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RESUMO 

Almeida Júnior AD. Modulação autonômica cardíaca em mulheres na pós-
menopausa com síndrome do olho seco [dissertação]. São Paulo: Faculdade 
de Medicina, Universidade de São Paulo; 2019. 

Introdução: A síndrome do olho seco (SOS), desordem do filme lacrimal 
por diminuição da produção ou por evaporação excessiva de lágrima, é sintoma 
ocular comum na pós-menopausa. A atividade secretora da glândula 
meibomiana está relacionada à disfunção do sistema nervoso autônomo 
presente na pós menopausa, em decorrência do hipoestrogenismo progressivo 
e fisiológico na mulher. A variabilidade da frequência cardíaca é ferramenta 
indireta de aferição do SNA e utilizada como preditor de doenças crônicas. 
Assim, o projeto se propõe a elucidar a relação entre a VFC e a SOS em 
mulheres na pós menopausa. Objetivo: Avaliar o comportamento da modulação 
autonômica cardíaca em mulheres na pós-menopausa com síndrome do olho 
seco. Método: estudo transversal analítico realizado no Instituto de Cirurgia 
Ocular do Nordeste (ICONE), localizado em Recife- PE no período de 2017-
2018. Casuísta composta por mulheres na faixa etária de 40 a 65 anos sob 
amostra de conveniência e divididas em dois grupos: (1) pós-menopausa com 
síndrome de olho seco e (2) pós-menopausa assintomática. Todas as mulheres 
assinaram o TCLE e preencheram ficha clínica e sociodemográfica, clínica, IMK 
e consulta médica individual e avaliação oftalmológica - confirmação do 
diagnóstico de olho seco. A VFC utilizou-se da captação dos intervalos RR, por 
meio de um cardiofrequencímetro da marca Polar RS800CX, realizada com a 
voluntária em repouso, decúbito dorsal, durante 30 minutos com respiração 
espontânea. Para descrição das variáveis quantitativas, utilizou-se médias e 
intervalos de confiança de 95% para as variáveis que apresentaram distribuição 
normal (Shapiro-Wilk, p≥0,05), e medianas e intervalos de confiança para as que 
não apresentaram distribuição normal (Shapiro-Wilk, p<0,05).  As diferenças das 
características entre os grupos com e sem síndrome do olho seco foram 
analisadas pelo teste de Qui-quadrado, pelo teste t de student e pelo teste de 
Mann-Whitney. Para todas as análises, o nível de significância foi de 5%. O 
programa Stata® (Stata Corp., L.C.) versão 15 foi utilizado. Resultados: As 
mulheres com síndrome do olho seco (SOS) apresentam-se em 60,4% (n=58), 
maior mediana de idade (63,5 anos, IC 95% 62,0 a 67,9; p<0,001), mediana de 
tempo de menopausa 19 anos, IC 95% 10,4 a 24,0; p<0,001). Observou-se 
diferença do índice linear SDNN entre os grupos. Entretanto, quando as 
diferenças foram ajustadas ao modelo clínico (modelo III), nenhuma associação 
entre a SOS e índices de modulação autonômica cardíaca foi observada. 
Conclusão: o comportamento da modulação autonômica cardíaca em mulheres 
na pós-menopausa com síndrome do olho seco não apresenta predomínio 
simpático e parassimpático. A caracterização da modulação autonômica 
cardíaca em mulheres na pós-menopausa apresenta-se semelhante na 
presença ou ausência de síndrome do olho seco. 

 

Descritores: Frequência cardíaca; Sistema nervoso autônomo; Pós-
menopausa; Síndrome do olho seco. 
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ABSTRACT 
 

Almeida Júnior AD. Cardiac autonomic modulation in postmenopausal women 
with dry eye syndrome [dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo”; 2019. 

 

Introduction: Dry eye syndrome (SOS), tear film disorder due to 
decreased production or excessive tear evaporation is a common 
postmenopausal ocular symptom. The secretory activity of the meibomian gland 
is related to dysfunction of the autonomic nervous system, present in post 
menopause, due to progressive and physiological hypoestrogenism in women. 
Heart rate variability is an indirect tool for measuring ANS and used as a predictor 
of chronic diseases. Thus the project aims to elucidate the relationship between 
HRV and SOS in postmenopausal women. Objective: To evaluate the behavior 
of cardiac autonomic modulation in postmenopausal women with dry eye 
syndrome. Methods: Cross-sectional, analytical study performed at the Institute 
of Ocular Surgery of the Northeast (ICONE), located in Recife, PE, in the period 
2017-2018. Casuistry composed of women in the age group of 40 to 65 years 
under a convenience sample and divided into two groups: (1) postmenopausal 
with dry eye syndrome and (2) asymptomatic postmenopausal women. All the 
women signed the ICF and completed the form clinical and sociodemographic, 
clinical, IMK and individual medical consultation and ophthalmologic evaluation - 
confirmation of dry eye diagnosis. The HRV was used to capture the RR intervals, 
using a Polar RS800CX cardiofrequency meter, performed with the volunteer at 
rest, on the dorsal decubitus, for 30 minutes with spontaneous breathing. For the 
description of the quantitative variables, 95% confidence intervals and means 
were used for the variables that presented normal distribution (Shapiro-Wilk, 
p≥0.05), and medians and confidence intervals for those with no normal 
distribution ( Shapiro-Wilk, p <0.05). Differences in characteristics between the 
groups with and without dry eye syndrome were analyzed by the chi-square test, 
by the t-test of student and; by the Mann-Whitney test. For all analyzes the level 
of significance was 5%. The Stata® program (Stata Corp., L.C.) version 15 was 
used. Results: Women with dry eye syndrome had 60.4% (n = 58), median age 
(63.5 years, 95% CI 62.0 to 67.9, p <0.001) ), median time of menopause 19 
years, 95% CI 10.4 to 24.0; p <0.001). There was a difference in the SDNN linear 
index between the groups. However, when differences were adjusted in the 
clinical model (model III), no association between SOS and cardiac autonomic 
modulation indices was observed. Conclusion: The behavior of cardiac 
autonomic modulation in postmenopausal women with dry eye syndrome does 
not show a sympathetic and parasympathetic predominance. The 
characterization of cardiac autonomic modulation in postmenopausal women is 
similar in the presence or absence of dry eye syndrome. 

 

Descriptors: Heart rate; Autonomic nervous system; Postmenopausal; 
Dry eye Syndromes. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

O envelhecimento populacional brasileiro encontra-se em fase de 

transição demográfica comparado aos séculos anteriores1 com aumento 

significativo da sobrevida e morbimortalidade relacionada à doença crônica não 

transmissível a partir do século passado. A estimativa é que este 

desenvolvimento persistirá com taxa de 3% ao ano e essa taxa deverá chegar a 

29,3% em 2050, colocando o Brasil em quinto lugar no ranking dos países mais 

populosos do mundo2–4. 

A estimativa do envelhecimento populacional no Brasil para as 

mulheres é proporcionalmente maior do que em relação aos homens. Em 2010 

havia 100 mulheres para cada 81 homens, a estimativa para 2050 é de 100 

mulheres para 76 homens e a estimativa para mulheres acima de 80 anos será 

de 2 mulheres para cada homem1,5,6. 

Nesse sentido, a população feminina vivenciará as modificações 

biológicas e fisiológicas caracterizadas pelo ciclo não reprodutivo e pelo 

hipoestrogenismo em tempo proporcionalmente igual ou maior do que as 

mulheres em período reprodutivo. As modificações hormonais iniciam com a 

falência ovariana progressiva e fisiológica com interrupção da menstruação, 

evento denominado menopausa, um marco para o período denominado pós-

menopausa7,8.  

O climatério representa período de transição da vida reprodutiva 

para a não reprodutiva na mulher, caracterizado por mudanças endócrinas 

causadas pelo declínio da função ovariana. O declínio da função ovariana é 

caracterizado pela diminuição da fertilidade, sintomas clínicos como alterações 

no ciclo menstrual e aparecimento dos sintomas menopausais. A intensidade 

dos sintomas menopausais é influenciada por diversos fatores psicoculturais, 

étnicos, sociais entre outros9. 

O climatério tornou-se termo utilizado em literatura não científica e 

com conotação negativa sobre esse período da vida das mulheres. Então, a 
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partir de 2001, empregou-se uma nova nomenclatura que abrangesse e 

separasse os estágios da vida da mulher, sobretudo em relação às dosagens 

hormonais de cada fase9. Os períodos reprodutivos e não reprodutivos da mulher 

foram definidos pela North American Menopause Society em cinco períodos 

reprodutivos e dois não reprodutivos9–11. 

A menopausa é definida pela interrupção permanente da 

menstruação, após 12 meses de amenorreia fisiológica. Essa alteração acontece 

devido à insuficiência da atividade folicular ovariana, que geralmente inicia aos 

40 anos11,12. Em países desenvolvidos a menopausa pode ocorrer ao redor dos 

52 anos, no Brasil entre 48 e 50 anos13–15, sendo considerada sua ocorrência 

normal a partir dos 40 até os 54 anos. 

A transição de períodos é caracterizada por sintomas somáticos, 

físicos, emocionais em 60% das mulheres e afetam as atividades diárias e 

qualidade de vida (QV)16. Os sintomas relatados a curto prazo são sintomas 

vasomotores (fogachos, suores e palpitações), insônia, irritabilidade e 

depressão, sintomas de médio prazo são caracterizados por atrofia dos epitélios, 

mucosas e colágenos (atrofia urogenital), e os sintomas a longo prazo são as 

alterações cardiovasculares e mudanças de massa óssea. Os sintomas 

menopausais tardios são manifestados na pós-menopausa e estão relacionados 

ao hipoestrogenismo prolongado, manifestando em diferentes órgãos e sistemas 

do corpo da mulher15,17,18.  

Os agravos à saúde  relatados neste período, em especial a 

Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), intolerância à glicose, obesidade e a 

hipercolesterolemia, fatores de predisposição para a Síndrome Metabólica (SM), 

fatores de risco para Doenças Cardiovasculares (DCV), acarretando morbidade 

e mortalidade bem como diminuição da qualidade de vida16,19–22. 

No Sistema Cardiovascular (SCV), o hipoestrogenismo promove 

modificações no controle autonômico da Frequência Cardíaca (FC), consistindo 

em uma diminuição da atividade simpática e vagal sobre o coração23–26. O 

Sistema Nervoso Autônomo (SNA), controla o ritmo e contratilidade do coração 

por meio de terminações simpáticas no miocárdio e parassimpáticas no nódulo 
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sinusal, miocárdio atrial e nódulo atrioventricular27–30 que resulta em controlar os 

batimentos e o bombeamento cardíaco de acordo com estímulos intrínsecos e 

extrínsecos. A finalidade é preservar o equilíbrio dinâmico das funções vitais, 

mantendo a homeostasia, tanto em condições fisiológicas, como patológicas30–

32. 

As flutuações demandadas antagonicamente pelo Sistema 

Nervoso Autônomo Simpático (SNAS) e Sistema Nervoso Autônomo 

Parassimpático (SNAP) expressos pela Variabilidade da Frequência Cardíaca 

(VFC) podem sofrer influências devido à idade e as características da modulação 

autonômica cardíaca32,33.  

A VFC consiste em um método eficaz e não invasivo de avaliação 

da função do SNA, é usada para a compreensão da relação entre os Sintomas 

Vasomotores (SVM), sua relação endócrina, nervosa e de morbimortalidade. As 

mudanças nos padrões da VFC representam indicação de comprometimentos 

na saúde, consistindo em um marcador da perda de homeostase e ferramenta 

de prognóstico para mortalidade. A VFC pode ser utilizada para a investigação 

indireta do comportamento do SNA21,27,29,34.  

O comportamento autonômico pode ser avaliado por meio da VFC 

que permite a detecção de disfunções autonômicas cardíacas em diversas 

situações como, por exemplo, no impacto da pós-menopausa sobre o SNA e na 

saúde ocular, como na síndrome do olho seco, sendo a VFC um marcador de 

desequilíbrio da homeostase na mulher22,26. 

A perda da capacidade visual promove consequências adversas 

relacionadas a problemas psicológicos, sociais, econômicos e de qualidade de 

vida, que resulta em queda da autoestima, status, restrições ocupacionais e 

atividades de vida diárias. A baixa acuidade visual e cegueira são considerados 

problemas de Saúde Pública em nível mundial, cerca de 285 milhões de pessoas 

têm deficiência visual, 90% dessas pessoas são de países de baixa renda16. 

A Síndrome do Olho Seco (SOS), denominada ceratoconjutivite 

seca, acomete 15% da população acima de 45 anos e de maneira controversa e 
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não explicada evidenciam maior prevalência em mulheres na pós-menopausa 

que fazem uso de estrógenos e associam estrógeno e prostágeno17,19. 

A SOS envolve fatores relacionados à lágrima e a superfície 

ocular12, que está associada a sintomas como desconforto ocular leve, ardor, 

sensação de corpo estranho, fotofobia, visão turva15, aumento do risco de 

ulcerações, infecções na córnea e prejuízo da acuidade visual13,14,16. 

A produção lacrimal pelo parênquima das glândulas lacrimais e sua 

liberação ocular são influenciadas pelo SNA. Na pós-menopausa, o 

hipoestrogenismo próprio da insuficiência ovariana pode acarretar alterações no 

comportamento autonômico cardíaco e nas glândulas envolvidas na produção 

lacrimal20,21. 

Dessa forma, entender as alterações autonômicas e suas 

repercussões que ocorrem durante o período da pós-menopausa, bem como a 

influência do tempo de menopausa associada à síndrome do olho seco 

evaporativo, torna-se relevante na promoção de saúde das mulheres. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 Síndrome do Olho Seco 

 

A Síndrome do Olho Seco (SOS), conhecida como 

Ceratoconjuntivite Sicca (KCS), é uma doença multifatorial da superfície ocular 

caracterizada por uma perda de homeostase do filme lacrimal, acompanhada de 

sintomas oculares, nos quais a instabilidade e a hiperosmolaridade do filme 

lacrimal, inflamação e danos na superfície ocular e anormalidades 

neurossensoriais desempenham papéis etiológicos35.  

