


Glaucoma pode ser definido como um grupo complexo de

doenças caracterizadas pela degeneração progressiva das célu-

las ganglionares da retina e perda progressiva da visão, sendo a

pressão ocular (PIO) o principal fator de risco.1 

No diagnóstico e acompanhamento do glaucoma é imprescindí-

vel uma avaliação criteriosa da pressão ocular, do segmento ante-

rior do globo ocular, das condições estruturais e funcionais do

nervo óptico e da camada de fibras nervosas da retina, sendo fre-

qüentemente necessário o emprego de exames complementares.

Os principais exames subsidiários serão aqui descritos de forma

objetiva e direta, no intuito de fornecer informações básicas aos

oftalmologistas sobre a utilidade prática destes testes na investi-

gação clínica do glaucoma.
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Tonômetro
de Aplanação

Desenho esquemático da tonometria de aplanação de Goldmann.

T onômetro de Goldmann
acoplado à lâmpada de fenda

é a técnica

mais utilizada
e considerada

a de maior
precisão.

Exames Padrão Ouro

O valor da PIO é inferido conside-

rando-se a força necessária para

aplanar uma determinada área da

córnea. 

Entretanto, em determinadas situ-

ações específicas, a resistência

corneana à aplanação pode estar

alterada levando a medidas super

ou subestimadas.2  

A medida da pressão ocular através do:



Exames Padrão Ouro

G onioscopia
é o exame de maior importância na

classificação do glaucoma.

Através deste exame, é possível a avaliação do ângulo da câmara

anterior e das condições das diversas estruturas que compõem o seio

camerular. O exame é realizado na lâmpada de fenda com o auxílio de

lentes específicas, sendo a lente de 3 espelhos de Goldmann a mais

utilizada.

Gonioscopia evidenciando ângulo aberto

Linha de Schwalbe

Malha Trabecular

Esporão Escleral

Banda do Corpo Ciliar



Exames Padrão Ouro

B iomicroscopia estereoscópica
é a técnica de escolha para 

exame do nervo óptico (NO) e da
camada de fibras nervosas da retina (CFN)

É realizada com o auxílio de lentes especiais, fornecendo informações

importantes sobre as condições destas estruturas. Este exame deve ser

realizado de rotina e preferencialmente sob midríase. 3,4

Entre os métodos de documentação do NO e da CFN, a fotografia (par-

ticularmente a estéreofotografia) é considerada exame padrão para o

acompanhamento dos pacientes com glaucoma. 4,5 

Neuropatia óptica glaucomatosa com perda localizada do anel neuroretiniano inferior (notch) e

diminuição da camada de fibras nervosas da retina (sinal de Hoyt) entre as setas negras.



As informações passadas nestes dois primeiros volumes foram direcionadas para a conceituação
e diagnóstico do glaucoma. Nos próximos volumes serão abordadas as diversas formas para
tratamento dos glaucomas.

Outros Exames Complementares

Conclusão

O diagnóstico do glaucoma depende de uma série de variáveis que devem ser analisadas sempre

em conjunto, permitindo uma maior precisão no diagnóstico do paciente. 

É importante enfatizar que nenhum exame isoladamente supera a capacidade de diagnósti-

co de um médico bem preparado. 

Alteração glaucomatosa inicial na

perimetria cromática.

Tomografia de coerência óptica (OCT)

com alterações na região superior

correspondentes ao escotoma

localizado no campo visual inferior

mostrado na figura anterior.

Perimetria acromática apresen-

tando acentuada perda nos

quadrantes superiores.

Laser confocal polarizado (GDx)

confirmando as alterações

encontradas na perimetria

mostrada na figura anterior.



Outros Exames Complementares

O tonômetro de contorno dinâmico de Pascal utiliza

um sistema de contato para medida contínua do

pulso ocular.

Este tipo de tonometria seria, a princípio, menos sus-

ceptível às variações biomecânicas da córnea, pois

não ocorre aplanação, e sim uma adaptação ao

seu contorno onde um sensor é capaz de captar

as medidas da PIO.

