Glaucoma

Entenda tudo sobre
o segundo maior
causador de
cegueira no mundo.
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Intro
du
ção
A Organização Mundial da Saúde
(OMS) aﬁrma que cerca de 285
milhões de pessoas em todo o
mundo têm baixa visão ou são
completamente cegas, sendo que,
80% dos problemas que levam à
cegueira total ou parcial podem
ser tratados e evitados.
O glaucoma é considerado o
segundo maior causa de cegueira
no mundo, ﬁcando atrás somente
da catarata. É uma doença
causada principalmente pela
elevação da pressão intraocular
que causa lesões que prejudica
gravemente a visão.
Entenda o conceito, os tipos, os
sintomas e outras informações
relevantes a respeito desta
doença!
Boa leitura!
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O que é
Glaucoma?
Glaucoma é uma patologia causada por uma
lesão no nervo óptico, responsável por
transmitir tudo o que enxergamos para o
nosso cérebro.
A maioria das vezes, o glaucoma está
associado a um aumento de pressão
intraocular. Quando não diagnosticada e
tratada corretamente, pode levar à
cegueira.
São 4 os tipos principais de glaucoma.
Conﬁra as características de cada um a
seguir.

Tipos de
Glaucoma
Glaucoma de ângulo aberto ou Glaucoma crônico
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Tipo mais comum de glaucoma, ele
representa cerca de 90% de todos os
casos. Normalmente é assintomático.

Glaucoma de ângulo fechado ou Glaucoma agudo
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É um tipo emergencial pelo bloqueio
súbito de humor aquoso que causa danos
irreversíveis em um curto espaço de tempo.
Glaucoma congênito
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Doença genética rara que atinge os bebês
herdado da mãe durante o processo de
gestação. É caracterizado por globos
oculares aumentados e córneas embaçadas.
Glaucoma secundário
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Tipo desenvolvido por alguma
complicação de várias condições médicas
– como cirurgias, cataratas e uveítes – e
também pelo uso excessivo de corticóides.

Causas
Por razões que a medicina ainda não
compreende totalmente, o aumento da pressão
dentro do olho (pressão intraocular) é
geralmente, mas nem sempre, associada à
lesão do nervo óptico, que caracteriza o
glaucoma.
Esta pressão acontece devido ao aumento de
um líquido chamado de humor aquoso, que é
produzido na parte anterior do olho ou por
uma deﬁciência de sua drenagem através de
seu canal.
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Sintomas
Os sintomas podem variar de acordo com cada tipo
de glaucoma:

Glaucoma de ângulo
fechado

Glaucoma de ângulo
aberto

• Turvação visual;
• Dor intensa;
• Olhos avermelhados;
• Incômodo em um ou
nos dois olhos;
• Náusea e, alguns
casos, vômito;
• Olhos com aparência
de inchaço.

Costuma ser
assintomático. Muitas
vezes percebida quando
se nota a diminuição na
visão. Sendo que,
normalmente acontece
de forma gradual, a
partir da visão
periférica lateral, que é
conhecida por visão
tubular.

Glaucoma secundário

Glaucoma congênito

• Visão borrada ou
turva;
• Halos arco-íris ao
redor das luzes;
• Pode ocasionar
náuseas em alguns
casos.

• Fotofobia;
• Secreção lacrimal
excessiva;
• Mudança na coloração
da córnea e dos olhos;
• O globo ocular
aumenta de tamanho.
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Diagnóstico
Apesar da pressão intraocular ser muito citada
quando o assunto é glaucoma, apenas a sua
averiguação não é suﬁciente para se obter um
diagnóstico preciso. O médico precisará examinar o
interior do olho, observando através da pupila, que
geralmente é dilatada, mas não apenas. O
especialista geralmente realiza um exame completo
do olho, além de entender todos os sintomas e
histórico do paciente para conﬁrmar o diagnóstico.
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O Tratamento
Como já dito, o glaucoma é uma
patologia incurável, mas, se
tratado de forma adequada o
portador da doença pode manter
uma boa qualidade de vida.
Existem vários meios de tratamento
que são utilizados de acordo com o
quadro de cada paciente, alguns
tratamentos são feitos apenas
com colírios especíﬁcos e
medicamentos orais. Em casos
mais urgentes pode ser aplicado o
medicamento intravenoso.
O paciente também pode ser
submetido a cirurgia a laser que
alivia a pressão intraocular
consideravelmente de forma
indolor, no entanto, em casos mais
graves o paciente pode ser
submetido a uma cirurgia
tradicional para drenar o líquido
interno que tem causado o
aumento de pressão intraocular.
De todo modo, ressaltamos que em
hipótese alguma o paciente deve se
automedicar e que o tratamento
ininterrupto é imprescindível para
controlar o desenvolvimento da
doença.
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Convivendo com
o Glaucoma
Apesar da doença não ter cura, se tratada de forma
séria e correta, o paciente poderá ter uma boa
qualidade de vida. Para isso alguns costumes podem
ter impacto positivo no tratamento:
Alimentação
saudável
Vitaminas e nutrientes
podem melhorar a visão,
mas o seu benefício não é só
para o tratamento do
glaucoma, mas sim para
saúde como um todo.

