
Esta é uma das principais causas de cegueira, com 
estimativa de afetar 76 milhões de pessoas em todo mundo, 
número que pode chegar a 118 milhões em 20401. O 
glaucoma pode causar cegueira irreversível, que pode ser 
evitada com diagnóstico precoce e tratamento contínuo2.

Outros fatores que podem indicar predisposição para 
glaucoma³ incluem: pressão intraocular aumentada, 
idade acima dos 60 anos, determinadas doenças 
pré-existentes como diabetes, hipertensão arterial, 
anemia falciforme, miopia ou hipermetropia extremas.
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Glaucoma é uma condição ocular que acomete o nervo 
óptico, cuja saúde e integridade são vitais para uma boa 
visão. A deterioração do nervo óptico leva à perda 
progressiva da visão. O efeito é gradual – muitas vezes, por 
anos - começando da periferia para o centro do olho, que a 
pessoa pode não perceber alteração na visão, até que a 
doença esteja em estágio avançado. 
É irreversível porque a visão perdida não é recuperada, 
porém, é evitável porque o diagnóstico precoce pode 
prevenir a perda da visão, mantendo a qualidade de vida 
destes pacientes2,3.
Sabe-se que o dano no nervo ótico pode estar relacionado 
ao aumento da pressão intraocular (dentro do olho) – mas, 
nem todas as pessoas com pressão intraocular elevada 
terão glaucoma3.

Começando pelo começo: 
o que é glaucoma?



Sintomas3

• Pontos cegos na visão lateral ou central 
• Dor ocular 
• Náuseas – em casos de crise aguda de glaucoma de 

ângulo fechado
• Visão borrada
• Halos ao redor de luzes
• Olhos vermelhos (entre outros).

A população com prejuízo na visão geralmente apresenta 
taxas menores de participação na força de trabalho e 
produtividade e taxas maiores de depressão e ansiedade, 
segundo a Organização Mundial de Saúde.  No caso de adultos 
mais velhos, a dificuldade de visão pode contribuir para 
isolamento social, dificuldade em caminhar, maior risco de 
quedas e fraturas, além de maior probabilidade de necessitar de 
cuidadores precocemente4.

Impacto da Dificuldade de Visão na 
Qualidade de Vida

Como a perda de visão pelo glaucoma (mesmo que parcial) não 
pode ser recuperada, é fundamental para sua qualidade de vida 
incluir a consulta com o oftalmologista, o médico que cuida de 
seus olhos, na rotina de cuidados de saúde – assim como medir 
a pressão intraocular periodicamente.  Esta medição é feita por 
um instrumento específico, geralmente disponível nos 
consultórios, clínicas e ambulatórios especializados em 
oftalmologia. Quando descoberto nos estágios iniciais e tratado 
continuamente – é uma doença crônica – a perda da visão pode 
ser postergada ou evitada3. 

Vamos cuidar?

Uma vez diagnosticado o 
glaucoma, a adesão ao 
tratamento prescrito e os 
retornos recomendados 
pelo seu médico podem 
fazer a diferença
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O glaucoma é, na maioria dos casos, 
de progressão lenta, da periferia do 
olho (laterais) para o centro – por isso, o paciente 
pode só perceber quando afeta a visão central.  
Mas existem outros sinais e sintomas, que podem 
variar conforme o tipo de glaucoma e o estágio da 
doença, tais como:
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