Pode ser útil nos casos onde a resistência à aplanação

da córnea estiver fora dos padrões para os quais a

tonometria de Goldmann foi projetada. Dentre as

condições que podem alterar substancialmente as

características biomecânicas da córnea, é importante 

considerar os procedimentos refrativos na córnea, as

ectasias corneanas e o edema de córnea. 6-8

A biomicroscopia ultra-sônica (BUS) do seg-

mento anterior permite uma avaliação precisa da

íris, da junção corneo-escleral, do corpo ciliar e

cristalino. Com esta técnica é possível elucidar o

mecanismo de fechamento angular em grande

parte dos casos. Fatores como seu alto custo e

baixa disponibilidade limitam sua utilização de roti-

na.9-11

Paciente submetido à tonometria de Pascal

Glaucoma de ângulo fechado secundário a cisto iriano detectado

pela biomicroscopia ultra-sônica.
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Outros Exames Complementares

Na perimetria de freqüência dupla (FDT), o estímulo apresentado ao paciente é composto por bar-

ras alternadas com baixa freqüência espacial e alta freqüência temporal (25 Hz). Este tipo de apresentação

gera um efeito ilusório de duplicação da imagem. A resposta neste tipo de perimetria é mediada pelas células

ganglionares My que também possuem pouca representatividade. Estudos demonstram que este tipo de

perimetria pode diagnosticar o glaucoma precocemente.14 

A principal indicação para solicitação das perimetrias seletivas é quando existem alterações estru-

turais sem defeitos detectáveis na perimetria acromática.

A. Neuropatia óptica glaucomatosa  B. Perimetria acromática com alterações inicias  C. Perimetria de freqüência dupla confirmando as 

alterações da PAA apresentando escotomas mais extensos. D. Aparelho Matrix

A B

C

D

As chamadas perimetrias sele-

tivas estudam subpopulações de

células ganglionares da retina com

redundância reduzida, ou seja, estu-

dam a resposta de células ganglio-

nares com pouca sobreposição dos

campos receptivos.

A perimetria cromática azul sobre o

amarelo apresenta a capacidade de

detectar as alterações glaucomato-

sas mais precocemente que a

perimetria acromática automatizada.12

Embora este teste apresente altas

taxas de sensibilidade, a sua especi-

ficidade é limitada.13 

Perimetria acromática com escotomas no

quadrante nasal inferior e GHT limítrofe.

Perimetria cromática confirmando as altera-

ções localizadas no quadrante nasal inferior

e GHT fora dos limites de normalidade.



Outros Exames Complementares

Embora o exame clínico ainda seja o mais

importante método para avaliação do NO e da

CFN, diversos aparelhos de imagem estão

disponíveis para auxiliar na propedêutica

do glaucoma.

Estes incluem a oftalmoscopia confocal de

varredura a laser (HRT), o laser confocal

polarizado (GDx) e a tomografia de coerên-

cia óptica (OCT). O HRT e o OCT analisam de

modos distintos o NO e a CFN, enquanto o

GDx avalia apenas a CFN.

Estudos demonstram que as três técnicas, nas

suas versões mais modernas, apresentam bons

resultados no diagnóstico do glaucoma quando

se considera a sensibilidade e a especificidade

destes aparelhos.15-17

Oftalmoscopia confocal de varredura a laser (HRT III)

em paciente com glaucoma

Imagem tridimensional do HRT de neuropatia óptica glaucomatosa e atrofia peri-papilar tipo zona beta em 360 graus.
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Exames Padrão Ouro

Dentre as técnicas para avaliar a função visual, a:

P erimetria

realizada com

estímulo branco

em fundo branco

é, no momento,

o exame de
escolha para
avaliação dos
pacientes de
glaucoma.

A
A

cromática

utomatizada

As estratégias comumente 

utilizadas medem o limiar de sensi-

bilidade em um determinado

número de pontos que cobre entre

os 24 e 30 graus centrais.5

Exame de perimetria acromática automatizada com alterações

características de glaucoma.