Limitar o
consumo de
cafeína
Grandes quantidades de
cafeína aumenta a pressão
intraocular.

Exercícios
físicos
Para glaucoma de
ângulo aberto exercícios
físicos podem diminuir a
pressão intraocular. Não
deixe de veriﬁcar com um
médico e um personal a
programação ideal
de exercícios.

Hidratação
Mantenha-se
hidratado, mas sem
exageros. Líquido
ingerido em excesso pode
aumentar a pressão
intraocular.
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Prevenção
Não existe possibilidade de prevenção do glaucoma,
no entanto, é possível prevenir através do
tratamento a cegueira absoluta.
Desta forma, é imprescindível que exames de rotina
sejam realizados para não ser pego de surpresa pela
doença em estágios mais avançados, aﬁnal, muitas
vezes o glaucoma não apresenta sintoma algum.
Logo, o autocuidado anterior ao diagnóstico é de
extrema valia, como:
- Evitar lesões oculares graves;
- Ir ao oftalmologista regularmente;
- Manter um estilo de vida saudável;
- Usar colírios apenas sob prescrição médica;
- Conhecer o histórico de saúde ocular da sua
família.
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Dúvidas comuns
Todas as pessoas podem ter glaucoma?
Sim! Apesar de ser uma doença mais comum em
negros, idosos, portadores de alta miopia, usuários
de colírios com corticoides, diabéticos e parentes
de portadores de glaucoma, existe a possibilidade
de qualquer pessoa desenvolver a patologia.
Glaucoma tem cura?
Não tem cura, mas tem controle. Por isso a
importância de seguir o tratamento à risca.
Qual o intervalo ideal entre consultas para o controle
do glaucoma?
O acompanhamento é muito individual pois
depende do paciente, da agressividade da doença e
da ﬁdelidade do paciente ao tratamento entre
outros fatores.
A pressão intraocular tem relação com a pressão
arterial?
Não. A pressão arterial refere-se aos vasos
sanguíneos e a pressão intraocular ao olho.
Eu perco a visão de uma vez?
Não. A perda da visão é gradativa. Primeiro se
perde a visão periférica e por último a visão central.
Por isso, os pacientes de Glaucoma costumam
relatar a “visão tubular”.
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Conclusão
O glaucoma acomete mais de 65 milhões de
pessoas no mundo e por ser uma doença silenciosa
é de extrema importância manter uma regularidade
de consultas e observar qualquer mudança visual.
Aﬁnal, o diagnóstico precoce aumenta
exponencialmente as chances de não perder a visão
por completo.
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Quem somos
A Biovisão atende com excelência, conforto e alto
padrão de qualidade consultas gerais e especíﬁcas e
realiza procedimentos de baixa e alta
complexidade. Para isso, conta com consultórios
equipados com aparelhos oftalmológicos de última
geração, uma
área especíﬁca para adaptação e testes de lentes de
contato e um avançado Centro de Propedêutica
Ocular para proporcionar segurança, rapidez e
precisão em exames oftalmológicos.

Agende conosco!
Consultas e Exames
(31) 2342-0400
Cirurgias
(31) 3254-1646
Agendamento Online
www.biovisao.com.br
Horário de atendimento
Segunda a sexta de 7h30 às 18h30
Sábado de 8 às 12h
/biovisao

Av. Francisco Sales, 1420,
2º Andar - Santa Eﬁgênia - BH
MG - CEP 30150-224
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