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O glaucoma é a principal causa de cegueira definitiva no mundo,

segundo a mais recente pesquisa da Organização Mundial de

Saúde, publicada em janeiro de 2007.  

Trata-se de uma doença crônica que, se tratada de forma inade-

quada, pode levar à cegueira. 

O tratamento clínico do glaucoma é prolongado, tornando-se um

grande desafio para todos - oftalmologistas e pacientes -, já que

diversos fatores podem interferir no uso adequado da medicação. 

Neste fascículo discutiremos o tratamento clínico do glaucoma

considerando uma abordagem prática e eficaz.

Espero que aproveitem!

Dr. Marcelo Jordão Lopes da Silva

:: Especialização em Glaucoma na USP-SP
:: Mestre em Medicina pelo IAMSPE

:: Chefe do Setor de Glaucoma do Hospital do Servidor Público Estadual-SP

Introdução



Tratamento Clínico

Segundo o II Consenso da Sociedade Brasileira de Glaucoma:

O nível de redução da pressão intra-ocular (PIO) deve ser 

individualizado, considerando importantes fatores como:

Essa individualização da pressão ocular é chamada de

pressão-alvo.

o tratamento inicial para o glaucoma

deve ser - sempre que possível - clínico. 

estabilizar a doença, evitando suas

conseqüências por meio da redução

da pressão ocular

O tratamento clínico tem como objetivo principal:
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Tratamento Clínico

Na pressão-alvo determina-se um nível

“seguro” de pressão para 

A determinação da pressão-alvo é

realizada a partir do raciocínio clínico,

embasado nos fatores anteriormente

descritos.

Para determinar a pressão

ocular alvo, utiliza-se uma

regra básica e prática: 

nos casos de glaucomas com

danos iniciais, a pressão deve

ser de 18 mmHg, com

redução mínima de 30% 

para pacientes com dano

moderado, a pressão deve-se

ser de 16 mmHg

e nos casos de dano avança-

do, o nível pressórico ideal é

de 12 mmHg
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Quando Tratar?

Uma importante decisão do médico é: 

Existem alguns fatores de risco que representam a conversão dos casos

de Hipertensão Ocular para Glaucoma Primário de Ângulo Aberto.

São eles:

22%
do risco a cada

década

10%
do risco a cada

mmHg

32%
do risco por cada

0,1

71%
do risco por

cada 40 micras

mais fina

quando iniciar o tratamento
para hipertensão ocular?

Quando o paciente apresenta alterações glaucomatosas típicas,

como as que você pôde ver no volume anterior, não há dúvida de que

o tratamento deve ser iniciado imediatamente.

Mas e nos casos em que o paciente apresenta alta de pressão ocular

sem danos glaucomatosos do nervo óptico? 

Nestas situações a decisão deve ser muito bem analisada.
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Quando Tratar?

Ainda, segundo o Consenso Brasileiro, o tratamento

clínico em pacientes com pressão ocular maior que

26 mmHg , córneas finas ou de espessura normal

deve ser iniciado quando os acompanhamentos

anatômico e funcional não podem ser realizados

a contento.

A prescrição do fármaco adequado é resultante da 

relação médico-paciente
Sabe-se que a principal causa de insucesso na terapia clínica é a baixa fideli-

dade do paciente ao tratamento. Portanto, cabe ao oftalmologista orientá-lo

adequadamente sobre os riscos, as conseqüências da doença e sobre o uso

inadequado da medicação prescrita.

Tr
a
ta

m
e
n
to

 C
lín

ic
o

A escolha da droga 

deve ser feita de acordo com as

características do paciente,(          )
Se além das características citadas, o paciente apresentar algum outro fator

de risco, deve-se tomar a decisão baseado no caso em questão. 

como por exemplo, evitar tratar um paciente com beta-bloqueadores não-

seletivos, se ele apresentar problemas pulmonares ou cardíacos.



Como Tratar?

