


O glaucoma é uma das principais causas de cegueira em todo o

mundo. Por ser uma doença devastadora para a visão, todos os

cuidados são necessários para melhor detectar esta enfermidade

insidiosa e oculta para a maioria dos pacientes. O diagnóstico pre-

coce ainda é a etapa mais importante no manejo do glaucoma.

Somente a partir da detecção rápida do glaucoma, podem ser inici-

adas medidas preventivas para impedir a cegueira. Este fascículo ini-

cial de uma série de 4, aborda aspectos conceituais e de diagnósti-

co do glaucoma. Espero que este volume, assim como toda a

coleção, seja um guia rápido de consulta para o seu dia-a-dia.

Dr. Emilio Rintaro Suzuki Jr.

O glaucoma constitui a segunda maior causa de cegueira do mundo, ficando atrás somente da catarata,

segundo a Organização Mundial da Saúde. Logo, considerando a catarata uma doença com causa reversível

de cegueira, provavelmente o glaucoma seria a principal causa de cegueira irreversível.7,8

A prevalência do glaucoma no
mundo é de aproximadamente

1 a 2%
2,4

A incidência aumenta de acordo
com o avançar da idade e etnia.4,5,6
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Apesar de poucos dados epidemiológicos no país, acredita-se que 720.000 indivíduos são assintomáticos

e muitos deles ainda necessitam de diagnóstico.1

Na Campanha Nacional Brasil Contra o Glaucoma, promovida pela Sociedade Brasileira de Glaucoma,

Conselho Brasileiro de Oftalmologia e Alcon Brasil, 21.766 pessoas foram atendidas em dois dias de atividades

voluntárias em 17 cidades brasileiras. Os pacientes encaminhados com suspeita ou já portadores de glaucoma

totalizaram 4.815 pessoas (22,12%).

No Brasil, estima-se que existam cerca de

900.000
portadores da doença

Números da Campanha Brasil Contra o Glaucoma 2007

ABC (SP)
Belo Horizonte
Brasília
Campinas
Curitiba
Goiânia
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2653
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13,09
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7,69

22,12
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O glaucoma primário de ângulo aberto (GPAA) é
uma neuropatia óptica crônica e progressiva. 1,2,4
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Ele pode apresentar: 1,2,4

� defeitos estruturais típicos do disco óptico

� defeitos da camada de fibras nervosas da retina,

com defeitos característicos no campo visual

� pressão intra-ocular (PIO) acima dos níveis

estatisticamente normais

Conceito

Pressão Intra-Ocular

Dano do Nervo Óptico

Atrofia da Camada de Fibras Nervosas (Sinal de Hoyt)
Arquivo pessoal: Emilio Suzuki Jr. e Cibele Belico Suzuki



A hipertensão ocular é conseqüência da resistência

aumentada do fluxo do humor aquoso através dos

espaços da malha trabecular. A PIO elevada atua

diretamente sobre a camada de fibras nervosas e

lâmina cribiforme provocando, por compressão,

atrofia destas estruturas. 1,2,4,9,10

Referências: 1,2,4,9,10

Alguns autores também acreditam que

pode deixar esta região mais

a má perfusão

sangüínea na região

da cabeça do nervo

óptico

susceptível à

isquemia e

perda tecidual.

Os pólos verticais do disco óptico e a camada de

fibras nervosas são mais susceptíveis às lesões glau-

comatosas por apresentarem menor quantidade de

fibras colágenas e menor perfusão tissular. 1,2,4,9,10

Nervo óptico com dano

Nervo óptico normal

Fisiopatologia

Lâmina Cribiforme Camadas de Fibras Nervosas

Artéria e Veia
Central da Retina

Lâmina Cribiforme

Escavação
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Disco óptico normal Disco óptico com glaucoma 

Quadro Clínico

Pressão Intra-Ocular Elevada

2 Alteração do Disco Óptico e da Camada de Fibras
Nervosas

3 Defeitos de
Campo Visual 4 Seio Camerular Aberto

O quadro clínico típico do GPAA apresenta:

Região trabecular 

As imagens desta página pertencem ao arquivo pessoal de Emilio Suzuki Jr. e Cibele Belico Suzuki



A variação média da PIO ao longo do dia é aceitável até 5 mmHg.

Fonte: 2º Consenso da SBG

Os horários matutinos apresentam
os maiores valores da PIO...

Geralmente a PIO é simétrica entre os dois olhos. Diferenças acima

de 4 mmHg devem ser avaliadas mais detalhadamente.

...e o oposto acontece pela
madrugada. 

Pressão Intra-Ocular

A pressão intra-ocular é o mais importante fator de risco para o

desenvolvimento e progressão do glaucoma.

Principais Fatores de Risco

PIO
O valor da distribuição normal da PIO

na população brasileira é de

13,0 +/- 2,1 mmHg.

Córneas mais delgadas tendem a hipoestimar a PIO,

especialmente abaixo de 520 micra.

Não se deve utilizar somente a PIO e medidas isoladas da

mesma como critério de diagnóstico do glaucoma, pois

apresentam baixo poder de sensibilidade e especificidade.1



A incidência de glaucoma aumenta

com o envelhecimento, principal-

mente acima dos 40 anos de idade.

Idades mais avançadas também são

associadas à maior gravidade do

glaucoma.1,2,3,4

Parentes de primeiro grau apresen-

tam risco de até seis vezes
maior de desenvolverem glauco-

ma. O gene myocilin e suas

mutações é o mais freqüentemente

associado ao GPAA.1,3

Idade

História

Familiar

Os indivíduos negros apresentam maior

prevalência e incidência de glaucoma.

Também apresentam maior gravidade e

maior refratariedade ao tratamento.1,2,3,4,6

Etnia

Principais Fatores de Risco



Outros fatores de risco também devem

ser investigados e valorizados devido à

sua associação com o GPAA como: 1,4

� miopia

� diabetes 

� desordens vasculares

� dispersão pigmentar 

� pseudo-esfoliação  

Outros Fatores de Risco

* Arquivo pessoal: Emilio Suzuki Jr. e Cibele Belico Suzuki

Pseudo-esfoliação *

Dispersão pigmentar *Referências 1,4



O diagnóstico do glaucoma é
A avaliação detalhada do nervo óptico e da camada de

fibras nervosas, procurando defeitos típicos de glaucoma,

constitui a mais importante etapa diagnóstica. 

sua manifestação é 

assintomática para o

paciente.

pois na maioria das vezes, em

casos iniciais e moderados,

realizado fundamental-

mente através de avali-

ação oftalmológica,

Disco óptico alterado* Disco óptico suspeito

* Disco óptico com dano típico de glaucoma

Pressão intra-ocular elevada Pressão intra-ocular normal

Campo visual alterado Campo visual normal Campo visual alterado

Camada de fibras
nervosas normal

Camada de fibras
nervosas alterada

GlaucomaGlaucoma

GlaucomaSuspeito

Glaucoma

Cada etapa diagnóstica - envolvendo a estrutura, função e pressão intra-ocular - pode ser avaliada através de diversos
tipos de exames. Estes exames serão adequadamente apresentados e orientados quanto à melhor indicação no diagnós-
tico e acompanhamento do glaucoma no próximo fascículo.

Diagnóstico

Correlacionar achados estruturais com os possíveis

defeitos funcionais aumenta ainda mais a chance de

diagnosticar o glaucoma.

Diagnóstico de Glaucoma 1

Arquivo pessoal: Emilio Suzuki Jr. e Cibele Belico Suzuki


