – Medidas estatísticas da variável IMC 
 

Nº Total 37 
Média 27,32 

Mediana 25,60 
Moda 23 

Desvio padrão 5,22 
Amplitude 25,07 

Minimo 21 
Maximo 46,07 

 

Distribuição da variável Sexo 
 

Verificou-se que a maioria dos indivíduos era do sexo feminino correspondendo a 64,9% 

(24 indivíduos) enquanto que do sexo masculino eram apenas 13 indivíduos, correspondendo a 

35,1%. 

Tabela 7 – Distribuição da amostra segundo o sexo. (Ver gráfico no anexo VIII pág.142). 

 

SEXO Frequência % % Acumulada 
FEMININO 24 64,9 64,9 

MASCULINO 13 35,1 100 
TOTAL 37 100  

 

Distribuição da variável Raça 

 
Quanto à raça, constatou-se que todos os 37 indivíduos da amostra eram da raça 

caucasiana. 

 

Distribuição da variável nível de Escolaridade 

 
Através dos dados fornecidos, verificou-se que cerca de 59,5% dos indivíduos da amostra 

não tinham a escolaridade obrigatória completa, seguido de 16,2% dos indivíduos que tinham a 
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RESULTADOS MMSE

2

37

] 0 - 20[

[ 20 - 30]

escolaridade obrigatória. Salienta-se que o número de indivíduos analfabetos era mais elevado em 

relação ao número de indivíduos com formação superior. 

 

Tabela 8 – Distribuição da amostra por nível de escolaridade. (Ver gráfico no anexo IX pág.143). 

 

Nível de Escolaridade Frequência % 
Analfabeto 5 13,5 

Esc. Obrig. Incompleta 22 59,5 
Esc. Obrigatória 6 16,2 

Formação superior 4 10,8 
Total 37 100 

 

Distribuição dos resultados MMSE 
 

A breve avaliação do estado mental dos indivíduos da amostra, através do MMSE, foi 

realizada como método de selecção dos indivíduos da amostra, em conformidade com os critérios 

de exclusão definidos. Neste âmbito 2 indivíduos apresentaram um resultado no MMSE inferior a 

20, (não tendo sido incluídos na amostra), enquanto que os restantes 37 indivíduos constituintes 

da amostra obtiveram um resultado superior a 22 e superior a 20 no caso dos analfabetos.  

 

Gráfico 1 – Resultados do MMSE 
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Distribuição do Índice de Exposição Solar 
 

A maioria dos indivíduos era sujeito a uma exposição solar elevada (nível 3) 

correspondendo a 62,2% dos sujeitos da amostra, constituindo a moda desta distribuição. 

Seguidamente o nível de exposição solar mais referido a que os indivíduos eram sujeitos foi o 2 

com 18,9% dos indivíduos, o que corresponde a uma exposição solar moderada. 

 

Tabela 9 – Distribuição da amostra segundo a exposição solar. (Ver gráfico no anexo X pág.143). 

 

Exp. Solar Frequência % % Acumulada
Ausente 4 10,8 10,8 
Ligeira 3 8,1 18,9 

Moderada 7 18,9 37,8 
Elevada 23 62,2 100 

Total 37 100  

 

Tabela 10 – Medidas estatísticas da variável exposição solar 

 

Nº Total 37 

Moda Exp. elevada 

 

Distribuição dos meios de protecção para a radiação UV 

 
Cerca de 35,1% dos indivíduos não usavam protecção para a radiação UV e 27% usavam 

óculos de sol como meio de protecção. 
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Tabela 11 – Distribuição da amostra segundo a protecção UV. (Ver gráfico no anexo XI 

pág.143). 

PROTECÇÃO UV Frequência % % Acumulada 

sem protecção 13 35,1 35,1 
chapéu 6 16,2 51,4 

óculos de sol 10 27 78,4 
chapéu e óculos de sol 8 21,6 100 

Total 37 100  
 

Distribuição dos Antecedentes Familiares 

 
Verificou-se que 16 indivíduos (41%) não possuíam antecedentes familiares, enquanto 

que 8 indivíduos (20,5%) possuíam antecedentes de hipertensão arterial e diabetes e 6 (15,4% dos 

indivíduos) tinham antecedentes familiares apenas de hipertensão arterial. 

 

         Tabela 12 – Distribuição da amostra segundo os antecedentes familiares. 

 

Antecedentes Familiares Frequência % % Acumulada 
sem antecedentes 16 43,2 43,2 

diabetes 4 10,9 54,1 
HTA e diabetes 8 21,6 75,7 

cancro 2 5,4 81,1 
DMI 1 2,7 83,8 
HTA 6 16,2 100 
Total 37 100  

 

Distribuição dos Estados Refractivos 
 

Grande parte dos indivíduos 51,4% (19 indivíduos), eram hipermetropes e astigmatas, 

seguido de 27% (10 indivíduos) que eram apenas hipermetropes. 
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Tabela 13 – Distribuição da amostra por estados refractivos. (Ver gráfico no anexo XII pág.144). 
 

Estados Refractivos Frequência % % Acumulada 
miopes 2 5,4 5,4 

hipermetropes 10 27 32,4 
miopes e astigmatas 6 16,2 48,6 

hipermetropes e astigmatas 19 51,4 100 

Emetropes 0 0 100 

Total 37 100  
 
 

Distribuição dos Antecedentes Oftalmológicos 

 
Verificou-se que 18 indivíduos (48,6%) possuíam cataratas incipientes, enquanto que 7 

indivíduos (18,9%) não apresentavam quaisquer antecedentes oftalmológicos. 

 

Tabela 14 – Distribuição da amostra segundo os antecedentes oftalmológicos. (Ver gráfico no 

anexo XIII pág.144). 

 

Antecedentes Oftalmológicos Frequência % % Acumulada 
Retinopatia 6 16,2 16,2 
Glaucoma 2 5,4 21,6 

Cataratas inicipientes 18 48,6 70,3 
Pseudoafáquicos 4 10,8 81,1 

Sem alt. oftalmológicas 7 18,9 100 
Total 37 100  

 

Distribuição dos Hábitos Alimentares 

 
Quanto aos hábitos alimentares, e de acordo com a informação dada pelos indivíduos da 

amostra, verificou-se que 27% dos indivíduos não ingeria leite e 43,2% dos indivíduos ingeria 

leite mais do que três vezes por semana. Constatou-se que 37,8% dos indivíduos não ingeria 

iogurtes. 
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Quanto à ingestão de peixe, cerca de 37,8% dos indivíduos ingeria uma a três vezes por 

semana e 32,4% ingeria mais do que três vezes por semana. 

Cerca de 37,8% dos indivíduos ingeria carne menos de uma vez por semana e 29,7% 

ingeria carne entre uma a três vezes por semana. 

Cerca de 43,2% dos indivíduos ingeriam gorduras animais, menos de uma vez por semana 

e 35,1% dos indivíduos ingeriam gorduras vegetais menos de uma vez por semana e 32,4% dos 

indivíduos não ingeria este tipo de gorduras. 

Verificou-se que 62% dos indivíduos referiu ingerir legumes e verduras mais do que três 

vezes por semana. Constatou-se que 43,2% dos indivíduos ingeria uma a três vezes por semana 

grãos e cerca de 40,5% dos indivíduos referiu ingerir pão/cereais/farelos mais do que três vezes 

por semana. 

Cerca de 56,7% dos indivíduos referiu ingerir fruta mais do que três vezes por semana e 

cerca de 45,9% dos indivíduos referiu ingerir menos de uma vez por semana ovos. Para além 

disso cerca de 43,2% dos indivíduos referiu ingerir doces menos de uma vez por semana. 
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Tabela 15 – Distribuição da amostra segundo os hábitos alimentares. (Ver gráfico no anexo XIV 

pág.145). 

Frequência de 
Consumo Alimentos 

não 
ingere <1x/sem 1-3x/sem >3x/sem 

 
 

Total 

leite 10 7 4 16 37 
iogurtes 14 5 9 9 37 

peixe 5 6 14 12 37 
carne 4 14 11 8 37 

gorduras animais 9 16 3 9 37 
gorduras vegetais 12 13 7 5 37 

legumes e verduras 2 0 12 23 37 
grãos 4 11 16 6 37 

pães/cereais/farelos 1 9 12 15 37 
frutas 1 3 12 21 37 
ovos 15 17 5 0 37 
doces 3 16 10 8 37 

 

Distribuição da Autonomia nas Actividades Básicas de Vida Diária 

 
Verificou-se que 57% dos indivíduos eram dependentes e que 43% eram independentes 

na execução das actividades básicas de vida diária. 

 

Tabela 16 – Distribuição da amostra segundo a autonomia nas actividades básicas de vida diária. 

(Ver gráfico no anexo XV pág.145). 

 

AUTONOMIA Frequência % % Acumulada 
INDEPENDENTES 16 43,2 43,2 

DEPENDENTES 21 56,8 100 
TOTAL 37 100  
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Distribuição da Autonomia nas Actividades Instrumentais de Vida Diária 
 

 
Constatou-se que 73% dos indivíduos eram dependentes e que 27% eram independentes 

na realização das actividades instrumentais de vida diária. 

Tabela 17 – Distribuição da amostra segundo a autonomia nas actividades instrumentais de vida 

diária. (Ver gráfico no anexo XVI pág.146). 

 

AUTONOMIA Frequência % % Acumulada 

INDEPENDENTES 10 27 27 

DEPENDENTES 27 73 100 

Total 37 100  
 

Distribuição do Estádio da DMI 

 
Cerca de 59,5% dos indivíduos possuía um grau de DMI avançado, enquanto que 40,5% 

dos indivíduos possuía um estádio moderado da doença. 

 

Tabela 18 – Distribuição da amostra segundo o grau de DMI. (Ver gráfico no anexo XVII 

pág.146). 

GRAU DE DMI Frequência % % Acumulada 

MODERADO 15 40,5 40,5 

AVANÇADO 22 59,5 100 

Total 37 100  
 

Para descrever detalhadamente o grau de DMI existente nos indivíduos da amostra, nos 

diferentes escalões etários, elaborou-se a seguinte tabela:   
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Tabela 19 – Distribuição dos escalões etários dos indivíduos da amostra em função do grau de 

DMI 

GRAU DE DMI ESCALÕES 
ETÁRIOS AVANÇADO MODERADO
[54 - 60,5[ 1 0 
[60,5 – 67[ 3 1 
[67 - 73,5[ 1 4 
[73,5 – 80[ 9 6 
[80 - 86,5[ 4 3 
[86,5 - 93] 4 1 
TOTAL 22 15 

 

Constatou-se que no escalão etário dos 73,5 aos 80 anos que compreende um maior 

número de indivíduos, 6 indivíduos possuíam uma grau moderado da doença e 9 um grau 

avançado. Tendo-se verificado também que nos três escalões com idades mais avançadas, os 

indivíduos possuíam predominantemente um grau de DMI avançado. 

 

Distribuição do tipo de DMI 

 
Constatou-se que cerca de 22 indivíduos da amostra (59%), possuíam DMI atrófica, 

enquanto que 15 (41%) possuíam DMI exsudativa. O tipo atrófico constituiu o padrão 

predominante, correspondendo este à moda da distribuição. 
 
Tabela 20 – Distribuição da amostra por tipo de DMI. (Ver gráfico no anexo XVIII pág.146). 
 

Tipo de DMI Frequência % % 
Acumulada 

Atrófica 22 59,5 59,5 
 

Exsudativa 15 40,5 100 

 
Total 37 100  
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Tabela 21 – Medidas estatísticas da variável tipo de DMI 
 

Nº Total 37 
Moda Atrófica 

 
Distribuição da Acuidade Visual no olho mais “afectado” pela DMI 

 
Cerca de 32,4% dos indivíduos possuíam uma acuidade visual no pior olho com DMI, 

inferior ou igual 0,05, seguido de 18,9% dos indivíduos que possuíam uma acuidade visual de 

0,5. 

