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Retinopatia Diabética:
riscos, diagnóstico e tratamento
SENDO A CAUSA MAIS FREQUENTE DE PERDA VISUAL IRREVERSÍVEL
NA POPULAÇÃO ADULTA, A RETINOPATIA DIABÉTICA É UM PROBLEMA
DE SAÚDE EM TORNO DO QUAL IMPORTA SENSIBILIZAR TODOS. EM
CONVERSA COM O PERSPETIVAS, O DR. VÍTOR M. ROSAS E A PROF. DRA.
LILIANNE DUARTE, DO GRUPO DE ESTUDOS DE RETINA (GER), FALAM
SOBRE ESTA PATOLOGIA.

Manifestação clínica da Retinopatia Diabética
A Retinopatia Diabética manifesta-se por lesão progressiva dos vasos, podendo levar
à oclusão dos mesmos, impedindo a irrigação de zonas da retina (isquémia), resultando na perda funcional e morte das células. Por vezes, na tentativa de compensar essa
isquémia, crescem novos vasos, mas anómalos, com elevado risco de provocar hemorragias dentro do olho, causando uma perda súbita da visão. A causa mais frequente de
perda irreversível da visão, quando não
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Risco de desenvolvimento de Retinopatia Diabética
Os principais fatores de risco para o início da Retinopatia são o tempo de duração e
tipo de Diabetes, o mau controlo metabólico e o mau controlo da pressão arterial.

Consequências económicas e sociais
A Diabetes ocular pode ter um impacto muito importante do ponto de vista socioeconómico. Sendo a causa principal de perda visual em idades adultas ativas ou produtivas, afeta a qualidade de vida dos doentes diabéticos afetados e a dos seus familiares.
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Tratamento
O tratamento da Retinopatia Diabética começa sempre
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bom controlo da Diabetes e outras doenças sistémicas associadas, como a hipertensão arterial, dislipidemia, obesidade e outras. A nível ocular, estão disponíveis várias opções de tratamento diferentes com indicação e aplicações
diferentes, muitas vezes complementares entre si.

Diagnóstico
O diagnóstico da Retinopatia Diabética é feito pela ob-

A fotocoagulação com laser é o tratamento disponível há
mecanismos de orientação rápida e eficaz para o trata-

mais tempo para a Retinopatia Diabética. Pode estabilizar a

mento correto dos doentes.

acuidade visual mas poucas vezes a melhora, pelo que de-

servação da retina central e periférica, seja por retinogra-

No nosso sistema de saúde, a melhor forma de abranger

ve ser iniciada antes que haja perda acentuada da visão. É

fias ou por observação direta feita pelo Oftalmologista.

a população geral passa pela centralização da deteção dos

frequentemente utilizada para prevenir as complicações

Frequentemente, é necessária a realização de outros

doentes diabéticos nos Centros de Saúde. Estes são orien-

graves da Retinopatia Diabética que afetam a periferia da

exames complementares como a Angiografia da retina

tados para a realização de retinografias, cuja leitura e clas-

retina, com risco de hemorragia intra-retiniana ou de glauco-

com injeção de um produto de contraste, a fluoresceína,

sificação deve ser efetuada por médicos oftalmologistas

ma neovascular.

que permite avaliar a forma como se faz a circulação na
retina e detetar anomalias da mesma; ou da Tomografia
ótica de coerência que permite detetar alterações da Mácula como a presença de Edema, por exemplo.

Edema Macular Diabético
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Conclusão
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em 54% dos casos nos doentes tratados com insulina. O
papel do Médico de Família, Médico assistente, Diabetologista ou Endocrinologista é fundamental nesta fase e
seguintes.

O atual programa de rastreio tem permitido melhorar amplamente a deteção precoce da Retinopatia Diabética.
Tendo em conta a evolução nos meios de diagnóstico
e novos tratamentos para a Retinopatia Diabética, o Pro-
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