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Resumo  

GARCIA, V. D. O efeito do exercício físico sobre a visão de indivíduos com 

diabetes melitus tipo 1 : avaliação psicofísica e eletrofisiológica. 2016. 100p. 

Tese (doutorado). Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, São 

Paulo. 

O presente estudo investigou a função visual de pacientes com diabetes tipo 1 

atletas e sedentários através de testes psicofísicos e eletrofisiológicos 

computadorizados de última geração. O objetivo foi investigar possíveis efeitos do 

exercício físico nas funções visuais. Materiais e Métodos: 33 pacientes com 

diabetes tipo 1, divididos em dois grupos experimentais: diabético atleta  (n = 15; 

idade = 33,33 ±  6,78; tempo de doença =16,19  ± 6,63) e diabéticos sedentário (n = 

18 idade = 28,94  ±  6,04; tempo de doença = 15,92  ± 8,46) e 40 sujeitos controles: 

controle atleta (n = 20; idade = 32,0  ± 5,61) e controle sedentário ( n = 20; idade = 

27,05    5,60 ) foram submetidos a exames de: visão de cores e sensibilidade ao 

contraste – Cambridge Colour Test - CCT; eletroretinograma por padrão reverso – 

PERG e análises laboratoriais para quantificar óxido nítrico e endotelina – por 

quimioluminescência e ELISA. As comparações entre os grupos foram feitas através 

de teste não paramétrico (Teste Kruskal-Wallis). Resultados: O grupo Diabético 

apresentou perdas significativas na amplitude do PERG, na discriminação de cores 

no eixo protan, área da elipse e nas frequências espaciais avaliadas da função da 

sensibilidade ao contraste, além de disfunção dos fatores endoteliais comparado ao 

grupo Controle. O grupo diabético atleta apresentou concentração maior de óxido 

nítrico comparado ao grupo Diabético sedentário. Não foram encontradas 

correlações entre os fatores endoteliais e as funções visuais. Conclusão: foram 

encontradas perdas funcionais na avaliação psicofísica e eletrofisiológica de 

pacientes com diabetes tipo 1. Os achados deste estudo confirmam a hipótese de 

que as perdas visuais sejam de origem neural pós - receptoral.  Aumento na 

concentração de óxido nítrico encontrado em pacientes diabéticos atletas, confirmam 

os achados da literatura de que o exercício físico é capaz de aumentar a 

biodisponibilidade deste fator endotelial. Entretanto esse aumento de 

biodisponibilidade não se refletiu em recuperação das perdas nas funções visuais, 

uma vez que não houve correlação entre as alterações dos fatores endoteliais e os 

resultados da avaliação visual. A conclusão, em resumo, é de que o exercício físico 

não promoveu proteção dos danos visuais verificados em pacientes diabéticos.  



 

 

Abstract 

GARCIA, V. D. The effect of physical exercise on the vision of type 1 diabetes 

patients: psychophysical and electrophysiological evaluation.2016. 100p. 

Thesis (doctoral) – Institute of Psychology, University of São Paulo, São Paulo 

The study compared visual functions of sedentary and athlete patients with type 1 

diabetes, and respective controls, using computerized psychophysical and 

electrophysiological tests. Materials and Methods: 33 Patients with type 1 diabetes, 

divided into two experimental groups: athlete diabetics (n = 15; age = 33.33 ± 6.78; 

rate of disease = 16.19 ± 6.63) and sedentary diabetics ( n = 18 age = 28.94 ± 6.04; 

rate of disease = 15.92 ± 8.46) and 40 control subjects: athlete control (n = 20; age = 

32.0 ± 5.61) and sedentary control (n = 20; age = 27.05  5.60) were subjected to 

tests of: color vision and contrast sensitivity - Cambridge Colour Test - CCT; pattern 

electroretinogram – (PERG)  and laboratorial analysis of nitric oxide and endothelin – 

using chemiluminescence and ELISA. The comparisons between groups were made 

through the nonparametric (Kruskal-Wallis test). Results: compared the control 

group, the diabetic group showed significant losses  (1) in color discrimination in the 

protan axis and in ellipse area (2) in several spatial frequencies of the luminance 

spatial contrast sensitivity function; (3) a reduction in PERG amplitude and (4) 

dysfunction of endothelial factors. The athlete diabetic group showed increased 

concentration of nitric oxide compared to the sedentary diabetic group. No 

correlations were found between the endothelial factors and visual functions. 

Conclusion: losses in psychophysical and electrophysiological functions were found 

in patients with type 1 diabetes. The findings support the hypothesis that visual 

losses are due to the post-receptoral pathways. Increased nitric oxide concentration 

found in athlete diabetic patients, confirm the findings of the literature that physical 

exercise can increase the bioavailability this endothelial factor. However this increase 

in bioavailability was not reflected in the recovery of losses in visual functions, since 

there was no correlation between changes in endothelial factors and results of visual 

assessment. In conclusion, the exercise did not promote protection against visual 

losses due to diabetes. 
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1.Introdução 

O mundo é a construção dos nossos sentidos. Ele é aquilo que vemos, 

sentimos, cheiramos, tocamos cujo sentido está diretamente ligado à essência 

daquele que o vivência (Rheingantz et al., 2004). Os órgãos sensoriais são 

primordiais para a sobrevivência em toda a escala filogenética. Nos seres humanos 

há constante processamento de informações com o objetivo de aprender ou realizar 

com sucesso suas ações (Magill, 2000). 

Dentre os sistemas sensoriais utilizados, a visão desempenha um papel 

crucial na regulação de diversas atividades cotidianas como identificar objetos, 

escrever e se locomover com segurança.  

Um aspecto perceptual importante da visão é a discriminação de cores e de 

contrastes que está amplamente relacionada com algumas necessidades básicas, 

como a busca de alimentos e detecção de perigo, determinação de profundidade e 

texturas (Summers et al., 2003; Valberg, 2005). A cor é uma das qualidades mais 

óbvias e penetrantes do nosso ambiente, interagimos com ela todas as vezes que 

observamos a cor de um semáforo, escolhemos nossas roupas ou apreciamos uma 

pintura (Goldstein, 2009). Para algumas espécies, a visão de cores também é 

fundamental para a sobrevivência, as abelhas, por exemplo, dependem desta visão 

para localizar o néctar das flores (Coren et al.,1994); para alguns primatas do velho 

mundo como Cercopithecus e Mandrillus Sphinx  a visão de cores é utilizada na 

identificação de faces e de genitálias e desempenha um importante papel social 

além de seleção sexual (Gegenfurtner e Sharpe, 1999). Mas todo nosso 

envolvimento com a cor que nos foi garantido, tal como acontece com outras 

habilidades perceptivas, não é plenamente apreciada a menos que percamos nossa 

capacidade de experiência-la. (Goldstein, 2009) 

A disfunção na percepção de cores pode ocorrer por diversas causas, sejam 

elas congênitas (ausência dos pigmentos visuais dos receptores ou absorção 

alterada) ou adquiridas devido a patologias como: degeneração macular, alterações 

vasculares da retina, uso de drogas farmacológicas, distrofia retiniana ou ainda por 

comprometimento óptico como: modificação no cristalino ou diminuição do diametro 

pupilar (Hennelly, 1998). 

O Diabetes Mellitus é considerado atualmente uma epidemia mundial e 

devido as suas complicações microvasculares, também pode estar associada a 
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diversas disfunções visuais além de deficiência na visão de cores e de contrastes 

(Dean et al.,1997; Kurtenbach et al., 1999; Ismael e Whitaker, 1998).  

 

1.1 Visão de Cores 

A visão de cores é um atributo perceptual decorrente de uma cadeia de 

eventos neurais, iniciada pela absorção de fótons pelos pigmentos visuais da retina. 

A faixa do espectro eletromagnético visível para o ser humano está entre 

aproximadamente 380 e 760 nm. As cores nessa faixa variam do violeta 

(comprimentos de onda curtos) ao vermelho (comprimentos de onda longos) 

(Valberg, 2005) (Figura 2). 

Os elementos fotossensíveis que convertem energia luminosa em sinais 

neurais são os cones e os bastonetes (Figura 1). Os cones são responsáveis 

principalmente pela visão diurna (fotópica), que inclui dentre outras funções, a visão 

de cores. Os bastonetes são responsáveis principalmente pela visão noturna 

(escotópica). O olho contém aproximadamente seis milhões de cones e 120 milhões 

de bastonetes. A maioria dos cones estão concentrados numa pequena área 

chamada fóvea central contendo somente células do tipo cone. A concentração de 

cones diminui à medida que se afasta da mácula, enquanto a concentração de 

bastonetes atinge um máximo a cerca de 4mm da fóvea (Jacob et al., 1990).   

                                    

Figura1. Desenhos esquemáticos de um cone (esquerda) e de um bastonete(direita).  
Núcleo é designado por N e as mitocôndrias por M.Fonte:Newell,1997. 
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Existem três tipos de cones, que são classificados de acordo com a sua 

sensibilidade às diferentes faixas de comprimentos de onda: curtos, médios e 

longos. Os cones, cujo pigmento é maximamente sensível na região do vermelho 

(cones L), são estimulados por comprimentos de onda longos com o pico em 564 

nm. Os cones cujo pigmento é maximamente sensível à região do verde (cones M), 

são estimulados por comprimentos de onda médios com o pico em 534 nm. Por 

último, cones cujo pigmento é maximamente sensível na faixa do azul (cones S), são 

estimulados por comprimentos de onda curtos com o pico em 420 nm (Valberg, 

2005; Kaiser & Boyton, 1996) (Figura 2). 

 

         

Figura 2. Faixa do espectro eletromagnético visível para o ser humano. Fonte: Modificado de:  

designeredesign.blogspot.com em 23/09/2011). 

 

O sistema de transdução de um sinal em qualquer célula sensorial obedece a 

três princípios: detecção do sinal, amplificação e transmissão do estímulo ao sistema 

nervoso (Kandel, 2003).  

No sistema visual quando a luz atinge a retina, esse processo de transdução 

se dá através de uma cascata de reações físico-químicas que se inicia com a 

estimulação dos fotopigmentos dos cones (opsinas) e bastonetes (rodopsinas). A 

fototransdução em cones é ainda pouco compreendida, no entanto, eles possuem 
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proteínas de transdução similares à dos bastonetes, sugerindo que o sinal de cones 

e bastonetes seja semelhante (Hisatomi et al., 2002). A rodopsina, uma combinação 

entre retineno e uma proteína, a escotopsina é responsável pela transformação da 

energia luminosa em energia química; tendo a vitamina A como composto químico 

utilizado nesta síntese. Quando a luz é absorvida pela rodopsina, o retineno muda 

sua forma de cadeia fechada (forma cis) possuindo a propriedade de formar uma 

combinação estável com a escotopsina, para uma cadeia livre (forma trans), a qual 

possui esta propriedade. Após a exposição a energia luminosa parte da rodpsina é 

transformada em lumirrodopsina, que devido sua instabilidade é degradada quase 

que imediatamente em outra substância, a metarrodopsina, que se degrada 

novamente em retineno e escotopsina. Desta forma, existe um ciclo contínuo: a 

rodopsina é formada continuamente e decomposta pela energia luminosa.   (Jacob 

et al.,1974). Na figura 3 está representado o ciclo da rodopsina. 

 

 

Figura 3. Ciclo do retineno-rodopsina responsável pela sensibilidade à luz dos bastonetes Fonte: 
Adaptado de Jacob et al., 1978. 

 

A troca da conformação cis para a trans gera uma mudança elétrica na célula 

fotorreceptora. Essa mudança elétrica do fotorreceptor é caracterizada por uma 

hiperpolarização da membrana como resposta à luz. A atividade elétrica dos 

fotorreceptores gera respostas nas células seguintes da retina - as células bipolares 

e ganglionares, cuja atividade é modulada pelas respostas das células horizontais e 

amácrinas (Valberg, 2005; Coren et al., 1994). A figura 4 mostra uma ilustração das 

camadas da retina. 
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Figura 4. Esquema ilustrativo das conexões da retina (Newell 1997).  

Os axônios das células ganglionares convergem para formar o nervo óptico, 

que é responsável por levar impulsos nervosos até o Núcleo Geniculado Lateral 

(NGL) do tálamo. Parte das células ganglionares – aquelas que projetam seus 

axônios para as camadas magnocelulares do NGL – formam uma via neural 

chamada via magnocelular, cujo sinal está relacionado com detecção de objetos 

acromáticos em movimentos. Estas células são as células ganglionares parasol. 

Outras células ganglionares, as células ganglionares anãs (midget) projetam seus 

axônios para as camadas parvocelulares do NGL, formando a via parvocelular, que 

fornece informações de alta resolução sobre a forma dos objetos baseando-se nos 

contrastes cromáticos (Livingstone & Hubel, 1984; Coren et al., 1994). 

Do NGL, a via óptica tem continuidade nas radiações ópticas que fazem 

conexão com o córtex visual estriado e pré - estriado ou áreas 17, 18 e 19 de 

Brodmann. Na área 17 de Brodmann encontramos células que respondem à 

orientação (movimento e direção) e nas regiões 18 e 19, além da seletividade de 

orientação existem células que respondem à constância de cor. As células dessas 

áreas por sua vez, enviam suas projeções para o córtex visual extraestriado de onde 
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seguem para áreas corticais superiores (Bear et al., 2008; Bruni e Cruz, 2005; Lent 

2008; Zeki, 1993). 