Tabela 22 – Distribuição da acuidade visual no pior olho 
        

AV Frequência % % Acumulada
≤0,05 12 32,4 32,4 

0,1 2 5,4 37,8 
0,2 4 10,8 48,6 
0,3 6 16,2 64,9 
0,4 6 16,2 81,1 
0,5 7 18,9 100 

Total 37 100  
 

Distribuição da Acuidade Visual no olho são ou menos “afectado” pela DMI 
 

Verificou-se que 18,9% dos indivíduos possuía uma acuidade visual no melhor olho de 

0,7 e 0,5. 
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Tabela 23 – Distribuição da acuidade visual no olho com melhor visão 

 
AV Frequência % % Acumulada
0,05 2 5,4 5,4 
0,1 2 5,4 10,8 
0,2 3 8,1 18,9 
0,3 4 10,8 29,7 
0,4 3 8,1 37,8 
0,5 7 18,9 56,8 
0,6 1 2,7 59,5 
0,7 7 18,9 78,4 
0,8 2 5,4 83,8 
0,9 3 8,1 91,9 
1 3 8,1 100 

Total 37 100  
 

Distribuição da Acuidade Visual Binocular 
 

Constatou-se que 18,9% dos indivíduos possuía uma acuidade visual binocular de 0,5 e de 

0,1. 

Tabela 24 – Distribuição da acuidade visual binocular 
 

AV Frequência % % Acumulada
0,05 1 2,7 2,7 
0,1 7 18,9 21,6 
0,2 5 13,5 35,1 
0,3 4 10,8 45,9 
0,4 5 13,5 59,5 
0,5 7 18,9 78,4 
0,6 6 16,2 94,6 
0,7 2 5,4 100 

Total 37 100  
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Distribuição da Função Visual 

 
Cerca de 43,2% dos indivíduos possuía uma função visual baixa e 29,7% dos indivíduos 

possuía uma função visual muito fraca. Salienta-se que 2 indivíduos da amostra possuíam uma 

função visual normal, sendo estes usuários de ajudas visuais ópticas e/ou electrónicas. 

 
Gráfico 2 – Distribuição da Função Visual. (Ver tabela no anexo XIX pág.147). 

 

FUNÇÃO VISUAL
NORMAL

5% MUITO FRACA
30%

FRACA
22%

BAIXA
43%

MUITO FRACA

FRACA

BAIXA

NORMAL

 
 

A distribuição da função visual em função do grau de DMI existente nos indivíduos da 

amostra pode ser verificada mediante o seguinte gráfico: 
 

Gráfico 3 – Distribuição da Função Visual em função do Grau de DMI. (Ver tabela no 

anexo XX pág.147). 
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Como se pode constatar, a maior parte dos indivíduos que possuíam uma função visual 

muito fraca, tinham um grau avançado de DMI.  

Para além da análise geral, tornou-se pertinente realizar a análise do desempenho em cada 

uma das sub-escalas da escala AVDS, nomeadamente da condução nocturna, da condução diurna, 

das tarefas que requerem a visão para longe e a visão para perto, e das actividades com 

deslumbramento. 

 
Distribuição da Função Visual para a Condução Nocturna 

 

Observou-se que cerca de 83,8% dos indivíduos possuía uma função visual muito fraca 

para a realização da condução nocturna. 
 

Gráfico 4 – Distribuição da Função Visual para a Condução Nocturna. (Ver tabela no 
anexo XXI pág.147). 

 

Função visual para a Condução Nocturna

3% 11%
3%

83%
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Distribuição da Função Visual para a Condução Diurna 
 

Constatou-se que cerca de 70,2% dos indivíduos da amostra possuíam uma função visual 

muito fraca para a condução diurna. 
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Gráfico 5 – Distribuição da Função Visual para a Condução Diurna. (Ver tabela no anexo 
XXII, pág.148). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Distribuição da Função Visual para as tarefas de Visão ao Longe 

 
Verificou-se que cerca de 35,1% dos indivíduos possuía uma função visual baixa para as 

tarefas de visão ao longe. 

 
Gráfico 6 – Distribuição da Função Visual para as tarefas de Visão ao Longe. (Ver tabela 

no anexo XXIII pág.148). 
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Distribuição da Função Visual para as tarefas de Visão ao Perto 

 
Cerca de 40,5% dos indivíduos possuía uma função visual baixa para o desempenho de 

tarefas de visão ao perto, seguido de 37,8% dos indivíduos da amostra que possuía uma função 

visual muito fraca. 

Função Visual para a Condução Diurna

0%

19%
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70%
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Gráfico 7 – Distribuição da Função Visual para as tarefas de Visão ao Perto. (Ver tabela 
no anexo XXIV pág.148). 
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Distribuição da Função Visual para as tarefas com Deslumbramento 
 

Constatou-se deste modo que 46% dos indivíduos da amostra possuía uma função visual 

muito fraca para o desempenho de tarefas com deslumbramento. 

 
Gráfico 8 – Distribuição da Função Visual para as tarefas com Deslumbramento. (Ver 

tabela no anexo XXV pág.148). 
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Distribuição do consumo de Álcool 
 

Cerca de 51,4% dos indivíduos não consumia bebidas alcoólicas. 
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Gráfico 9 – Distribuição da amostra segundo o consumo de álcool. (Ver tabela no anexo 

XXVI pág.149). 

CONSUMO DE BEBIDAS ALCÓOLICAS
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Distribuição do consumo de Chá 

 

Para o estudo do consumo regular de Chá, definiu-se um consumo 4 taças, sendo de 

aproximadamente 350mg, e para mais de 4 taças um consumo superior a 350mg. 

Cerca de 64,9% dos indivíduos consumia menos de 350mg de chá diariamente. 
 

Gráfico 10 – Distribuição do consumo de Chá. (Ver tabela no anexo XXVII pág.149). 
 

CONSUMO DE CHÁ
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35%
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> 350 mg

 
 

Distribuição do consumo de Café 
 

Para o estudo do consumo regular de Café e tal como no estudo do consumo de chá, 

definiu-se um consumo 4 taças, sendo de aproximadamente 350mg, e para mais de 4 taças um 

consumo superior a 350mg. 

Cerca de 66,7% dos indivíduos consumia menos de 350mg de café por dia. 
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Gráfico 11 – Distribuição do consumo de Café. (Ver tabela no anexo XXVIII pág.149). 
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Distribuição do consumo de bebidas com Cafeína 

 

Para o estudo do consumo regular de bebidas com cafeína e tal como no estudo do 

consumo de chá e café, definiu-se um consumo 4 taças, sendo de aproximadamente 350mg, e 

para mais de 4 taças um consumo superior a 350mg. 

Cerca de 86,5% dos indivíduos consumia menos de 350mg de bebidas com cafeína por 

dia. 

Gráfico 12 – Distribuição do consumo de bebidas com cafeína. (Ver tabela no anexo 

XXIX pág.149). 

CONSUMO DE BEBIDAS COM CAFEÍNA
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Distribuição do consumo de Tabaco 

 
 Cerca de 73% dos indivíduos nunca consumiram tabaco e 24,3% dos indivíduos eram ex-

fumadores. 
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Gráfico 13 – Distribuição do consumo de tabaco. (Ver tabela no anexo XXX pág.150). 
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Distribuição das Morbilidades Sistémicas 
 

Cerca de 46% dos indivíduos possuíam hipertensão arterial e hipercolesterolémia e 24,3% 

eram apenas hipertensos. 

 

Gráfico 14 – Distribuição da amostra segundo as morbilidades sistémicas. (Ver tabela no 

anexo XXXI pág.150). 
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Estudo da relação entre os factores característicos das doenças 
cardiovasculares e o grau de DMI 

 
De acordo com o estudo realizado da distribuição das morbilidades sistémicas, a 

hipertensão arterial e a hipercolesterolémia foram os factores de risco cardiovasculares com 

maior predominância nos indivíduos da amostra. 

Neste âmbito e para dar resposta ao objectivo específico proposto, procedeu-se ao estudo 

da relação entre a tensão arterial e grau de DMI e seguidamente estudou-se relação entre os níveis 

de colesterol e o grau de DMI. 

Verificou-se que dos indivíduos hipertensos, 43,2% possuíam um grau de DMI avançado 

e que 40,5% possuíam um grau de DMI moderado, sendo que os indivíduos normotensos 

possuíam predominantemente um grau de DMI avançado, correspondendo a 16,2% dos 

indivíduos da amostra. Constata-se assim que existe uma grande percentagem de indivíduos 

hipertensos com um grau de DMI avançado. 

 

Tabela 25 – Distribuição da tensão arterial em função do grau de DMI. (Ver gráfico no 

anexo XXXII pág.150). 
 

Tensão Arterial  
Hipertenso Normotenso

Total 

Freq. 15 0 15 
Freq. 

esperada 12,6 2,4 15,0 moderada 

% Total 40,5% 0% 40,5% 
Freq. 16 6 22 
Freq. 

esperada 18,4 3,6 22,0 

Grau 
DMI

avançada 

% Total 43,2% 16,2% 59,5% 
Freq. 31 6 37 
Freq. 

esperada 31 6 37 Total 

% Total 83,8% 16,2% 100% 
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Para verificar a existência de relação entre o grau da DMI e a tensão arterial, aplicou-se o 

teste qui-quadrado de independência para um grau de confiança de 95%, tendo-se verificado que 

existe relação entre as variáveis grau de DMI e a Tensão Arterial (ver anexo XXXIII pág.151). 

Em conformidade e para determinar o grau de relação entre as duas variáveis determinou-

se o coeficiente de correlação Ф de Pearson, tendo-se verificado que existe uma associação 

positiva importante entre o grau de DMI e a tensão arterial. Deste modo é possível depreender 

que existe uma forte tendência para que os indivíduos com DMI hipertensos possam vir a 

desenvolver quadros avançados de DMI (ver anexo XXXIV pág.152). 

Quanto aos níveis de colesterol e o grau de DMI, observou-se que 14 indivíduos (37,8%) 

eram hipercolesterolémicos e tinham um grau de DMI avançado e que 10 indivíduos (27%) eram 

hipercolesterolémicos e tinham um grau de DMI moderado. Salienta-se que cerca de 8 indivíduos 

da amostra (21,6%) tinham um grau de DMI avançado e tinham níveis normais de colesterol. 

 

Tabela 26 – Distribuição do Grau de DMI em função dos níveis de colesterol. (Ver 

gráfico no anexo XXXV pág.152). 

 

Níveis de Colesterol Grau DMI 
 Elevados Normais

Total 

Freq. 10 5 15 
Freq. 

esperada 9,7 5,3 15,0 Moderada 

%  Total 27,0% 13,5% 40,5% 
Freq. 14 8 22 
Freq. 

esperada 14,3 7,7 22,0 Avançada 

% Total 37,8% 21,6% 59,5% 
Freq. 24 13 37 
Freq. 

esperada 24,0 13,0 37,0 Total 

% Total 64,9% 35,1% 100% 
 

Para avaliar a existência de possível relação entre o grau da DMI e os níveis de colesterol, 

foi aplicado o teste qui-quadrado de independência para um grau de confiança de 95%, tendo-se 
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verificado que não existe relação entre as variáveis grau de DMI e os níveis de colesterol (ver 

anexo XXXVI pág.152).  

Deste modo é possível sugerir que, o facto dos indivíduos com DMI serem 

hipercolesterolémicos, não significa necessariamente que venham a desenvolver um grau 

avançado da doença, ou seja a hipercolesterolémia nos indivíduos com DMI não constitui um 

potencial risco para o desenvolvimento de quadros avançados de DMI.  