Trata-se de um dos distúrbios oculares mais comuns, acomete de 

5 a 30% da população mundial, que frequentemente é subdiagnosticada e não 

tratada16 (Figura 1).  

 

 

FONTE: Fonseca, Arruda e Rocha16 

Figura 1 - Filme lacrimal com uma camada de muco acima da 

membrana celular do epitélio da córnea 
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A Síndrome do Olho Seco é caracterizada por desordem do filme 

lacrimal por meio da diminuição na produção ou pela evaporação excessiva de 

lágrima que causa dano à superfície ocular12. Pode causar sintomas como: 

desconfortos voltados à instabilidade do filme lacrimal, sensação de corpo 

estranho, queimação, prurido, fotofobia, visão turva, epífora (lacrimejamento), 

distúrbios visuais com dano à superfície ocular36–39. 

O diagnóstico tardio e a ausência de diagnóstico precoce podem 

gerar complicações como ceratite, úlcera corneana, neovascularização, 

afinamento ou perfuração da córnea36–39. Assim, o não tratamento da SOS gera 

um ciclo vicioso inflamatório na superfície ocular que resulta disfunção gradativa 

da secreção e retenção da lágrima16.  

A deficiência na produção lacrimal causa hiperosmolaridade da 

lágrima, provocando inflamação da superfície ocular, diferenciação anormal e 

perda aumentada das células epiteliais da superfície ocular que resulta em 

terminações nervosas da córnea expostas ao ambiente, agravando os sintomas 

de olho seco. Por sua vez, essa inflamação da superfície ocular compromete a 

função de produção e retenção lacrimal, resultando em um ciclo vicioso16,40. 

O filme lacrimal é a primeira interface externa na captação da visão. 

Revestindo a superfície corneana, assegura a essa estrutura ocular uma 

superfície de refração suave e evita a invasão de microrganismos. Por sua vez, 

a instabilidade do filme lacrimal na SOS pode provocar irregularidade da 

superfície corneana e comprometimento da qualidade da visão41,42. 

A classificação da SOS em deficiência aquosa e olho seco 

evaporativo, com as possíveis causas etiológicas listadas na árvore de 

subclassificação, serve como um guia facilitador do diagnóstico e orientador 

quanto a linha de tratamento. Entretanto, a coexistência da deficiência aquosa e 

quadro evaporativo não é incomum, devido ao ciclo vicioso que se estabelece 

no quadro clínico. Independente da causa inicial, uma vez estabelecido esse 

ciclo vicioso, a consequente instabilidade do filme lacrimal, hiperosmolaridade e 

inflamação dificulta determinar com precisão as características etiológicas 

iniciais da SOS35 (Figura 2). 
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FONTE: Fonseca, Arruda e Rocha16 

Figura 2 - Fluxograma da Classificação da Síndrome do Olho Seco 

Dentre os fatores que contribuem para a SOS estão o estresse 

oxidativo, que se destaca devido a probabilidade de provocar apoptose e 
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necrose celular através da liberação de radicais livres43. Os demais fatores 

classificam-se como o envelhecimento natural que envolve a gênese do olho 

seco, que é caraterizada pela diminuição do volume e fluxo natural da lágrima, 

hiperosmolaridade, instabilidade do filme lacrimal. Sinais e sintomas que se 

destacam em mulheres no período da menopausa, por apresentarem maior 

probabilidade de desenvolvimento da SOS. Acredita-se que este fato ocorra 

devido à diminuição da produção de andrógenos e estrógeno que, 

consequentemente, gerará uma disfunção das glândulas de Meibomius16,41. 

O diagnóstico clínico é fundamentado nas queixas visuais, 

anamnese, biomicroscopia ocular e complementado com exames específicos 

considerados essenciais. Queixas como secura ocular, sensação de corpo 

estranho, prurido, queimação, ardência, hiperemia ocular e lacrimejamento 

devem ser investigadas16,43 (Figura 3). 

 

FONTE: Fonseca, Arruda e Rocha16 .Figura 3 - Disfunção de 

Glândulas de Meibomius. As imagens mostram crostas em cílios, material 

espesso nos orifícios das glândulas de Meibomius e neovasos na região 

periférica inferior da córnea 

Uma anamnese completa de informações de saúde geral deve ser 

realizada, investigar o uso de medicamentos sistêmicos tais como anti-
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histamínicos, anti-hipertensivos, antiparkinsonianos (anticolinérgicos), atropina e 

psicotrópicos (benzodiazepínicos). Observar a existência de queixas/alterações 

sistêmicas, como secura na boca, pele ou genitais. Avaliar a presença de 

diversas doenças sistêmicas, tais como lúpus eritematoso sistêmico, artrite 

reumatoide, esclerodermia, tireoidopatias, linfoma e Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida (SIDA), bem como histórico de transplante de 

medula óssea, podem  relacionar-se com a incidência de olho seco44. 

Nesse sentido, ao inspecionar as pálpebras, deve-se observar a 

frequência do piscar e a plenitude da oclusão palpebral. No exame físico da 

boca, observar se salivação está reduzida, se há feridas gengivais e as 

condições dentárias. Nas articulações, pesquisar dor, hiperemia, nódulos e 

desvios articulares44. 

O exame de Biomicroscopia (avaliação ocular com o auxílio do 

aparelho microscópio denominado "lâmpada de fenda") deve ser realizado para 

avaliar as pálpebras, se há blefarite, blefarocalase, ptose, ectrópio e entrópio. A 

Biomicroscopia deve ser utilizada para examinar o filme lacrimal, a existência de 

muco, oleosidade, e a espessura do menisco lacrimal evidenciado entre a borda 

palpebral e conjuntiva bulbar.  

Nos pontos lacrimais, deve-se avaliar a perviedade, ectopia e 

existência de refluxo à expressão. Na conjuntiva palpebral e bulbar deve-se 

avaliar hiperemia, edema, papilas, folículos, áreas cicatriciais e conjuntivocálase 

(dobras de conjuntiva na parte  inferior da superfície ocular). Na córnea, deve-

se avaliar a possível presença de ceratite, irregularidades e sinais cicatriciais 

secundários a erosão recorrente44–48. 

A secreção total da lágrima (secreção basal + secreção reflexa 

trigeminal conjuntivo-lacrimal) é aferida utilizando-se o teste de Schirmer, que 

mede e quantifica a lágrima pelo tempo de ruptura com utilização do colírio de 

fluoresceína (FBUT)45,46. Existe uma correlação positiva entre a medida da Altura 

do Menisco Lacrimal (AML) e o valor do teste de Schirmer49,50, considerando que 

75% a 90% do volume de lágrima esteja no menisco lacrimal. A Altura do 
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Menisco Lacrimal (AML) pode ser considerada como opção de teste não invasivo 

para a avaliação quantitativa do volume de lágrima51,52. 

2.2 Sistema nervoso autônomo e o olho 

 

O controle do SNA está presente em diversas funções oculares por 

meio de inervação parassimpática de fibras pós-ganglionares.  As fibras se 

originam de neurônios nos gânglios ciliar e pterigopalatino e pela inervação 

simpática de fibras pós-ganglionares que se originam de neurônios no gânglio 

cervical superior. O controle da acomodação e da contração pupilar são 

conduzidos por neurônios do gânglio ciliar que se projetam para a musculatura 

do corpo ciliar e para o esfíncter do músculo pupilar da íris.  

O fluxo sanguíneo ocular é controlado tanto por inervações 

vasculares autonômicas diretas do nervo óptico, coroide, corpo ciliar e íris e por 

influências indiretas no fluxo sanguíneo retiniano. Em mamíferos, esta 

vasculatura é inervada por fibras vasodilatadoras do gânglio pterigopalatino e 

por fibras vasoconstritoras do gânglio cervical superior51,53. 

A pressão intraocular é resultante do equilíbrio da formação do 

humor aquoso, que depende da regulação autonômica dos vasos sanguíneos do 

corpo ciliar, do epitélio ciliar e do fluxo de drenagem do humor aquoso, que sofre 

regulação autonômica do calibre da rede de canais trabeculares e dos vasos 

sanguíneos episclerais. Esses tecidos são todos inervados por fibras dos 

gânglios cervicais pterigopalatinos e superiores51,53.  

Além dessas vias autonômicas clássicas, as fibras sensitivas do 

trigêmeo exercem influências locais intrínsecas em muitas dessas regiões do 

olho, bem como em alguns neurônios nos gânglios ciliar e pterigopalatino51,53. 

Pesquisas evidenciam27,51,53,54 que os componentes da lágrima são 

formados pela glândula lacrimal, células caliciformes e escamosas da conjuntiva, 

células epiteliais da córnea e glândulas de meibomius localizadas nas pálpebras 

superiores e inferiores.  
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A glândula lacrimal é uma glândula tubuloacinar exócrina que 

secreta os principais componentes do filme lacrimal, como eletrólitos, água, 

proteínas e mucinas. A quantidade e a composição apropriadas dos 

componentes da lágrima são fundamentais para a manutenção de uma 

superfície ocular saudável e intacta27,51,53,54.  

Além disso, a glândula lacrimal sintetiza e secreta uma infinidade 

de proteínas com uma variedade de funções que ajudam a nutrir e proteger os 

epitélios da córnea e da conjuntiva.  Uma resposta neural eficiente é fundamental 

para proteção ocular contra as alterações naturais do ambiente, tais como: 

temperatura e umidade; contra agressões externas, tais como: mecânicas, 

químicas ou patogênicas27,51,53,54. 

O controle neural que regula a secreção de glândula lacrimal é 

composto de nervos sensitivos aferentes oriundos da córnea e conjuntiva, de 

nervos parassimpáticos e simpáticos eferentes que inervam a glândula 

lacrimal27,51,53,54.  
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Fonte: Published in Progress in Retinal and Eye Research 2009 

Neural regulation of lacrimal gland secretory processes: Relevance 

in dry eye diseases, Darlene Ann Dartt1 

Figura 4 - Inervações aferentes e eferentes envolvidas na produção 

de lágrima 

A estimulação dos numerosos nervos aferentes sensitivos da 

córnea e conjuntiva ativa os nervos eferentes para a glândula lacrimal, 

estimulando sua secreção, liberada através dos ductos excretores para a 

superfície do olho (Figura 4). Este não é um reflexo simples, mas sim, a entrada 

sensorial que é processada no núcleo lacrimal do cérebro que processa a 

entrada de outros centros (por exemplo, input emocional) para gerar uma saída 

graduada23.  

                                                             
1 DARTT, D. D. Progress in Retinal and Eye Research. Neural regulation of lacrimal gland secretory 
processes: Relevance in dry eye diseases, 2009. 

https://www.semanticscholar.org/paper/Neural-regulation-of-lacrimal-gland-secretory-in-Dartt/e665770217028af517218b175bff7f95585dc492
https://www.semanticscholar.org/paper/Neural-regulation-of-lacrimal-gland-secretory-in-Dartt/e665770217028af517218b175bff7f95585dc492
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A estimulação é graduada de tal forma que os baixos níveis de 

estimulação do nervo sensitivo produzem fluido da glândula lacrimal suficiente 

para cobrir a superfície ocular como o filme lacrimal pré-corneano. A estimulação 

mais intensa, seja de origem emocional seja em resposta a uma agressão à 

superfície ocular, provoca o aumento da secreção de líquido das glândulas 

lacrimais produzindo o lacrimejamento27,53,54. 

Os nervos sensoriais da superfície ocular regulam a secreção das 

células caliciformes e escamosas conjuntivais e das células epiteliais da córnea 

que contribuem para a produção de mucinas, proteínas, eletrólitos e água para 

o filme lacrimal. Por sua vez, essas secreções podem afetar a própria função dos 

nervos sensoriais55.  

As glândulas melbomianas estão localizadas na pálpebra superior, 

com aproximadamente 30 a 40 unidades; na inferior, em torno de 20 a 30. São 

glândulas sebáceas modificadas constituídas de vários ácinos e um ducto com 

sua abertura principal na porção posterior da margem da pálpebra, o que facilita 

a liberação da gordura na superfície anterior do filme lacrimal55.  

Os lipídeos secretados por essas glândulas servem para evitar a 

evaporação, manter a tensão da superfície ocular no filme lacrimal e manter a 

saúde dos tecidos da superfície ocular55.  

 

 

2.3 Pós menopausa 

 

A identificação do processo de envelhecimento reprodutivo 

feminino tornou-se acessível por meio da classificação do STRAW +10, sendo o 

padrão de menstruação uma das bases da classificação, considerado melhor 

fator preditivo do que a idade9,19. O protocolo é baseado no ciclo menstrual, 

alterações endócrinas (níveis de FSH (Hormônio Folículo-Estimulante), estradiol, 

HAM e Inibina-B), anatomia pélvica, fertilidade, sintomas gerais do organismo, 
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nomenclaturas e exiguidades na investigação científica. Estabeleceu-se uma 

progressão em estágios do desenvolvimento reprodutivo e propôs o 

estadiamento pelo ciclo menstrual e critérios hormonais9. 

Após dez anos, pesquisadores de cinco países revisaram o 

protocolo e os resultados foram publicados sob a sigla STRAW+10. Avaliaram o 

avanço das mudanças críticas relacionadas à função hipotalâmica-pituitária-

ovariana, ocorridas antes e após o Último Período Menstrual (UPM), fornecendo 

uma classificação plausível do status da menopausa, além de um instrumento 

clínico de orientação para a avaliação da fertilidade e tomadas de decisões 

quanto a condutas10. 