 

1.2 Sensibilidade ao Contraste Espacial 
 

A sensibilidade ao contraste espacial é a habilidade visual que nos possibilita 

a visão de detalhes dos objetos ou cena visual (Campbell & Maffei,1974), e é 

frequentemente medida usando-se grades acromáticas ou cromáticas, quadradas ou 

senoidais. A sensibilidade ao contraste espacial é definida como o inverso da 

quantidade mínima de contraste necessária para detectar uma grade de uma 

freqüência espacial específica (Cornsweet, 1970). A medida da sensibilidade ao 

contraste em diferentes frequências espaciais permite gerar a função de 

sensibilidade ao contraste que é um produto de fatores ópticos e neurais (Green & 

Campbell, 1965). De forma análoga, pode-se medir sensibilidade ao contraste no 

domínio temporal.  

 A percepção de contrastes é fundamental para a visão, pois é um pré-

requisito para se perceber texturas e detalhes dos objetos e pode ser usada como 

indício de profundidade (Campbell & Maffei, 1974). Dirigir um carro sob nevoeiro, por 

exemplo, é uma condição extrema, na qual se necessita de alta sensibilidade ao 

contraste (Valberg, 2005). O contraste observado é criado pela diferença em 

luminância de duas superfícies adjacentes, ou seja, na quantidade de luz refletida 

destas superfícies. O contraste pode ser medido a partir da fórmula de Michelson 

que é expressa por: 

 

Contraste = (Lmáx – Lmín) / Lmáx + Lmín 

Onde: Lmáx é a luminância máxima e Lmín é a luminância mínima do padrão de 

estímulo (Coren et al., 1994; Valberg, 2005). 

O estímulo mais utilizado para medir a sensibilidade ao contraste espacial é a 

grade senoidal, um padrão de listras claras e escuras definidas em termos da 

amplitude de contraste e de sua frequência espacial. A aplicação de grades 

senoidais para análise da sensibilidade ao contraste espacial, começou com os 

estudos de Schade (1948) e Selwyn (1948). 



22 

Freqüência espacial é o número de variações de luminância em um 

determinado espaço. Em uma grade a frequência espacial corresponde ao número 

de ciclos de alternância entre listras claras e escuras em determinada região do 

campo visual, e pode ser descrita em ciclos por grau de ângulo visual (cpg). 

Portanto, quanto mais listras por unidade de área de um padrão, mais alta será a 

frequência espacial (Figura 5). Frequências altas representam mudanças espaciais 

abruptas da imagem, tais como bordas, e correspondem aos detalhes finamente 

texturizados, ao contrário das frequências baixas que correspondem ao contorno 

mais grosseiro da imagem, como orientação geral e proporção, detalhando assim, 

sua forma global (DePalma & Lowry, 1962; Campbell & Robson, 1968; Bar, 2004; 

Schiffman, 2005). 

 

                       

Figura 5. Frequência espacial de uma onda senoidal. Em cima: Frequência espacial alta e contraste 

alto, no meio, freqüência espacial alta e contraste médio, em baixo, freqüência espacial baixa e 

contraste alto. (Acessado de http://www.bilkent.edu.tr/~eozgen/sf_research.html em  01/11/2011). 

 

A curva de sensibilidade ao contraste da visão humana medida em 

experimentos psicofísicos ou eletrofisiológicos tem formato bem definido (figura 6) 

com sensibilidade máxima nas frequências intermediárias (centro da curva) e 

atenuações nas frequências baixas e altas (extremidades da curva) (DePalma & 

Lowry, 1962; Campbell & Robson, 1968). A diminuição nas frequências espaciais 

baixas é atribuída ao mecanismo de inibição lateral que atenua o gradiente de 

http://www.bilkent.edu.tr/~eozgen/sf_research.html
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contraste nessas frequências (Enroth-Cugell & Robson, 1966; Campbell & Robson, 

1968). A diminuição da sensibilidade nas altas frequências é devido tanto ao 

tamanho dos fotorreceptores na retina, como à limitação do próprio sistema visual 

que perde resolução uma vez que o contraste diminui com o aumento da frequência 

espacial (Consweet, 1970; Rovamo et al., 1999). 

 

 

Figura 6. Exemplo de uma curva de Sensibilidade ao Contraste típica de humano (Souza et al., 

2013). 

 

 De forma geral, a sensibilidade ao contraste faz uma descrição completa da 

visão espacial quando comparada aos testes habituais de acuidade visual, 

fornecendo resposta de como o sistema visual transforma as informações das várias 

frequências espaciais do estímulo de entrada em estímulo percebido (Oliveira et al., 

2006; Santos & Simas, 2001b). 
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1.3 Atividade elétrica da retina 

Os olhos funcionam como órgãos de conversão do estímulo luminoso em 

sinais elétricos. A eletroretinografia mede as respostas elétricas de várias células da 

retina incluindo fotorreceptores, bipolares, amácrinas e células ganglionares. Para 

isso, são utilizados eletrodos fixados na córnea e na pele próximo ao olho. Durante a 

avaliação, o olho do pacientes é exposto a estímulos padronizados e o sinal 

resultante é apresentado, refletindo a evolução ao longo do tempo e a amplitude do 

sinal, medidos tipicamente em milisegundos e microvolts respectivamente. Deste 

modo, métodos eletrofisiológicos permitem explorar diferentes estruturas que 

contribuem para a condução neural dentro da via visual (Parisi, et al., 1998). 

Atualmente, quatro tipos de eletroretinografias estão disponíveis: 

Eletroretinografia de campo total (Full Field ERG); eletroretinografia focal (Focal 

ERG); eletroretinografia multifocal (Multifocal ERG) e a eletroretinografia por padrão 

alternado ou xadrez (Pattern ERG - PERG) (Mendonça & Takahashi, 2010), que 

será abordado neste estudo. 

No presente estudo, utilizamos o eletroretinograma por padrão alternado 

(PERG) que é obtido através de um estímulo padrão phase- reversing mantendo-se 

a iluminação constante. É o registro da resposta da retina a um estímulo como um 

tabuleiro de xadrez (quadrados brancos e pretos) que se alternam. Os registros do 

PERG podem ser de dois tipo: Transiente (Transient)  ou estado estável (Steady-

State). O eletroretinograma do tipo transiente é obtido com uma frequência baixa, 

quando os quadrados se alternam com frequência menor que seis vezes por 

segundos, equivalente a 6Hz. No tipo estado estável é obtido com uma frequência 

temporal alta, 8Hz. (Bach et al., 2013). 

O PERG do tipo Transiente é o mais utilizado como exame padrão, porque 

permite a separação de três componentes (figura 7). O primeiro componente é 

negativo e ocorre aproximadamente em 35ms e é chamado de N35, o segundo 

componente é positivo, ocorre entre 45 a 60ms e é chamado de P50; o terceiro 

componente é negativo, e ocorre por volta de 90 a 100 ms e é chamado de N95. 

Acredita-se que a onda N95 se origina da atividade das células ganglionares e a 

onda P50 reflete a função de células mais distais da retina interna (Hood et al. 

2005). A amplitude da onda N95 é medida a partir do pico de P50 até o vale de N95, 

desta maneira a amplitude de N95 inclui a amplitude de N35 mais a amplitude de 
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P50, ambas em microvolts. Além das amplitudes dos picos, são consideradas 

também a latência ou tempo implícito que refletem o tempo da resposta para o pico 

específico  (Bach et al., 2013).  

A International Society for Clinical Electrophysiology of Vision – ISCEV, 

aconselha um protocolo padrão para obtenção de respostas de boa qualidade para 

facilitar a comunicação inter-laboratorial. (Bach et al., 2013).  

 

                 

Figura 7. Típica resposta de um eletroretinograma por padrão alternado transient 

caracterizada pelos três componentes (N35, P50, N95) (Bach et al., 2013). 
 
 

1.4 Diabetes mellitus 

 

Diabetes Mellitus (DM) é um grupo de distúrbios metabólicos que apresentam 

níveis elevados de glicose sanguínea devido à produção inadequada da insulina 

pelas células β do pâncreas e/ou problemas na ação intracelular da insulina. 

O DM é um dos maiores problemas mundiais tanto em número de pessoas 

afetadas, incapacitação física e mortalidade prematura, além dos custos envolvidos 

com seu tratamento (Silva & Lima, 2002). Estudo recente, Atlas - IDF (International 

Diabetes Federation (2013) revelou que o número de pessoas afetadas pelo  

diabetes  é de 382 milhões em todo mundo. Segundo o mesmo estudo,  cerca de 

592 milhões de pessoas viverão com diabetes até 2035. 

Estima-se que na população brasileira mais de 11,9 milhões de pessoas são 

portadoras de DM. Isso faz do Brasil o 5º país do mundo com maior prevalência da 

doença (IDF, 2013). A urbanização dos países em desenvolvimento está associada 
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a um estilo de vida mais sedentário levando assim, ao aumento na prevalência do 

DM (Ramachandra et al., 1999). 

Embora haja diversos tipos e formas de se classificar a DM, ela tem sido 

classificada em duas formas principais: Diabetes Mellitus tipo 1 e tipo 2. Neste 

estudo abordaremos somente a DM tipo 1. 

O diabetes Mellitus tipo 1 é também conhecida como insulino – dependente 

(CID 10 – OMS) e tem sua manifestação precoce, acomete principalmente crianças 

e jovens adultos e é o tipo menos comum, corresponde de 5% a 10% dos casos 

detectados. Ela é causada por uma reação auto–imune, na qual o sistema de defesa 

do corpo ataca as células β que produzem insulina (American Diabetes Association, 

ADA, 2009). Fatores genéticos juntamente com estilo de vida, estão relacionados 

com o desenvolvimento de DM1.  

 

1.4.1 Complicações na Diabetes 

 

As complicações da DM são divididas em dois grupos: microvascular 

(retinopatia, nefropatia e neuropatia) e macrovascular (doença isquêmica cardíaca, 

acidente vascular cerebral e doença vascular periférica) (Aroca - Romero et al., 

2008).  

A retinopatia diabética é considerada uma das mais importantes e lesivas 

complicações da DM (Fong et al., 2004, Rodrigues et al., 2010, Sharma et al., 2005; 

Morello, 2007). Ela é caracterizada pela lesão dos capilares retinianos que levam a 

hipóxia, além de hemorragia retiniana e vítrea na fase avançada. É classificada em 

Retinopatia Diabética não proliferativa (RDNP), que é caracterizada pelo aumento da 

permeabilidade vascular e oclusão capilar da retina, e em Retinopatia Diabética 

Proliferativa (RDP) que é a fase mais avançada da doença e é caracterizada por 

neovascularização na retina. Os neovasos quando rompidos, podem levar a perda 

da visão (Fong et al., 2004). 

A retinopatia diabética é uma das maiores causa de perda de visão entre 

adultos de 20 a 74 anos de idade, e estima-se que a prevalência de retinopatia em 

pessoas com diabetes esteja de 11 a 45% em todo mundo (IDF 2013). 

No Wisconsin Epidemiologic Study of diabetic Retipopathy (WESDR), 3,6% 

dos pacientes com DM tipo 1 foram considerados cegos e 86% dessa deficiência  foi 

atribuída à retinopatia diabética (Fong et al., 2004). 
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A incidência de retinopatia diabética é diretamente proporcional ao tempo da 

doença (Romero-Eroca et al., 2008). Na DM tipo 1, a incidência de algum tipo de 

retinopatia é de 8% em 3 anos de doença, de 25% em 5 anos, 60% em 10 anos, 

80% em 15 e de 100% em 20 anos (WESDR).  

A qualidade de vida dos pacientes com retinopatia diabética é gravemente 

afetada devido à perda da habilidade de realizar tarefas específicas, decorrente da 

baixa ou ausência de visão, e pelos diversos aspectos emocionais envolvidos 

(Sharma et al., 2005). A fotocoagulação retiniana com laser ainda é o tratamento de 

escolha para a retinopatia. No entanto, os resultados visuais e anatômicos são 

limitados caso não haja controle glicêmico adequado. 

A hiperglicemia é a maior responsável por disfunções nas células endoteliais 

vasculares em pacientes com Diabetes, o que também leva ao desenvolvimento de 

complicações como: retinopatia, nefropatia e neuropatia (Clemont & Bursell, 2007). 

Na DM, a disfunção do endotélio vascular é associada com a síntese anormal e ação 

inadequada dos vasodilatores (Rosen et al., 1996; Johnstone et al., 1993) e aumento 

da ação dos vasoconstritores (Takagi et al., 1996), resultando na alteração da 

homeostase desses sistemas. A hiperglicemia pode mediar disfunções nas células 

endoteliais por diversos mecanismos como: aumento do stress-oxidativo; 

comprometimento do sistema de relaxamento – Fator óxido nítrico e ativação da via 

diaciglicerol (DAG)/proteína Kinase C (PKC) (Elliott et al., 1993; Williams et al., 

1998).  

No presente estudo, abordaremos a ação vasodilatadora do óxido nítrico 

(através da concentração de nitrato) que é um gás solúvel, altamente lipofílico 

sintetizado pelas células endoteliais, macrófagos e certo grupo de neurônios do 

cérebro. É um importante sinalizador intracelular e extracelular, e atua induzindo a 

guanil ciclase, que produz guanosina monofosfato cíclico (GMP) que tem entre 

outros efeitos, através da interação com receptores beta 2, promover o relaxamento 

do músculo liso, resultando nas ações biológicas de vaso e broncodilatação. 