 
 

Distribuição da Capacidade Antioxidante hidrossolúvel do plasma 
 

 
  O intervalo de normalidade para capacidade antioxidante (CA) hidrossolúvel plasmática 

de acordo com a informação fornecida é de [50 – 70 µg/ml]. 

 
Tabela 27 – Distribuição da capacidade antioxidante hidrossolúvel do plasma.(Ver gráfico 

no anexo XXXVII pág.154). 

CA-HIDROSSOLÚVEL Freq. % 
[0 - 33,2[ 16 43,2 

[33,2 - 66,4[ 9 24,3 
[66,4 - 99,6[ 7 19 

[99,6 - 132,8[ 3 8,1 
[132,8 - 166,0[ 1 2,7 
[166,0 - 199,2] 1 2,7 

TOTAL 37 100 
 

Observou-se que 16 indivíduos (43,2%) possuíam valores, de capacidade antioxidante 

hidrossolúvel, muito baixos e inferiores a 33,2µg/ml. 

Constatou-se que o valor médio da CA-hidrossolúvel é 52,07µg/ml estando este valor 

dentro dos parâmetros de normalidade, sendo o desvio padrão de 44,074. Verifica-se que o valor 

mínimo da capacidade antioxidante hidrossolúvel registado foi de 0µg/ml, enquanto que o valor 

máximo foi de 199µg/ml. Verificou-se também mediante a análise do percentil 50, que 50% dos 

indivíduos possuía valores de capacidade antioxidante iguais ou inferiores a 36,1µg/ml, sendo 

estes valores baixos em relação ao intervalo de normalidade. 
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Tabela 28 – Medidas estatísticas para a capacidade antioxidante hidrossolúvel em μg/ml. 

Nº total  37 
Média  52,07 

Mediana  36,10 
Moda  0,00 

Desvio padrão  44,07 
Variância  1942,54
Amplitude  199,00 

Minimo  0,00 
Maximo  199,00 

25 20,40 
50 36,10 Percentis 
75 76,05 

 

Embora o intervalo de normalidade para os valores de capacidade antioxidante 

hidrossolúvel seja entre 50 e 70µg/ml, consideram-se situações de défice vitamínico para valores 

inferiores a 50 µg/ml. 

A maioria dos indivíduos da amostra, cerca de 21 (56,7%), possuía valores de CA-

hidrossolúveis inferiores aos parâmetros normais, enquanto que 16 indivíduos (43,2%) possuíam 

valores normais. 

 

Tabela 29 – Distribuição da capacidade antioxidante hidrossolúvel em função do défice 

vitamínico. (Ver gráfico no anexo XXXVIII pág.154). 

 

CA-hidrossolúvel 
µg/ml Freq. % 

<50 21 56,7 
>=50 16 43,2 
total 37 100 

 

Do total de 21 indivíduos com valores baixos de capacidade antioxidante hidrossolúvel, 

14 possuíam um grau de DMI avançado e 7 um grau moderado da doença. 

 



                                                                                                                     Autonomia Funcional nos Indivíduos com DMI: Avaliação Multifactorial 

104 
 

Tabela 30 – Distribuição dos valores baixos de capacidade antioxidante hidrossolúveis em 

função do grau de DMI. (Ver gráfico no anexo XXXIX pág.154). 

 

GRAU DMI CA-Hidrossolúvel
avançada moderada total 

< 50 µg/ml 14 7 21 
 

Constatou-se que dos 21 indivíduos com valores de capacidade antioxidante 

hidrossolúveis inferiores ao intervalo de normalidade, 14 deles possuíam um grau avançado da 

doença e 7, um grau moderado de DMI. Dos indivíduos que apresentavam valores de capacidade 

antioxidante hidrossolúveis normais, 8 possuíam um grau moderado e 8, um grau avançado da 

doença. 

 

Tabela 31 – Distribuição do grau de DMI em função da capacidade antioxidante 

hidrossolúvel. 

 

CA hidrossolúvel
µg/ml  

<= 50 >= 50 

Total 
 

Freq. 7 8 15 
Freq. 

esperada 8,5 6,5 15,0 moderada

% Total 18,9% 21,6% 40,5% 
Freq. 14 8 22 
Freq. 

esperada 12,5 9,5 22,0 

Grau 
DMI 

avançada

% Total 37,8% 21,6% 59,5% 
Freq. 21 16 37 
Freq. 

esperada 21,0 16,0 37,0 Total 

% Total 56,8% 43,2% 100,0% 
 

Para verificar a existência de possível relação entre o grau da DMI e capacidade 

antioxidante hidrossolúvel do plasma efectuou-se o estudo das variáveis através do teste qui-

quadrado de independência para um grau de confiança de 95%. 
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Constatou-se porém, que não existe relação entre as variáveis grau de DMI e a capacidade 

antioxidante hidrossolúvel do plasma (ver anexo XL pág.155). 

Em conformidade depreende-se que o facto dos indivíduos possuírem valores baixos de 

capacidade antioxidante hidrossolúvel no plasma, não implica necessariamente que venham a 

desenvolver DMI em grau avançado, ou seja, os indivíduos com DMI poderão conter uma 

quantidade de vitaminas hidrossolúveis no plasma baixa, normal ou alta, independentemente do 

grau da doença. 

 
 

Distribuição da Capacidade Antioxidante lipossolúvel do plasma 
 

 
O intervalo de normalidade para a capacidade antioxidante lipossolúvel plasmática de 

acordo com a informação fornecida é de [0,050 – 0,070µg/ml]. 

Cerca de 25 indivíduos (67,6%) possuíam valores de capacidade antioxidante lipossolúvel 

ligeiramente superior aos valores do intervalo de normalidade, constatando-se que apenas 6 dos 

indivíduos (16,2%) possuíam valores baixos. 

 

Tabela 32 – Distribuição da capacidade antioxidante lipossolúvel do plasma.(ver gráfico 

no anexo XLI pág.156). 

CA-LIPOSSOLÚVEL Freq. % 
[0 - 0,025[ 3 8,1 

[0,025 - 0,05[ 3 8,1 
[0,05 - 0,075[ 2 5,4 
[0,075 - 0,1[ 25 67,6 
[0,1 - 0,125[ 3 8,1 

[0,125 - 0,15] 1 2,7 
TOTAL 37 100 

 
Constatou-se que o valor médio da CA-lipossolúvel é de 0,076µg/ml, sendo um valor 

ligeiramente superior aos valores considerados normais, com um desvio padrão de 0,03. O valor 

mínimo da capacidade antioxidante lipossolúvel registado foi de 0µg/ml, enquanto que o valor 

máximo foi de 0,147µg/ml. Pôde verificar-se também mediante a análise do percentil 50, que 
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50% dos indivíduos possuía valores de capacidade antioxidante iguais ou inferiores a 

0,082µg/ml, sendo estes valores normais de acordo com o intervalo de normalidade. 

 
Tabela 33 – Medidas estatísticas para a capacidade antioxidante lipossolúvel em μg/ml 

 

Nº total  37 
Média  0,076 

Mediana  0,083 
Moda  0,078 

Desvio padrão  0,030 
Variância  0,000 
Amplitude  0,147 

Minimo  0,000 
Maximo  0,147 
Percentis 25 0,075 

 50 0,083 
 75 0,092 

 

Embora o intervalo de normalidade para os valores de capacidade antioxidante 

lipossolúvel seja entre 0,050 e 0,070µg/ml, consideram-se situações de défice vitamínico para 

valores inferiores a 0,050 µg/ml. 

A maioria dos indivíduos da amostra, 31 indivíduos (83,8%) possuía valores de CA-

lipossolúveis normais de acordo com o intervalo de normalidade, enquanto que 6 indivíduos 

(16,2%) possuíam valores inferiores aos parâmetros normais. 

 

Tabela 34 – Distribuição da capacidade antioxidante lipossolúvel em função do défice 

vitamínico. (ver gráfico no anexo XLII pág.156). 

 

CA-LIPOSSOLÚVEL % Freq. 
< 0,050µg/ml 16,2 6 

>= 0,050µg/ml 83,8 31 
TOTAL 100 37 
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Para verificar a existência de associação entre o estádio da DMI e capacidade antioxidante 

lipossolúvel do plasma aplicou-se o teste qui-quadrado de independência. 

Constatou-se que dos 6 indivíduos com valores de capacidade antioxidante lipossolúveis 

inferiores ao intervalo de normalidade, 3 deles possuíam um grau avançado da doença e 3 um 

grau moderado de DMI. Dos indivíduos 31 que apresentava valores de capacidade antioxidante 

lipossolúveis normais, 12 possuíam um grau moderado e 19 um grau avançado da doença. 
 
 

Tabela 35 – Distribuição do grau de DMI em função da capacidade antioxidante lipossolúvel. 
 

CA lipossoluvel  
<=0,050 >= 0,050

Total 

Freq. 3 12 15 
Freq. 

esperada 2,4 12,6 15,0 moderada

% Total 8,1% 32,4% 40,5% 
Freq. 3 19 22 
Freq. 

esperada 3,6 18,4 22,0 

Grau 
DMI 

avançada

% Total 8,1% 51,4% 59,5% 
Freq. 6 31 37 
Freq. 

esperada 6,0 31,0 37,0 Total 

% Total 16,2% 83,8% 100,0% 
 

Constatou-se mediante o teste qui-quadrado de independência para um grau de confiança 

de 95%, que não existe relação entre as variáveis grau de DMI e a capacidade antioxidante 

lipossolúvel do plasma (ver anexo XLIII pág.157). Em conformidade depreende-se que 

quantidade de vitaminas lipossolúveis no plasma nos indivíduos com DMI pode ser baixa, normal 

ou alta, não exercendo qualquer influência sobre grau da doença. 
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Quadro 4 – Quadro resumo dos resultados do estudo 

 

Factores de risco estudados Com implicações na DMI Sem implicações na DMI 

Idade avançada *  

Sexo feminino *  

Raça caucasiana *  

Exposição solar elevada *  

Ausente protecção UV *  

IMC elevado *  

Hipertensão arterial *  

Hipercolesterolémia *  

História familiar  * 

Hábitos alimentares  * 

Cafeína  * 

Álcool  * 

Tabaco  * 

Níveis elevados de colesterol e os níveis de capacidade antioxidante hidro e lipossolúveis do 

plasma não revelaram ser factores implicados na evolução para graus avançados da DMI 

Confirmou-se que a hipertensão arterial é um factor de risco que predispõe a progressão 

da DMI para graus avançados 
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VIII – Discussão 

 
A degenerescência macular relacionada com a idade (DMI), é descrita como sendo uma 

patologia oftalmológica que se desenvolve em indivíduos com idade superior a 60 anos.18  

Neste estudo com uma amostra de 37 indivíduos com diagnóstico de DMI, verificou-se 

que a grande maioria dos indivíduos possuía uma idade superior a 70 anos, o que vem evidenciar 

o facto desta patologia afectar essencialmente os indivíduos muito idosos (ver pág.79). Em 

conformidade, num estudo AREDS de 2004, sobre os factores de risco na DMI avançada, a idade 

média dos participantes com DMI foi de 70 anos. Assim, a idade é o factor de risco mais 

importante na DMI, dado que com o aumento da idade, aumenta o risco de desenvolver DMI.17 

Em coerência com a maioria dos estudos sobre a DMI, constatou-se que esta se manifesta 

com predominância no sexo feminino e na raça caucasiana (ver pág. 82). Referenciando o estudo 

do parágrafo anterior, foram de igual modo avaliadas mais mulheres do que homens e eram 

predominantemente (96% - 98%) da raça caucasiana. É sabido que as mulheres tendem a viver 

mais anos, contudo os indivíduos que vivem mais anos têm um maior risco de desenvolverem 

DMI. De acordo com alguns estudos o sexo feminino possui um maior risco de desenvolver 

DMI, principalmente para as faixas etárias mais idosas.17 

Em relação à raça, a baixa incidência de DMI na raça negra, comparada com a caucasiana 

é consistente com outras observações anteriores, onde referenciam que a perda de visão mediante 

a neovascularização coroideia é raramente observada nos indivíduos de raça negra, atendendo a 

características oculares.17  

A melanina coroideia tem sido a possível hipótese para o efeito protector no epitélio 

pigmentar da retina, fotorreceptores e na membrana de Bruch, talvez através de um efeito 

antioxidante, ou pela capacidade de absorção dos raios luminosos que lesam as camadas 

posteriores da retina.10 

Contudo, na maioria dos estudos onde se incluía negros e caucasianos, existiam muito 

poucos negros com DMI para examinar a razão para estas diferenças raciais. Porém, é sabido que 

a incidência de DMI neovascular em negros é muito baixa, e isto não é um facto insignificante.10 

A grande maioria dos indivíduos da amostra apenas tinham realizado alguns anos de 

escolaridade não tendo portanto completado a escolaridade obrigatória, sendo estes dados 
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coerentes com o estudo AREDS, em que praticamente todos os indivíduos do estudo apenas 

tinham realizado poucos anos de escolaridade formal.10     

O MMSE, demonstrou ser um instrumento de avaliação e de selecção muito importante 

para garantir a veracidade e seriedade dos dados fornecidos ao longo da investigação, uma vez 

que permitiu evitar a participação de indivíduos com défices cognitivos, que mediante erros de 

comunicação poderiam enviesar os dados do estudo. Dos vários estudos consultados, em nenhum 

deles foi utilizado o MMSE para a avaliação do estado mental.  