Idade

Estágio

do

Glaucoma

Outros

Fatores de

Risco

Pressão Ocular Alvo (PIO-alvo)

PIO-Alvo Atingida PIO-Alvo Não Atingida

Controle
Periódico

Redução
PIO < 10%

Redução
PIO > 10%

Substituir Substituir ou Adicionar

Monoterapia Tópica

ESTRATÉGIA DE TRATAMENTO CLÍNICO SEGUNDO CONSENSO DA

SOCIEDADE BRASILEIRA DE GLAUCOMA:

Segundo o Consenso, o uso da prostaglandina é uma opção de tratamento quando

as condições sócio-econômicas do paciente permitirem.



Quando Tratar?

É recomendado o tratamento em monoterapia tópica para atingir a

pressão-alvo, que deve ser particularizado para cada paciente. 

A efetividade da medicação utilizada deve ser avaliada em

tempo variável e de acordo com os fatores de risco do

paciente e do estágio da doença.
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Nos casos em que a associação de drogas se faz necessária,

algumas regras devem ser seguidas:

não associar drogas do mesmo grupo farmacológico; 

evitar o emprego de substâncias do mesmo grupo

farmacológico por diferentes vias de administração 

(tópica ou sistêmica); 

considerar o número de instilações exigido pela 

associação prescrita; 

sempre considerar, com cuidado, o impacto na qualidade

de vida do paciente sob os aspectos profissionais, 

sociais, econômicos, etc.
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Em uma terapia com múltiplas drogas, combinações

fixas têm vantagens sobre as terapias concomitantes:

Melhora a fidelidade ao tratamento e diminui 

a exposição a conservantes a longo prazo

• A exposição aumentada a BAK pode ser 
prejudicial à superfície ocular

A redução de custo e tempo pode aumentar a fidelidade

• 5-15 minutos de espera entre as administrações 
pode diminuir a fidelidade

• Redução no número de gotas por dia

• Qualidade de vida 

�

�



Grupos Terapêuticos

Atualmente, quatro classes de drogas são utilizadas no tratamento do glaucoma:

No quadro abaixo, você pode conhecer o mecanismo de ação de cada um destes fármacos:

Beta-

bloqueadores
Prosta-

glandinas

Alfa-

agonistas

Inibidores

da anidrase

carbônica

Estes medicamentos atuam, basicamente, de duas formas:

Aumentando o escoamento

trabecular e/ou úveo-escle-

ral do humor aquoso

Diminuindo a produção do

humor aquoso

Medicamento                     Mecanismo de Ação

Beta-bloqueador    Diminui a produção do humor aquoso

Inibidor da anidrase carbônica  Diminui a produção do humor aquoso

Alfa-agonista     Diminui a produção do humor aquoso
      e aumenta o escoamento úveo-escleral
      do mesmo

Prostaglandina    Aumenta o escoamento do humor aquoso
      via úveo-escleral



No próximo fascículo desta coleção, serão apresentadas e discutidas as indicações e modalidades de cirurgias para o
tratamento do glaucoma.

Grupos Terapêuticos

A monoterapia é ideal como conceito para diminuir a PIO...

• A monoterapia com o advento das prostaglandinas pode proporcionar diminuição da PIO    
maior ou igual a 30%;

• A monoterapia com as prostaglandinas reduz o risco de eventos adversos, interações de 
medicamentos, dano corneal induzido pelos conservantes, além de ser mais conveniente, 
melhorando a adesão do paciente ao tratamento.

Porém, a monoterapia pode não ser suficiente para muitos
pacientes!

•  Depois dos primeiros 2 anos, mais de 75% dos pacientes requereram 2 ou mais  
medicamentos para alcançar a PIO alvo;

• Ao quinto ano, 49% dos pacientes necessitaram de 2 ou mais medicamentos para
alcançar uma redução de 20% da PIO inicial;

• Pacientes que receberam tratamento com análogos de prostaglandinas requereram     
medicamento adjunto em 29,8% dos pacientes com Latanoprost, 24,3% com 
Bimatoprost e 23,7% com Travoprost. (P < .001 para Latanoprost vs Bimatoprost 
ou Travoprost)

Seguindo este raciocínio: quando a monoterapia não
atinge a PIO alvo, por que não considerar o tratamento
com combinação fixa (associação de duas medicações
em um frasco)?

•  Maior ou igual redução da pressão ocular em monoterapia;
•  Maior adesão ao tratamento pois há menor freqüência de instilações;
•  Menor toxicidade ocular e sistêmica