Abordaremos também, a ação vasoconstritora da endotelina que é um peptídeo 

responsável pela constrição dos vasos sanguíneos. Sua ação é mantida por 

mecanismos de equilíbrio modulados pela ação do óxido nítrico, mas quando estão 

em altas concentrações geram doenças vasculares em diversos órgãos, incluindo 

coração, a circulação em geral, retina e cérebro (Santiago et al., 2000). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Lipof%C3%ADlico
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_endotelial
http://pt.wikipedia.org/wiki/Macr%C3%B3fagos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Neur%C3%B4nio
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Guanil_ciclase&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guanosina_monofosfato_c%C3%ADclico
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_liso
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As disfunções nestes mecanismos são identificadas precocemente em 

pacientes com DM. O efeito vasoconstritor acentuado encontrado em todo o corpo 

destes indivíduos tem um importante papel na homeostase vascular, o que acarreta 

uma diminuição no fluxo sanguíneo retiniano, como demonstrado em estudo de 

Bursell et al., (1996),  em que pacientes com DM sem retinopatia apresentaram um 

fluxo sanguíneo retiniano 32% menor comparados ao grupo controle.  Essa 

diminuição do fluxo sanguíneo pode reduzir nutriente e expor a retina a um nível 

crônico de hipóxia (Clemont e Bursell, 2007) e ser um indicador precoce de 

retinopatia diabética (Muir et al., 2012). Outros estudos também encontraram 

diminuição de fluxo sanguíneo retiniano em pacientes com DM 1. (Burseel et al., 

1994; Grunwald et al., 1990; Kawagishi et al., 1995; Burgansky – Eliash et al., 2010, 

Kunno et al., 1996); embora outros trabalhos tenham encontrado aumento de fluxo 

sanguíneo (Burgansky – Eliash et al., 2012; Pemp et al., 2010).  

 O processo de hipóxia retiniana pode ter início na via dos polióis. Nos 

pacientes com DM o desequilíbrio glicêmico ativa essa via que é responsável em 

converter glicose em sorbitol; na retina a concentração intracelular de sorbitol resulta 

em efeitos osmóticos adversos como: aumento do influxo de líquido, alterações na 

permeabilidade da membrana e principalmente uma diminuição da síntese de óxido 

nítrico acarretando assim, o início da patologia celular (Bosco et al., 2005). 

 Além da diminuição do fator endotelial responsável pela vasodilatação a 

hiperglicemia também está associada ao aumento da secreção de endotelina, que é 

o mais potente vasoconstritor conhecido (Park et al., 2000; Aguiar et al., 2007). 

A hipóxia do tecido retiniano tem sido apontada como a principal causa de 

redução das funções visuais já detectadas nos primeiros estágios da doença. (Arden 

2001, Dean et al., 1997; Fristrom 1998; Harris et al., 1996; Lovasiky & Kergoat 

1993). 

Em um estudo de 1997, Dean e colaboradores mostraram haver 

reversibilidade na perda de visão de cores em pacientes com Diabetes tipo 1 com e 

sem retinopatia diabética após a inalação de oxigênio a 100%; não foram 

encontradas diferenças no grupo controle após a inalação. Os autores acreditam 

que este estudo tenha fornecido evidencias de que a redução da oxigenação 

retiniana seja a causa do déficit de visão de cores nesses .  

Os efeito da hipóxia também tem sido estudado em diferentes altitudes, 

autores tem encontrado perdas generalizadas na discriminação cromática sob essas 
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condições (Tekavcic & Tekavcic 2008; Hovis, Milburn & Nesthus, 2012).  Mas que 

são normalizadas após o retorno a baixas altitudes (Willmann et al., 2010).  

 

1.4.2 Visão de cores, sensibilidade ao contraste, PERG, exercício físico e DM 1 

 

A deficiência na visão de cores decorrente das complicações da DM, tem sido 

relatada em diversos estudos. Em um estudo realizado por Fong et al., (1999), foi 

investigada a capacidade de discriminar cores (Farnsworth – Munsell 100-Hue test) 

de 2701 participantes do Early Treatment Diabetic Retinopathy Study, (ETDRS), e os 

autores observaram que aproximadamente 50% dos participantes apresentaram 

deficiência na discriminação de cores.  

Hardy et al., (1992) investigaram a capacidade de discriminar cores em 38 

pacientes com DM tipo 1 sem retinopatia pelo teste Farnsworth – Munsell 100-Hue 

test. Os resultados indicaram que os diabéticos tinham deficiência na discriminação 

de cores, sugerindo que esse resultado não é devido somente às alterações 

vasculares, mas sim excesso de glicose sangüínea. Diversos estudos também 

indicaram deficiência na discriminação de cores, tanto em pacientes com DM tipo 1 

(Fong et al., 1999; Kurtenbach, 1994; Verroti et al.,1995) quanto em pacientes com 

DM tipo 2 (Banford et al., 1994; Feitosa, 2005; Feitosa, 2010; Fong et al.,1999; 

Gualtieri, 2004 - 2008; Ismael & Whitaker,1998;).  

Garcia 2012, também encontrou perdas na visão de cores de 20 pacientes 

com DM 1 sem sinais clínicos de retinopatia diabética. Os resultados demonstraram 

diminuição na visão de cores em todos os eixos de confusão (protan, deutan, tritan). 

O autor sugere que as perdas funcionais encontradas sejam de origem pós – 

receptoral desencadeada possivelmente pelos efeitos do processo de hipóxia. 

O quadro 1 a seguir mostra detalhes dos trabalhos que analisaram o déficit de 

visão cores em pacientes com DM. Foram utilizadas as bases de dados Pubmed, 

Scielo, Web of Science e as palavras chaves: color vision, type 1 diabetes, 

Cambridge Color test. 

 

 

    Quadro 1. Resumo dos trabalhos relacionados com visão de cores. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tekavcic-Pompe%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18331219
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tekavcic%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18331219
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tekavcic%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18331219
javascript:searchAuthor('Milburn,%20N')
javascript:searchAuthor('Nesthus,%20T')
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       CCT – Cambridge Color test; FM-100 – Farnsworth – Munsell 100 hue test; D-15 – Farnsworth –  Mursell 

Dichotonous D-15 test; TCT – Tritan contrast threshold. 

 

A diminuição da sensibilidade ao contraste espacial de luminância também 

tem sido associada a DM. Georgakopoulos et al., (2011) avaliaram a discriminação 

de contraste em 60 pacientes com Diabetes tipo 1 sem sinais clínicos de retinopatia 

diabética pelo teste CSV-1000 em quatro frequências espaciais (3, 6, 12, 18). Os 

autores observaram uma redução da sensibilidade ao contraste em todas as 

frequências espaciais nos pacientes com DM 1 comparada ao grupo controle, 

indicando segundo os autores, uma disfunção na retina, nas vias visuais ou em 

ambas. 

Gualtieri (2004) avaliou a discriminação de contraste de 40 pacientes com DM 

tipo 2  sem sinais de retinopatia. Os resultados mostraram que em média, a 

sensibilidade ao contraste espacial de luminância para o estímulo acromático nos 

pacientes com DM foi duas vezes menor comparada à do grupo controle. Outros 

estudos também encontraram déficit na sensibilidade ao contraste espacial de 

luminância (Krásný et al., 2006; Dosso et al., 1996;  Ghafour et al., 1982; Leo MAS et 

al., 1992; Sala et al., 1985; Sokol et al., 1985).  

Autor Ano 
Nº 

Pacientes 

Tipo 

DM 
Retinopatia  

Diabética 

Testes Resultados 

Garcia 2012 20 1 Sem CCT 
Protan/Deutan/Tr

itan 

Shoji et al. 2011 872 2 Sem 

Ishihara 

test 

D-15 

FM-100 

Difusa 

Feitosa-

Santana et al. 
2010 31 2 Sem D-15/CCT Difusa/Tritan 

Gualtieri 2008 67 2 Com e Sem CCT Difusa/Tritan 

Gualtieri 2004 40 2 Sem CCT Difusa 

Barton et al. 2004 2701 1 e 2 Com FM-100 Tritan/Difusa 

Ong et al. 2003 510 1 e 2 Com e Sem TCT Tritan 

Fong et al. 1999 2701 1 e 2 Com e Sem FM -100 Tritan 

Kurtenbach et 

al 
1994 20 1 Com e Sem FM – 100 Difusa 
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Garcia 2012 investigou a sensibilidade ao contraste de 20 pacientes com DM1 

nas frequências espaciais 0,2; 0,5; 1; 2; 5; 10; 20. A sensibilidade ao contraste  

mostrou-se reduzida com diferenças significativas nas frequências espaciais 0,2 e 5 

cpg sugerindo um comprometimento retiniano ou nas vias visuais . 

O quadro 2 seguir mostra detalhes dos trabalhos que analisaram o déficit da 

sensibilidade ao contraste em pacientes com DM. Foram utilizadas as bases de 

dados Pubmed, Scielo, Web of Science e as palavras chaves:Contraste sensitivity, 

type 1 diabetes, metropsis. 

 

Quadro 2. Resumo dos trabalhos relacionados com Sensibilidade ao Contraste 

 

Metropsis - Teste psicofísico computadorizado; CSV -100 – Tabela para medida de sensibilidade ao contraste; VCTS – 
Vision contrast test system. 
 
 

O PERG tem sido empregado como método diagnóstico de algumas doenças 

e estudos sobre DM (Boschi et al., 1989; Trick et al., 1988; Caputo et al., 1990; 

Falsini et al., 1989; Matinelli et al., 1991; Martinelli et al., 1992; Sartucci et al., 1993; 

Ventura et al., 2010). 

A alteração do PERG mais associada a danos funcionais em pacientes com 

DM é alteração na latência e na amplitude nos picos avaliados, devido alterações 

Autor Ano Nº 

Pacientes 

Tipo 

DM 

RetinopatiaDiabética Testes Resultados 

Garcia 2012 20 1 Sem 

Metropsis 

(0,2; 0,5; 1; 2; 5; 

10; 20 cpg) 

   Redução  

0,2 e 0,5 

cpg 

 

Georgakopoulos 

et al. 

2011 60 1 Sem CSV-1000 

(3,6,12,18cpg) 

Redução 

todas 

Krasny et al. 2007 121 1 Com nPro CSV-1000 

(3,6,12,18 cpg) 

Redução 

6,12,18 cpg 

Liska et al.  1999 48 1 Sem VCTS 6500 Redução 

todas 

Verroti et al. 1998 60 1 Com e Sem CSV-1000 

(3,6,12,18 cpg) 

Redução 

todas 

Dosso et al. 1996 30 2 Sem Grades 

estacionárias 

(6,17,27 cpg) 

Redução 

todas 
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nas camadas internas da retina. Em um estudo realizado por Parisi et al., (1998) em 

que 14 pacientes com DM tipo 1 e tempo de doença inferior a 6 meses, foram 

submetidos ao PERG – transient; os resultados indicaram um aumento de latência 

nos picos N35 e P50 e diminuição de amplitude em N95. Os autores atribuíram 

essas alterações ao mau funcionamento das células ganglionares. Essas alterações 

têm sido relatadas em diversos outros estudos (Parisi et al., 1997; Spoz et al., 2007; 

Lecleire-Collet et al., 2011; Martinelli et al., 1987). Entretanto, Hardy et al. (1995); 

Coupland (1987) e Lasta et al. (2013) não encontraram diferenças nos parâmetros 

do PERG após avaliar pacientes com DM tipo 1 sem retinopatia diabética. 

O quadro 3 a seguir mostra detalhes dos trabalhos que utilizaram o PERG em 

pacientes com DM 1. Foram utilizadas as bases de dados Pubmed, Scielo, Web of 

Science e as palavras chaves: PERG, type 1 diabetes. 

 

   Quadro 3. Resumo dos trabalhos relacionados com PERG 

RD – Retinopatia Diabétcia; PERG - Eletrorretinografia de padrão reverso; N35 – componente negativo; P50 – 
compomente positivo;      N95 – componente negativo. 

Autor Ano 
Nº 

Pacientes 

Tipo 

DM 
Retinopatia  

Diabética 

Testes Resultados 

Lecleire-Collet 

et al.  
2011 28 1 e 2 Sem RD PERG 

Diminuição 

amplitude e 

aumento latência 

P50 e N95 

Spoz et al.   2007 32 1 Sem RD PERG 

Diminuição 

amplitude e 

aumento latência 

N95  

Parisi  et al.   1998 14 1  Sem RD PERG 

Aumento de 

latência N35 P50 

diminuição 

amplitude N95 

Parisi et al.  1997 42 1 Sem RD PERG 

Aumento  

latência N35 P50 

e diminuição 

amplitude N95 

Hardy  et al. 1995 10 1 Sem RD PERG 
Não diferenças 

significativas 

Caputo et al.  1990 42 1 Com e Sem RD PERG 
Dim. de 

amplitude 
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O exercício físico em geral promove aumento do aporte de oxigênio e 

substratos energéticos para os músculos em atividade. Esta capacidade de suprir a 

demanda de oxigênio é determinada pelo maior fluxo sanguíneo, pela quantidade de 

oxigênio que o sangue pode transportar por litro e pela capacidade dos tecidos em 

“captar” substratos, por meio de recrutamento de capilares, o que traz benefícios a 

todo sistema corporal. Isto proporciona uma melhora global na circulação, o que 

facilita a passagem do sangue pelas artérias sem que haja resistência (Mccardle, 

2003; Thompson, 2004). 

O exercício físico regular é uma modalidade terapêutica não – farmacológica 

que tem a capacidade de aumentar a função endotelial de pacientes com diversas 

patologias como: hipertensão (Higashi et al 1999); síndrome metabólica (Lavrencic  

et al. 2000) ; riscos cardiovasculares (Lewis et al. 1999) e diabetes mellitus 

(Maiorana, et al. 2001) . Estes estudos reportaram que o exercício físico, em 

particular o exercício aeróbico, promove adaptações favoráveis ao funcionamento 

das células endoteliais vasculares.  

O Exercício aeróbico é aquele que produz energia pelo sistema oxidativo. 

