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GlaucOma

 

O glaucoma é uma doença do nervo 
óptico, normalmente associada à pres-
são intra-ocular elevada. No entanto, 
pode haver pessoas com pressão intra-
-ocular considerada normal que sofrem 
desta doença.

Existem vários tipos de glaucoma. No 
mundo ocidental a forma mais comum 
é o glaucoma primário de ângulo 
aberto. Este normalmente manifesta-
-se depois dos quarenta anos, tem uma 
evolução lenta e gradual, e apresenta 
uma tendência familiar. Numa fase pre-
coce, os doentes não mencionam qual-
quer queixa, referindo posteriormente 
uma perda da visão lateral, por vezes 
associada a ocasionais dores de cabeça, 

e subtis perturbações visuais - círculos 
de cor em torno da luz eléctrica e difi-
culdade de adaptação à escuridão. Se o 
glaucoma não for diagnosticado e tra-
tado, as alterações da visão periférica 
vão evoluindo, até o doente apresentar 
um campo tubular (o paciente só con-
segue ver os objectos que estão à sua 
frente), situação que precede a perda 
total da visão. Trata-se, assim, de uma 
doença silenciosa, que apenas poderá 
ser diagnosticada precocemente, se as 
pessoas forem ao oftalmologista com 
regularidade.

O glaucoma de ângulo fechado é uma 
forma mais rara desta doença, e carac-
teriza-se por aumento súbito da pressão 

intra-ocular, o que provoca a diminuição 
da visão, ou mesmo a sua perda total, 
círculos de cor em torno da luz eléctrica, 
dor ocular, cefaleias, por vezes vómitos, 
além de olho vermelho.

Só o oftalmologista tem capacidade 
de fazer o rastreio, o diagnóstico e o tra-
tamento do glaucoma. após a confir-
mação do diagnóstico, o doente tem de 
ser sempre acompanhado, para avaliar a 
pressão intra-ocular, a evolução das alte-
rações do nervo óptico, e a progressão 
do campo visual. Será através do estudo 
destes parâmetros que este especialista 
escolherá a terapêutica mais adequada.

O objectivo do tratamento do glau-
coma é evitar a progressão da lesão do 

nervo óptico, pois as lesões existentes a 
este nível são irreversíveis. Existem ba-
sicamente três formas de tratamento 
do glaucoma: medicamentoso, laser e 
cirúrgico. Estes tratamentos podem ser 
usados de forma isolada ou em con-
junto; serão tanto mais eficazes quanto 
mais precoce for feito o diagnóstico da 
doença.

CONFIE A SAÚDE DOS SEUS OLHOS 
AO MÉDICO ESPECIALISTA. 

CONSULTE REGULARMENTE O SEU 
OFTALMOLOGISTA DOS SAMS. 