Para avaliar a história familiar da doença, os indivíduos foram questionados quanto aos 

seus antecedentes familiares, contudo apenas um indivíduo referenciou ter conhecimento da 

existência de DMI em seus parentes. Porem é importante salientar, que alguns dos indivíduos do 

estudo não se recordavam desse facto, ou referenciavam que os seus parentes tinham falecido 

antes de atingirem os 60 anos de idade. Apesar disto, para determinar o carácter familiar da 

doença, o estudo genético teria sido o mais indicado, o que não foi realizado dado não ter sido 

este o objectivo do estudo. Apesar de não se ter encontrado nesta amostra resultados 

significativos, existe uma considerável evidência da ocorrência de DMI em várias famílias, o que 

sugere que existe uma base genética para esta condição.  

Inclusivamente, vários estudos têm demonstrado que a existência de história familiar de 

DMI, constitui um risco aumentado para o desenvolvimento da doença.17 

A grande maioria dos indivíduos da amostra era hipermetropes e astigmatas. Possuíam 

simultaneamente para além da DMI, cataratas incipientes, o que seria de esperar considerando a 

idade da maioria dos indivíduos (ver pág. 85 e 86). Comparativamente com os dados do estudo 

AREDS, os indivíduos eram predominantemente míopes e possuíam opacidade do cristalino.10 

 Na maioria dos indivíduos a acuidade visual obtida no olho mais afectado, era inferior ou 

igual a 0,05. Tendo-se constatado consequentemente que os indivíduos da amostra possuíam 

predominantemente um grau DMI avançado, salientando-se que foi nos indivíduos mais idosos 

que se verificaram os estádios mais avançados da doença. O tipo de DMI predominante nos 

indivíduos da amostra foi a atrófica. 

Mediante os resultados obtidos pela escala de actividades visuais de vida diária (AVDS), 

verificou-se que a grande maioria dos indivíduos da amostra possuía uma função visual baixa, e 

muito fraca, o que significa que a DMI conduz a uma redução acentuada da capacidade de 
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desempenho das actividades visuais diárias (ver pág. 88). Verificou-se no entanto que 2 dos 

indivíduos da amostra apresentavam uma função visual normal, apesar do estádio avançado da 

DMI e da baixa acuidade visual, facto este devido ao uso regular de ajudas técnicas, 

nomeadamente de auxiliares ópticos e não ópticos. Apesar da fraca expressão desta situação, 

pode depreender-se a especial importância da reabilitação nos grandes ambliopes, neste caso por 

DMI, mediante a adaptação de ajudas técnicas que possam optimizar a retina funcional e por sua 

vez minimizar a incapacidade visual existente.  

Num estudo realizado por Cahill 8, mediante a aplicação da AVDS, em indivíduos com 

DMI, verificou-se que os indivíduos com visão mais baixa, revelavam mais dificuldades em 

desempenhar a maioria das tarefas diárias dependentes da visão.  

De igual modo, pode constatar-se de acordo com os dados obtidos, que os indivíduos com 

um grau mais avançado da doença, e consequentemente com uma visão mais baixa, apresentavam 

maior dificuldade na execução das tarefas visuais de vida diária.  

Constatou-se inclusivamente através da análise de cada sub-escala que a grande maioria 

dos indivíduos da amostra, possuíam uma função visual muito fraca para o desempenho da 

condução nocturna, da condução diurna e para a realização de tarefas com deslumbramento e 

possuíam uma função visual baixa para as tarefas que requeriam a visão de longe e a visão ao 

perto (ver pág. 94 – 96).  

Em conformidade, com um estudo elaborado por Scilley 59, constatou-se que a condução 

nocturna e as tarefas com deslumbramento são as actividades visuais de maior dificuldade para os 

indivíduos com DMI. Enquanto que Mangione 36, verificou que os resultados obtidos para a 

condução diurna, para as tarefas de visão ao perto e para as actividades com deslumbramento 

estavam correlacionadas com a severidade da DMI. 

Slakter & Stur 64, verificaram que a uma baixa função visual está associado ao aumento 

do risco de quedas e à ocorrência de fracturas. Para além disto, defendem que os indivíduos com 

DMI, experimentam uma profunda redução da sua qualidade de vida e da performance das tarefas 

visuais diárias. 

Em resposta ao objectivo geral proposto, verificou-se que a maioria dos indivíduos eram 

dependentes quer na realização das actividades básicas como nas actividades instrumentais de 
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vida diária. Constatou-se porém, um maior número de indivíduos dependentes para as actividades 

instrumentais de vida diária, comparativamente com as actividades básicas (ver pág. 88 e 89). 

 Este facto permite depreender que nos indivíduos com baixa acuidade visual central e 

baixa função visual motivada pela DMI, a incapacidade faz-se sentir maioritariamente com a 

perda de autonomia para a execução das actividades instrumentais da vida diária. Em suma, os 

indivíduos com DMI vivenciam primeiramente a perda de autonomia para as tarefas 

instrumentais e posteriormente nos estádios mais avançados da doença, as tarefas básicas de vida 

vão-se tornando também comprometidas. 

Segundo Covert 14, num estudo sobre qualidade de vida e avaliação económica da saúde 

na DMI, referenciam que a baixa de visão por DMI conduz a alterações ocupacionais, como 

perda de mais tempo no trabalho, perda de emprego, necessidade de cuidadores constantes 

(familiares, amigos e ajuda de profissionais), bem como alterações acentuadas na capacidade 

funcional dos indivíduos que afectam as actividades de vida diária. 

Relativamente aos hábitos alimentares, grande parte dos indivíduos da amostra referiu 

ingerir leite nas proporções ideais, apesar de não consumirem iogurtes. Regularmente ingeriam 

peixe, e com menor frequência consumiam carne. Consumiam em baixas quantidades gorduras 

animais e vegetais, ovos e doces, e ingeriam em grandes quantidades legumes, verduras, grãos, 

pães, cereais, farelos e frutas (ver pág. 88). De acordo com a informação fornecida pelos 

indivíduos, constatou-se que os seus hábitos alimentares se centravam na ingestão de alimentos 

ricos em vitaminas A, C e E, sendo estas vitaminas antioxidantes. 

Embora os hábitos alimentares dos indivíduos da amostra permitissem um bom aporte de 

vitaminas hidrossolúveis, verificou-se que independentemente da ingestão de frutos e vegetais a 

capacidade antioxidante hidrossolúvel era baixa para a grande maioria dos indivíduos. Este facto 

permite depreender que apesar da ingestão regular de alimentos ricos em vitamina C, pode não 

ocorrer no organismo a total absorção para a manutenção das defesas antioxidantes exógenas 

hidrossolúveis, uma vez que absorção intestinal de nutrientes como as vitaminas, pode tornar-se 

comprometida com o avançar da idade e/ou com a ocorrência de afecções intestinais que causem 

má absorção, como por exemplo a doença de Crohn, entre outras.  

Para além disso, a composição dos alimentos é um factor importante, dado que as 

diferenças na preparação dos alimentos, a variedade de alimentos, os produtos enlatados e 
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possíveis aditivos alimentares, podem limitar e até mesmo eliminar a quantidade de vitaminas 

presentes nos alimentos. Num estudo The Blue Mountais Eye Study, elaborado por Smith 65, não 

se verificou a existência de associação significativa entre a DMI em estádio inicial ou avançado, 

e a ingestão de uma dieta combinada de alimentos com carotenóides, zinco ou vitaminas C e A 

ou mediante o uso de suplementos.  

Num outro estudo mais recente The Blue Mountais Eye Study, em que foi avaliado a 

ingestão de antioxidantes na incidência de maculopatia relacionada com a idade, não encontraram 

associação significativa, ou nenhuma evidência consistente do efeito protector da ingestão de 

antioxidantes com a incidência de DMI inicial, e sugeriram que o consumo de antioxidantes 

através da dieta ou por suplementos vitamínicos para uma dosagem usual, não têm qualquer 

influência no curso da DMI.18  

Contudo, dietas ricas em gorduras têm sido relacionadas com o risco elevado de DMI; 

uma dieta rica em ácidos gordos saturados e o conseguinte aumento dos lipidos séricos ocasiona 

alterações estruturais no EPR. Sanchis comprovou a existência de níveis séricos diminuídos de 

antioxidantes junto com o aumento dos produtos de peroxidação lipídica em pacientes com 

DMI.58 

Quanto ao consumo de cafeína, verificou-se que a grande maioria dos indivíduos da 

amostra não consumiam com regularidade café, chá ou bebidas com cafeína (ver pág. 97). Em 

conformidade pode-se sugerir que a cafeína não constitui um factor de risco preponderante para o 

desenvolvimento da DMI. Num estudo The Beaver Dam Eye Stuy 71, descobriu-se que os homens 

tendem a consumir mais café e bebidas com cafeína do que as mulheres, e que para ambos os 

sexos o consumo de café e de bebidas com cafeína diminui com o avançar da idade.  

Para além disso, e de acordo com os resultados obtidos no estudo, estes autores 

verificaram que o consumo de café ou de cafeína, não está associado ao desenvolvimento de 

DMI, nem de drusas moles ou de alterações pigmentares. 

Em relação ao consumo de álcool, cerca de 51,4% dos indivíduos não ingeria álcool, e os 

restantes indivíduos da amostra, não tinham uma ingestão elevada (ver pág. 96). Na presença 

destes dados não suficientemente conclusivos, não é possível associar o consumo de álcool como 

um factor de risco para o desenvolvimento da DMI. Num estudo prospectivo, realizado por Ajani 
2, sugeriu-se a não existência de uma apreciável associação entre o referido consumo de álcool e 
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o subsequente risco de DMI em 12 anos de seguimento. Em conformidade, num estudo The Blue 

Mountains Eye Study, não foi possível confirmar a associação entre o consumo elevado de álcool 

e o elevado risco de DMI avançada.70 

 De igual forma, num estudo elaborado por Knudtson 30, não foi verificado uma 

associação consistente entre a quantidade de consumo de cerveja, vinho ou licores e a incidência 

ou progressão da DMI. 