Suas reações ocorrem no nível mitocondrial, sendo possível a produção de ATP 

(Adenosina Trifosfato), que são moléculas de energia, que são processadas 

bioquimicamente pelo Ciclo de Krebs e que são utilizadas na contração muscular ( 

McArdle, 2003). Os exercícios que utilizam esta via são aqueles de longa duração e 

baixa intensidade.  

O exercício anaeróbico, aquele que produz energia através do sistema 

fosfocreatina e glicolítico, que independem da utilização do oxigênio para suas 

reações bioquímicas, utilizam a fosfocreatina armazenada nos músculos, e 

substâncias alimentares, como carboidratos (glicose) ou de reserva (glicogênio), 

para gerar ATP, respectivamente. Os exercícios que utilizam essa via são aqueles 

de curta duração e alta intensidade. Este tipo de exercício, não tem sido tão eficaz 

na capacidade de aumentar as funções endoteliais (D’ Avila et al. 2008), comparado 

aqueles de longa duração (Forjaz et al., 1998). 

   As adaptações vasculares observadas são causadas por um mecanismo 

conhecido como “shear stress” (figura 8) que é o estímulo físico que a força do 

sangue exerce sobre a parede das artérias levando assim, a formação de óxido 

nítrico através dos mecanossensores localizados nas células endoteliais, o exercício 

físico também leva a diminuição da concentração de endotelina (Ribeiro et al. 2009; 
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Morawietz et al., 2000; Zago e Zanesco, 2006) tanto em pacientes com DM Tipo 2 

(Maiorana et al, 2001,  como em DM Tipo 1 (Fuchsjager-Mayri et al., 2002) e 

também em adultos saudáveis (Maeda et al., 2001) e idosos (Maeda et al. 2003; 

Guilder et al., 2007) gerando uma vasodilação e um aumento do fluxo sanguíneo. 

 

 
Figura 8. Secção de uma parede arterial mostrando que as células endoteliais formam o revestimento 
interno e estão alinhadas longitudinalmente, a musculatura vascular lisa formam as camadas 
exteriores e estão alinhadas de forma circular. Pressão (p) é normal à parede do vaso, o que resulta 
em alongamento na circunferência da parede. O Shear Stress (τ) é paralelo à parede do vaso e é 
exercido longitudinalmente na direção do fluxo de sangue.(adaptado de Hanh & Schwartz, 2008) 
 

Fuchsjager-Mayrl  e colaboradores (2002) investigaram o efeito de quatro 

meses de treinamento aeróbico sobre a  função endotelial de  pacientes com DM 

tipo 1. O estudo demonstrou que a função endotelial pode ser melhorada através de 

um treinamento aeróbico regular, levando a um aumento do fluxo sanguíneo na 

artéria braqueal, além de melhora no fluxo da vasculatura ocular constatada através 

de interferometria a laser. Seeger et al. (2011) também encontraram aumento do 

fluxo sanguineo da artéria braqueal em crianças com DM tipo 1 após 18 semanas de 

treinamento aeróbico. Estes dados levaram os autores a concluir que aumentos 

modestos no nível de atividade física são o suficiente para observar melhoras nas 

disfunções endoteliais encontradas nesses pacientes. Estudos em animais 

envolvendo os efeitos do exercício físico sobre a disfunção endotelial também tem 
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demonstrado efeitos benéficos relacionados ao relaxamento endotelial, tanto em 

DM1 quanto em DM2 (Delbin e Trask, 2014). 

Em síntese, a literatura revisada mostra perdas na visão de cores, em 

pacientes com DM tipo 1 e 2. Há um corpo de conhecimento solidamente 

estabelecido para sustentar o presente estudo, mas faltam informação específicas 

sobre como os aspectos da reversibilidade ou melhora dessas perdas, utilizando 

especificamente o exercício físico como uma modalidade terapêutica não – 

farmacológica, poderiam beneficiar pacientes com DM tipo 1, pois não há  literatura 

específica sobre o efeito do exercício físico sobre a visão de cores, sensibilidade ao 

contraste e função elétrica da retina.  

O presente estudo pretende contribuir com dados para diminuir estas lacunas 

da literatura, partindo da hipótese de que pacientes diabéticos atletas apresentam 

resultados melhores nos testes de visão de cores sensibilidade ao contraste e 

eletrofisiológico comparados aos resultados de pacientes diabéticos sedentários. 

Essa hipótese tem como premissa que o exercício físico aeróbico seja capaz de 

reverter ou amenizar o déficit de visão de cores detectado em pacientes com DM 

tipo 1 através da modificação do estado de hipóxia em que esses pacientes se 

encontram devido ao funcionamento inadequado do sistema 

vasodilatação/vasoconstrição mediado pelos fatores endoteliais óxido nítrico e 

endotelina, respectivamente. 
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2. Justificativa e relevância do tema 

Dentre os principais aspectos que apontam para a relevância deste estudo 

estão:  

(i) O grande número de pessoas com disfunções visuais devido as 

complicações da DM tipo 1; 

 (ii) A ausência de estudos que avaliem a visão de cores associada ao 

exercício físico em pacientes com DM tipo 1 sem sinais clínicos de retinopatia 

diabética proliferativa; 

 (iii) A possibilidade de prevenção da perda de visão de cores através de uma 

modalidade não –farmacológica; 
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3. Objetivos 

O presente estudo objetiva investigar os efeitos do exercício físico sobre a 

visão de pacientes com diabetes mellitus tipo 1 sem sinais clínicos de retinopatia 

diabética proliferativa à angiofluoresceinografia e fundoscopia. O diagnóstico e a 

intervenção precoce poderão ser de grande importância para o tratamento da 

doença. 

Os objetivos específicos são: 

- Avaliar a discriminação cromática através do Cambridge Colour Test (CCT); 

- Avaliar a sensibilidade ao contraste espacial acromático de luminância; 

- Estudar o padrão das respostas eletrofisiológicas na retina desses pacientes 

através do eletrorretinograma de Padrão Alternado (PERG). 

- Avaliar a concentração de nitrato e endotelina sanguínea  
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4. Métodos  

4.1 Participantes:  

Participaram do estudo 33 pacientes com diabetes tipo 1 divididos em dois 

grupos experimentais distintos: Diabéticos Sedentários (DMS - n = 18), Diabéticos 

atletas (DMA - n = 15), com média de idade de 28,94 anos (DP = 6,04) e 33,3 (DP = 

6,78) respectivamente. O grupo controle foi composto por 40 sujeitos sem diabetes  

e sem doenças oculares também  divididos em dois: Controles Sedentários (CTS – n 

= 20) e Controles Atletas (CTA – n = 20), média de idade de 27,05 anos (DP= 5,60) 

e 32,0 (DP=5,61) respectivamente. Todos os pacientes Sedentários foram 

classificados de acordo com o IPAQ (International Pshysical Actvity Questionary) 

proposto pela Organização Mundial de Saúde (1998). Os pacientes do grupo 

Diabéticos Atletas foram selecionados a partir dos seguintes critérios de inclusão: 

ser atleta praticante de atividade aeróbica (triatlon, ciclismo, corrida), estar treinando 

no mínimo há dois anos, treinar no mínimo 4 vezes por semana com sessões de no  

mínimo sessenta minutos cada e ter participado de uma competição no último ano. 

Esses pacientes foram selecionados de acordo com os seguintes critérios 

oftalmológicos: acuidade visual melhor ou igual a 20/30, segundo a tabela de 

optotipos de ETDRS com a melhor correção óptica para erros refrativos; ausência de 

opacidade dos meios oculares que comprometam bom desempenho das funções 

visuais e ausência de tratamentos retinianos anteriores, como fotocoagulação 

retiniana com laser. Nas tabelas 1 a 4 estão os dados da amostra deste trabalho. 
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Tabela 1. Grupo de pacientes com DM sedentários segundo dados de sexo, idade, acuidade 

visual, e olho examinado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M = Masculino, F Feminino, OD = Olho direito, OE = Olho esquerdo 

 

Sujeito Sexo 
Idade 

(anos) 

Acuidade 

visual  

Olho 

examinado 

Diabéticos Sedentários 

AC 24 M 20/20 OD 

AB 31 F 20/20 OE 

SF 39 M 20/20 OD 

PP 26 F 20/20 OD 

VB 29 F 20/20 OD 

DR 35 M 20/20 OD 

SS 28 F 20/20 OD 

PC 27 F 20/20 OD 

NG 25 F 20/20 OE 

BH 25 M 20/20 OD 

MB 28 M 20/20 OE 

DA 25 F 20/20 OD 

FA 23 F 20/20 OE 

JB 18 F 20/20 OD 

AM 40 F 20/20 OD 

MR 38 F 20/20 OD 

RS 26 M 20/20 OE 

AS 34 F 20/20 OE 
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Tabela 2. Grupo de pacientes com DM Atletas segundo dados de sexo, idade, acuidade visual, e 

olho examinado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

                                 M=Masculino, F=Feminino, OD= Olho direito, OE=Olho esquerdo. 

 

  

 

 

 

Sujeito Sexo 
Idade 

(anos) 

Acuidade 

visual 

(logMAR) 

Olho 

examinado 

Diabéticos Atletas 

JM 33 M 20/20 OD 

GF 19 M 20/20 OE 

EY 38 F 20/20 OE 

AC 39 M 20/20 OD 

L L 36 F 20/20 OE 

DP 34 F 20/20 OD 

MD 37 M 20/20 OD 

CP 31 F 20/20 OE 

BV 38 F 20/20 OE 

CB 22 F 20/20 OD 

IO 25 F 20/30 OD 

AL 42 F 20/20 OE 

PW 34 F 20/20 OD 

DC 31 M 20/20 OE 

EM 41 M 20/20 OE 
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Tabela 3. Grupo Controle Atleta segundo dados de sexo, idade, acuidade visual, e olho 

examinado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

                                   M=Masculino, F=Feminino, OD= Olho direito, OE=Olho esquerdo. 

Sujeito Sexo 
Idade 

(anos) 

Acuidade 

visual 

(logMAR) 

Olho 

examinado 

Controles Atletas 

VG F 29 20/20 OD 

TC M 31 20/20 OD 

AA F 29 20/20 OD 

MR F 34 20/20 OE 

PS M 26 20/20 OD 

EM M 38 20/20 OE 

VV F 31 20/20 OE 

TA F 34 20/20 OE 

MT M 24 20/20 OD 

VS M 24 20/20 OD 

KL F 19 20/20 OE 

CF F 36 20/20 OD 

RC M 29 20/20 OD 

DR M 41 20/20 OE 

SO F 35 20/20 OD 

LG F 38 20/20 OD 

LS F 36 20/20 OE 

PL M 36 20/20 OE 

CP F 34 20/20 OE 

VM M 36 20/20 OD 
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Tabela 4. Grupo Controle Sedentário segundo dados de sexo, idade, acuidade visual, e olho 

examinado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    M=Masculino, F=Feminino, OD= Olho direito, OE=Olho esquerdo 

Sujeito Sexo 
Idade 

(anos) 

Acuidade 

visual 

(logMAR) 

Olho 

examinado 

Controles Sedentários 

MO F 20 20/20 OD 

AV F 28 20/20 OD 

AZ F 23 20/20 OE 

RD M 26 20/20 OE 

FV M 24 20/20 OE 

SG F 27 20/20 0D 

MY 
F 

26 20/20 OD 

S L 
F 

25 20/20 OD 

CM 
F 

34 20/20 OE 

MR 
M 

36 20/20 OE 

PC 
F 

35 20/20 OE 

LO 
M 

18 20/20 OE 

VQ 
F 

20 20/20 OD 

LP 
M 

18 20/20 OD 

CS 
M 

32 20/20 OD 

EH 
F 

35 20/20 OD 

PG 
F 

32 20/20 OE 

LH 
M 

28 20/20 OD 

AG 
F 

24 20/20 OD 

NX 
F 

21 20/20 OE 
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4.2 Equipamentos 

Para a avaliação de discriminação de visão de cores foi utilizado o Cambridge 

Colour Test Versão 2.0, que é um teste computadorizado que avalia a capacidade 

discriminativa de cores através de estímulos pseudoisocromáticos (adaptação do “C” 

de Landolt com um gap de 1,25 graus de ângulo visual). Figura 9. O CCT contém 

dois protocolos de avaliação de cores, o trivector (mais rápido), que mede limiares 

protan, deutan e tritan independentemente, e o teste de elipses (mais longo), que 

gera elipses de MacAdam (Ventura et al., 2003; Moura et al., 2008). 

 

                  

Figura 9. A) Exemplo de estímulo do Cambridge Colour Test. B) Controle remoto modelo CT6.  

 

Para a avaliação da sensibilidade ao contraste foi utilizado o software 

Metropsis (Cambridge Research Systems), através do método psicofísico de escada 

para grades senoidais verticais em seis freqüências espaciais (0,5; 1; 2;  5; 10; 20 

cpg) apresentadas monocularmente. O CCT e o Metropsis foram utilizados pelo 

sistema Cambridge Research Systems (CRS), em um micro-computador Dell com 

monitor Sony Multiscan (G-420) com tela de 19 polegadas e resolução de 

1280x1024 pixels. A figura 10 mostra o exemplo do estímulo utilizado. 
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Figura 10. Grades senoidais verticais em diferentes freqüências (Baixa, Média e Alta). Adaptado de 

Souza et al. 2013 

 

A avaliação das respostas eletrofisiológicas da retina foi feita através do 

eletrorretinograma de padrão reverso pelo sistema RetiPort  (Roland Consult, 

Brandenburg, Alemanha) composto por amplificador e sistema computadorizado de 

aquisição e processamento de sinais acoplado a um monitor. O eletrodo de registro 

foi composto por um filamento unipolar (DTL, UniMed Electrode Supplies), a fibra 

condutiva foi conectada a um fio semelhante ao do eletrodo para o EEG (Dawson, 

Trick & Litzkow, 1979). 