Dessa forma, a vida feminina adulta foi dividida em 3 fases: 

reprodutiva, transição para a menopausa e pós-menopausa (Quadro 1). Os 3 

estágios transcenderam em 7 etapas, cerceadas no UPM (Estágio 0) para 

melhor caracterização, de acordo com os critérios: principal critério (ciclo 

menstrual); critérios de suporte (FSH, HAM e Inibina-B, contagem dos folículos 

antrais) e características descritivas (apresentação dos sintomas)9,10 (Quadro 1).  

A diminuição da fertilidade decorre com o aumento da idade, 

principalmente após os 35 anos, ou cerca de 15 anos antes da menopausa. 

Aproximadamente 90% das mulheres vivenciam 4 a 8 anos de alterações no 

ciclo menstrual antes da menopausa natural. Essas modificações envolvem um 

fluxo mais intenso e de maior duração que pode resultar em anemia, esquiva de 

atividades como, por exemplo, o sexo e diminuição de qualidade de vida56. 

Em relação à pós-menopausa precoce, o STRAW+10 implementou 

mudanças nos níveis médios de estradiol e de FSH no início desta fase, com 

elevação progressiva do FSH e diminuição contínua do estradiol cerca de dois 

anos após o UPM, com estabilização posterior10,57. 
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Quadro 1 - Estágios do envelhecimento reprodutivo e não reprodutivo 

 

 

F

ASE 

 

 

-

5 

 

-

4 

 

-

3b 

 

-

3ª 

 

-

2 

  

-

1 

 

+

1a 

 

+

1b 

 

+

1c 

 

+

2 

 Período Reprodutivo  T

ransição 

menopausal 

Pós-

menopausa 

 p

recoce 

M

áxima 

T

ardio 

 P

recoce 

t

ardio 

pr

ecoce 

t

ardio 

  Peri

menopausa 

 

D

uração 

Variável  1

-3 

anos 

1 

ano 

1 

ano 

3

-6 

anos 

.

.. 

 Principal Critério 

C

iclo 

Menst

rual 

V

ariável a 

regular 

R

egular 

R

egular 

M

udança 

sutil 

>

7 dias 

alteraç

ão no 

ciclo 

 >

60 

dias 

alteraç

ão no 

ciclo 

 

 Critérios de Suporte 

F

SH 

Baixo V

ariável 

A

umento 

variáve

l 

 >

25 

U/L 

A

umento 

variável  

E

stabiliza  

H

AM 

  B

aixo  

B

aixo  

B

aixo  

 B

aixo  

B

aixo  

M

uito baixo 

I

nibina-

B 

  B

aixo  

B

aixo  

B

aixo  

 B

aixo  

B

aixo  

M

uito baixo 

F

olículo

s 

antrais 

contag

em (2 a 

10 

mm) 

  B

aixo  

B

aixo  

B

aixo 

 B

aixo 

 

Muito baixo 

M

uito baixo 

 Características Descritivas 

UPM (0) 
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S

intoma

s 

      O

ndas 

de 

calor 

são 

prová

veis 

O

ndas de calor 

muito 

prováveis 

A

trofia genital 

          FONTE:  

Adaptado de: Harlow SD, Gass M, Hall JE, Lobo R, Maki P, Rebar RW et al.2  

A pós-menopausa precoce passou a ser subdividida em três 

subfases (+1a, +1b e +1c). A etapa +1a tem duração de um ano, delimita o final 

de 12 meses de amenorreia, essencial para definir o UPM, equivalendo ao final 

da perimenopausa (tempo que cerceia a menopausa, iniciando no estágio -2 e 

finalizando no UPM). O período +1b, tem durabilidade de um ano, cursando com 

rápidas modificações nos níveis de FSH e estradiol e maior probabilidade de 

ocorrência dos sintomas menopausais, em especial os vasomotores. O estágio 

+1c retrata a estabilização de níveis elevados de FSH e diminutos de estradiol, 

com duração de 5 a 8 anos até a morte9,11. 

A pós-menopausa tardia (estagio +2) apresenta limitações nas 

funções endócrinas e reprodutivas. O envelhecimento somático necessita de 

relevante atenção pela presença de secura vaginal e atrofia urogenital. Após 

muitos anos do marco menopausal, os níveis de FSH voltam a diminuir com o 

passar dos anos10,58.  

Na pós-menopausa, as concentrações plasmáticas de hormônios 

esteroides diminuem para níveis imperceptíveis ou próximos dos níveis da fase 

inicial folicular do ciclo menstrual normal. As principais modificações clínicas na 

bioquímica do envelhecimento feminino incluem: reduções dos níveis séricos de 

17β-estradiol (E2), (estrogênio) e da progesterona e aumento de FSH19. 

A literatura descreve que o FSH, secretado pela hipófise anterior, 

promove o crescimento folicular e a síntese de E2 que exercem um feedback 

                                                             
2 Harlow SD, Gass M, Hall JE, Lobo R, Maki P, Rebar RW et al.; STRAW + 10 Collaborative 

Group. Executive summary of the Stages of Reproductive Aging Workshop + 10: addressing the 
unfinished agenda of staging reproductive aging. Ann Intern Med. [Internet]. 2012 [cited 2019 
november 14];153(12): 815-25. Available from: http://www. menopause.org/docs/default-
document-library/ straw10.pdf?sfvrsn=2 



31 

 

negativo sobre a liberação do hormônio hipofisário. Dessa forma, como na PM, 

a atividade folicular e a produção de estrogênios reduzida, ocorre um aumento 

constante do nível de FSH, representando um indicador da fase não 

reprodutiva57,59. 

A PM caracteriza-se pelo período prolongado de hipogonadismo 

hipergonadotrófico (aumento de FSH e hormônio luteinizante -LH, diminuição de 

estradiol e valores não detectados de inibina-B). Entre o primeiro e terceiro ano 

após o marco menopausal ocorrem picos sistêmicos de LH e FSH em que o FSH 

pode elevar-se 10 a 15 vezes; o LH 3, 5 vezes os níveis da fase reprodutiva60. 

Assim, a produção de estrogênio é decorrente da aromatização extragonadal de 

androgênios em estroma, principal estrogênio deste período13,16,19,59,60. 

Os estrogênios possuem funções regulatórias em vários órgãos e 

sistemas. Seu déficit produz reações fisiopatológicas responsáveis pelos 

sintomas característicos da menopausa, além do aumento do risco de 

desenvolvimento de doenças crônicas (cardiopatias e osteoporose) e aumento 

do estresse oxidativo61. 

As mudanças hormonais ocorrem no processo de envelhecimento 

feminino, a partir da transição para a menopausa, com modificações 

biopsicossociais. Dentre os sinais e sintomas estão as alterações ligadas ao 

Sistema Nervoso Central (SNC); as alterações metabólicas, de peso, 

cardiovasculares, musculoesqueléticas, urogenitais, de pele e disfunções 

sexuais62. 

Sabe-se que mais de 50% das mulheres referem-se a algum tipo 

de sintoma, repercutindo em mal-estar físico e emocional. Em curto prazo, 

sintomas vasomotores (fogachos, suores e palpitações), insônia, irritabilidade, 

depressão, melancolia, alterações no humor, mialgia, artralgia, cefaleia, 

formigamento13,19,54, alterações gastrointestinais (mudança no hábito intestinal, 

indigestão e flatulência)63, alterações na pele e queda de cabelo55,64, mastalgia56, 

secura vaginal35, alterações na libido35, modificações de peso e de cognição35. 

Em médio prazo, atrofia dos epitélios, mucosas e colágenos (atrofias 
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urogenitais)35; em longo prazo, alterações cardiovasculares e remodelação 

óssea12,65. 

Essas manifestações são discutidas por sua relação com a queda 

de estrogênio e com outras alterações anatômicas e hormonais, conforme o 

estágio do envelhecimento reprodutivo, associadas a outros fatores, como os 

geográficos/étnicos individuais, fatores psicossociais e culturais que afetam a 

frequência e a gravidade dos sintomas. Além disso, os sintomas da menopausa 

podem estar relacionados com o agravo ou surgimento de outras doenças 

crônicas, sendo úteis como preditores de riscos para a saúde das mulheres19,62. 

Os Sintomas Vasomotores (SVM) são descritos por 

aproximadamente 75% das mulheres na TM e na PM. Caracterizam-se por 

ondas de calor e sudorese que podem ser acompanhadas por tremores e 

sensação de frieza e retratadas como uma sensação de calor súbita em torno do 

tórax, pescoço, face e cabeça31. São os sintomas mais frequentes e incômodos 

devido seu surgimento aleatório e repentino durante o dia ou noite40,62.  

Os sintomas vasomotores podem ter início 2 anos antes do PFM, 

ser mais evidentes 1 ano após o PFM e persistir por mais 4 anos em 

aproximadamente metade das mulheres. No entanto, sintomas de menor 

intensidade podem permanecer por um período mais longo. Cerca de 12% das 

mulheres continuam a apresentar os sintomas entre 11 a 12 anos após o 

UPM42,48. 

Os estrógenos consistem em potentes neuromoduladores de 

circuitos neuronais do Sistema Nervoso Central (SNC). Alterações dos níveis de 

estrogênio no processo de envelhecimento feminino podem afetar vários 

componentes responsáveis pela manutenção da homeostase. Os SVM estão 

associados com as alterações dos níveis hormonais na TM e na PM, podem 

diminuir em frequência e gravidade na PM, em algumas mulheres podem 

perdurar o restante da vida41,46,47. 

No hipotálamo anterior, os neurônios sensitivos da área pré-óptica 

respondem pelo controle da temperatura corporal, aquecendo ou resfriando o 
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organismo, de acordo com os estímulos aferentes. Quando ocorre o aumento da 

temperatura corpórea, a resposta dá-se por meio de vasodilatação e sudorese, 

com propósito de dissipação do calor, reduzindo a temperatura do corpo. A 

intensidade da vasodilatação é proporcional a potência do estímulo causal45,66.  

As ondas de calor são consideradas eventos termorregulatórios, 

com alterações fisiológicas características, como aumento do fluxo sanguíneo 

periférico, da temperatura da pele, sudorese e aumento da FC41,46,47. 

O SNAS é responsável pelo controle da temperatura corporal, uma 

vez que a vasodilatação é regulada por via nervosa colinérgica. A principal causa 

de SVM é a redução do estrogênio e sua fisiopatologia não é completamente 

elucidada. Sabe-se que a diminuição do estrogênio afeta os receptores 

adrenérgicos alfa-2 hipotalâmicos, acarretando o aumento dos níveis cerebrais 

de norepinefrina, reduzindo a zona termoneutra com pequenos aumentos na 

temperatura corporal, desencadeando uma onda de calor19,25,30,49,50.  

A associação entre as ondas de calor e o Risco Cardiovascular 

(RCV) pode ser vinculada ao aumento da atividade do eixo hipotálamo-hipófise-

adrenal, pela alteração dos receptores alfa-2-adrenérgicos que determinam uma 

elevação de cortisol sérico e distúrbios no endotélio vascular66,67. 

As ondas de calor estão relacionadas a distúrbios do sono, 

alterações no humor, ansiedade, depressão e fadiga, gerando prejuízo da 

Qualidade de Vida (QV). As flutuações hormonais de estrogênio, cortisol e 

serotonina na TM bem como o hipoestrogenismo progressivo e permanente, 

podem trazer piora dos sintomas somáticos e comportamentais, como situações 

estressoras17,19,68,69. 

Outras condições estão associadas às ondas de calor além do 

déficit de estrogênio, como o consumo de álcool e drogas, febre, distúrbios 

neurológicos e neoplásicos16,70. O tabagismo, uso de medicamentos como 

inibidores da aromatase, uso de “Selective Estrogen Receptor Modulators” - 

SERMS (Moduladores Seletivos dos Receptores de Estrogênio) e 

ooforectomia35. Outros fatores podem intensificar as ondas de calor, como 
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história materna de SVM, sedentarismo, ganho de peso, e nas mulheres com 

Índice de Massa Corpórea (IMC) elevada63,71. 

Evidências apontam que a PM associada com SVM apresentam 

uma maior prevalência de hipertensão arterial sistêmica (HAS), Diabetes Mellitus 

(DM), dislipidemias e aumento da Circunferência Abdominal (CA), com 

consequente SM65,67,72. 

Estudos sugerem associação entre as ondas de calor e DCV 

subclínicas, tipificada pelo aumento da espessura da camada íntima carotídea, 

além de fatores de RCV. O fato de que o surgimento precoce das ondas de calor, 

de fator determinante, reflete um preditor de pior prognóstico24,73. Outros fatores 

vêm sendo estudados na presença das ondas de calor, como a diminuição dos 

níveis de adiponectina e diminuição do controle vagal cardíaco73. 

Assim, a redução progressiva dos níveis de estrogênio sérico com 

decorrente alteração celular (receptores) e metabólica (neurotransmissores) tem 

influência no comportamento autonômico, podendo refletir em diversos órgãos e 

sistemas do organismo da mulher na pós menopausa. 

 

 

2.4 Sistema nervoso autônomo e variabilidade da frequência cardíaca  

 

O SCV é executado parcialmente pelo SNA, por meio de seus 

componentes simpático e parassimpático. Este sistema é independente do 

controle voluntário e fornece nervos aferentes e eferentes ao coração, suprindo 

de forma simpática todo o miocárdio; parassimpática, o nódulo sinusal, o 

miocárdio atrial e o nódulo atrioventricular28,33. 

A influência do SNA sobre o coração provém de informações 

especialmente de barorreceptores, quimiorreceptores, receptores atriais e 
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ventriculares, alterações do sistema respiratório, do sistema vasomotor, do 

sistema termorregulador e do sistema renina-angiotensina33,74. 

A partir das informações advindas do organismo, o SNA responde 

aos estímulos, primordial para a preservação do equilíbrio fisiológico interno e 

sua interação com o meio. Efetua ajustes rápidos e compensatórios, a partir de 

sua ligação com a FC, Pressão Arterial (PA) e atividade reflexa 

barorreceptora29,49.  