Não se verificou na nossa amostra que o consumo de tabaco, constituí-se um factor de 

risco preponderante, dado que a grande maioria dos indivíduos nunca foram consumidores de 

tabaco (ver pág. 98). Estes resultados apresentam-se concordantes com os encontrados no estudo 

The Beaver Dam Eye Study de 2003,71 onde não foi encontrada uma relação significativa entre o 

consumo de tabaco e a prevalência de atrofia geográfica e inclusivamente estabeleceram uma 

relação adversa com a DMI neovascular. Contudo, os dados do estudo EUREYE, por 

Chakravarthy 11, permitiram observar a associação entre a DMI e a antecedência de consumo de 

tabaco, e inclusive confirmar a associação entre o tabaco e as manifestações tardias da DMI.  

Num dos estudos AREDS de 2004,10 verificou-se que os indivíduos fumadores com maior 

número de anos de consumo, tinham um elevado risco de desenvolver DMI neovascular e de 

atrofia geográfica central. De igual modo, num estudo elaborado por Fraser-Bell 19, foi 

encontrada uma associação significativa entre o fumo dos cigarros com ambas as formas iniciais 

e avançadas de DMI.  

O fumo dos cigarros pode afectar o pigmento luteo da mácula, que pode aumentar o stress 

oxidativo e danificar a microcirculação coroideia, supondo-se que todos estes mecanismos 

estejam envolvidos na patogénese da DMI.10 Contudo, segundo a mesma fonte, estes resultados 

não constituem uma evidência definitiva que parar de fumar, previne o desenvolvimento de DMI 

avançada, apesar disso a população deve ser alertada para não fumar, dado o conhecimento dos 

significativos efeitos adversos que o tabaco tem para a saúde.  

Quanto ao índice de exposição solar, verificou-se que a grande maioria dos indivíduos era 

habitualmente sujeita a uma exposição solar elevada, categorizada como nível 3, quer em 

ambientes exteriores como também interiores (ver pág. 84). Este facto poderá dever-se à 

localização geográfica dos indivíduos, nomeadamente no litoral, na costa marítima da linha de 

Cascais, onde a incidência de sol é abundante. Para além disso, grande parte dos indivíduos não 
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tinha por hábito o uso de meios de protecção solar (óculos sol, chapéu). Esta situação aliada a 

uma habitual exposição solar elevada, permite sugerir que exposição à luz solar, pode contribuir 

para o desenvolvimento da DMI, constituindo um potencial factor de risco.  

Em concordância com os dados referidos, num estudo sobre a degeneração retiniana por 

dano oxidativo, verificou-se a exposição de ratos a uma luz constante resultou na 

degenerescência dos fotorreceptores, o que é devido em parte pelo dano oxidativo.12 É sabido que 

a exposição luminosa é uma importante via de stress oxidativo para os fotorreceptores, tendo a 

exposição luminosa sido exposta a extensos estudos. 

Os fotorreceptores degeneram quando expostos a uma luz intensa por breves períodos ou 

por luz menos intensa mas por períodos prolongados. O dano oxidativo tem sido implicado na 

degenerescência da retina induzida pela luz, suspeitando-se deste modo que o dano oxidativo 

possa ter um papel importante na patogenia da DMI. Num estudo AREDS segundo Clemons 10, 

porém, não se encontrou associação estatística significativa entre a exposição solar e a incidência 

de DMI neovascular ou atrofia geográfica. É difícil medir com exactidão a quantidade de 

exposição luminosa ao longo da vida de um indivíduo e é possivelmente devido a este factor que 

tem ocorrido alguma inconsistência nos resultados de estudos de vários autores a cerca da 

influência da exposição solar no desenvolvimento da DMI. 

Foram realizados cinco estudos epidemiológicos para investigar a relação entre a 

exposição solar e o risco de desenvolver DMI. Três destes estudos de caso-controlo não 

verificaram uma associação significativa. Os estudos de coorte contudo, detectaram um aumento 

significativo do risco de DMI associado com elevada exposição solar acumulada ao longo da 

vida. Em concordância, em um outro estudo de caso-controlo realizado por Belda 5, verificou-se 

que o índice de exposição solar era significativamente mais elevado nos indivíduos com DMI 

comparado com o grupo controlo.   

Quanto ao índice de massa de corporal (IMC), constatou-se que os indivíduos da amostra 

possuíam maioritariamente um IMC elevado, correspondendo ao excesso de peso e a obesidade 

(ver pág. 81 - 82). Em conformidade pode-se sugerir em função dos resultados desta amostra, que 

valores elevados de IMC podem constituir um factor de risco importante na patogenia da DMI. 

Estes dados são coerentes com os resultados obtidos no estudo AREDS, em que foi encontrada 

uma associação entre um elevado índice de massa corporal e um alto risco de desenvolvimento de 
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atrofia geográfica.10 Um outro estudo que avaliou especificamente a progressão desde o estádio 

inicial e/ou moderado para um estádio avançado da DMI, demonstrou também um aumento do 

risco da doença, com um elevado IMC. Este estudo encontrou inclusive a associação entre a 

progressão da DMI e a relação com o perímetro abdominal, utilizando a circunferência da cintura 

como medida da gordura abdominal.  

É importante salientar que apesar dos indivíduos da amostra terem referenciado que os 

seus hábitos alimentares se baseavam em legumes, vegetais e frutas, o índice de massa corporal 

era na maioria dos indivíduos elevado, facto este controverso. Especula-se como provável 

explicação, que a informação indicada pelos indivíduos possa ter sido enviesada, fornecendo-nos 

dados de acordo com o que se preconiza ser uma alimentação saudável.  

Relativamente aos factores de risco cardiovasculares presentes nos indivíduos, verificou-

se que a hipertensão arterial, seguida da hipercolesterolémia constituíram os distúrbios 

cardiovasculares predominantes, estando presente em praticamente todos os indivíduos da 

amostra (particularmente no que confere à hipertensão arterial). Suposto isto, pode-se sugerir que 

a hipertensão arterial e a hipercolesterolémia podem constituir factores de risco importantes para 

a patogenia da DMI. Para além disto, constatou-se que grande parte dos indivíduos hipertensos, 

possuíam um grau de DMI avançado (ver pág. 99 - 100).  

Consequentemente confirmou-se para (P < 0,05), que existe uma forte relação entre a 

tensão arterial e o grau de DMI, podendo-se depreender segundo os dados da amostra que existe 

uma forte predisposição para que indivíduos com DMI hipertensos possam vir a desenvolver 

quadros avançados da doença (ver pág. 100). Em 1998, Smith et al 65, demonstraram que os 

indivíduos hipertensos tinham mais tendência para desenvolver DMI, e que este facto estava 

relacionado com o tempo de existência da hipertensão, na medida em que os indivíduos com 

hipertensão prolongada tinham um risco aumentado de desenvolver DMI. 

Em coerência com os resultados encontrados, num estudo contínuo de 10 anos o Beaver 

Dam Eye Study (2003), a hipertensão sistólica e a pulsação elevada revelou uma forte associação 

com a alta incidência de algumas lesões iniciais da DMI e com o desenvolvimento da DMI 

neovascular.  

Porém, num estudo AREDS segundo Clemons 10, não se encontrou associação estatística 

significativa entre a hipertensão arterial e a incidência de DMI neovascular ou atrofia geográfica. 
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Igualmente, num estudo The Blue Mountains Eye Study, não foi possível confirmar uma 

associação positiva entre a hipertensão arterial e a DMI, observada em outros estudos 

longitudinais.70  

A hipercolesterolémia foi o segundo factor cardiovascular, com maior predominância nos 

indivíduos da amostra, tendo-se constatado que grande parte dos indivíduos 

hipercolesterolémicos, possuíam um grau de DMI avançado. Contudo, não foi possível 

comprovar a relação entre o grau de DMI e os níveis de colesterol, considerando um (P < 0,05) 

(ver pág.101). Mediante estes resultados sugere-se que a existência de níveis de colesterol 

elevados em indivíduos com DMI, não constitui um potencial risco para o desenvolvimento de 

quadros avançados da doença. Contudo, estes resultados são inconsistentes com alguns estudos 

que previamente investigaram esta relação. 

Em conformidade num estudo elaborado por Tan 70, verificou-se que níveis elevados de 

colesterol estavam relacionados com o aumento do risco de desenvolver DMI avançada e atrofia 

geográfica. Em um outro estudo, observou-se uma concentração média de colesterol total sérico 

nos pacientes com DMI estatisticamente superior do que a encontrada no grupo controlo 

(controlo=200; DMI=227).31  

Porém segundo os mesmos autores, resultados de outros estudos ainda não demonstraram 

uma associação consistente entre factores de doença cardiovascular como a hipercolesterolémia e 

a DMI. Deste modo, dado a inconsistência de resultados nos vários estudos, serão necessários 

estudos longitudinais, para clarificar a associação entre o colesterol e a DMI.70 

Quanto à capacidade antioxidante hidrossolúvel presente no plasma, verificou-se que 

grande parte dos indivíduos da amostra possuíam uma baixa quantidade de vitaminas 

hidrossolúveis (vitamina C), relativamente aos intervalos de normalidade (ver pág.102). Embora 

os hábitos alimentares dos indivíduos se baseassem em legumes e verduras ricos em vitamina C, 

não se verificou a existência de níveis normais desta vitamina no organismo. De igual forma, 

apesar de existir um pequeno número de indivíduos da amostra (cerca de 9) que ingeriam 

vitaminas antioxidantes regularmente, possuíam verificou-se porém, que possuíam uma baixa 

capacidade antioxidante hidrossolúvel. 

Constatou-se também que dos indivíduos que possuíam uma capacidade antioxidante 

hidrossolúvel baixa, a maioria possuía um grau avançado de DMI. Porém, não se constatou a 
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existência de relação entre a capacidade antioxidante hidrossolúvel do plasma e o grau de DMI, 

para um (P <0,05) (ver pág.103 - 104). Através desta análise pode-se sugerir que pelo facto dos 

indivíduos com DMI possuírem níveis baixos de vitaminas antioxidantes hidrossolúveis, não 

significa necessariamente que venham a desenvolver um estádio avançado da doença, isto é que 

tenham um risco aumentado de desenvolver DMI avançada. 

Num estudo realizado por Simonelli 63, encontraram que os níveis de vitamina C presentes 

no soro eram significativamente baixos (P <0,05), em indivíduos com DMI avançada e em 

estádio inicial, num grupo de indivíduos italianos. 

Em contrapartida Flood 18, encontraram que a ingestão de vitamina C em altas doses pela 

dieta, ou através de suplementos, estava associada ao aumento do risco de desenvolvimento de 

DMI inicial (drusas, ou anomalias pigmentares). Num estudo prospectivo da Blue Montain Eye 

Study 72, não foi encontrada a redução do risco de desenvolvimento da DMI, em indivíduos que 

ingeriam isoladamente elevadas quantidades de vitamina C na dieta ou mediante o uso de 

suplementos vitamínicos, mas encontraram que uma ingestão acima da média de todos os 

nutrientes, ß-caroteno, vitamina C, vitamina E e zinco estava associada a uma redução de 35% o 

risco de desenvolvimento de DMI.  

No estudo Eye Disease Case-Control Study de 1993,76 verificou-se que baixos níveis 

plasmáticos de vitamina C, estava associado com o aumento do risco de DMI, contudo altos 

níveis não se revelaram com efeito protector. De igual forma, no estudo The Baltimore 

Longitudinal Study of Aging (BLSA), verificou-se um efeito protector não significativo associado 

com elevados níveis de vitamina C no plasma.76 

Relativamente à capacidade antioxidante lipossolúvel existente no plasma dos indivíduos 

da amostra, constatou-se que praticamente todos os indivíduos apresentavam uma quantidade de 

vitaminas lipossolúveis (vitaminas A e E) entre os parâmetros considerados normais. Não foi 

possível constatar a existência de relação entre a capacidade antioxidante lipossolúvel do plasma 

e o grau de DMI, para um (P < 0,05) (ver pág. 106 - 107). Em conformidade, pode-se depreender 

que nos indivíduos com DMI, os níveis de capacidade antioxidante lipossolúvel do plasma não 

são determinantes para o desenvolvimento de um estádio avançado da doença. Uma grande 

variedade de estudos têm examinado a relação entre o uso de suplementos de vitamina E, a sua 
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ingestão através da dieta e os níveis plasmáticos desta vitamina, com o risco de desenvolvimento 

de DMI. 