O estímulo consiste em um tabuleiro xadrez preto e branco de alto contraste 

com uma fixação central. A figura 11 mostra os estímulos (A) e os eletrodos (B) 

utilizados. 

 

        A.           B  

Figura 11. A) Exemplo de estímulo do PERG. B) Exemplo do posicionamento dos eletrodos durante o 

PERG.  
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4.3 Procedimentos experimentais 

Após a anamnese todos os pacientes foram encaminhados para a avaliação 

oftalmológica (medida da acuidade visual, pressão intra-ocular, refração, 

biomicrospia na lâmpada de fenda e mapeamento da retina) que foi realizada no 

Instituto de Psicologia pela Drª Kallene Summer . 

No CCT foram realizados experimentos com o protocolo Trivector (que mede 

limiares de discriminação nos eixos protan, deutan e tritan) e com o Teste das 

Elipses (que gera uma elipse de McAdam). O teste ocorreu em uma sala escura, 

monocularmente e a três metros do monitor. A tarefa do participante foi identificar a 

orientação do “C” de Landolt por meio de um controle remoto modelo CT6 do 

sistema Cambridge Research Systems (Figura 9B) em um método psicofísico de 

escada. A cromaticidade do “C” se aproximou da cromaticidade do fundo a cada 

resposta correta e se afastou a cada resposta errada (ou omissão de resposta). A 

escada foi concluída após seis reversões e o valor de limiar será computado como a 

média dos valores apresentados nessas reversões. 

Na avaliação de sensibilidade ao contraste, o participante teve que identificar 

uma grade senoidal em um fundo isoluminante, respondendo em um controle remoto 

modelo CB6, também do sistema Cambridge Research Systems. Se o estímulo 

estava à direita ou à esquerda. Neste experimento foi utilizado o método psicofísico 

de escada, no qual os estímulos foram apresentados em ordem sequencial e para 

cada reversão de contraste computado um valor de limiar. Em seguida iniciaram-se 

outras séries até chegar a mais uma reversão. O experimento terminou após o 

registro de oito reversões para cada frequência espacial que encerra a determinação 

do limiar, computado através da média das oito reversões.  

Para o registro do eletrorretinograma de padrão (PERG), o paciente passou  

pelos seguintes procedimentos: limpeza da pele com o gel abrasivo (Nupred, 

Weaver and company, Estados Unidos), aplicação da pasta condutora (Ten20 

Weaver and company, Estados Unidos) e colocação do eletrodo de registro 

composto por um filamento unipolar (DTL, UniMEd Eletrode Supplies) que foi fixado 

no canto nasal e no canto temporal do olho examinado, um eletrodo terra  colocado 

na fronte e o eletrodo referência, ambos eletrodo de ouro (Gold cup, Grass 

Technologies). Após estes procedimentos o paciente foi encaminhado para o 

monitor de estimulação para o registro dos potenciais elétricos.  
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Foram coletadas amostras de sangue dos sujeitos para análise dos fatores 

endoteliais (endotelina e óxido nítrico). As amostras foram coletadas por profissional 

especializado proveniente do Serviço de Laboratório Clínico do Hospital Universitário 

da USP (SLC-HU-USP) 

As análises para quantificar óxido nítrico e endotelina foram feitas no 

Laboratório de Biologia Vascular da Universidade de São Paulo – Ribeirão Preto; 

pela doutoranda Camila André Pereira sob a responsabilidade da Professora Dra 

Rita de Cássia Tostes Passaglia. 

Para a determinação plasmática de nitrato foram realizadas dosagens séricas de 

nitrato. As amostras de sangue foram coletadas em tubos contendo 500 μl de 

heparina (10 U/ml) e centrifugadas (1500 rpm, 4°C, 10 minutos) para a obtenção do 

soro. O soro foi estocado a -70ºC até o momento das dosagens de nitrato. 

Para as dosagens de NO sérico, procedeu-se a desproteinização de alíquotas de 

50 μl das amostras por precipitação, utilizando 100 μl de etanol (95% ou absoluto) a 

4ºC, seguidas de agitação (15 segundos), e mantidas por 30 minutos no freezer -

20ºC. Posteriormente, as amostras foram centrifugadas (10000 g, 25ºC, 5 minutos) e 

armazenadas no freezer -20ºC para dosagem de nitrato. 

A determinação da concentração de nitrato foi feita pela técnica de 

quimioluminescência, oxido nítrico/ozônio, utilizando um analisador de óxido nítrico 

(NO) (Sievers® Nitric Oxide Analyzer 280, GE Analytical Instruments, Boulder, CO, 

USA). Alíquotas de 5 uL foram colocadas na câmara de reação do analisador 

contendo um agente redutor (0,8% de cloreto de vanádio em HCl 1N a 95ºC) que 

converte nitrato em NO, em quantidades equimolares. O NO foi arrastado para a 

câmara de quimioluminescência do analisador, reagindo com o ozônio (O3) e 

formando dióxido de nitrogênio (NO2). O NO2 apresenta-se numa forma instável e 

tem a capacidade de emitir fótons que se chocam contra uma superfície 

fotossensível de uma célula fotomultiplicadora. O fóton emitido pela reação é 

detectado e convertido em sinal elétrico. Essa corrente de elétrons é captada, 

amplificada e processada por um transdutor analógico-digital, dando origem a um 

traçado gráfico, em que a área sob a curva gerada (corrente X tempo) corresponde à 

concentração de nitrato na amostra, utilizando uma curva padrão preparada com 

nitrato de sódio nas concentrações (5, 10, 25, 50 e 100 μmol). Os valores de nitrato 

foram expressos em μM. 
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A concentração de endotelina (ET-1) no soro foi realizada por imunoensaio 

modificado, ELISA (Endothelin ELISA Kit, Cayman Chemical Company, Ann Arbor, 

MI). Antes do ensaio foram adicionados 25μl de soro não-específico de camundongo 

(nº400110) em cada 500μl de amostra de soro. A curva padrão para o imunoensaio 

foi preparada de acordo com as instruções do “kit”. Foram adicionadas 100μL de 

conjugado de ET-1 (Endothelin AChE Fab’ Conjugate), do branco e das amostras 

em cada poço na placa de 96 poços. A microplaca de 96 poços foi coberta com 

plástico adesivo e incubada à 4ºC overnight. Após a incubação, o liquido foi 

removido e a microplaca lavada por 5 vezes com solução tampão. Foram 

adicionados 200μL do reagente (Ellman’s Reagent) dentro dos poços e a placa, 

coberta com plástico adesivo novamente, protegida da luz e incubada em 

temperatura ambiente, em agitador orbital de microplacas por 30 minutos. Na 

microplaca determinou-se a intensidade de luz emitida (405-420 nm) e, a 

concentração de ET-1, foi expressa em pg/mL. 

 

4.4 Análise dos resultados 

  
Os dados originais coletados foram organizados em planilhas eletrônicas 

(Microsoft Excel 2007) e as análises estatísticas foram realizadas no programa 

Statistica (Statistica 12). Antes de cada análise, a distribuição dos dados foi avaliada 

através de inspeção gráfica e do teste de Kolmogorov-Smirnov. Foi realizada uma 

análise de variância não paramétrica Kruskal-Wallis e na análise post-hoc foi 

utilizado o teste de Neuman-Keus. O nível de significância de 0,05 foi utilizado. O 

grupo diabético foi comparado ao grupo controle em relação todas as variáveis 

descritas abaixo; posteriormente divididos em quatro grupos experimentais:  

diabético sedentário e diabético atleta, controle sedentário e controle atleta. O 

coeficiente de correlação de Spearman foi utilizado para testar a correlação entre 

cada uma das variáveis. 

 

Os parâmetros considerados em cada teste foram:  

 

- Visão de cores: Limiares protan, deutan, tritan e área da elipse.Total 4 valores para 

cada sujeito;  
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- Sensibilidade ao Contraste: Limiares de discriminação para diferentes frequências 

espaciais ( 0,5; 1; 2; 5; 10; 20 cpg).Total de 6 valores para cada sujeito;  

- PERG: Amplitude e Tempo Implícito de N35, P50, N95 (Figura 6). Total de 5 

valores para cada sujeito. 

 

- Óxido Nítrico: Ativação da eNOS ( enzima da síntese do óxido nítrico). Total de 1 

valor para cada sujeito. 

 

- Endotelina: Expressão do receptor (ET-B). Total de 1 valor para cada sujeito. 

 

- Tempo de doença: Expresso em anos. Total de 1 valor para cada sujeito 

 

- Hemoglobina Glicada: Expresso em porcentagem. Total 1 valor para cada sujeito. 
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5. Resultados  

Os dados apresentados a seguir referem-s aos resultados dos testes de visão 

de cores, sensibilidade ao contraste, PERG, nitrato, endotelina e hemoglobina 

glicada (Hb) obtidos de 33 pacientes do grupo DM e 40 sujeitos do grupo controle. 

As análises realizadas mostraram haver diferenças estatísticas para a comparação 

entre os grupos, no protocolo trivector no eixo protan ( H = 5,55 ; p = 0,018), e no 

protocolo das elipses ( H = 9,017; p = 0,002) em que os pacientes do grupo DM 

apresentaram valores significativamente maiores. No teste de sensibilidade ao 

contraste, o grupo DM apresentou valores significativamente menores comparado ao 

grupo CT na frequência espacial de 0,5 cpg ( H = 7,925; p = 0,004), na frequência 

espacial 1cpg ( H = 7,957; p = 0,004), na frequência 5cpg ( H = 4,840; p = 0,027), na 

frequência espacial 10cpg ( H = 4,695; p = 0,030) e na frequência espacial 20cpg ( H 

= 4,528; p = 0,033).  No teste eletrofisiológico (PERG), no componente tempo 

implícito de N95, o grupo DM apresentou valores significativamente maiores (H = 

5,57; p = 0,018), no componente amplitude de P50 apresentou valores 

significativamente menores ( H = 7,03; p = 0,008) assim como na amplitude de N95 ( 

H = 3,792; p = 0,050) comparado ao grupo CT. Os pacientes diabéticos 

apresentaram valores significativamente maiores nos testes de ET- 1 ( H = 6,74; p = 

0,009), no teste de nitrato ( H = 4,04; p = 0,044) e no teste de Hb ( H = 41,26; p < 

0,001). As figuras de 12 a 24  referem-se a esses resultados. 
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Figura 12. Valores de limiar (em unidade u’v’ 10e4) para os eixos de confusão protan para o 
grupos Diabético (DM) e Controle Sedentário (CT).    
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 Figura 13. Valores da área da elipse de discriminação cromática do diagrama CIE, 1976 para 
o grupo Diabético (DM) e Controle (CT).  

 

* 

p= 0,018 

* 

p= 0,002 
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Figura 14: Valores de sensibilidade ao contraste espacial de luminância para o grupo 
Diabéticos  (DM) e Controle (CT) para a frequência espacial 0,5 cpg. 
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Figura 15: Valores de sensibilidade ao contraste espacial de luminância para o grupo Diabético  (DM) 
e Controle (CT) para a frequência espacial 1 cpg. 
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p= 0,004 
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Figura 16: Valores de sensibilidade ao contraste espacial de luminância para o grupo 
Diabético  (DM) e Controle (CT) para a frequência espacial 5 cpg. 

 

 

          

 Median 
 25%-75% 
 Non-Outlier Range 
 Outliers
 Extremes

1 2

Grupos

0

20

40

60

80

100

120

140

S
e
n

s
ib

ili
d

a
d

e
 a

o
 c

o
n

tr
a

s
te

 (
1

0
 c

p
g

)

DM CT

 
Figura 17: Valores de sensibilidade ao contraste espacial de luminância para o grupo 
Diabético  (DM) e Controle (CT) para a frequência espacial 10 cpg. 
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Figura 18: Valores de sensibilidade ao contraste espacial de luminância para o grupo Diabético  
(DM) e Controle (CT) para a frequência espacial 20 cpg. 
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Figura 19. Tempo Implícito do componente N95 do PERG para o grupo Diabético (DM) e Controle 
(CTS). 
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Figura 20. Amplitude do componente P50 do PERG para o grupo Diabético (DM) e Controle  
(CT).  
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Figura 21. Amplitude do componente N95 do PERG para o grupo Diabético (DM) e Controle  (CT).  
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Figura: 22. Valores da porcentagem de Hemoglobina glicosilada Hb A1c (%) para o grupo 
Diabético (DM) e Controle (CT).  
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Figura 23: Valores da concentração de Endotelina ET_1 para o grupo Diabético (DM) e Controle (CT).  
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p < 0,001 

* 

p  = 0,009 
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Figura 24: Valores da concentração de Nitrato  para o grupo Diabético (DM) e Controle (CT). 
 
 

Os dados apresentados a seguir referem-s aos resultados dos testes de visão 

de cores, sensibilidade ao contraste, PERG, nitrato, endotelina e hemoglobina 

glicada (Hb) obtidos de 33 pacientes do grupo DM divididos em dois grupos 

experimentais distintos: Diabético Sedentário (DMS), n = 18; e Diabético Atleta, n = 

15, e de 40 sujeitos do Grupo Controle também divididos em dois grupos: Controle 

Sedentário (CTS), n = 20; Controle Atleta (CTA), n = 20. As análises realizadas 

mostraram haver diferenças estatísticas para a comparação entre os grupos DMS e 

CTS, para o CCT, no protocolo trivector no eixo protan ( H = 4,03 ; p = 0,044), e no 

protocolo das elipses ( H = 4,55; p = 0,032) em que os pacientes do grupo DMS 

apresentaram valores significativamente maiores. No teste de sensibilidade ao 

contraste, o grupo DMS apresentou valores significativamente menores comparado 

ao grupo CTS na frequência espacial de 1 cpg ( H = 5,20; p = 0,022). No teste 

eletrofisiológico (PERG), no componente amplitude de N95, o grupo DMS 

apresentou valores significativamente menores (H = 3,74; p = 0,05), comparado ao 

grupo CTS. No teste de Hb, o grupo DMS apresentou valores significativamente 

maiores do que o grupo CTS ( H = 18,46; p = 0,001). As figuras de 25 a 29 referem-

se a esses resultados. 