Arcos reflexos aferentes enviam estímulos a partir do SNC e 

periférico para os centros autonômicos cerebrais no bulbo, onde são 

processados e geram respostas eferentes ao coração. Este, por sua vez, reage 

através das vias simpática e parassimpática, com abrangente reciprocidade de 

estímulo e inibição, por ações antagônicas, gerando a modulação da FC e 

adequando-as às necessidades homeostáticas. O aumento da FC é 

consequência da maior ação simpática e da menor parassimpática (inibição 

vagal) ao passo que a redução da FC provém essencialmente do predomínio da 

atividade vagal29,33,34,74. 

No SCV, o equilíbrio não estacionário para preservação das 

funções vitais resulta na flutuação entre intervalos de batimentos cardíacos 

consecutivos, a denominada de Variabilidade da Frequência Cardíaca 

(VFC)75,76. Essas variações indicam a habilidade do coração em responder 

estímulos ambientais e fisiológicos como a respiração, o exercício físico, o 

estresse mental, alterações metabólicas e hemodinâmicas, ao ortostatismo e ao 

sono, assim como equiponderar irregularidades advindas de doenças e/ou 

medicações, como por exemplo, no déficit de atenção e hiperatividade29,33,51,77,78. 

A VFC consiste em um método aceito, não-invasivo que analisa a 

regulação autonômica cardíaca. A VFC descreve as oscilações no intervalo entre 

os batimentos cardíacos consecutivos (intervalos R-R) e flutuações entre as 

frequências cardíacas instantâneas consecutivas, consequentes de estímulos do 

SNA sobre o nódulo sinusal32,69,71, expressa à medida dos impulsos 

autonômicos, empregadas para indicar eventos do SNA, tanto em indivíduos 

saudáveis, como nas respostas autonômicas cardíacas em condições 
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patológicas, no estresse fisiológico e em circunstâncias, como alterações 

decorrentes do envelhecimento do sistema reprodutor feminino29,77–79. 

Esse método de avaliação da modulação autonômica cardíaca 

mensura indiretamente a atividade simpática ou parassimpática. A quantificação 

direta pode ocorrer por outros meios, como em níveis plasmáticos dos 

neurotransmissores norepinefrina e epinefrina, bem como na atividade do nervo 

parassimpático e do nervo simpático renal27,79, porém, são de maior custo e 

menor acesso, necessitando de coleta e análise laboratoriais 

As mudanças que ocorrem nos parâmetros da VFC resultam em 

um indicador apurado e precedente de implicações na saúde. Na ocorrência de 

boa adaptação aos estímulos intrínsecos e extrínsecos, a VFC é ampla, 

indicando um indivíduo saudável com eficiência autonômica. A adaptação 

anormal e insuficiente do SNA é representada por uma baixa VFC, refletindo um 

mau funcionamento fisiológico, como marcador da perda de homeostase, 

bastante utilizados na prática clínica para fins diagnósticos, prognósticos, 

avaliação de risco de doenças e grau de comprometimento funcional29,77. 
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FONTE: Dados das primeiras coletas realizadas no estudo. VFC 

captado por um cardiofrequencímetro e transformado no programa kubios HRV. 

 

Figura 5 - Análise da variabilidade da frequência cardíaca 

 

Destaca-se a variabilidade da frequência cardíaca é um método 

utilizado para estimar as atividades do SNA do ser humano em suas atividades 

cotidianas ou alterações fisiológicas, de forma significativa e não invasiva. Esta 

medida baseia-se nas variações batimento a batimento dos intervalos RR do 

eletrocardiograma (ECG)24,53. 

A atividade cardíaca é modulada pelo SNA e traz a VFC como um 

método inovador e não invasivo. Este método tem sido amplamente utilizado 

como fator preditor e sua redução possui associação com as taxas de morbidade 

e mortalidade cardiovascular23,54,55,74,75, bem como tem sido relacionadas suas 

alterações com doenças crônicas (insuficiência renal, catarata e outras 

disfunções)80,81. 
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A captação da VFC pode ser realizada pelo próprio ECG, 

conversores analógicos digitais e cardiofrequencímetros, que identificam os 

sinais através de sensores colocados em locais específicos do corpo76,82. A 

análise pode ser realizada por softwares programados para a leitura dos dados 

gerados no cardiofrequencímetro que transformam as contagens do tempo 

realizado de coleta em números gerando índices (Figura 5). 

Os índices obtidos por meio deste tipo de análise são: o 

componente de ultrabaixa frequência (ULF – Ultra Low Frequency) que 

compreende a faixa inferior a 0,003Hz; o componente de muito baixa frequência 

(VLF – Very Low Frequency) compreendido na faixa de 0,003 a 0,04 Hz; o 

componente de baixa frequência (LF – Low Frequency) com faixa de variação 

entre 0,04 a 0,15 Hz e, por fim, o componente de alta frequência (HF – Hight 

Frequency) com faixa de variação entre 0,15 a 0,4 Hz75.  

Os métodos que constituem a análise não linear da VFC, podendo 

citar a Análise de Flutuações Depurada de Tendências (DFA), os gráficos de 

Poincaré, o Expoente de Hurst, o Expoente de Lyapunov e análise 

simbólica34,83,84, não serão relatados neste estudo. 

Análises simples ou mais detalhadas da VFC, que incluem domínio 

da frequência, tempo e análise não linear, são capazes de demonstrar e detectar 

o envolvimento autonômico em vários distúrbios neurológicos, e ainda, quando 

demonstram parâmetros alterados, relaciona-se ao risco cardiovascular, 

incluindo riscos cardíacos súbitos em pacientes com doenças neurológicas78. 

Existem índices aferidos durante a medição da VFC mais 

utilizados,  dentre eles, podem-se citar os métodos lineares divididos em análises 

do domínio do tempo e domínio de frequência24,85–87. 
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2.5 Síndrome do olho seco – Pós menopausa – Variabilidade da frequência 

cardíaca 

 

No período da pós-menopausa os níveis hormonais de estrogênio 

e progesterona e de suas concentrações plasmáticas diminuem 

consideravelmente tornando quase imperceptíveis. Essas modificações incluem 

redução do nível sério de estrogênio e progesterona, além do aumento de 

FSH87,88. 

O estrogênio é responsável pelas funções regulatórias dos órgãos 

e sistemas do organismo. Assim, a diminuição do nível de estrogênio pode 

acarretar no desenvolvimento de doenças crônicas, bem como incidência do 

estresse oxidativo89,90. 

A diminuição dos níveis de estrogênio e progesterona na pós-

menopausa requerem a reposição hormonal dos mesmos. Nesse sentido, 

estudos relatam maior prevalência de SOS em mulheres na pós-menopausa que 

fazem uso de estrógenos e que associam estrógeno e prostágeno17,19. 

Os sintomas relacionados à diminuição do nível de estrogênio são 

sintomas vasomotores cuja fisiopatologia não é completamente reconhecida. A 

diminuição de estrogênio impacta os receptores adrenérgicos alfa-2 

hipotalâmicos, que acarretam no aumento dos níveis de norepinefrina, 

resultando na diminuição da zona termoneutra com pequenos picos de 

hipertermia corporal denominada onda de calor64,88,91,92. Assim, os fogachos 

estão relacionados ao aumento da atividade nervosa simpática e este aumento 

pode estar relacionado a alterações nos índices da VFC93. 

Alterações na VFC estão presentes no período da pós-menopausa. 

Estudos relatam diminuição da VFC e diminuição da modulação parassimpática 

na pós-menopausa, esses fatores foram associados à idade e níveis 

hormonais20,34. 
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A modulação autonômica cardíaca reflete a influência do Sistema 

Nervoso Autônomo (SNA) em diferentes estados de saúde. A pós-menopausa é 

o período de vida da mulher em que o hipoestrogenismo e o tempo de 

hipoestrogenismo interferem nos sintomas surgidos nesse período. A influência 

do SNA nos sintomas da pós-menopausa tem sido estudada como parâmetro 

relacionado à doença cardiovascular e pior intensidade de sintomas 

menopausais na qualidade de vida dessas mulheres93. 

A alteração na qualidade e volume de sua secreção causará a 

Disfunção da Glândula meibomiana (DGM)74,76,82. Sabe-se que a DGM é uma 

das causas de danos na superfície ocular e olho seco75,77,78. Sua etiologia pode 

ser encontrada em situações clínicas como no calázio e blefarite, após um 

desequilíbrio dos níveis hormonais ou exposição a estímulos químicos ou físicos 

nocivos79,87,94.  

A incidência de DGM e olho seco aumenta com a idade e são mais 

frequentes no sexo feminino, entre mulheres com insuficiência ovariana precoce 

e na menopausa56,84–86.  

Estudos neuroanatômicos mostraram que os nervos autonômicos 

são abundantes no tecido das glândulas meibomianas de diferentes animais, o 

que desempenha um papel importante na regulação das atividades secretoras 

das glândulas meibomianas. No entanto, a patogênese da DGM e olho seco não 

é elucidada por completo, tendo suas  ocorrências  antes ou depois da 

menopausa e são frequentemente acompanhadas por sintomas causados por 

disfunção autonômica próprias da menopausa, como: ondas de calor, sudorese, 

irritabilidade, palpitações, xerostomia e secura da cavidade nasal95,96.  

Neste sentido, a disfunção do sistema nervoso autônomo causada 

por uma diminuição na função ovariana pode afetar a atividade secretora da 

glândula meibomiana, o que resulta na patogênese do olho seco na 

menopausa95,96. 

O funcionamento dos diversos órgãos, aparelhos e sistemas que 

compõem o corpo humano é permeado pela influência que o Sistema Nervoso 
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Autônomo (SNA) exerce, preservando a homeostase, o equilíbrio do sistema 

fisiológico interno e uma melhor interação com o meio em que se encontra o 

indivíduo51. 

Assim, os estudos envolvendo os métodos lineares da 

variabilidade da frequência cardíaca e Síndrome de Olho Seco na pós-

menopausa são escassos na literatura. Logo, essa pesquisa propõe elucidar a 

relação entre modulação autonômica cardíaca e a síndrome do olho seco em 

mulheres na pós menopausa uma vez que a longevidade feminina e a saúde 

ocular requerem atenção dos profissionais de saúde que atuam nas diferentes 

fases de vida na saúde da mulher. 
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3 OBJETIVOS 
 

 

3.1 Geral  
 

Avaliar o comportamento da modulação autonômica da frequência cardíaca em 

mulheres na pós-menopausa com Síndrome do olho seco 

  

 

 

3.2 Específicos 

 

 - Caracterizar comportamento da modulação autonômica cardíaca em mulheres 

na pós-menopausa com Síndrome do olho seco. 

- Comparar o comportamento da modulação autonômica cardíaca em mulheres 

na pós-menopausa com e sem a Síndrome do olho seco. 

- Associar os fatores clínico-socioeconômicos ao comportamento autonômico 

frequência cardíaca em mulheres na pós-menopausa com e sem Síndrome do 

Olho Seco.   
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4 MÉTODO 
 

 

4.1 Desenho do estudo, local e período 
 

 

Trata-se de um estudo transversal realizado com mulheres na pós-

menopausa, em Ambulatório de Oftalmologia Geral no Instituto de Cirurgia 

Ocular do Nordeste (ICONE) em Recife- PE, no período de dezembro de 2017 a 

dezembro de 2018. 

O ICONE é instituição médica especializada em atendimento 

clínico, exames complementares e tratamentos cirúrgicos em Oftalmologia e 

localizado em Recife-PE (a região metropolitana do Recife possui cerca de 4 

milhões de habitantes), na rua barão de Souza Leão 425. Possui oito 

consultórios, diversas salas de exames complementares, bloco cirúrgico com 

duas salas de cirurgias e estrutura administrativa. Realiza cerca de 1200 

procedimentos cirúrgicos por ano. Atualmente, é certificado ONA II (Organização 

Nacional de Acreditação). 

O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) do Hospital Otávio de Freitas (SES) e aprovado através do 

Parecer Nº 2.407.176 sob o Nº CAAE (80490717.4.0000.5200) (Anexo 3). 

 

 

4.2  População 
 

Estudo foi realizado com mulheres atendidas em consultas 

oftalmológicas de rotina e por amostragem de conveniência. 

Todas as mulheres foram informadas sobre a pesquisa (objetivos, 

coleta de dados e procedimentos de coleta) e somente foram incluídas na 

pesquisa após assinarem o Termo de Consentimento Live e Esclarecido (TCLE) 

(Apêndice 1). 
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FONTE: fluxograma construído pelo pesquisador. São Paulo, 2019. 

Figura 6 - Fluxograma etapas de realização do protocolo de pesquisa sobre 
Modulação autonômica cardíaca em mulheres na pós-menopausa com 

Síndrome do Olho Seco, Recife, PE 2019 
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4.3 Critérios de inclusão 
 

 

Foram incluídas mulheres acima de 40 anos e com diagnóstico clínico 

de pós-menopausa (ausência de menstruação por um período maior de 12 

meses) ou laboratorial com FSH maior que 30 UI/Ml. 

 

 

4.4 Critérios de não inclusão 
 

 

Foram considerados critérios de não inclusão para a constituição 

da amostra do estudo mulheres que apresentaram pelo menos uma das 

seguintes características: uso de terapia hormonal nos últimos três meses; 

histórico de realização de histerectomia sem precisão em definir menopausa; 

doença cardiovascular, infarto e arritmia; gravidez; diagnóstico atual de 

neoplasias.  

Também foram considerados critérios de não inclusão, a infecção, 

uso de lentes de contato, história de cirurgias oculares, tais como refrativa; 

glaucoma, retina ou catarata nos últimos 6 meses, bem como o uso de 

medicamentos oculares como lágrimas artificiais ou colírios para glaucoma; 

sarcoidose; doenças vasculares do colágeno; ceratoconjuntivites (viral, 

bacteriana, química, cicatricial, alérgica).  