Em conformidade com os resultados obtidos, num estudo de caso controlo The Baltimore 

Longitudinal Study of Aging (BLSA) 76, não foi encontrado uma associação significativa entre os 

níveis plasmáticos de vitamina E e o grau avançado de DMI.  

Em relação aos níveis séricos, num estudo de Belda 5, verificou-se que os níveis de 

vitamina E no soro estavam negativamente correlacionados com a severidade da DMI. Em dados 

mais recentes 63, verificou que os níveis de vitamina E no soro eram significativamente mais 

baixos em indivíduos com DMI avançada, do que em indivíduos com DMI em estádio inicial, em 

um estudo italiano. 

Relativamente ao ß-caroteno, 13 estudos entre 1993 e 2005 tentaram estudar a relação 

entre o ß-caroteno e a DMI. Contudo, 10 destes estudos não encontraram resultados 

significativos. Em outro estudo realizado por Van Leeuwen 72, não se verificou que os indivíduos 

que ingeriam na dieta altas quantidades de ß-caroteno isolado, tivessem uma redução do risco de 

DMI. 

Num estudo elaborado por Vanden-Langenberg 73, verificou-se que altas quantidades de 

carotenóides pró-vitamina A ingeridos numa dieta de base saudável, reduziam a ocorrência de 

grandes drusas, contudo não foi encontrada associação entre a ingestão de carotenóides pró-

vitamina A e as anomalias pigmentares. 

Num estudo comparativo entre indivíduos com DMI avançada e inicial 63, constataram-se 

baixos níveis séricos de vitaminas antioxidantes C, E e ß-caroteno no grupo de indivíduos com 

DMI avançada, em comparação com os indivíduos com DMI inicial, tendo-se sugerido que a 

DMI está associada a baixos níveis séricos de carotenóides e de vitaminas antioxidantes, 

particularmente nos estádios mais avançados da doença.  
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IX – Conclusões 
 

De acordo com os objectivos do trabalho propostos, e tendo em conta a caracterização 

metodológica que se desenvolveu no presente estudo, para esta amostra de 37 indivíduos com 

DMI, as conclusões sobre o estudo efectuado são as seguintes: 

 

- O agravamento da DMI, conduz a uma importante redução da função visual, provocando uma 

incapacidade acentuada no desempenho das tarefas de condução quer nocturna como diurna e das 

tarefas com deslumbramento. Para além disso, a perda de autonomia nas actividades básicas e 

principalmente nas actividades instrumentais de vida diária tornam-se evidentes. 

- Confirmou-se que, a idade avançada, o sexo (feminino), a raça (caucasiana), a exposição solar 

elevada, a ausência de protecção à radiação UV, o índice de massa corporal elevado, a 

hipercolesterolémia e a hipertensão arterial são potenciais factores de risco para o 

desenvolvimento da DMI. Porém, não foi possível comprovar a influência de factores de risco no 

desenvolvimento e/ou agravamento da doença, tais como a história familiar de DMI, a 

alimentação hipercalórica, o consumo de café e de bebidas com cafeína, o consumo de álcool e o 

consumo de tabaco. 

- A hipertensão arterial como doença cardiovascular, constitui um forte factor de risco, na medida 

em que existe relação entre a tensão arterial e o grau de DMI, permitindo inclusive sugerir que, 

existe uma forte predisposição para os indivíduos hipertensos com DMI virem a desenvolver 

quadros avançados da doença. Apesar de grande parte dos indivíduos serem 

hipercolesterolémicos, verificou-se que não existe relação entre o grau de DMI e os níveis de 

colesterol, o que permite sugerir que a hipercolesterolémia em indivíduos com DMI, não 

predispõe a progressão para um grau avançado da doença. 

 - Verificou-se que a capacidade antioxidante hidrossolúvel do plasma tende a ser baixa nos 

indivíduos com DMI, enquanto que a capacidade antioxidante lipossolúvel mantém-se normal. 

De acordo com a amostra não existe relação entre a capacidade antioxidante hidro e lipossolúveis 

do plasma e o grau de DMI, o que permite sugerir que os níveis de capacidade antioxidante do 

plasma, não são factores determinantes para o desenvolvimento de um grau avançado da doença. 
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- A aplicação do MMSE, revelou ser um instrumento fundamental para garantir a credibilidade 

dos dados fornecidos pelos indivíduos mais velhos, sendo um método de avaliação a considerar 

para aplicação em posteriores estudos do mesmo âmbito. 

- Neste estudo não se verificou a existência de relação entre os níveis de colesterol e a capacidade 

antioxidante hidro e lipossolúvel do plasma com o grau de DMI, nem a influência de outros 

factores na etiologia da doença, devido possivelmente à reduzida dimensão da amostra, o que 

remete à necessidade de desenvolver outros estudos mais abrangentes ao nível do número de 

indivíduos da amostra e com extensão a outros locais do País. Para além disso a aplicação da 

escala adaptada ADVS, revelou ser um instrumento de avaliação fundamental para caracterizar a 

função visual dos indivíduos com DMI, sendo fulcral que esta escala seja validada futuramente 

para a população portuguesa. 
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XI – Anexos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo I – Protocolo de consentimento Informado 
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INFORMAÇÃO E CONSENTIMENTO INFORMADO 
 

Gentil Senhor (a):______________________________________________ 

Afectado (a) pela patologia ocular chamada Degenerescência Macular Relacionada 

com a Idade, que se caracteriza por alterações degenerativas atróficas e/ou 

neovasculares na área macular. 

No âmbito da elaboração de uma tese de mestrado na Faculdade de Medicina da 

Universidade de Lisboa, em Psicogerontologia, está em curso um estudo clínico 

que se intitula: Implicações da Degenerescência Macular Relacionada com a Idade 

na Autonomia Funcional.  

A selecção para a participação no estudo foi efectuada de acordo com os seguintes 

critérios: possuir idade igual ou superior a 50 anos, residir nos concelhos de Cascais 

ou de Oeiras, possuir uma baixa de Acuidade Visual (≤ 5/10) que não melhore 

através da correcção refractiva, e diagnóstico Oftalmológico de DMI. 

O estudo terá um tempo de duração de aproximadamente 2 Meses. 

Todos os indivíduos serão sujeitos à avaliação do estado cognitivo, da autonomia 

na execução das actividades básicas e instrumentais mediante escalas, para além do 

estudo dos factores de risco através do preenchimento de uma ficha clínica, sendo 

efectuadas também colheitas sanguíneas para avaliação da capacidade antioxidante 

do sangue. 

Caso consinta a participação no nosso estudo clínico informamos-lhe de quais são 

os seus direitos: 

- Naturalmente existe a possibilidade e pura liberdade de não consentir, sem por 

isso perder o direito de ser acompanhado no nosso centro de cuidados visuais. 

- O seu eventual consentimento poderá ser retirado em qualquer momento, sem 

prejudicar de algum modo a assistência no nosso centro. 
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- Será seu direito em qualquer momento de obter notícias do seu caso clínico e 

notícias sobre o estudo. 

- A adesão ao nosso estudo comporta uma autorização para utilizar, de forma 

anónima, dados obtidos respeitantes ao seu específico caso clínico. 

 

 

 

ACTO DE CONSENTIMENTO 

 

Assim, compreendendo a informação inerente, e estando ciente dos ulteriores 

requisitos para a realização deste estudo clínico, autorizo a participação, dando o 

pleno consentimento a este estudo. 

Consinto que a informação clínica que a mim me diz respeito venha a ser utilizada 

de forma reservada para os procedimentos do estudo. 

 

Data ___/___/___     O paciente 

 

     ________________________________  
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Anexo II – Ficha Clínica 
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FICHA CLÍNICA 
        Nº PROCESSO:______ 

IDENTIFICAÇÃO: 
Nome Completo: _________________________________________________________ 

Data de Nascimento: ___/___/___(dd/mm/aa)   Sexo:  M   F  

Morada: ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Código Postal: ________ - ______       ________________________________________ 

Telefone: ___________________   Telemóvel: ____________________ 

Profissão: _________________________   Estado Civil: __________________________ 

Raça: Caucasiana   Negra   Espana  

Nível de Escolaridade:  Analfabeto  Trabalhador não Qualificado  

    Trabalhador Qualificado  Curso Médio  

        Bacharel  

        Licenciatura  

        Mestrado  

        Doutoramento  

Categoria Social: Classe Social Alta  Classe Social Média Alta  

                 Classe Social Média  Classe Social Média Baixa  

      Classe Social Baixa  

 

AVALIAÇÃO CLÍNICA: 
Peso (gramas): __________  Altura (cm): __________  IMC: _______ 

Pressão Arterial: ________/_______mmHg 

Déficit Auditivo: Presente   Ausente   

Orientação e Mobilidade: Com limitações   Sem limitações   

Antecedentes Pessoais Sistémicos:  Diabetes tipo 1  Diabetes tipo 2  

        - Insulino-dependente  

        - Não Insulino-dependente   
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Hipertensão Arterial      

- com complicações    - sem complicações  

Hiperlipidémia  

     Aterosclerose/doença vascular periférica  

     Obesidade  

                Outros:____________________________________ 

Historial Oftalmológico: Retinopatia    Glaucoma  

    Catarata  Cirurgia prévia à Catarata  

    Descolamento da Retina  

    Outros:______________________________ 

Erros Refractivos: Miopia   Hipermetropia  

            Astigmatismo  

    Utilização de óculos graduados: Sim   Não  

 

Antecedentes Familiares Sistémicos: ________________________________________ 

Caracterização sumária da dieta (Assinalar a regularidade de consumo dos alimentos) 

 Não come/bebe < 1 vez/sem 1-3 vezes/sem > 3 vezes/sem 

Leite     

Iogurtes     

Peixe     

Carne     

Gorduras animais     

Gorduras vegetais     

Legumes e verduras 

frescos 

    

Grãos     

Pães/cereais/farelos     

Frutas     

Ovos     

Doces     
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Ingestão de bebidas Alcoólicas:   Não   Muito  Moderado  

     Ocasional  Nunca  

 

Ingestão de 4 ou mais taças (unidades) de: 

                          Dosagem 

Bebidas 

≥ 350 mg < 350 mg 

Café   

Chá   

Bebidas de Cola   

 

Hábitos Tabágicos 

Não fuma   

Fuma   ≤ 10 cigarros/dia  

  1 maço/dia  

  ≥ 2 maços/dia  

Fumador Activo: Ano de Início ______ Maços/ano ___ 

Ex-fumador: Ano de Início e Fim ______ Consumo Diário ______       Maços/ano ___ 

 

Protecção Ultravioleta: 

Sem Protecção habitual  

Utilização habitual de chapéu  Utilização habitual de óculos de sol  

Utilização habitual de chapéu e óculos de sol  

 

Índice de exposição solar de 0 a 3: 

Vivenda/habitação:  Meio Urbano  Meio Rural  

Trabalho: Interior  Ao ar livre  

Lazer:  Interior  Ao ar livre   
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Medicamentos (nome, dosagem, posologia, data de início, data de suspensão) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Nº médio de medicamentos consumidos diariamente _________ 

 

ACUIDADE  VISUAL: 