* 

p  = 0,044 
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Figura 25. Valores de limiar (em unidade u’v’ 10e4) para os eixos de confusão protan para os grupos 
Diabético Sedentário (DMS) e Controle Sedentário (CTS).  
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Figura 26. Valores da área da elipse de discriminação cromática do diagrama CIE, 1976 para os 
grupos Diabético Sedentário (DMS) e Controle Sedentário (CTS). 
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p= 0,032 

* 

p= 0,044 
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Figura 27: Valores de sensibilidade ao contraste espacial de luminância para os grupos 
Diabéticos  Sedentários  (DMS) e Controle Sedentário (CTS) para a frequência espacial 1cpg. 
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Figura 28. Amplitude do componente N95 do PERG para os grupos Diabético Sedentário 
(DMS) e Controle Sedentário (CTS).  
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p= 0,050 
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Figura 29: Valores da porcentagem de Hemoglobina glicosilada Hb A1c(%) para os grupos 
Diabético Sedentário (DMS) e Controle Sedentário (CTS). 
 

  

Na comparação feita entre os grupos atletas, DMA apresentou valores 

significativamente maiores que o grupo CTA, no CCT, no protocolo das elipses ( H = 

4,48; p = 0,034), no teste de Hb ( H = 21,98; p < 0,001) e no teste de ET-1, (H = 

4,50; p = 0,033). No teste de sensibilidade ao contraste o grupo DMA apresentou 

valores significativamente menores nas frequências espaciais 0,5cpg (H = 4,69; p = 

0,030). No teste eletrofisiológico, na amplitude do componente N95 do PERG (H = 

4,77; p = 0,028). As figuras de 30 a 34 referem-se a esses resultados. 

 

* 

p < 0,001 
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Figura 30. Valores da área da elipse de discriminação cromática do diagrama CIE, 1976 para os 
grupos Diabético Atleta (DMA) e Controle Atleta (CTA).  
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Figura 31: Valores de sensibilidade ao contraste espacial de luminância para os grupos 
Diabético Atleta (DMA) e Controle Atleta (CTA) para a frequência espacial 0,5 cpg. 
 

 

* 

p= 0,030 

* 

p  = 0,034 
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Figura 32. Amplitude do componente N95 do PERG para os grupos Diabético Atleta (DMA) e Controle 
Atleta (CTA).  
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Figura 33: Valores da porcentagem de Hemoglobina glicosilada Hb A1c (%) para os grupos 
Diabético Atleta (DMA) e Controle Atleta (CTA).  

 

* 

p= 0,028 

* 

p < 0,001 
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Figura 34: Valores da concentração de Endotelina ET_1 para os grupos Diabético Atleta 
(DMA) e Controle Atleta (CTA).  

 

Na comparação feita entre os grupos DMA e DMS, foram encontradas diferenças 

significativas apenas nos resultados do teste nitrato (H = 5,77; p = 0,016); o grupo DMA 

apresentou valores maiores do que o grupo sedentário. Ver figura 21. Na comparação 

entre os grupos CTA e CTS, não foram encontradas diferenças significativas nos testes 

avaliados. 

 

 

 

 

  

* 

p= 0,033 
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Figura 35: Valores da concentração de Nitrato  para os grupos Diabético Atleta (DMA), 
Diabético Sedentário (DMS) e Controle Sedentário (CTS) e Controle Atleta(CTA).  
 
 

 

 

A análise estatística de Spearman mostrou haver correlação positiva apenas 

entre a concentração de nitrato e os valores da sensibilidade ao contraste na 

frequência espacial 0,5 cpg nos resultados do grupo DMS (r = 0,44; p = 0,001). Para 

as demais variáveis não foram encontradas correlações. Ver figura 22.  

 

 

p= 0,094 

* 

p= 0,016 
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Figura 36: Correlação entre a concentração de nitrato e os valores de sensibilidade ao contraste na 
frequêncial espacial 0,5 cpg em escala logarítima em pacientes do grupo DMS. 
 
 

 

As tabelas 5 e 6 resumem os resultados das análises estatísticas feitas para 

as comparações entre o grupo experimental e controle, bem como para as 

condições atletas e sedentários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

Tabela 5. Resumo da análise estatística dos grupos sedentários e atletas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DMS - Diabéticos Sedentários; CTS - Controle Sedentário; DMA – Diabético Atleta; CTA – Controle Atleta;   
RRD - Reclassificado com Retinopatia Diabética; RSRD - Sem Retinopatia Diabética. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DMS e CTS  

                   H         P  

Protan      4,03           0,044  

Elipse                   4,55     0,032  

Sensibilidade  ao contraste (1cpg)                                      5,20                               0,022 

Amplitude            N95   
              

 
    3,74 

 
   0,05  

Hb (%)                 18,46 
 

p < 0,001  

                                      DMA e  CTA 

Elipse                4,48  0,034  

Sensibilidade  ao contraste (0,5 cpg)                                4,69                                0,030 

Amplitude   N95                                                                 4,77                               0,028 

Hb (%)                                                                               21,98                           p < 0,001 

ET – 1                                                                                  4,50                              0,030                                                                

    DMA e  DMS 

Nitrato                                                                                5,77                              0,016 
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Tabela 6. Resumo da análise estatística do grupo diabético e controle. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DM – Diabéticos; CT - Controle  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       DM x CT 

            H      P  

Protan       5,55  0,018  

Elipse       9,01  0,002  

Sensibilidade  ao contraste ( 0,5cpg                         7,92                                     0,004 

Sensibilidade  ao contraste (1cpg)                            7,95                                     0,004 

Sensibilidade  ao contraste (5cpg)                            4,84                                     0,027 

Sensibilidade  ao contraste (10cpg)                          4,69                                     0,030 

Sensibilidade  ao contraste (20cpg)                          4,52                                     0,033 

Tempo implícito N95                                                 5,57                                     0,018 

Amplitude N95                                                           7,03                                     0,008 

Amplitude P50                                                           3,79                                      0,050 

Hb                                                                               41,26                                    < 0,001 

ON                                                                              6,74                                       0,009 

ET – 1                                                                         4,04                                       0,044 
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6. Discussão 

A avaliação de funções visuais por métodos psicofísicos e eletrofisiológicos 

revelou valores alterados no grupo DM comparados ao grupo CT e nas 

comparações feitas entre os grupos DMA, DMS e os grupos CTS e CTA.  

No CCT Trivector os limiares de discriminação cromática no eixo protan do 

grupo DM estava elevados, comparados ao grupo CT, indicando menor capacidade 

discriminativa. No protocolo das elipses do CCT, o desempenho dos grupos DM 

comparado ao do grupo CT também mostrou perda visual - as elipses dos pacientes 

tinham área significativamente maior que as dos controles, o que demonstra uma 

pior discriminação de cores uma vez que a elipse delimita a região ao redor da cor 

de fundo, em que não há discriminação de cor. Esses prejuízos funcionais também 

foram observados na comparação entre DMA e DMS e seus controles. 

Alterações de discriminação de cores já foram descritas anteriormente em 

pacientes diabéticos: alguns trabalhos sobre discriminação cromática em diabéticos 

também encontraram perdas funcionais tanto em pacientes com DM tipo 1 

(Kurtenbach et al., 2015;  Garcia, 2012, Giusti, 2001; Lombrail et al., 1984) quanto 

em pacientes tipo 2 (Gella et al.; 2015; Feitosa-Santana et al., 2010, Andrade et al.; 

2014; Radwan et al.,2015). 

Entretanto, parte dos estudos encontraram perdas no eixo tritan (Ayed et al., 

1990; Barton et al., 2004; Fong et al., 1999; Ismael e Whitaker, 1988; Kurtenbach et 

al., 1994; Ong et al., 2003; Rockett et al., 1987; Roy et al., 1986; Tregear et al., 

1997), embora o trabalho de Garcia, 2012 tenha encontrado perdas difusas em 

pacientes com DM tipo 1 comparado a controles. 

Existe um grande questionamento se a origem da perda de discriminação 

ocorre no nível pré-receptoral, causada pelo possível amarelecimento precoce do 

cristalino nos pacientes com DM (Lutze e Bresnick; 1991); no nível receptoral, em 

que a perda de discriminação cromática é atribuída a uma diminuição na densidade 

ou anormalidade na fototransdução efetuada pelos fotorreceptores, principalmente 

nos cones S (Cho et al 2000; Holopigian et al. (1999), Elsner et al., 1997 ; Bresnick e 

Palta 1987); ou finalmente, se as perdas visuais ocorrem no  nível  pós – receptoral, 

em que o distúrbio estaria nas camadas internas da retina. 

As evidências para a confirmação da hipótese pós - receptoral partem de 

estudos eletrofisiológicos que encontraram redução de amplitude e aumento de 



68 

latência além de alterações nos potenciais oscilatórios presentes na onda B do 

eletrorretinogramas de campo total (Onozu et al., 2003; Bronson-Castain et al., 

2012), em pacientes com diabetes tipo 1 e tipo 2. As origens das anormalidades 

elétricas da retina não são totalmente conhecidas, mas acredita – se que possam 

estar relacionadas com atividades sinápticas das células amácrinas, bipolares e 

ganglionares (Wachtmeister,1998). Estudos histológicos, com polimetria a laser para 

medida da espessura da camada de fibras nervosas e de Tomografia por Coerência 

Óptica (OCT) que tem a função de analisar detalhes anatômicos da retina e nervo 

óptico, tem demonstrado uma diminuição da espessura da camada das células 

ganglionares em pacientes com DM (Kerrigan et al 1997; Oshitari et al, 2008; Dijk al., 

2010), a apoptose dessas células pode ocorrer antes das mudanças morfológicas 

indicativas de retinopatia diabética (Timothy e Barber, 2008), o que explicaria a 

existência de alterações funcionais também em pacientes com DM sem sinais 

clínicos de retinopatia diabética 

 Nossos resultados demonstraram diferenças estatisticamente 

significantes no tempo implícito do componente N95 do PERG de pacientes do 

grupo diabético, os quais apresentaram maior tempo implícito em comparação ao 

grupo controle. Foram encontradas também diferenças significativas na amplitude 

dos componentes P50 e N95, em que os pacientes do grupo diabético apresentaram 

amplitudes menores que as do grupo controle. Na comparação feita entre os grupos 

DMA e DMS e seus respectivos controles, os diabéticos também apresentaram 

amplitude reduzida no componente N95. 

 Esses resultados refletem comprometimento de células mais distais da retina 

interna além da atividade das células ganglionares. Nossos achados estão em 

conformidade com outros estudos que também encontraram alterações no tempo 

implícito e amplitude de P50 e N95 em pacientes com DM1 (Prager et al, 1990, 

Epoz, et al, 2007; Caputo et al., 1990), embora o estudo de Arden et al., (1986) não 

tenha encontrado alteração no tempo implícito  em pacientes diabéticos. De forma 

geral, esses resultados apoia a hipótese de que as perdas visuais seriam de origem 

neural pós – receptoral. Estudos em animais também têm demonstrado acelerada 

perda de células ganglionares refletida em significantes alterações nas respostas do 

PERG em pouco tempo de doença; tanto em modelos com DM1 (Kern et. al, 2010) 

quanto em modelos com DM2 (Yang et al 2015). 
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Na medida da função de sensibilidade ao contraste espacial de luminância os 

pacientes do grupo DM apresentaram pior desempenho nas frequências espaciais 

0,5; 1; 5; 10; 20cpg comparado ao grupo controle. Já na comparação entre DMS e 

CTS foi encontrada sensibilidade reduzida apenas na frequência espacial 1cpg e na 

comparação feita entre os grupos DMA e CTA foi encontrada diminuição na 

sensibilidade ao contraste na frequência espacial 0,5cpg. Este achado está em 

conformidade com outros estudos que também encontraram déficit de sensibilidade 

ao contraste espacial de luminância. (Georgakapoulos et al. 2011, Dosso et al. 1996, 

Ghafour et al. 1982; Krasny et al. 2007; Leo MAS et al. 1992; Liska e Dostálek, 1999; 

Liska 1999; Sala et al. 1985; Urban et al. 1999) embora Sokol (1985) tenha 

encontrado sensibilidade ao contraste dentro da normalidade em pacientes com DM 

tipo 1. O déficit da sensibilidade ao contraste espacial pode estar relacionado a 

comprometimento retiniano, a comprometimentos das vias visuais ou a ambos. O 

sistema magnocelular é responsável pela sensibilidade espacial em frequências 

baixas (Merigan and E&in, 1986; Merigan and Maunsell, 1990; Souza et al., 2007) 

portanto, é possível que as disfunções nas células ganglionares detectadas pelo 

PERG estejam relacionadas às células ganglionares do tipo M. Entretanto, os 

resultados encontrados nas frequência intermediárias e  altas também indicam um  

comprometimento difuso, que não afeta exclusivamente uma única via. 