Ainda, a presença de lúpus eritematoso sistêmico, artrite 

reumatoide; esclerodermia; tireoidopatias; linfoma; síndrome de Sjogren; 

hipovitaminose A e Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA), bem como 

histórico de transplante de medula óssea; uso de medicamentos sistêmicos 

como anti-histamínicos, antiparkinsonianos (anticolinérgicos), antidepressivos e 

atropina. 
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4.5 Critérios de descontinuidade: Abandono do tratamento em qualquer 

momento da coleta de dados  

 

Foram elegíveis como critérios de descontinuidade: malformação 

fetal diagnosticada no momento da coleta de dados, qualquer sinal de dor no 

momento da coleta ou alterações clínicas durante a coleta de dados. 

 

 

4.6 Poder de teste da amostra 

 

O poder de teste foi calculado de acordo com o tamanho da 

amostra estudada e as diferenças encontradas nas análises. Assim, tendo como 

principal parâmetro uma significância estatística encontrada no modelo II das 

análises da associação entre a SOS e os índices de variabilidade da frequência 

cardíaca, r² no modelo inicial de 0,02 e r² de 0,01 no modelo final, para o tamanho 

de amostra de 96 participantes, o poder de teste observado foi de 0,28. 

 

 

4.7 Procedimento de coleta de dados 

 

As mulheres foram entrevistadas por equipe multiprofissional 

(enfermeiro e médico) previamente treinada para aplicação do instrumento de 

coleta de dados (ficha clínica, constando dados socioeconômicos, hábitos de 

vida e questionários de saúde) (Anexo 1). Após, submeteram-se à exame clínico, 

coleta da VFC e exame oftalmológico, finalizando a consulta médica individual. 
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A ficha clínica contém dados clínicos e sociodemográficos (nome, 

idade, etnia, renda, tempo de estudo, idade da menarca, idade da menopausa, 

antecedentes pessoais, ginecológicos e obstétricos) bem como anamnese 

oftalmológica. Segundo Rocha et al. (2006)44, investigou-se queixas de secura 

ocular, sensação de corpo estranho, prurido, queimação, ardência, hiperemia 

ocular e lacrimejamento. Interrogou-se sobre a existência de queixas/alterações 

sistêmicas, como secura na boca, pele ou genitais. Ainda, investigou-se sobre 

alterações dermatológicas como acne rosácea, erupção malar e esfoliação em 

superfícies flexoras. 

 

 

4.8 Instrumentos de coleta de dados 

 

 

4.8.1 Foram utilizados os questionários: 

 

- Índice Menopausal de “Kupperman-Blatt” (IMKB) (Anexo 2), tendo sua 

primeira descrição de queixas da menopausa realizada no ano de 1952, em um 

artigo sobre implantes de estradiol. Kupperman quantificou onze queixas 

somáticas da menopausa denominadas índice da menopausa51. 

 A partir disso, surgiu o interesse em pontuar numericamente as queixas 

dessas mulheres, para avaliar os tratamentos utilizados. Em 1953, foram 

descritas modificações, aperfeiçoando o índice53.  O indicador ganhou 

notoriedade e começou a ser utilizado em pesquisas sobre sintomas da 

menopausa, aplicado até os dias atuais17,23,54,72,97. 

O IMKB analisa e classifica a intensidade dos sintomas menopausais 

obtidos por meio de escalas de avaliação. É composto de 11 sintomas ou 

queixas (sintoma vasomotor: ondas de calor, insônia, parestesia, 

nervosismo/impaciência, tristeza/depressão, vertigem/tontura, 

fraqueza/cansaço, artralgia/ mialgia, cefaleia, palpitações e zumbido). Para cada 
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sintoma é determinado um peso diferente baseados na intensidade e prevalência 

e pontuados em: 0 = ausente, 1 = leve, 2 = moderado e 3 = intenso.  

Posteriormente, são multiplicados por uma pontuação específica 

para cada sintoma. O sintoma vasomotor é multiplicado por 4: parestesia, 

insônia, nervosismo/impaciência multiplicados por 2: tristeza/depressão, 

vertigem/tontura, fraqueza/cansaço, artralgia/mialgia, cefaleia, palpitação e 

zumbido no ouvido multiplicados por 188. 

Dessa forma, de acordo com a intensidade do sintoma, eles 

recebem valores proporcionais (sintomas vasomotores: 2, 4 ou 12; parestesia, 

insônia e nervosismo, dois, quatro ou seis; melancolia, vertigem, fraqueza, 

mialgia e/ou artralgia, cefaleia, palpitação e formigamento: 1, 2 ou 3).  

Os escores globais resultantes da somatória da pontuação são 

classificados em: intensidade leve (até 19 pontos), moderada (entre 20 a 35 

pontos) e grave/intensa (mais que 35 pontos)23. 

 

4.8.2 Exame físico geral e especial constituiu-se da mensuração das seguintes 

variáveis:  

• Estatura: a mensuração foi realizada com a voluntária na 

posição ereta, por meio do estadiômetro (Sanny – Brasil, com precisão de 0,1 

cm e 2 metros de extensão) e a medida expressa em metros, centímetros. 

• Massa corporal: utilizou-se a balança eletrônica digital 

(Welmy – W110 H – 200 Kg – Brasil) e expresso em Kg; Massa corporal e 

estatura foi calculado o Índice de Massa Corpórea (IMC) por meio da fórmula 

peso/altura2. Os indivíduos foram classificados, segundo OMS, em Baixo Peso 

(<18,5), Normal (18,6 a 24,9), Sobrepeso (25 a 29,9), Obesidade grau I (30 a 

34,9), Obesidade Grau II (35 a 39,9) e Obesidade Grau III (≥ 40)98.   

• Pressão arterial: foi aferida com esfigmomanômetro 

aneroide da marca WelchAllyn® e estetoscópio da marca Littmann® segundo 

critérios da VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão. 
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• Frequência Cardíaca basal: foi captada por meio de um 

cardiofrequencímetro da marca Polar RS800CX (Polar Electro, Kempele, 

Finlândia).  

• Seguiu-se a captação dos intervalos RR conforme 

preconizada por Carvalho, 200999. 

 

4.8.3 Captação dos intervalos RR 

A captação dos intervalos RR foi realizada no período da manhã 

(08:00 às 12:00 horas), com temperatura e umidade no local da coleta 

controladas entre 21°C a 23°C e 40% a 60%, respectivamente. Os equipamentos 

utilizados foram conferidos e preparados antes da chegada das voluntárias.  

A circulação de pessoas no ambiente da coleta foi reduzida para 

acesso restrito de pessoas, a fim de reduzir a ansiedade das voluntárias.  

As orientações prévias sobre a preparação que antecede a coleta 

de dados foram dadas às participantes, com início 24 horas antes da realização 

da coleta de dados. As orientações recomendadas foram: não fazer uso de 

bebidas alcoólicas e/ou estimulantes, como café e chá, não realizar atividades 

físicas vigorosas e optar por refeições leves 3 horas antes da coleta dos dados, 

para que essas variáveis não influenciassem no comportamento autonômico 

cardíaco durante o protocolo de coleta99.  

O procedimento da captação dos intervalos RR foi realizado de 

forma individual, por meio do receptor de FC Polar RS800CX (Polar Electro, 

Kempele, Finlândia), equipamento previamente validado para captação da FC 

batimento a batimento.  Esses dados armazenados no Polar RS800CX foram 

utilizados para análise da VFC99. 

O Polar RS800CX consiste em dois eletrodos conectados em um 

transmissor eletrônico selado, posicionado no terço distal do esterno (tórax) da 

voluntária, através de cinta elástica. A voluntária foi colocada em posição de 

decúbito dorsal e orientada a permanecer em repouso (respiração espontânea 

por 30 minutos). Essas unidades telemétricas obtém os impulsos elétricos do 
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coração e transmitem tais informações através de um campo eletromagnético 

para o monitor que posicionado no punho31.  

 

4.8.4 Índices da variabilidade da frequência cardíaca  

A análise da VFC foi realizada a partir da FC registrada batimento a 

batimento durante o protocolo de captação dos intervalos RR. Somente séries 

com mais de 95% de batimentos sinusais foram utilizadas para análise.  

Os intervalos RR passaram por etapas de seleção, na primeira 

etapa foram filtrados digitalmente através do software Polar Precision 

Performance SW (versão 4.01.029), na segunda etapa passaram pela filtragem 

manual realizada no Microsoft Office Excel 2007, pelo pesquisador. 

As filtragens ocorreram a fim de eliminar batimentos ectópicos 

prematuros e artefatos. Após as filtragens foram selecionados os últimos 256 

intervalos RR, que foram submetidos às análises da VFC baseadas nos métodos 

não lineares e lineares, no domínio do tempo e da frequência99. 

Os softwares empregados para as análises dos métodos não 

lineares e lineares utilizados foram os Kubios30; DFA - software disponível na 

PhysioNet (http://www.physionet.org/), fórum on-line que reúne registros de 

sinais biomédicos e softwares para analisar esses sinais, CDA Pro84.  

 

4.8.5 Métodos Lineares  

As análises lineares da VFC foram realizadas no domínio do tempo 

e da frequência. No domínio do tempo foram avaliados os índices Mean RR, 

RMSSD (Raiz quadrada da média do quadrado das diferenças entre intervalos 

RR normais sucessivos, encontrados a partir da análise de intervalos RR 

adjacentes), SDNN (Desvio Padrão de todos os intervalos RR normais). 

O índice de RMSSD é definido como sendo a raiz quadrada da 

média do quadrado das diferenças entre intervalos R-R normais adjacentes, em 

um intervalo de tempo dado em milissegundos e traduz a modulação 

parassimpática99.  

file:///C:/Users/Isabel/Downloads/(http:/www.ph
http://www.physionet.org/)
http://www.physionet.org/)
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O SDNN representa o desvio-padrão da média de todos os 

intervalos RR normais em milissegundos e indica a variabilidade global24.  

Para análise da VFC no domínio da frequência foram utilizados 

componentes espectrais de baixa frequência (LF, 0,04-0,15 Hz) e alta frequência 

(HF 0,15-0,40 Hz), em unidades normalizadas que representam o valor relativo 

de cada componente em relação à potência total, menos os componentes de 

muito baixa frequência (VLF) em milissegundos ao quadrado e a razão entre 

esses componentes (LF/HF). A análise espectral foi calculada usando o 

algoritmo da Transformada de Fourier24,28. 

Após a coleta da VFC, as voluntárias são encaminhadas para 

realização de exame oftalmológico. 

No exame de inspeção das pálpebras, observou-se se a frequência 

do piscar e a realização com plenitude a oclusão palpebral. No exame da 

cavidade oral deve-se observar salivação, presença ou ausência de feridas 

gengivais e condições dentárias associadas.  

O exame de Biomicroscopia (avaliação ocular com o auxílio do 

aparelho microscópio denominado "lâmpada de fenda"), avaliam-se as 

pálpebras e a presença ou ausência de blefarite, blefarocálase, ptose, ectrópio 

e entrópio. 

Examina-se o filme lacrimal, presença ou ausência de muco, 

oleosidade e a espessura do menisco lacrimal evidenciado entre a borda 

palpebral e conjuntiva bulbar.  

Nos pontos lacrimais avalia-se sua perviedade, ectopia e presença 

ou ausência desde refluxo à expressão. Na conjuntiva palpebral e bulbar avalia-

se a presença de hiperemia, edema, papilas, folículos, áreas cicatriciais e 

conjuntivocálase (dobras de conjuntiva na parte  Inferior da superfície ocular). 

Na córnea, deve-se avaliar a presença ou ausência de ceratite, irregularidades 

e sinais cicatriciais secundários a erosão recorrente. 
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4.8.6 Exames Complementares (Oftalmológicas) 

• Teste de Schirmer 

O exame deve ser realizado sem a instilação de colírio anestésico, 

utilizando uma tira de papel de filtro (Wattman 41) de 5mm de largura e 35mm 

de comprimento. Dobra-se a extremidade da tira na altura de 5mm e insere-se 

no fundo de saco conjuntival. Aguarda-se cinco minutos de contato com a 

conjuntiva, retira-se o papel e mede-se a extensão do papel úmido a partir da 

dobra16,38,39. 

A finalidade do teste de Schirmer é medir a secreção total da lágrima 

(secreção basal + secreção reflexa trigeminal conjuntivo-lacrimal) para 

diagnóstico da Síndrome do Olho Seco. Os valores acima de 10mm são 

considerados normais. Valores entre 5 e 10mm são considerados limítrofes e 

abaixo de 5mm são considerados anormais16,39. 

- Tempo de Quebra do Filme Lacrimal (BUT)  

A finalidade desse teste é avaliar a estabilidade do filme lacrimal. O 

exame é realizado sob a lâmpada de fenda equipada com filtro azul de cobalto. 

Instila-se o colírio de fluoresceína sódica a 2% tópica. Pede-se ao paciente para 

piscar os olhos sucessivamente, e conta-se o tempo desde a abertura do olho 

até o aparecimento da primeira mancha seca na superfície ocular, o que significa 

o momento de ruptura do filme lacrimal16,38,39. 

O resultado inferior a 15 segundos sugere deficiência na camada de 

mucina e está relacionada à estabilidade da interface filme lacrimal/superfície 

ocular100. 

• Coloração com o Colírio Rosa Bengala 1%  

Esse exame tem como finalidade detectar na córnea e conjuntiva 

bulbar a existência de células em sofrimento. Com o uso prévio de colírio 

anestésico, após instilação do colírio de Rosa de Bengala a 1%, com o auxílio 

do biomicroscópio, avalia-se a quantidade de tecidos oculares impregnados com 

o corante101. 