 

c/c pl OD ______/______  c/este. Melhora  Não   pp OD___/___ 

         OE ______/_______  c/este. Melhora  Não   pp OE___/___ 

 

s/c pl OD ______/______  c/este. Melhora  Não   pp OD___/___ 

         OE ______/_______  c/este. Melhora  Não   pp OE___/___ 

 

Grelha de Amsler:_______________________________________________________ 

 

Oftalmoscopia: __________________________________________________________ 

Alteração oftalmoscópica de grau: 0   1 2  3  4  5  

Tempo de evolução da DMI: Data de diagnóstico ___________ 

Adaptação da Escala Activities of Daily Vision Scale (ADVS): 

SUBESCALA ACTIVIDADE PONTUAÇÃO 

Condução nocturna Conduzir durante a noite  

 Ver objectos em movimento (veículos e 

outras pessoas) ao conduzir 

 

 Ver as luzes dos veículos ou da rua ao 

conduzir à noite 

 

 Ler os letreiros da rua pela noite   

Condução diurna Conduzir durante o dia  

 Conduzir para lugares desconhecidos  
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 Ler os letreiros da rua durante o dia  

Visão de longe Ler os letreiros da rua durante o dia  

 Ler os letreiros da rua durante a noite  

 Usar transportes públicos  

 Caminhar durante o dia  

 Caminhar ao entardecer  

 Ver televisão  

Visão ao perto Ler os jornais  

 Ler os prospectos de medicina  

 Ler os ingredientes dos alimentos 

enlatados 

 

 Ver cheques e outros documentos  

 Colocar a linha na agulha  

 Utilizar uma fita métrica ou uma régua  

 Utilizar uma chave de fendas  

 Preparar comida  

 Jogar às cartas  

Deslumbramento Ver as luzes dos veículos ou da rua ao 

conduzir à noite 

 

 Ver as faces das pessoas num dia de sol  

 Ler números no écran de televisão  

 Jogar às cartas  

TOTAL   

 

Análise Lipídica:  Data ___/____/____ 

Colesterol Total ______ Triglicéridos ______  Colesterol LDL ______ 

Colesterol VLDL ______ Colesterol HDL ______ 
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Anexo III – Escala MMSE 
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Anexo IV – Escala de Barthel 
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Anexo V – Escala de Lawton e Brody 
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Anexo VI 
Distribuição da Idade por Escalões Etários 

 

0

2

4
6

8
10

12
14

16

Fi

1

Escalões Etários

Idade

[54 - 60,5]
[60,5 - 67]
[67 - 73,5]
[73,5 - 80]
[80 - 86,5]
[86,5 - 93]

 
Anexo VII 

Distribuição do IMC 
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Anexo VIII 

Distribuição da variável Sexo 
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Anexo IX 
Distribuição da variável Grau de Escolaridade 

 

Grau de Escolaridade

14%

59%

16%

11%

Analfabeto
Esc. Obrig. Incompleta
Esc. Obrigatória
Formação superior

 
 
Anexo X 

Distribuição do Índice de Exposição Solar 
 

 
Anexo XI 

 
Distribuição dos meios de protecção para a radiação UV 
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Anexo XII 
 

Distribuição dos estados refractivos 
 

Estados Refractivos

hipermetropes e asti
miopes e astigmatas

hipermetropes
miopes

 
 

Anexo XIII    Distribuição dos Antecedentes Oftalmológicos 
 
 

Antecedentes Oftalmológicos

sem alt. oftalmológi

Pseudoafáquicos

Catartas inicipiente

Glaucoma

Retinopatia
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Anexo XIV 
 

Distribuição dos Hábitos Alimentares 

 
 
Anexo XV 

Distribuição da Autonomia nas AVD’S 
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Anexo XVI    Distribuição da Autonomia nas AIVD’S 
 
 

AUTONOMIA NAS AIVD'S

27%

73%

INDEPENDENTES

DEPENDENTES

 
 
Anexo XVII    Distribuição do Grau de DMI 
 
 

GRAU DE DMI

41%

59%

MODERADO

AVANÇADO

 
 
 
Anexo XVIII 

Distribuição do Tipo de DMI 
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Anexo XIX 
Distribuição da amostra segundo a função visual 

 
FUNÇÃO 
VISUAL Frequência % % Acumulada

MUITO 
FRACA 11 29,7 29,7 

FRACA 8 21,6 51,4 
BAIXA 16 43,2 94,6 

NORMAL 2 5,4 100,0 
Total 37 100,0  

Anexo XX 
 

Distribuição da função visual em função do grau de DMI 

 
          Grau DMI 
 
Função visual 

 
Moderada

 
Avançada

 
Total 

 
Normal 2 0 2 
Baixa 8 8 16 
Fraca 4 4 8 

Muito fraca 1 10 11 
Total 15 22 37 

 
Anexo XXI 

Distribuição da função visual para a condução nocturna 

 
Condução 
Nocturna Freq. % 

Normal 1 2,7 
Baixa 4 10,8 
Fraca 1 2,7 

Muito Fraca 31 83,8 
Total 37 100 
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Anexo XXII 
Distribuição da função visual para a condução diurna 

 
Condução Diurna Freq. % 

Normal 4 10,8 
Baixa 7 19 
Fraca 0 0 

Muito Fraca 26 70,2 
Total 37 100 

 
Anexo XXIII 

Distribuição da função visual para as tarefas de visão ao longe 

 
Visão para Longe Freq. % 

Normal 12 32,4 
Baixa 13 35,1 
Fraca 4 10,8 

Muito Fraca 8 21,7 
Total 37 100 

Anexo XXIV 
Distribuição da função visual para as tarefas da visão ao perto 

 
Visão para Perto Freq. % 

Normal 7 19 
Baixa 15 40,5 
Fraca 1 2,7 

Muito Fraca 14 37,8 
Total 37 100 

 
Anexo XXV 

Distribuição da função visual para as tarefas de deslumbramento 

 
Deslumbramento Freq. % 

Normal 6 16,2 
Baixa 9 24,3 
Fraca 5 13,5 

Muito Fraca 17 46 
Total 37 100 
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Anexo XXVI 
Distribuição do consumo de bebidas alcóolicas 

 
Consumo de 

bebidas alcóolicas Frequência % % Acumulada 

consome 18 48,6 48,6 
não consome 19 51,4 100,0 

Total 37 100,0  
 
 
Anexo XXVII 

Distribuição do consumo de Chá 

 
Consumo de Chá Frequência % % Acumulada 

<350mg 24 64,9 64,9 
>350mg 13 35,1 100,0 

Total 37 100,0  
 
Anexo XXVIII 

Distribuição do consumo de Café 

 
Consumo de café Frequência % % Acumulada 

< 350mg 26 70,2 70,2 
> 350mg 11 29,7 100,0 

Total 37 100,0  
 
Anexo XXIX 

Distribuição do consumo de bebidas com cafeína 

 
Bebidas com 

cafeína Frequência % % Acumulada 

< 350mg 32 86,5 86,5 
> 350mg 5 13,5 100,0 

Total 37 100,0  
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Anexo XXX 
Distribuição do consumo de tabaco 

 

Consumo de 
tabaco Frequência % % Acumulada

nunca fumou 27 73,0 73,0 
fumador activo 1 2,7 75,7 

ex-fumador 9 24,3 100,0 
Total 37 100,0  

 
 
Anexo XXXI 

Distribuição da amostra segundo as morbilidades sistémicas 

Morbilidades 
Sistémicas Frequência % % 

Acumulada 
diabetes 3 8,1 8,1 

HTA 9 24,3 32,4 
hipercolesterolémia 3 8,1 40,5 

diabetes, HTA e 
hipercolesterolémia 4 10,8 51,3 

HTA e 
hipercolesterolémia 17 46 97,3 

diabetes e HTA 1 2,7 100,0 
Total 37 100,0  

 
Anexo XXXII 

Distribuição do Grau de DMI em função da Tensão Arterial 
 

40,50%
43,20%

0,00%
16,20%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00%

%

Hipertenso

Normotenso

Te
ns

ão
 a

rt
er

ia
l

Grau de DMI / Tensão Arterial

Moderada avançada

 



                                                                                                                     Autonomia Funcional nos Indivíduos com DMI: Avaliação Multifactorial 

151 
 

Anexo XXXIII – teste qui-quadrado (tensão arterial/ grau DMI) 
 
Em conformidade com o objectivo específico pressuposto, formularam-se as seguintes hipóteses: 

 

H0: O grau de DMI é independente da Tensão Arterial. 

H1: O grau de DMI é não independente da Tensão Arterial. 

 

Para um α = 0,05 

Tabela 40 - Teste Qui-quadrado para as varíaveis grau de DMI e tensão arterial 

 
Testes Qui-
quadrado 

Valor 
X² 

Graus de 
liberdade Valor P Exacto 

Sig. (2) 
Exacto 
Sig. (1) 

Qui-
quadrado 
Pearson 

4,883 1 0,027   

Correcção 3,082 1 0,079   
Racio 

Probabilidad
e 

7,018 1 0,008   

Teste exacto 
de Fisher    0,063 0,032 

Associação 
linear 4,751 1 0,029   

Nº casos 

válidos 
37     

Calculo para uma tabela 2x2  

2 células (50,0%) têm uma frequência esperada inferior a 5. A menor frequência esperada é de 

2,43. 

Dado que as frequências esperadas são inferiores a 5, não são respeitadas as condições de 

aplicabilidade para o teste qui-quadrado, então optou-se pelo teste exacto de Fisher. 

 

Estatística de teste: Valor – p = 0,032 

 

Regra de decisão: valor – p = 0,032 < α = 0,05 

   Rejeito a Ho 
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Conclusão: Existe relação entre o grau de DMI e a tensão arterial. 

 

Anexo XXXIV – Coeficiente de correlação 

 

Tabela 41 - Coeficiente de correlação de Pearson para as variáveis tensão arterial e graus de DMI. 

 Grau 
DMI 

Tensão 
Arterial

Correlação
Pearson 1,000 0,363 

Sig. (2) 0 0,027 
Grau 
DMI 

Nº total 37 37 
Correlação

Pearson 
0,363 1,000 

Sig. (2) 0,027 0 

Tensão 

Arterial 

Nº total 37 37 

* A correlação é significante para um nível de significância de 0.05 (Sig. 2). 
 
Deste modo o coeficiente de correlação Ф de Pearson = 0,363 

 

Anexo XXXV 

Distribuição do Grau de DMI em função dos Níveis de Colesterol 
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Anexo XXXVI –Teste qui-quadrado (níveis colesterol/ grau DMI) 
 
Em conformidade com o anterior pressuposto, formularam-se as seguintes hipóteses: 

 

H0: O grau de DMI é independente dos níveis de colesterol. 

H1: O grau de DMI é não independente dos níveis de colesterol. 

Para um α = 0,05 

 

Tabela 43 - Teste Qui-quadrado para as variáveis níveis de colesterol e graus de DMI 

 

Testes Qui-
quadrado 

Valor 
X² 

Graus de 
liberdade Valor P Exacto 

Sig. (2) 
Exacto 
Sig. (1) 

Qui-
quadrado 
Pearson 

0,036 1 0,850   

Correcção 0,000 1 1,000   
Racio 

Probabilidad
e 

0,036 1 0,849   

Teste exacto 
de Fisher    1,000 0,566 

Associação 
linear 0,035 1 0,852   

Nº casos 

válidos 
37     

Calculo para uma tabela 2x2  

0 células (,0%) têm uma frequência esperada inferior a 5. A menor frequência esperada é de 5,27. 