Nossos resultados também demonstraram diferenças significativas na 

concentração de endotelina (ET – 1). O grupo DM mostrou valores estatisticamente 

maiores de concentração de endotelina comparados ao grupo CT. Esta diferença 

também ocorreu na comparação entre o grupo DMA e CTA. Esses achados estão 

em conformidade com outros estudos que encontraram aumento de concentração de 

endotelina tanto em pacientes com DM1, quanto em pacientes com DM2. (Takahashi 

et al. 1990; Scheneider et al., 2002; Ferri et al.; 1995). Este aumento da endotelina 

acarreta uma vasoconstrição acentuada que tem sido relacionada com processos de 

aterosclerose e uma maior prevalência de doenças cardiovasculares (Ak et al. 2001; 

Amarante et al., 2007; Laakso & Lehto, 1997), além dos mecanismos moleculares 

responsáveis pelo desenvolvimento de doenças microvasculares e retinopatia 

diabética ( Bursell et al., 1995). 

Na análise de nitrato os pacientes do grupo DM apresentaram valores 

maiores do que o grupo CT, o que vai contra os achados da literatura que demonstra 

que a vasodilatação mediada pelo óxido nítrico está alterada tanto em pacientes 
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com DM1 ( Johnstone et al., 1993; Elliot et al.,1993) como em pacientes com DM2 ( 

Williams et al., 1996). Como os pacientes deste estudo são insulino dependentes e é 

conhecido o fato de que a insulina tem uma importante ação vascular, estimulando a 

produção de óxido nítrico e endotelina pelo endotélio (Muniyappa et a. 2007; Begun 

et al.; 1998; Trovati et al.; 1995; Libby & Ridker, 2002), o uso de insulina pelos 

pacientes explicaria seus valores aumentados. Mas vale a pena ressaltar, que a 

insulina ativa também a produção de endotelina (Libby & Ridker, 2002; Cardilo et al., 

1999) que induz a expressão de complexos enzimáticos: como a NADPH-oxidases. 

Este complexo é um dos responsáveis pela produção de espécies reativas levando a 

ao processo de estresse oxidativo; que é definido como um desequilíbrio entre 

oxidantes e antioxidantes, em favor dos oxidantes. O Estresse oxidativo, por sua 

vez, interfere na síntese do óxido nítrico, fazendo com que não seja produzido óxido 

nítrico e sim, superóxido (Shinozaki et al., 200), modificando toda sua ação 

vasodilatadora. Muitas vezes não há diminuição dos níveis de óxido nítrico e sim 

aumento da sua biodegradação, reduzindo sua biodisponibilidade (Bahia et al. 

2006). Portanto, a alta concentração de nitrato encontrada nos pacientes DM não 

indica bom funcionamento vascular, tendo em vista, que sua ação está reduzida pela 

ação da endotelina que é um marcador biológico de disfunção endotelial em 

pacientes com DM (Vinik et al., 2001; Nomura et al., 2000).  

O aumento da concentração de nitrato em pacientes diabéticos indica o efeito 

vasoprotetor do exercício. Isso ocorre possivelmente pelo mecanismo conhecido 

como “shear stress” descrito anteriormente, que é o estímulo físico que a força do 

sangue exerce sobre a parede das artérias levando assim, a formação de óxido 

nítrico através dos mecanossensores localizados nas células endoteliais (Ribeiro et 

al. 2009; Morawietz et al., 2000; Zago e Zanesco, 2006; Maiorana et al, 2001,  

Fuchsjager-Mayri et al., 2002 Maeda et al., 200) que é responsável pela vasodilação 

e melhora da circulação sanguínea. Além disso, o exercício físico regular pode 

fortalecer as defesas antioxidantes e diminuir o stress oxidativo (Alessio e Goldfarb 

1988, Sen et al. 1992, Atalay et al. 1996) causado pelo efeito da endotelina (Creager 

et al., 2003), e restabelecer a homeostase vascular. 
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6.1 Considerações finais 

 

Na comparação dos pacientes diabéticos com os controles pudemos observar 

alterações vasculares sendo um indicativo do quadro de saúde geral dos pacientes, 

que a longo prazo pode ter impacto sobre sua saúde visual. 

  Tínhamos como hipótese que pacientes diabéticos atletas apresentassem 

resultados melhores nos testes de visão de cores, sensibilidade ao contraste e 

eletrofisiológico comparados aos resultados de pacientes diabéticos sedentários. A 

hipótese tinha como premissa que o exercício físico aeróbico fosse capaz de reverter 

ou amenizar o déficit de visão de cores detectado em pacientes com DM tipo 1 

através da modificação do estado de hipóxia em que esses pacientes se 

encontravam devido ao funcionamento inadequado do sistema 

vasodilatação/vasoconstrição mediado pelos fatores endoteliais avaliados no estudo. 

Embora tenhamos obtido resultados significativos que pacientes diabéticos atletas 

apresentam maior concentração de nitrato e isso estaria relacionado com uma 

melhora no quadro de hipóxia, essas modificações não foram correlacionadas e não 

tiveram impacto sobre as funções visuais avaliadas no presente estudo. 

   O presente estudo apresentou uma limitação importante que foi a falta 

de controle sobre a intensidade de treinamento que cada atleta realizava no seu 

cotidiano. Outra limitação foi a dificuldade de realização da angiofluoresceinografia 

em toda amostra, o que impediu um diagnóstico mais preciso.  

Entretanto, o estudo foi inovador no sentido de relacionar fisiologia do 

exercício e desempenho visual de pacientes com diabetes tipo 1.  

Conforme discutido acima, o fato de serem insulino dependentes pode ter 

sido contrario a uma ação protetora do exercício, o que sugere q esses efeitos 

poderiam ser encontrados em pacientes com DM2.  
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7. Conclusões 

 

 Os pacientes com DM tipo 1 apresentaram perdas na discriminação 

cromática, sensibilidade ao contraste espacial de luminância, atividade 

elétrica da retina e disfunção de fatores endoteliais. 

   O prejuízo na visão de cores foi no eixo protan e elipse  

 A redução na sensibilidade ao contraste espacial de luminância ao 

contraste ocorreu nas frequências espaciais baixas, médias e altas, não 

afetando a acuidade visual;  

 Alteração na função da retina medida pelo PERG mostrou diminuição de 

amplitude para o componente N95 e aumento do tempo implícito do 

componente P50, o que reflete prejuízo nas células ganglionares e de células 

mais distais da retina interna . 

 Aumento da concentração de endotelina, indicativo de disfunção nas células 

endoteliais vasculares; 

 Aumento na concentração de nitrato em pacientes atletas, possivelmente pelo 

mecanismo de “shear stress”. 

 O exercício físico não apresentou efeito sobre as funções visuais avaliadas. 
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Anexos 

Anexo 1 : Medidas descritivas do grupo Grupo Diabético Sedentário (DMS), 

 

CCT_P – Valores do limiares protan , CCT_D - Valores do limiares deutan; CCT_T Valores do limiares tritan; F – Frequência espacial; N35  - 

componente negativo do PERG; P50 – componente positivo do PERG; N95 – componente negativo do PERG, A_P50 – amplitude e P50; A_N95 

– amplitude de N95; Hb GLic – valores de Hemoglobina Glicada; ET _1 – concetração de endotelina, Nitr – concentração de nitrato. 

 

            
Média 

      
Mediana 

             
Mínino 

        Máximo                      

 
 

         DP             

 
 

EP 

Idade 28,944 27,5000 18,0000 40,000 6,0437 1,4245 

CCT_P 50,889 48,0000 26,0000 92,000 16,5312 3,8964 

CCT_D 50,444 47,5000 29,0000 89,000 15,4510 3,6418 

CCT_T 79,667 69,5000 36,0000 143,000 31,8175 7,4995 

CCT_El 1004,632 826,2774 325,1938 2593,736 612,2436 153,0609 

F0.5 23,952 21,7504 9,5475 66,269 12,5234 2,9518 

F1 74,445 68,9665 40,4858 142,248 31,9557 7,5320 

F2 111,231 107,5419 43,7828 242,131 49,0629 11,5642 

F5 95,351 95,0129 31,3480 179,533 42,3062 9,9717 

F10 52,564 53,4188 8,8013 86,356 21,0807 4,9688 

F20 7,850 8,2390 1,3722 13,222 3,0515 0,7193 

N35 30,056 30,0000 20,0000 38,000 5,1389 1,2113 

P50 51,611 52,1000 45,0000 57,100 2,9324 0,6912 

N95 93,044 90,6000 77,1000 114,100 8,2496 1,9444 

N-P 34,961 1,6100 0,5330 603,000 141,7652 33,4144 

P-N 3,202 3,0000 1,6300 5,900 1,1343 0,2674 

Hb Glic 8,975 8,6000 6,9000 11,600 1,6426 0,4106 

ET_1 18,141 18,8160 0,1880 60,673 17,0749 4,4087 

Nitr 30,113 28,0900 10,4700 60,440 14,7975 3,4878 
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        Anexo 2: Medidas descritivas do grupo Grupo Diabético Atleta (DMA) 

 CCT_P – Valores do limiares protan , CCT_D - Valores do limiares deutan; CCT_T Valores do limiares tritan; F – 

Frequência espacial; N35  - componente negativo do PERG; P50 – componente positivo do PERG; N95 – componente 

negativo do PERG, A_P50 – amplitude e P50; A_N95 – amplitude de N95; Hb GLic – valores de Hemoglobina Glicada; 

ET _1 – concetração de endotelina, Nitr – concentração de nitrato. 

 
            

Média 
      

Mediana 
             

Mínino 
        

Máximo                      

 
 

         DP             

 
 

EP 

   DMA 

Idade 33,333 34,000 19,0000 42,000 6,7893 1,7530 

CCT_P 53,800 52,000 29,0000 82,000 13,0011 3,3569 

CCT_D 54,267 53,000 33,0000 78,000 16,0867 4,1536 

CCT_T 79,133 72,000 33,0000 150,000 34,6469 8,9458 

CCT_El 1108,967 1062,662 466,5654 2095,480 483,1751 129,1340 

F0.5 22,288 22,899 10,4822 44,425 8,7533 2,2601 

F1 72,943 65,020 40,6835 141,044 27,7159 7,1562 

F2 115,258 108,225 56,1167 191,939 36,3776 9,3927 

F5 91,351 83,893 53,0223 129,032 27,3781 7,0690 

F10 45,576 39,494 9,6525 102,459 25,0843 6,4767 

F20 8,651 5,798 1,4104 23,855 6,7203 1,7352 

N35 30,429 29,500 20,0000 44,000 6,5834 1,7595 

P50 55,900 52,600 47,0000 101,000 13,5763 3,6284 

N95 96,664 94,600 81,1000 114,100 10,3253 2,7596 

A_P50 1,489 1,330 0,5810 3,340 0,8374 0,2238 

A_N95 3,949 4,380 1,4200 5,770 1,3431 0,3589 

Hb Glic 8,093 7,800 5,9000 11,400 1,5750 0,4209 

ET_1 19,349 18,991 6,3380 42,594 11,2669 3,2525 

Nitr 44,817 41,030 19,3100 82,900 17,4501 4,8398 
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       Anexo 3:. Medidas descritivas do grupo Grupo Controle Sedentário (CTS) 

CCT_P – Valores do limiares protan , CCT_D - Valores do limiares deutan; CCT_T Valores do limiares tritan; F – 

Frequência espacial; N35  - componente negativo do PERG; P50 – componente positivo do PERG; N95 – componente 

negativo do PERG, A_P50 – amplitude e P50; A_N95 – amplitude de N95; Hb GLic – valores de Hemoglobina Glicada; 

ET _1 – concetração de endotelina, Nitr – concentração de nitrato. 

 
            

Média 
      

Mediana 
             

Mínino 
        

Máximo                      

 
 

         DP             

 
 

EP 

   CTS 

Idade 27,0526 26,0000 18,0000 36,000 5,6023 1,28526 

CCT_P 41,8500 40,5000 24,0000 84,000 12,6835 2,83612 

CCT_D 46,2500 43,0000 26,0000 101,000 17,1522 3,83534 

CCT_T 66,0500 64,5000 26,0000 137,000 27,0564 6,05000 

CCT_El 641,8184 658,5754 220,8930 1286,520 274,3655 61,35000 

F0.5 28,3538 25,4139 8,3942 47,916 9,8902 2,21153 

F1 103,3683 94,7480 40,6835 182,149 41,0195 9,17224 

F2 130,9265 130,3695 0,0570 241,546 53,5680 11,97818 

F5 120,2636 119,1897 45,2694 194,553 40,4599 9,04711 

F10 61,8197 57,8825 8,3375 130,378 27,3013 6,10477 

F20 10,7438 9,7975 2,8500 22,722 5,8190 1,30118 

N35 29,4500 30,0000 20,0000 41,000 5,0417 1,12735 

P50 50,1350 50,5000 36,0000 62,100 6,2235 1,39162 

N95 87,1950 89,6000 48,0000 115,100 12,5774 2,81239 

N-P 2,0529 1,9750 0,6290 3,730 0,8516 0,19043 

P-N 4,0115 3,9700 1,1200 8,670 1,6648 0,37226 

Hb Glic 5,5333 5,3000 4,6000 10,200 1,3254 0,34222 

ET_1 10,1501 9,3310 0,0540 32,037 8,4862 2,26802 

Nitr 22,4489 20,8300 10,1400 56,150 11,7925 2,77952 
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       Anexo 4:. Medidas descritivas do grupo Grupo Controle Atleta (CTA) 

CCT_P – Valores do limiares protan , CCT_D - Valores do limiares deutan; CCT_T Valores do limiares tritan; F – 

Frequência espacial; N35  - componente negativo do PERG; P50 – componente positivo do PERG; N95 – componente 

negativo do PERG, A_P50 – amplitude e P50; A_N95 – amplitude de N95; Hb GLic – valores de Hemoglobina Glicada; 

ET _1 – concetração de endotelina, Nitr – concentração de nitrato. 