  



53 

 

• Coloração com a Fluoresceína  

Esse teste utiliza o corante fluoresceína em colírio ou bastão para 

avaliar a integridade do epitélio conjuntivo-corneano e com auxílio da lâmpada 

de fenda e filtro de luz azul de cobalto, aplica-se o corante e observa-se a 

existência ou não de tecidos impregnados. A intensidade das alterações neste 

teste possui uma padronização para avaliação quantitativa12.  

• Osmolaridade da Lágrima 

O teste de osmolaridade da lágrima é um biomarcador fisiológico da 

integridade da superfície ocular (The Ocular Surface. 2007;5:653204). É 

considerado normal a osmolaridade abaixo de 290, entre 290 e 310 é 

considerado quadro limítrofe, entre 310 e 330 é considerado olho seco leve, 

moderado entre 330 e 350 e acima de 350 é considerado severo16,38,39. 

Após os critérios de elegibilidade da amostra e os procedimentos de 

coleta dos dados no presente estudo, as voluntárias foram divididas em dois 

grupos: (1) grupo pós-menopausa sem SOS (2) pós-menopausa com SOS 

(Figura 6). Foram consideradas portadoras de SOS as mulheres que 

apresentaram uma ou mais queixas sugestivas de olho seco (secura ocular, 

sensação de corpo estranho, prurido, queimação, ardência, hiperemia ocular e 

lacrimejamento) associadas ao Tempo de Quebra do Filme Lacrimal inferior a 10 

segundos e Teste de Schirmer abaixo de 5 mm. Foram consideradas não-

portadoras de SOS as mulheres na pós menopausa sem queixas clínicas, 

Tempo de Quebra do Filme Lacrimal superior a 10 segundos e Teste de Schirmer 

superior a 5 mm.  

 

4.9 Análise estatística 

 

As variáveis qualitativas foram descritas por frequências absolutas 

e relativas. As variáveis quantitativas foram descritas segundo a aderência, a 

distribuição gaussiana (distribuição normal) que foi avaliada pelo teste de 

Shapiro-Wilk. Para descrição das variáveis quantitativas, utilizou-se médias e 

intervalos de confiança de 95% para as variáveis que apresentaram distribuição 
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normal (Shapiro-Wilk, p≥0,05), medianas e intervalos de confiança para as que 

não apresentaram distribuição normal (Shapiro-Wilk, p<0,05).  

As diferenças das características entre os grupos com e sem 

Síndrome do Olho Seco foram analisadas pelo teste de Qui-quadrado para as 

variáveis qualitativas; pelo teste t de student para as variáveis quantitativas que 

apresentaram aderência a distribuição gaussiana. O teste de Mann-Whitney para 

as variáveis quantitativas que não apresentaram aderência à distribuição 

gaussiana.  

Para a analisar as diferenças dos índices da modulação autonômica 

cardíaca entre os grupos, utilizou-se regressão linear ou regressão mediana para 

estimar as diferenças médias ajustadas e diferenças medianas ajustadas, 

respectivamente.  Os modelos foram criados de acordo com a inclusão de todas 

as variáveis significantes nas análises univariadas e por meio de critérios clínicos 

baseados na idade, tempo de menopausa e gravidade dos sintomas. Para todas 

as análises, o nível de significância foi de 5%. O programa Stata® (Stata Corp., 

L.C.) versão 15 foi utilizado.  
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5 RESULTADOS 
 

 

As características das 96 mulheres na pós-menopausa assistidas 

são demonstradas na tabela 1 e descritas a seguir. As mulheres com síndrome 

do olho seco (SOS) apresentam-se em 60,4% (n=58), sendo 87,5% (n=42) de 

etnia branca (p<0,001), com união estável (75,0%; p=0,003), escolaridade maior 

que oito anos (87,5%; p<0,001), não tabagistas (96,6%; p=0,014), não etilistas 

(51,7%; p<0,001), que relatam atividade física (60,3%; p<0,001) e apresentam 

sintomas menopausais moderados a acentuados em 87,5% (40) (p<0,001).  

Adicionalmente, as mulheres que apresentavam SOS apresentam 

maior mediana de idade (63,5 anos, IC 95% 62,0 a 67,9; p<0,001), mediana de 

tempo de menopausa 19 anos, IC 95% 10,4 a 24,0; p<0,001) e média da idade 

da menarca (11,7 anos, IC 95% 11,3 a 12,1; p<0,001). As demais características 

sociodemográficas e clínicas estudadas não apresentaram diferenças 

estatisticamente significantes. 
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Tabela 1 - Características sociodemográficas e clínicas das mulheres na pós- 

menopausa com e sem Síndrome do Olho Seco, Recife-PE, 2017-2018 

 

Variáveis 

Síndrome do Olho Seco 

p Não 

(n=38; 39,6%) 

Sim 

(n=58; 60,4%) 

     

Idade (anos) (Mediana, IC 95%) 54 53,0; 55,6 63,5 62,0; 67,9 <0,001* 

Idade da menopausa (anos) 

(Mediana, IC 95%) 
49 48,0; 49,5 50,0 49,0; 50,9 0,364* 

Tempo de menopausa (anos) 

(Mediana, IC 95%) 
5 4,1;9,0 19 10,4; 24,0 <0,001* 

Etnia  n % n % 
 

Branca 6 12,5 42 87,5 
<0,001* 

Não branca 32 66,7 16 33,3 

Estado civil     
 

Solteira/viúva/divorciada 26 54,2 22 45,8 
0,003* 

União estável  12 25,0 36 75,0 

Renda a        
 

Sem renda/menos de 1 SM 18 47,4 0 0,0 
- 

>= 1 SM 20 52,6 58 100,0 

Escolaridade     
 

≤ 8 anos 30 90,9 3 9,1 
<0,001* 

> 8 anos 8 12,7 55 87,5 

Tabagista     
 

Não  31 81,6 56 96,6 
0,014* 

Sim 7 18,4 2 3,4 

Etilista     
 

Não 35 92,1 30 51,7 
<0,001* 

Sim 3 7,9 28 48,3 

Atividade física     
 

Não 29 76,3 23 39,7 
<0,001* 

Sim 9 23,7 35 60,3 

Paridade      
 

0 1 100,0 0 0,0 

0,803* 1 a 2 7 14,6 41 85,4 

3 ou mais 30 63,8 17 36,2 
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Continuidade da tabela 1: Características sociodemográficas e clínicas das 

mulheres na pós- menopausa com e sem Síndrome do Olho Seco, Recife-PE, 

2017-2018 

 

Variáveis 

Síndrome do Olho Seco 

p Não 

(n=38; 39,6%) 

Sim 

(n=58; 60,4%) 

Aborto     
 

Não 28 36,8 48 63,2 
0,284* 

Sim 10 50,0 10 50,0 

Comorbidades     
 

Não 29 76,3 42 72,4 
0,670* 

Sim 9 23,7 16 27,6 

Intensidade dos sintomas 

menopausais (IMKB) 
     

Leve (até 19) 15 45,5 18 54,5 

<0,001* Moderado (20 -| 34) 11 22,9 37 77,1 

Acentuado (35 ou mais) 12 80,0 3 20,0 

Pressão arterial diastólica (mmHg) 

(Mediana, IC 95%) 
80,0 80,0; 80,0 80,0 70,0; 80,0 0,013** 

Pressão arterial sistólica (mmHg) 

(Média, IC 95%) 
124,0 119,2; 128,8 121,2 118,0;124,5 0,320** 

Número de fogachos (Mediana, IC 

95%) 
3 2,0; 4,0 1 0,0; 2,0 0,019** 

      

Idade da menarca (anos)  

(Média, IC 95%) 
13,3 12,7; 13,8 11,7 11,3; 12,1 

<0,001**

* 

Índice de Massa Corpórea (IMC) 

(Média, IC 95%) 
28,3 26,7; 28,9 26,4 25,4; 27,5 0,041*** 

IC 95%: Intervalo de Confiança de 95% 

aSalário mínimo (SM) no valor de R$ 954,00 em 2018 e R$ 998,00 em 2019. 

IMKB: Índice Menopausal de Kupperman-Blatt. 

*Qui-quadrado; **Teste de Mann-Whitney; *** Teste t Student para amostras independentes 
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Tabela 2 - Índices lineares da modulação autonômica cardíaca em mulheres na 
pós- menopausa com e sem SOS, Recife-PE, 2017-2018 

 

Variáveis 
Síndrome do Olho Seco 

p* 
Não (n=38) Sim (n=58) 

 Mediana (IC 95%) Mediana (IC 95%)  

MeanRR 887,5 803,4; 967,8 903,0 867,5; 946,9 0,727 

SDNN 20,1 15,6; 24,2 23,3 19,2; 26,8 0,121 

RMSSD 21,1 14,7; 27,6 21,3 19,7; 27,4 0,308 

NN50 16,0 2,8; 43,3 40,0 15,1; 65,0 0,264 

pNN50 1,4 0,2; 5,7 2,6 1,1; 5,2 0,351 

LFms2 155,0 103,4; 226,2 167,0 128,0; 266,8 0,148 

HFms2 144,0 81,6; 260,0 190,5 120,0; 236,5 0,297 

Total 355,5 213,7; 596,9 466,0 318,3; 638,7 0,179 

LFHF 1,3 0,8; 1,8 1,1 1,0; 1,5 0,810 

 Média (IC 95%) Média (IC 95%) p** 

Lfnu 53,6 47,4; 59,8 52,6 47,7; 57,6 0,803 

Hfnu 46,3 40,1; 52,5 47,2 42,3; 52,2 0,805 

* Teste de Mann-Whitney; ** Teste t student; IC 95%: Intervalo de Confiança de 95% 

 

Na tabela 2, demonstram-se e caracterizam-se os índices lineares da modulação 

autonômica cardíaca em mulheres na pós-menopausa com e sem SOS. Os 

índices lineares de modulação autonômica cardíaca se apresentaram sem 

diferenças estatisticamente significantes e semelhantes entre os grupos de 

mulheres na pós-menopausa com e sem SOS.  
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Tabela 3 - A Síndrome do Olho Seco e fatores socioeconômicos e clínicos (idade, 

tempo de menopausa e intensidade dos sintomas menopausais) associados aos 

índices lineares da modulação autonômica cardíaca em mulheres na pós 

menopausa. Recife-PE, 2017-2018 

 

Variáveis 

Modelo I 

p* 

Modelo II 

p* 

Modelo III 

p* 
Diferença 

mediana 

(IC 95%) 

Diferença 

mediana 

(IC 95%) 

Diferença 

mediana (IC 

95%) 

MeanRR 
16,59 (-
64,03; 97,23) 

0,684 
-22,4 (-95,5; 
50,7) 

0,544 
2,5 (-106,8; 
111,8) 

0,964 

SDNN 3,2 (-2,8; 9,3) 0,294 
8,2 (0,5; 
15,9) 

0,037 6,3 (-1,7; 14,4) 0,122 

RMSSD 
-0,8 (-9,2; 
7,6) 

0,850 
-2,1(-10,9; 
6,6) 

0,630 2,3(-8,7; 13,3) 0,682 

NN50 
25,0 (-23,0; 
73,0) 

0,304 
-14,5 (-113,9; 
84,9) 

0,773 
16,1 (-44,8; 
77,1) 

0,601 

pNN50 1,2 (-3,8; 6,3) 0,638 
-2,4 ( -11,3; 
6,4) 

0,589 1,9 (-5,3; 9,1) 0,604 

LFms2 
12,0 (-99,0; 
123,0) 

0,831 
65,3 (-133,3; 
263,8) 

0,515 
35,5 (-98,2; 
169,2) 

0,599 

HFms2 
29,0 (-78,3; 
136,3) 

0,593 
-56,8 (-268,1; 
154,5) 

0,594 
63,3 (-90,0; 
225,6) 

0,440 

Total 
112,0 (-
128,0; 352,0) 

0,357 
166,9 (-
319,9; 653,7) 

0,497 
337,0 (-23,3; 
697,2) 

0,066 

LFHF 
-0,2 (-0,8; 
0,3) 

0,420 
0,004 (-1,1; 
1,1) 

0,994 0,25 (-0,5; 1,0) 0,500 

 Modelo I 

p** 

Modelo II 

p** 

Modelo II p** 

 

Diferença 
média 

(IC 95%) 

Diferença 
média 

(IC 95%) 

Diferença 
média 

(IC 95%) 

 

LFnu 
-0,98 (-8,8; 
6,8) 

0,803 
3,1 (-11,8; 
18,0) 

0,682 -2,7 (-13,2; 7,8) 0,609 

HFnu 1,0 (-6,8; 8,8) 0,805 
-3,2 (-18,1; 
11,7) 

0,671 2,7 (-7,8; 13,2) 0,611 

Modelo 1: Não ajustado; Modelo II: Ajustado por todas as variáveis significantes da tabela 1; 
Modelo III – Ajustado por idade, tempo de menopausa e gravidade dos sintomas (IMKB) 

*Regressão mediana; ** Regressão Linear; IC 95%: Intervalo de Confiança de 95% 
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Na tabela 3, apresentam-se as análises multivariadas em três modelos de 

regressão que foram criados para estimar as diferenças da modulação 

autonômica cardíaca entre as mulheres na pós menopausa com SOS e o grupo 

controle.  

O modelo I estima as diferenças não ajustadas dos índices lineares da 

modulação autonômica cardíaca entre as mulheres na pós-menopausa com 

SOS e o grupo controle. 

O modelo II estima-se as diferenças dos índices lineares ajustados pelas 

características socioeconômicas estudadas.  

No modelo III (modelo clínico) estima-se as diferenças ajustadas por 

idade, tempo de menopausa e intensidade dos sintomas menopausais.  