 

Estatística de teste: Valor – p = 0,850 

 

Regra de decisão: valor – p = 0,850 > α = 0,05 

    Não rejeito a Ho 

Conclusão: Não existe relação entre o grau de DMI e os níveis de colesterol. 
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Anexo XXXVII 
 

Distribuição da Capacidade antioxidante hidrossolúvel do plasma. 
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Anexo XXXVIII 

 

Distribuição da Capacidade antioxidante hidrossolúvel do plasma em função dos intervalos de 
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Anexo XXXIX 

 

Distribuição da Capacidade antioxidante hidrossolúvel do plasma em função do grau de 

DMI 
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Anexo XL –Teste qui-quadrado (capacidade antioxidante hidrossolúvel/grau de DMI) 
 
Para a verificação da relação entre o grau de DMI e a capacidade antioxidante hidrossolúvel no 

plasma formularam-se as seguintes hipóteses: 

 

H0: O grau de DMI é independente da capacidade antioxidante hidrossolúvel do plasma. 

H1: O grau de DMI é não independente da capacidade antioxidante hidrossolúvel do plasma. 

Para um α = 0,05 

 

Teste Qui-quadrado para as variáveis grau de DMI e capacidade antioxidante 

hidrossolúvel 

 Valor Grau 
liberdade

Valor 
X² 

Exacto 
Sig. (2) 

Exacto 
Sig. (1) 

Qui-quadrado 
Pearson 1,046 1 0,306   

Correcção 0,469 1 0,493   
Probabilidade 

racio 1,046 1 0,306   

Teste exacto 
Fisher     0,336 0,247 

Associação 
Linear 1,018 1 0,313   

Nº casos 
válidos 37     

 

Calculo para tabela 2x2  

 0 células (,0%) têm uma frequência esperada inferior a 5. A menor frequência esperada é de 

6,49. 

Estatística de Teste: X²0 = 0,306 
 

          X²(1);0,95 = 3,815 
 
Regra de decisão: X²0 = 0,306 < X²(1);0,95 = 3,815; ou seja como 0,306 < 3,815 

   Não se rejeita a hipótese nula 

Conclusão: Não existe relação entre o grau de DMI e a capacidade antioxidante hidrossolúvel do 

plasma. 
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Anexo XLI 

Distribuição da Capacidade antioxidante lipossolúvel do plasma 
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Anexo XLII 

 

Distribuição da Capacidade antioxidante lipossolúvel do plasma em função dos intervalos 

de normalidade 
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ANEXO XLIII – Teste qui-quadrado (capacidade antioxidante lipossolúvel/ grau DMI) 

 

Para a verificação da relação entre o grau de DMI e a capacidade antioxidante lipossolúvel no 

plasma formularam-se as seguintes hipóteses: 

 

H0: O grau de DMI é independente da capacidade antioxidante lipossolúvel do plasma. 
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H1: O grau de DMI é não independente da capacidade antioxidante lipossolúvel do plasma. 

Para um α = 0,05 

Tabela 54 - Teste Qui-quadrado para as variáveis grau de DMI e capacidade antioxidante 

lipossolúvel 

 Valor Grau 
liberdade

Valor 
X² 

Exacto 
Sig. (2) 

Exacto 
Sig. (1) 

Qui-quadrado 
Pearson 0,266 1 0,606   

Correcção 0,004 1 0,951   
Probabilidade 

racio 0,262 1 0,609   

Teste exacto 
Fisher    0,670 0,468 

Associação 
Linear 0,259 1 0,611   

Nº casos 

válidos 
37     

Cálculo para tabela 2x2  

2 células (50,0%) têm uma frequência esperada inferior a 5. A menor frequência esperada é de 

2,43. 

Estatística de Teste: X²0 = 0,606 

          X²(1);0,95 = 3,815 
 

Regra de decisão: X²0 = 0,606 < X²(1);0,95 = 3,815; ou seja como 0,606 < 3,815 

   Não se rejeita a hipótese nula. 

Conclusão: Não existe relação entre o grau de DMI e a capacidade antioxidante lipossolúvel do 

plasma.  



Resumo 
 
Introdução: A degenerescência Macular relacionada com a Idade (DMI) é actualmente a 

principal causa de cegueira legal, constituindo um dos maiores problemas de Saúde Pública no 

mundo. Em Portugal, existem 300 000 casos de DMI, surgindo anualmente 3500 novos casos 

desta doença. 

A identificação dos factores de risco que interferem no desenvolvimento e na progressão da DMI 

e a avaliação da autonomia funcional dos indivíduos afectados, é fundamental para o 

desenvolvimento de estratégias de prevenção e detecção precoces. 

Efectuou-se um estudo quantitativo tipo descritivo, transversal e exploratório, com uma 

metodologia passível de ser aplicada em estudos mais alargados.  

Objectivos Gerais: Identificar os factores de risco de maior influência para o 

desenvolvimento e progressão da Degenerescência Macular relacionada com a 

Idade (DMI). 

Avaliar a visão funcional e a autonomia funcional nas pessoas com DMI. 

Específicos: Determinar a relação entre o grau de DMI e os factores 

característicos das doenças cardiovasculares.  

Verificar a existência de relação entre o grau de DMI e a capacidade antioxidante 

do plasma sanguíneo.  

Métodos: Foram avaliados 37 indivíduos com mais de 50 anos, com diagnóstico de DMI e com 

acuidade visual reduzida. Foi aplicado um inquérito, onde os indivíduos foram questionados 

sobre os seus dados pessoais e antecedentes familiares, sobre os seus hábitos alimentares, 

consumo de álcool, cafeína, tabaco, sobre a exposição solar a que eram sujeitos, protecção UV 

utilizada e sobre a existência de enfermidades sistémicas. A função visual foi determinada 

mediante a escala ADVS, seguido de uma breve avaliação do estado mental através do MMSE. 

Para a avaliação da autonomia funcional, foram aplicadas as escalas de Barthel (para as AVD’s) 

e a escala de Lawton e Brody (para as AIVD’s). Efectuou-se a medição da acuidade visual em 

condições fotópicas, para a visão ao perto e ao longe com a correcção óptica habitual e registado 

qual o grau e tipo de DMI existente. Foi determinado o IMC, tendo sido seguidamente sujeitos 

(após consentimento) a uma colheita endovenosa, na região do sangradouro de 5ml de sangue, 

para determinação da capacidade antioxidante do plasma. 



Resultados: Verificou-se que a grande maioria dos indivíduos da amostra eram do sexo 

feminino, de raça caucasiana e com idades compreendidas entre os 74 e os 80 anos. A maior 

parte dos indivíduos eram obesos possuindo um IMC elevado, eram sujeitos a uma exposição 

solar elevada e não usavam protecção para a radiação UV. Grande parte dos indivíduos não 

possuía antecedentes familiares, tinham como hábitos alimentares a ingestão predominante de 

frutos e vegetais e não consumiam álcool, cafeína ou tabaco. As morbilidades sistémicas 

cardiovasculares mais predominantes foram a hipertensão arterial e a hipercolesterolémia. Os 

indivíduos possuíam maioritariamente DMI atrófica de grau avançado atingindo uma acuidade 

visual no pior olho igual ou inferior a 0,05. Constatou-se que os indivíduos eram dependentes 

tanto para as actividades básicas como instrumentais de vida diária e possuíam uma função 

visual muito fraca, particularmente para o desempenho da condução nocturna, diurna e para as 

tarefas sujeitas a deslumbramento. Confirmou-se para (P<0,05) através do teste Qui-quadrado de 

independência, que existe uma forte relação entre a tensão arterial e o grau de DMI, porém não 

se confirmou a existência de relação entre os níveis de colesterol e o grau de DMI, nem relação 

entre a capacidade antioxidante do plasma e o grau de DMI (P<0,05). 

Conclusão: Os estádios avançados da DMI conduzem a uma função visual muito baixa, 

limitando o desempenho da condução nocturna, diurna e das tarefas com deslumbramento, 

provocando a perda de autonomia funcional. A idade avançada, o sexo feminino, a raça 

caucasiana, a elevada exposição solar, a ausência de protecção UV, o IMC elevado, a 

hipercolesterolémia e a hipertensão arterial, são potenciais factores de risco para o 

desenvolvimento da DMI. A hipertensão arterial revelou ser o factor de risco que “promove” a 

progressão para estádios avançados da doença, dado que se comprovou a existência de uma forte 

relação entre a tensão arterial e o grau de DMI (P<0,05). A existência de hipercolesterolémia e os 

níveis de capacidade antioxidante hidro e lipossolúveis no plasma, em indivíduos com DMI, não 

demonstraram ser factores de risco que promovam o desenvolvimento de quadros avançados da 

doença. 

Palavras-Chave: DMI, autonomia, hipertensão, hipercolesterolémia, capacidade antioxidante 

 

 

 

 



Summary 

 
Introduction: Actually the Age-Related Macular Degeneration (DMI) is the lieder cause of 

blind, being responsible for one of the biggest problems in public health in the world. In 

Portugal, there are 300 000 cases of DMI, appearing 3500 of new cases every year.  

Identifying the major risk factors that promote de development and progression of the DMI, and 

the assessment of the functionary autonomy in affected individuals is very important to built 

prevention and detection strategies.  

Was applied a quantitative descriptive transversal and exploratory type study, with a 

methodology that can be applied in larger studies.  

Purpose General:  Identify the major risk factors for DMI development and progression. 

Assessment the functionary vision and functionary autonomy in people with 

DMI. 

                 Specific: To determine the relationship between DMI degree and parameters risk 

factors of cardiovascular diseases.  

     To verify the relationship between DMI degree and antioxidant capacity in           

     blood plasma.  

Methods: Were assessed 37 individuals with more 50 years, with DMI diagnostic and with 

visual acuity reduced. An inquiry was applied, with questions about personal and familiar data’s, 

about alimentary habits, alcohol, caffeine and tobacco consumption, sun exposure and UV 

protection and about systemic diseases. 

The functionary vision was determined with ADVS scale, followed by a mental short assesses 

with MMSE scale. For the functionary autonomy assess, was applied the Barthel scale (for 

DVA’s) and Lawton and Brody scale (for DVIA’s).  The measure of visual acuity was done in 

photopic conditions, for far and near vision, with the usual optic correction and written down the 

type and degree of DMI. The IMC was determining, followed by a 5ml blood harvest (after 

informed consent) for asses the antioxidant capacity in blood plasma.  

Results: It was verified that most of the individuals were female, Caucasians, with ages between 

74 and 80 years. The most of the individuals had high IMC, were high sun exposure submitted 



and didn’t use UV protection. They didn’t had familiar antecedents, had alimentary habits of 

fruits and vegetables and didn’t consumption alcohol, caffeine or tobacco. The most predominant 

cardiovascular diseases was de arterial hypertension and hypercholesterolemia.  The individuals 

had majority atrophic DMI with high degree and an visual acuity equal or lower than 0,05.  

The individuals were dependents in basic and instrumental activities and had a very weak 

functionary vision, particularly for diurnal and nocturnal drive and for lightening tasks.   

It was confirmed for (P<0,05) by qui-quadrado of independence test, that there is a strong 

relationship between arterial tension and DMI degree, although it was not confirmed the 

existence of cholesterol levels and DMI degree, nether antioxidant capacity and DMI degree 

relationship (P<0,05).  

Conclusions: The high states of DMI, remitted to a lower functionary vision, conditioning the 

diurnal and nocturnal drive and for lightening tasks, inducing functionary autonomy loss.  Old 

age, female sex, Caucasian race, high sun exposure, the absence of UV protection, high IMC, 

arterial hypertension and hypercholesterolemia are potential risk factors for DMI development.   

The arterial hypertension was revealed to be a risk factor that promotes the progression of high 

states of the disease, since a strong relationship exists between arterial tension and DMI degree 

(P<0,05). The hypercholesterolemia and the lipid-soluble and water-soluble antioxidant capacity 

didn’t prove themselves to be risk factors capable of developing high stages of the disease. 

Words-key: DMI, autonomy, hypertension, hypercholesterolemia, antioxidant capacity. 
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