 
            

Média 
      

Mediana 
             

Mínino 
        

Máximo                      

 
 

         DP             

 
 

EP 

   CTA 

Idade 32,0000 34,0000 19,0000 41,000 5,6195 1,25656 

CCT_P 49,2000 45,5000 27,0000 91,000 14,6848 3,28361 

CCT_D 52,8000 43,0000 33,0000 165,000 28,5797 6,39062 

CCT_T 67,5500 64,0000 39,0000 114,000 19,7470 4,41557 

CCT_El 776,2516 633,5409 354,4106 1815,250 421,5687 94,26564 

F0.5 30,3844 28,6576 14,3123 53,619 9,9270 2,21974 

F1 89,3422 85,0144 48,0307 161,812 30,1423 6,74001 

F2 116,7916 119,5721 68,2594 184,502 31,1923 6,97482 

F5 117,1853 110,3245 27,8784 279,330 58,5520 13,09263 

F10 63,7299 70,9742 8,1050 112,613 30,4335 6,80514 

F20 11,9891 12,4800 1,6117 23,397 6,0954 1,36297 

N35 27,3684 28,0000 20,0000 40,000 5,4489 1,25005 

P50 52,7947 53,1000 49,0000 58,100 2,6216 0,60143 

N95 89,8895 90,1000 82,1000 98,100 4,7560 1,09111 

N-P 7,3474 2,1300 1,0100 101,000 22,6986 5,20743 

P-N 4,4242 4,2000 2,6700 8,640 1,4277 0,32753 

Hb Glic 5,3235 5,3000 4,7000 5,900 0,3898 0,09453 

ET_1 12,0610 8,9820 0,8560 54,749 12,8623 3,11956 

Nitr 33,6879 29,7000 6,2700 98,620 21,8187 5,00555 
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Anexo 5:. Termo de consentimento livre e esclarecido. 

 

Termo de consentimento livre e esclarecido 

O EFEITO DO EXERCÍCIO FÍSICO SOBRE A VISÃO DE CORES DE INDIVÍDUOS 

COM DIABETES MELLITUS TIPO 1 

Pesquisadores: Valéria Duarte Garcia; Dora FIx Ventura 
 

Este termo de consentimento está sendo emitido em duas vias de igual teor, uma cópia 

será dada a você (ou seu responsável), e outra que ficará com o pesquisador. Este Termo deve 

dar a você uma idéia básica do assunto da pesquisa e o que sua participação envolve. Se você 

desejar mais detalhes sobre alguma coisa mencionada aqui, ou informação não contida aqui, 

sinta-se à vontade para pedir. 

Você está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa que estuda o efeito do 

exercício físico sobre a visão de cores e em diabéticos. 

 

 O estudo é baseado no resultado de seis exames que serão realizados em três grupos: 

diabéticos sedentários, diabéticos atletas e grupo controle sem diabetes. A discriminação dos 

participantes como sedentários será feita através de um questionário que será respondido antes 

dos demais testes.  A partir desse procedimento, você irá compor um desses grupos. 

 

O primeiro exame utiliza uma tela de computador que apresenta uma letra colorida e um 

controle para você informar a posição da figura mostrada. 

 

O segundo exame também utiliza uma tela de computador que apresenta um padrão de 

listras claras e escuras e você terá que responder “sim” quando essas forem percebidas. 

 

O terceiro exame também utiliza uma tela de computador que apresenta um padrão 

quadriculado (como um jogo de xadrez). Você estará sentado em frente a tela e serão emitidos 

flashes luz. A resposta do olho à luz será captada por um eletrodo que será fixado no canto do 

olho examinado.Todos esses exames serão realizados na Clínica oftalmológica da Universidade 

de São Paulo. 

 

O quarto exame será a coleta de uma amostras de sangue, de aproximandamente 5ml 

para a análise dos fatores endoteliais (Óxido Nítrico e endotelina). A coleta será realizada por um 

profissional especializado no Laboratório de Análises do Hospital Universitário da USP, e todas 

as medidas de segurança serão realizadas de acordo com a resolução RDC nº 33/3 estabelecida 

pela Anvisa, a qual determina local adequado para a coleta e descarte de material, utilização de 

material descartável e estéril e vestimenta apropriada. 

 

 

Será feita também uma medida da taxa de glicose no sangue no dia da avaliação. O 

procedimento é simples. Perfura-se superficialmente um dos dedos da mão usando material 

limpo de descartável obtém – se uma gota de sangue.  

 

Todo o procedimento clínico terá duração de aproximadamente 2 horas. 
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Toda informação que nós coletarmos de você compreendendo os testes psicofísicos, 

resultados glicêmicos, os dados sanguíneos e quaisquer outros dados, serão armazenados por 

meio de um número arbitrário, de forma que seu nome não seja associado a ela. A vantagem da 

dissociação do seu nome com relação aos dados a serem publicados é a preservação da sua 

privacidade. A desvantagem da dissociação é que você não se beneficiará de possíveis 

progressos subseqüentes da pesquisa  

devido à falta de rastreamento. Os dados poderão ser publicados e/ou apresenta dos desde que 

não permitam sua identificação. Quando os resultados forem escritos, em forma de relatórios, 

tese, artigos, entre outros, não será incluída qualquer informação que possa ser ligada 

diretamente a você.  

 

Você poderá tomar conhecimento dos resultados obtidos ao final da pesquisa se desejar: 

 

(  ) Desejo receber meus resultados  

 

(  ) Não desejo receber meus resultados 

 

 

 

Endereços para os testes: 

 

Clínica Oftalmológica Universidade de São Paulo 

Av: Profº Mello Moraes, 1721 – Cidade Universitária 

 

Hospital Universitário – Universidade de São Paulo 

Av. Prof. Lineu Pestes, 2565 - Cidade Universitária 

 

Universidade Federal de São Paulo 

Rua Napoleão de Barros, 771 - Vila Clementino 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Participante                                                                        Pesquisador 

 

Sendo sujeito voluntário desta pesquisa: 

- Você fica livre para esclarecer suas dúvidas sobre qualquer aspecto deste estudo e também 

para desistir da participação a qualquer momento sem penalidade ou qualquer prejuízo. Você 

participará do estudo voluntariamente, sem o recebimento de qualquer quantidade em dinheiro. 

A principal investigadora é Valéria Duarte Garcia, que pode ser encontrada no endereço – Av: 
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Profº Mello Moraes, 1721 - Cidade Universitária. Telefone(s) 11-3091 4263 ou 11- 8323 

3799. 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o 

comitê de ética em pesquinsa do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo CEPH-

IPUSP, Av: Professor Mello Moraes , 1721 – Bloco G, 2º andar, Sala 27 – Telefone 11 3091 

4182.- e-mail ceph.ip@usp.br 

CEP-HU/USP: Av. Prof. Lineu Pestes, 2565 - Cidade Universitária - CEP: 05508-000 - São Paulo 

- SP - Telefone: (11) 3091-9457 - Fax: (11) 3091-9479 - E-mail: cep@hu.usp.br e da CONEP, 

quando pertinente. 

Caso seja detectado algum problema de saúde previamente ao início da pesquisa, ele será 

encaminhado ao Sistema Único de Saúde (SUS) para tratamento. Se houver intercorrência de 

saúde com o sujeito participante decorrente da pesquisa, este será atendido no HU/USP 

segundo o critério de assistência do mesmo (hospital de atendimento secundário). Se houver 

necessidade de atendimento de maior complexidade, o pesquisador deverá encaminhá-lo ao 

SUS. 

Eu,_______________________________________________________________________, 

do sexo__________________________________,de_________anos de idade, residente 

à_________________________________________________________________________, 

declaro ter sido informado e estar devidamente esclarecido sobre os objetivos e intenções deste 

estudo, sobre as técnicas (procedimentos) a que estarei sendo submetido, sobre os riscos e 

desconfortos que poderão ocorrer. Recebi garantias de total sigilo e de obter esclarecimentos 

sempre que o desejar. Sei que não receberei nenhum pagamento pela minha participação. 

Concordo em participar voluntariamente deste estudo e sei que posso retirar meu consentimento a 

qualquer momento, sem nenhum prejuízo ou perda de qualquer benefício (caso o sujeito de 

pesquisa esteja matriculado na Instituição onde a pesquisa está sendo realizada). 

              

 

 

 

 

  

mailto:ceph.ip@usp.br
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                                 Participante                                                                    Pesquisador 

 

_________________________________________________________________________ 

Assinatura do sujeito de pesquisa                                   

 ______/______/_______                                         

 

__________________________________________________________________________ 

Assinatura da testemunha 

______/______/______ 

 

Pesquisador responsável 

Eu,_______________________________________________________________________, 

responsável pelo projeto ______________________________________________________ 

declaro que obtive espontaneamente o consentimento deste sujeito de pesquisa (ou do seu 

representante legal) para realizar este estudo. 

 

 

Assinatura___________________________________________        _______/______/_____ 

                                       

 

 

 

 

                                    Participante                                                                    Pesquisador 
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Anexo 6. Questionário Internacional de atividade física 

 

QUESTIONÁRIO INTERNACIONAL DE ATIVIDADE FÍSICA – 
VERSÃO CURTA - 

Nome:_______________________________________________________ 
Data: ______/ _______ / ______ Idade : ______ Sexo: F ( ) M ( ) 
 
Nós estamos interessados em saber que tipos de atividade física as pessoas 
fazem como parte do seu dia a dia. Este projeto faz parte de um grande estudo 
que está sendo feito em diferentes países ao redor do mundo. Suas respostas nos 
ajudarão a entender que tão ativos nós somos em relação à pessoas de outros 
países. As perguntas estão relacionadas ao tempo que você gasta fazendo 
atividade física na ÚLTIMA semana. As perguntas incluem as atividades que você 
faz no trabalho, para ir de um lugar a outro, por lazer, por esporte, por exercício ou 
como parte das suas atividades em casa ou no jardim. Suas respostas são MUITO 
importantes. Por favor responda cada questão mesmo que considere que não seja 
ativo. Obrigado pela sua participação ! 
 
Para responder as questões lembre que: 
- atividades físicas VIGOROSAS são aquelas que precisam de um grande 
esforço físico e que fazem respirar MUITO mais forte que o normal 
- atividades físicas MODERADAS são aquelas que precisam de algum esforço 
físico e que fazem respirar UM POUCO mais forte que o normal 
 
 
Para responder as perguntas pense somente nas atividades que você realiza por 
pelo menos 10 minutos contínuos de cada vez. 
 
1a Em quantos dias da última semana você CAMINHOU por pelo menos 10 
minutos contínuos em casa ou no trabalho, como forma de transporte para ir de um 
lugar para outro, por lazer, por prazer ou como forma de exercício? 
dias _____ por SEMANA ( ) Nenhum 
 
1b Nos dias em que você caminhou por pelo menos 10 minutos contínuos quanto 
tempo no total você gastou caminhando por dia? 
horas: ______ Minutos: _____ 
 
2a. Em quantos dias da última semana, você realizou atividades MODERADAS por 
pelo menos 10 minutos contínuos, como por exemplo pedalar leve na bicicleta, 
nadar, dançar, fazer ginástica aeróbica leve, jogar vôlei recreativo, carregar pesos 
leves, fazer serviços domésticos na casa, no quintal ou no jardim como varrer, 
aspirar, cuidar do jardim, ou qualquer atividade que fez aumentar moderadamente sua 
respiração ou batimentos do coração (POR FAVOR NÃO 
INCLUA CAMINHADA) 
dias _____ por SEMANA ( ) Nenhum 
 
 
 
 
 
2b. Nos dias em que você fez essas atividades moderadas por pelo menos 10 
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minutos contínuos, quanto tempo no total você gastou fazendo essas atividades 
por dia? 
horas: ______ Minutos: _____ 
 
3a Em quantos dias da última semana, você realizou atividades VIGOROSAS por 
pelo menos 10 minutos contínuos, como por exemplo correr, fazer ginástica 
aeróbica, jogar futebol, pedalar rápido na bicicleta, jogar basquete, fazer serviços 
domésticos pesados em casa, no quintal ou cavoucar no jardim, carregar pesos 
elevados ou qualquer atividade que fez aumentar MUITO sua respiração ou 
batimentos do coração. 
dias _____ por SEMANA ( ) Nenhum 
 
3b Nos dias em que você fez essas atividades vigorosas por pelo menos 10 
minutos contínuos quanto tempo no total você gastou fazendo essas atividades 
por dia? 
horas: ______ Minutos: _____ 
 
Estas últimas questões são sobre o tempo que você permanece sentado todo dia, 
no trabalho, na escola ou faculdade, em casa e durante seu tempo livre. Isto inclui 
o tempo sentado estudando, sentado enquanto descansa, fazendo lição de casa 
visitando um amigo, lendo, sentado ou deitado assistindo TV. Não inclua o tempo 
gasto sentando durante o transporte em ônibus, trem, metrô ou carro. 
 
4a. Quanto tempo no total você gasta sentado durante um dia de semana? 
______horas ____minutos 
 
4b. Quanto tempo no total você gasta sentado durante em um dia de final de 
semana? 
______horas ____minutos 
 
PERGUNTA SOMENTE PARA O ESTADO DE SÃO PAULO 
5. Você já ouviu falar do Programa Agita São Paulo? ( ) Sim ( ) Não 
6.. Você sabe o objetivo do Programa? ( ) Sim ( ) Não 
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              Anexo 7:  Paracer Consubstanciado do Comitê de ética de pesquisa  
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