Observou-se diferença do índice linear SDNN entre os grupos, em que o 

grupo SOS apresentou em mediana 8,2 (IC 95% 0,5 a 15,9) quando comparado 

ao grupo controle (p=0,037), no modelo II. Entretanto, quando as diferenças 

foram ajustadas no modelo clínico (modelo III), nenhuma associação entre a 

SOS e índices de modulação autonômica cardíaca foram observadas. 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

A síndrome do olho seco define-se como desordem do filme 

lacrimal por diminuição da produção ou por evaporação excessiva de lágrima 

que causa dano à superfície ocular. É o diagnóstico mais comum no consultório 

oftalmológico. Sua incidência aumenta com a idade. Mulheres são mais 

acometidas que homens, principalmente na pós-menopausa17,102-104. 

As glândulas de meibomius desempenham uma importante função 

na manutenção da saúde e integridade da superfície ocular. Elas produzem e 

secretam lipídeos na lágrima, estabilizando o filme lacrimal e evitando a 

evaporação da superfície ocular. A função dessas glândulas é afetada por várias 

doenças, principalmente distúrbios hormonais e metabólicos105-107. 

A patogênese do olho seco em mulheres no período da pós-

menopausa não está estabelecida. Sabemos que a terapia de reposição 

hormonal com estrogênio aumenta o risco de acometimento de olho seco. Esse 

fato é uma evidência de que o alterações no nível sérico dos hormônios sexuais 

podem estar envolvidos na patogenia do olho seco na pós-menopausa104. O 

androgênio e estrogênio séricos reduzidos estão associados a alterações do 

sistema nervoso parassimpático e com a Síndrome de Olho Seco em mulheres 

na pós-menopausa, causando prejuízo na qualidade da lágrima108.  

Ademais, outros fatores associados como o estresse oxidativo que 

está presente em doenças crônicas, como o estado de hiperglicemia em casos 

de diabetes mellitus, resistência à insulina e doença coronariana, podem agravar 

a produção das lágrimas por alterações histológicas encontradas na glândula 

lacrimais, caracterizadas por mudanças na morfologia e acúmulo de inclusões 

semelhantes à lipofuscina.  

As variações fisiológicas que se desenvolvem com o 

envelhecimento também estão envolvidas na gênese do olho seco e incluem 

diminuição de volume e fluxo lacrimal, com aumento da osmolaridade, perda da 
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estabilidade do filme lacrimal e alterações na composição lipídica das glândulas 

de Melbomius14.  

Assim, mulheres que estão no período da pós-menopausa 

possuem maior chance de desenvolver o quadro de olho seco, possivelmente 

devido à diminuição na produção de andrógenos e estrógenos que influenciam 

na homeostase das glândulas meibomianas, bem como aqueles fatores 

relacionados ao envelhecimento biológico normal (idade cronológica e 

biológica). 

A epidemiologia da Síndrome do Olho Seco é extensa, muito 

provavelmente pela variação na definição e nos diferentes parâmetros utilizados 

nas investigações, dificultando a comparação entre as pesquisas e protocolos 

utilizados. Ademais, é convergente nos achados epidemiológicos de que há 

maior prevalência de Síndrome do Olho Seco no sexo feminino, variando de 16-

20% na população geral.  Observa-se que neste estudo (tabelas 1 e 2) há 

prevalência de 60% no grupo de mulheres na pós-menopausa. Considera-se 

esta prevalência alta pela especificidade do local de atendimento e pelo 

tratamento especializado oferecido pelo serviço de saúde20,22. 

Conforme achados das tabelas 1, 2 e 3, além da prevalência de 

SOS na pós menopausa, há elucidação da ação do SNA de maneira indireta e 

por meio da VFC em mulheres com síndrome do olho seco. Desta maneira, ao 

comparar a modulação autonômica cardíaca em mulheres na pós-menopausa 

com e sem SOS, observou-se que não houve diferenças estatisticamente 

significantes entre os índices lineares de VFC (Tabela 2). Ademais, os modelos 

de regressão linear não identificaram associação entre idade, tempo de 

menopausa e intensidade dos sintomas menopausais e os índices de VFC 

(Tabela 3). 

Assim, a VFC é um dispositivo de mensuração indireta da ação do 

SNA, no nó sinusal e tem sido utilizado na literatura, com utilidade clínica em 

doenças crônicas. Embora existam estudos que analisem os índices da VFC em 

diversas situações, com mulheres na pós-menopausa, esta é a primeira 
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pesquisa que estuda a modulação autonômica cardíaca em mulheres na pós-

menopausa com Síndrome do Olho Seco87,109,110. 

Desta maneira, ao comparar a modulação autonômica cardíaca em 

mulheres na pós-menopausa com e sem Síndrome do Olho Seco (SOS), 

observou-se que o grupo com SOS apresenta maior atividade simpática - 

visualizada pelo índice linear SDNN da VFC. Entretanto, ao analisar e 

correlacionar os fatores clínicos associados, não foram evidenciados o 

predomínio da idade, tempo de menopausa nem idade da menopausa ou 

sintomas menopausais111. Os achados das tabelas 1,2 e 3 são convergentes 

com com esses autores. 

Como mencionado, neste estudo, não foram observadas 

diferenças estatisticamente significantes entre os grupos com e sem SOS 

(Tabela 2). Estudos anteriores que avaliaram a VFC de mulheres na menopausa 

e mulheres controles observaram redução da VFC global. Embora não 

possamos afirmar uma redução da VFC em nossa amostra de voluntárias os 

resultados (tabela 1,2 e 3) são semelhantes ao observado por Jones et al.112, 

que avaliaram a intensidade dos sintomas menopausais e a VFC.  

Assim, na análise da VFC total, pode-se observar redução em 

todos os índices em ambos os grupos de mulheres na pós-menopausa. Esse 

resultado é observado em estudos realizados com esse público na análise da 

VFC111. 

Os sintomas vasomotores e a maior intensidade dos sintomas 

menopausais foram observados nas mulheres sem queixas oftalmológicas e, 

portanto, sem Síndrome do Olho Seco. Esse achado pode ser explicado pelo 

fato de haver menor faixa etária desse grupo, bem como o tempo de menopausa.  

Os sintomas menopausais estão presentes em mulheres na pós-

menopausa   e no período precoce (primeiros de 6 anos). No estudo de Lui Filho 

et al.113 observaram que cerca de 62,7% das mulheres sintomáticas tinham idade 

entre 45 e 54 anos, presença de comorbidades crônicas que influenciam o 

surgimento e a persistência desses sintomas. 
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Outros fatores estão relacionados a SOS e foram descritos como 

a prática de exercícios físicos possui forte influência neste processo. Fato, 

comprovado pelo estudo de Calio et al.114 que mostra que a atividade física 

regular promove melhora dos sintomas e redução na intensidade dos sintomas 

climatéricos e melhora dos níveis da VFC em mulheres na pós menopausa.  

Observou-se ainda a associação entre exercício físico e a 

intensidade dos sintomas menopausais, principalmente no grupo com a 

Síndrome do Olho Seco, em que a maior atividade física relacionou-se com 

menor sintomatologia percebida pelas mulheres na pós- menopausa.  

A prática da atividade física regular que representa importante fator 

para reduzir índices de morbimortalidade cardiovascular e total114, estando 

relacionada, dentre outros, à melhora no controle autonômico que tem sido 

amplamente estudado por meio da análise da variabilidade da frequência 

cardíaca em diferentes tipos e condições associadas ou não ao exercício. Assim, 

pesquisas sugerem que o exercício físico pode apresentar relação positiva com 

a VFC, mas não necessariamente de forma linear24,96,115,116. 

De fato, de acordo com Estudo realizado por Orri et al. (2017)117 

em mulheres na pós-menopausa evidenciou aumento dos índices da VFC pós-

treino por meio de exercícios físicos moderados e de alta intensidade. Os 

achados indicam aumento do tônus parassimpático, com eficiente adaptação da 

modulação autonômica cardíaca e consequente fator cardioprotetor.  

Rezende Barbosa et al. (2018)118 ao avaliarem o treinamento 

funcional em mulheres, demostraram que a VFC apresenta maior variabilidade 

nas praticantes do exercício físico funcional durante o período da pós 

menopausa. Há importância da atividade física no ritmo cardíaco e que 

consequentemente atende as respostas autonômicas do SNA. Nesse sentido, 

nossos resultados convergem com o estudo citado, onde não influenciou os 

índices de VFC. Vale ressaltar, a VFC relaciona-se a outros fatores associados 

como comorbidades e hábitos de vida (sobrepeso e uso do álcool). 
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O grupo com Síndrome do Olho Seco (SOS) apresentaram menor 

IMC e maior percentual de praticantes de atividades físicas do que o grupo 

controle. Destaca-se que o sintoma olho seco não tem associação com o 

sobrepeso e com obesidade. Ainda, entre mulheres na pós- menopausa, o IMC 

aumentado é fator preditor de risco para a mortalidade por doença 

cardiovascular. Porém, o sobrepeso e a obesidade não apresentam relação com 

SOS e com os índices lineares da VFC, em mulheres no período da pós 

menopausa em amostra de conveniência relatada.   

A ingestão contínua de álcool, bem como o uso crônico causam 

efeitos negativos no SNA119. Essa evidência sugere que o uso do álcool pode 

contribuir para a redução dos benefícios da atividade física, dificultando 

reestabelecimento do equilíbrio corporal (homeostasia)119. Para Yuksel e 

Yuksel119, os efeitos do álcool e do tabaco sobre o ritmo cardíaco de indivíduos 

tabagista e etílicos, produz redução do comportamento da VFC. 

Adicionalmente, o grupo com SOS apresenta maior idade, maior 

tempo de menopausa e idade da menarca; perfil socioeconômico relacionado a 

maior escolaridade, melhores hábitos de vida relacionado a prática de atividade 

física e ao não tabagismo, assim como menor número de fogachos e gravidade 

dos sintomas menopausais (tabela 1).  

Este perfil amostral foi encontrado por Carbonel et al.11 ao 

avaliarem mulheres no período da pós-menopausa e que apresentam desfechos 

semelhantes em relação as características gerais, como idade, menarca, IMC e 

hábitos de vida, como tabagismo e consumo de bebida alcoólica. 

O tabagismo foi um dos fatores que se demonstrou maior no grupo 

sem SOS. Este hábito é considerado um dos principais fatores de risco para o 

desenvolvimento de alterações sintomatológicas nas mulheres, bem como a 

antecipação da menopausa, conforme demonstram Bagnoli et al.120 que 

mulheres fumantes tendem a antecipar o período de oito meses até dois anos a 

depender do número de cigarros que fumam120.  
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O uso do tabaco pode influenciar no aumento dos sintomas 

vasomotores, conforme evidenciou-se no grupo não exposto a SOS. Embora as 

mulheres expostas a SOS, em sua maioria, não seja fumante, é importante 

destacar que o uso do tabaco pode contribuir para o aumento da secura ocular, 

intensificando os sintomas da doença118,120-122. 

No perfil das mulheres na pós-menopausa (tabelas 1,2 e 3), a 

média de idade cronológica foi semelhante aos achados da literatura61,116,  

naqueles estudos que analisaram a relação hormonal com mulheres com SOS 

no período da pós-menopausa. Em relação a idade da menarca e idade da 

menopausa em ambos os grupos, os resultados assemelham-se aos 

encontrados na literatura61,116. 

Ademais, merece destaque o fato de que o envelhecimento não é 

o único fator que leva à perda da complexidade do sistema. Contudo, a presença 

de desordem fisiológica temporaria ou permanente em seus estágios variados, 

como o estado menopausal, mostrando a sensibilidade da variável VFC, não 

apenas em relação à idade, mas em relação à perda de complexidade e 

alterações do mecanismo homeostático, podem levar à síndrome61,116,122.  

As características de diminuição da desorganização dos registros 

da VFC é indicativo de menor variabilidade nos batimentos cardíacos, seja pela 

perda progressiva da função seja por padrões geométricos exuberantes16, 

permitindo uma diferenciação entre os estados de saúde ao longo do ciclo da 

vida, como no caso do período menopausal.  

Esses achados contribuem para o desenvolvimento de evidências 

cuja finalidade é desenvolver e identificar possíveis técnicas que avaliem o risco 

cardiovascular, sendo que, no caso das mulheres no período menopausal 

consideradas saudáveis, a análise via VFC permitiu a  identificação precoce 

desses fatores de risco que podem levar ao desenvolvimento de uma abordagem 

terapêutica que corrija o desequilíbrio existente na homeostasia e, com isso, 

reduzindo o número de mortes por tais processos menopausais. 
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Nesse contexto, evidências da literatura24,28,80,115,116,123 em 

protocolocos que avaliaram a VFC após o exercício físico de mulheres na pós-

menopausa, observaram que a realização de atividades moderadas e intensas 

podem prover a recuperação da VFC, reestabelecendo o predomínio 

parassimpática, em especial em mulheres com maior tempo de estado 

menopausal. Os autores24,28,80,115,116,123 ainda sugerem que o estilo de vida é um 

componente imprescindível para a melhoria dos parâmetros da VFC. Entretanto, 

nos achados das tabelas 1,2 e 3 em mulheres na pós menopausa e com SOS, 

n~çao se observou influência sobre os índices lineares da VFC24,28,80,115,116,123.  

Nos achados desta pesquisa (tabelas 1 e 2) com mulheres no pós-

menopausa e com diagnóstico clínico de olho seco, observou-se que quase a 

totalidade delas são praticantes de exercícios físicos regulares. Entretanto, esse 

hábito pareceu não ser suficiente para o restabelecimento da condição de 

normalidade da homeostase.  

Cabe destacar, que a VFC não avalia um órgão específico. A 

homeostase, que é a tendência existente em alguns organismos para o equilíbrio 

e conservação de elementos fisiológicos e do metabolismo através de alguns 

mecanismos de regulação, sendo que um organismo está em homeostasia 

quando substâncias químicas estão em concentrações adequadas, a 

temperatura é estável e a pressão é apropriada. 

Adicionalmente, o grupo com Síndrome do Olho Seco apresenta 

maior idade, e maior tempo de menopausa, idade da menarca e índice de massa 

corpórea, perfil socioeconômico relacionado a maior escolaridade, melhores 

hábitos de vida relacionados à prática de atividade física e ao não tabagismo, 

assim como menor número de fogachos e gravidade dos sintomas menopausais.  

A média etária observada foi encontrada em estudos realizado em 

mulheres na pós-menopausa estimuladas por treinos de alta intensidade  e nos 

estudos que examinaram a relação hormonal com mulheres com SOS no 

período pós menopausa. Em relação a idade da menarca e idade da menopausa 

em ambos os grupos, os resultados assemelham-se aos encontrados na 

literatura51. 
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Destaca-se que a sobreposição e intensidade dos aspectos 

clínicos da pós-menopausa anularam a associação dos achados de melhora dos 

indicadores da VFC com a Síndrome do Olho Seco (SOS) e são corroborados 

contribuições de outros pesquisadores62,116,123 que demonstraram achados 

semelhantes, relacionando as características das mulheres nesse período, que 

não aquelas com Síndrome de Olho Seco isoladamente62,116,123.  

O período menopausal não necessariamente é o principal 

causador das alterações da VFC, conforme relatos de protocolo experimental 

que analisou a influência da terapia estrogênica em mulheres na pós-

menopausa, tendo como desfecho que a terapia hormonal com estrogênio não 

foi suficiente para restabelecer os parâmetros considerados “normais” da VFC, 

após a realização de exercício físico. Os autores sugerem que o fator 

responsável pela redução da VFC é o envelhecimento natural e a pós-

menopausa é um fator secundário61,115,116. 

Outro aspecto clínico relevante refere-se ao fato de que no 

hipoestrogenismo há redução progressiva e permanente do estrogênio sérico. 

Entretanto, estes aspectos clínicos da pós-menopausa não estiveram 

associados aos resultados de VFC com e sem SOS61,116,123.  

É importante destacar que o período menopausal não 

necessariamente é o principal causador das alterações da VFC, ideia reforçada 

por pesquisadores, que ao analisar a influência da terapia estrogênica em 

mulheres na pós-menopausa identificaram que o estrogênio não restaura a VFC 

após o exercício, sugerindo que o maior fator responsável pela redução da VFC 

é o envelhecimento natural, e a pós-menopausa um fator secundário61,116,123. 

No caso específico de mulheres na menopausa, os dados apontam 

para a manifestação plena de alteração da homeostasia e o registro da VFC nos 

dois grupos avaliados, apesar da prática diária da atividade física realizada pelas 

mulheres diagnosticadas com SOS, não indicou o reestabelecimento da 

homeostasia. Esse achado é relevante, pois evidencia que a menopausa 

promove alterações nos órgãos e sistemas e está associada ao desequilíbrio da 

homeostasia. 
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Nos achados de Godoy, Takakura e Correa85 há indicação de que  

os índices de VFC podem ser usados para prever a morbimortalidade em 

pacientes submetidos à cirurgia de revascularização do miocárdio, pois aqueles 

pacientes com reduzida complexidade da dinâmica da frequência cardíaca 

apresentaram aumento nas taxas de morbimortalidade. Esses achados podem 

evidenciar o uso da VFC na prática clínica, 

Entretanto, conforme observado em nossos achados, não foi 

possível, por meio da análise da VFC, identificar diferenças para risco 

cardiovascular ou para avaliação indireta do SNA entre mulheres na menopausa 

com e sem SOS. Provavelmente não se trata de uma medida adequada para 

aferir ou detectar esse desequilíbrio no sistema ocular.  

A utilização da VFC é potencialmente viável, entretanto, traz 

resultados semelhantes de ação do SNA entre mulheres na pós menopausa e 

com olho seco. Assim, a VFC é utilizada para a análise do estado de 

homeostasia e não de diagnóstico da doença crônica111. 

O envelhecimento não é o único fator que leva à perda de 

complexidade do sistema biológico da homeostasia.  As alterações decorrentes 

de doenças e em seus estágios variados, bem como a presença de doenças no 

período  ou fase menopausal, também corroboram para as variações da VFC 

61,116,123. 

A síndrome do olho seco e a pós menopausa são diagnósticos em 

saúde da mulher que fazem parte da prática clínica e do dia a dia do médico 

ginecologista e do oftalmologista e nosso estudo elucida por meio de ferramentas 

de baixo custo a ação indireta do SNA na síndrome do olho seco e no estado 

menopausal bem como traz a semelhança do comprometimento geral da saúde 

da mulher independente do tempo de menopausa e da intensidade dos sintomas 

menopausais.  
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7 CONCLUSÃO 

 

Não houve diferença na modulação autonômica da frequência cardíaca 

quando comparadas mulheres na pós-menopausa com ou sem Síndrome do 

Olho Seco 

Não houve associação entre os fatores clínicos e os fatores 

socioeconômicos com a modulação autonômica da frequência cardíaca em 

mulheres na pós- menopausa, na presença ou ausência de Síndrome do Olho 

Seco.  

Os fatores clínicos (tempo de menopausa e a intensidade dos sintomas) 

e os fatores socioeconômicos (etnia, renda, tempo de estudo) não apresentam 

correlação com os índices lineares da modulação autonômica cardíaca em 

mulheres na pós- menopausa, na presença ou ausência de Síndrome do Olho 

Seco.  
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8 ANEXOS 
 

Anexo 1 - Ficha de coleta de dados sociodemográficos e clínicos 

 

Estado civil: 

Raça/cor: 

Escolaridade: 

 

História pessoal 

 Diabetes  Exaqueca  Nefropatia 

 Hipertensão  Doença 

respiratória 

 Doenças 

neurológicas 

 Cardiopatia  Neoplasia  Doença 

psiquiátrica 

 Doença 

infectocontagiosa 

 Tromboembolismo   

 

Uso de colírios 

 Lubrificante  Glaucoma  Antialérgico 

 

Deficiência ocular 

 Longe  Perto  Ambos 

 

Comorbidades pregressas 

 Neoplasias  AVE   

 

Comorbidades oftalmológicas 

 Cirurgias  Traumas  Doenças oculares 

 

Uso de medicações 

 Sim  Não  Quais? 

 

Etilismo 

 Sim  Não 

 

Tabagismo 

 Sim  Não 
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Ex-tabagista 

 Sim  Não  Quanto tempo? 

 

Atividade física 

 Sim  Não  Vezes por 

semana 

 

História familiar 

Comorbidades 

 Diabetes

  

 Hipertensão  Cardiopatia 

 Neoplasia     

 

Antecedentes oftalmológicos    

 Glaucoma  Cegueira  Ceratocone 

 Outras 

doenças 

    

 

Uso de contraceptivos 

 Sim  Não 

 

Menarca data  

   

 

Menopausa 

 Sim  Não  Data 

 

Histerectomia 

 Sim  Não 

 

Coleta da variabilidade da frequência cardíaca 

P.A antes: 

P.A após: 

Horário/data: 

FC mínima: 

FC média: 

FC máxima: 
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Anexo 2 - Instrumentos de Coleta relacionados a Variabilidade da 
Frequência Cardíaca e transição para a menopausa e pós menopausa 
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Anexo 3 – Parecer consubstanciado do CEP 
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Apêndice 
 

Apêndice 1 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

DADOS DA PESQUISA 

Título da pesquisa – “MODULAÇÃO AUTONOMICA CARDÍACA EM 

MULHERES NA PÓS-MENOPAUSA COM SÍNDROME DO OLHO SECO”.  

Pesquisador principal - Dr. Álvaro Dantas de Almeida Júnior  

Você está sendo convidada a participar, voluntariamente, de um estudo 

de pesquisa “COMPORTAMENTO DA MODULAÇÃO AUTONOMICA 

CARDÍACA EM MULHERES NA PÓS-MENOPAUSA COM SÍNDROME DO 

OLHO SECO” que será desenvolvido no Instituto de Cirurgia Ocular do Nordeste 

(ICONE), localizado em Recife- PE.  

É importante que você leia e compreenda todos os procedimentos e 

certifique-se que todas as suas perguntas foram respondidas antes de assinar 

este documento. 

Este estudo tem como objetivo avaliar o comportamento da modulação 

autonômica cardíaca em mulheres com síndrome do olho seco na pós-

menopausa. 

O climatério é um período da vida da mulher que se estende dos 40 aos 

65 anos de idade e se caracteriza por um período de transformações no corpo 

da mulher devido ao declínio progressivo dos hormônios femininos (estrogênios). 

Estas transformações trazem repercussões negativas na vida da mulher, como 

sintomas físicos (calores, alterações de sono e alterações de humor são os mais 

frequentemente relatados e são chamados sintomas climatéricos) e na qualidade 

de vida.  

O declínio progressivo dos hormônios femininos pode influenciar o 

comportamento cardíaco e a menstruação, trazendo a ausência da mesma 

(menopausa – ausência da menstruação). A pós-menopausa inicia-se a partir do 

último período menstrual (menopausa) e pode ser dividido em precoce e tardia. 

A pós-menopausa precoce é definida como o período de cinco anos a partir da 

menopausa, os níveis de FSH (Hormônio folículo-estimulante) permanecem 



 

 

elevados com o declínio progressivo do estradiol e maior aceleração da perda 

óssea. A fase tardia se inicia após cinco anos e vai até a morte, sendo a síndrome 

do olho seco um acometimento relevante na pós-menopausa.  

Uma das formas de avaliar o comportamento autonômico é a variabilidade 

da frequência cardíaca (VFC), uma medida investigativa simples, não invasiva e 

validada na literatura, que permite à detecção de disfunções autonômicas 

cardíacas em diversas situações, como por exemplo, no impacto da pós-

menopausa sobre o sistema nervoso autônomo (SNA). 

Ao participar deste estudo você irá passar, inicialmente, por consulta 

médica individual com preenchimento de ficha clínica (dados sociodemográficos, 

anamnese e questionário de saúde), avaliação oftalmológica para diagnóstico de 

síndrome do olho seco. Além dos procedimentos rotineiros ambulatoriais serão 

aplicados questionários referentes à análise de qualidade de vida e presença de 

sintomas climatéricos.  

Não haverá qualquer pergunta que cause desconforto moral. Suas 

respostas são consideradas de sigilo médico e não serão divulgadas 

nominalmente. Além disso, serão mensurados a sua massa corporal, estatura, 

pressão arterial e sua frequência cardíaca. Para a monitorização de sua 

frequência cardíaca será posicionado em seu tórax uma cinta de captação e no 

seu punho um receptor de frequência cardíaca, e você permanecerá em 

repouso, decúbito dorsal (deitado) por 30 (trinta) minutos. Os dados captados 

serão utilizados para futura análise do comportamento cardíaco.  

A coleta de sua frequência cardíaca será feita em decúbito dorsal 

(deitada), durante aproximadamente 30 (trinta) minutos e em respiração 

espontânea podendo causar desconforto considerado leve e sem prejuízo e que 

você deve relatar ou perguntar se achar necessário.  

Os riscos decorrentes da pesquisa serão mínimos, uma vez que o método 

de coleta de dados se dará mediante realização de questionários, exames 

clínicos oftalmológicos e obtenção dos dados da frequência cardíaca. O risco 

está relacionado ao possível desconforto e/ou constrangimento de participar da 

pesquisa e a exposição de dados pessoais.  

Os benefícios esperados com essa pesquisa são: verificar a influência da 

modulação autonômica cardíaca em mulheres na pós-menopausa com 



 

 

diagnóstico de síndrome do olho seco. No entanto, nem sempre você será 

diretamente beneficiado com o resultado da pesquisa, mas poderá contribuir 

para o avanço científico. 

Não esperamos que você possa ter problemas de saúde devido sua 

participação nesse estudo. Entretanto, essa pesquisa garante tratamento para 

todos os problemas médicos que possam surgir, bem como a solicitação de 

indenização por eventuais danos decorrentes da pesquisa.  

 Você terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para 

esclarecimentos de eventuais dúvidas. O pesquisador principal é o Dr. Alvaro 

Dantas de Almeida Júnior que pode ser encontrado na Rua Barão de Souza 

Leão, 425,Boa Viagem, Recife - PE, CEP: 51030300, Telefone:(81) 2138-0080. 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre 

em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CapPesq) – Rua Ovídio Pires 

de Campos, 225 – 5º andar – Tel: 2661-7585 ou pelo e-mail: 

cappesq.adm@hc.fm.usp.br  

Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do 

estudo, incluindo exames e consultas e qualquer informação possivelmente 

divulgada em relatório ou publicação, será feito sob forma codificada, para que 

a sua identidade seja preservada e seja mantida a confidencialidade dos dados 

coletados. Quando os resultados forem publicados, não aparecerá seu nome, e 

sim um código.  

Fica assegurado uma cópia do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido ao participante da pesquisa, sendo este documento assinado, em 

todas as páginas, pelo pesquisador responsável e pelo participante da pesquisa. 

Entretanto, se decidir não participar mais, você deverá notificar 

imediatamente o seu médico/ pesquisadores responsáveis. Isto é para sua 

própria segurança.  

Você deverá compreender que sua participação poderá ser encerrada, 

por seu médico/pesquisadores responsáveis, a qualquer tempo, se ele julgar ser 

o melhor para você. Você será informado de toda e qualquer nova informação 

que possa influenciar a sua intenção de continuar ou não a participar deste 

estudo. 



 

 

Fui suficientemente informado a respeito do estudo e dicucuti as 

informações acima com o Pesquisador Responsável Dr. Alvaro Dantas de 

Almeida Júnior, sobre a minha decisão em participar nesse estudo.  

Ficaram claros para mim os objetivos, os procedimentos, os potenciais 

desconfortos e riscos e as garantias. 

Concordo voluntariamente em participar deste estudo, assino este termo 

de consentimento e recebo uma via rubricada pelo pesquisador. 

 

__________________________ 

Assinatura do participante 
Data ___/___/___ 

 

______________________ 

Assinatura do Pesquisador 

Data ___/___/___ 

 

 

 

 

 

 


