
Esclarecendo dúvidas freqüentes

O GLAUCOMA É CONTAGIOSO?

Não. O glaucoma surge em decorrência de alterações no
interior do globo ocular que, mesmo quando são decorrentes
infecções bacterianas, virais ou por qualquer outro
microrganismo.

O GLAUCOMA ATINGE PESSOAS DE QUE SEXO E IDADE?

Depende do tipo. O glaucoma mais comum (primário de
ângulo aberto) não apresenta prevalência maior ou menor
em homens ou mulheres. Com relação à idade, a
freqüência aumenta progressivamente após os quarenta
anos. Outros tipos podem surgir antes ou ter preferência por
um ou outro sexo e até raça.

O SUCESSO DO TRATAMENTO DO GLAUCOMA DEPENDE
DO PACIENTE?

Sim. Os estudos mostram que a falta de aderência ao
tratamento - seja por esquecimento ou por outros fatores é
um dos principais motivos de falha do tratamento.

GLAUCOMA TEM CURA?

O glaucoma é uma doença crônica que não tem cura: as
lesões que provoca no nervo óptico são irreversíveis. Mas,
na grande maioria dos casos, o glaucoma pode ser
controlado com tratamento adequado e contínuo. Quanto
mais precoce for o diagnóstico, maiores serão as chances de
evitar a perda da visão.

ESTRESSE E NERVOSISMO PODEM PROVOCAR O
GLAUCOMA?

Não. Estes fatores não causam nem aumentam o risco de
desenvolvimento do glaucoma.

Importante!

• Use os medicamentos de acordo com a orientação de
seu oftalmologista

• Não pare de usar a medicação sem ordem do seu
médico

• Comunique seu médico sempre que perceber
qualquer efeito colateral durante o uso da medicação
para o tratamento do glaucoma

• Compareça periodicamente às consultas marcadas

• O controle do glaucoma também depende de você: se
seguir à risca o tratamento prescrito, de forma correta,
praticamente não haverá riscos de perda da visão

RECOMENDAÇÕES PARA O USO DE COLÍRIO

• Não deixe de ler a bula que acompanha o
medicamento, para seguir corretamente todas as
instruções

• Lave sempre bem as mãos antes de aplicar o colírio

• Não toque a ponta do frasco do colírio nas pálpebras,
nos cílios, nos olhos ou com as mãos para evitar a
contaminação do medicamento

• Para prolongar o efeito do medicamento e para que
este fique restrito ao olho, comprima o canto interno
dos olhos, próximo ao nariz por 3 minutos com os olhos
fechados

• Não aperte ou esfregue os olhos, apenas mantenha os
olhos fechados durante 1 a 2 minutos, para permitir
que a medicação seja absorvida

• Utilize um lenço de papel para retirar o excesso de colírio

• Não deixe de usar seu colírio apenas porque sente uma
leve ardência nos olhos. Esta sensação passará em
segundos

ossos profissionais têm a preocupação em oferecer para total conforto e segurança daqueles que nos procuram para uma
avaliação oftalmológica, um atendimento personalizado, com carinho e atenção.

Os pacientes que necessitam de uma consulta, seja ela de rotina ou para o tratamento específico de uma doença ocular, têm
acesso a modernos equipamentos para diagnóstico e tratamentos cirúrgicos e não cirúrgicos além de uma equipe especializada,
atualizada e experiente.

Caso haja a necessidade da realização de procedimento diagnóstico ou cirúrgico para tratamento de uma doença ocular, é
importante lembrar que é rotina, como em toda a cirurgia, que o paciente e seus familiares leiam o informativo e o Termo
de Ciência e Consentimento Informado antes de decidir-se por ela, pois os resultados também dependem do estágio em que
a doença se encontra e da colaboração do próprio paciente para que sua recuperação ocorra como esperado.
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Neuroftalmologia é a subespecialidade médica que aborda os processos relacionados ao nervo óptico, alterações 
da movimentação ocular a nível do sistema nervoso central, movimentações anormais dos olhos conhecidas como 
nistagmo e alterações no tamanho das pupilas.

Prováveis causas: doenças do sistema nervoso central, doenças sistêmicas como a hipertensão e diabetes, por 
acometimento da órbita por tumores e infiltrações de células inflamatórias nos tecidos peri oculares como na 
Doença de Graves e algumas doenças auto imunes.

Nervo óptico:

a porção observada pelo oftalmologista

Via óptica: o trajeto do nervo

A via óptica: possui uma porção intra orbitária 

e outra intra óssea antes de entrar na região 

encefálica propriamente dita. Durante seu percurso, 

tem relação bastante íntima com artérias, veias 

e glândulas como a hipófise e outras estruturas 

cerebrais.

Edema do nervo Hemorragias no nervo óptico

Principais sintomas das doenças neuroftalmológicas:
- baixa súbita da visão de um ou ambos os olhos,
- episódios de perda temporária da visão,
- perda de campo visual,
- alteração no tamanho das pupilas,

- queda da pálpebra,

- alteração da motilidade ocular (estrabismo),

- diplopia (visão dupla).

O nervo óptico: é a estrutura responsável por transmitir os impulsos nervosos captados 

pela retina até a porção do cérebro capaz de decodificar estas imagens.

A chamada papila óptica (porção intraocular da cabeça do nervo óptico) é a parte que 

pode ser observada pelo oftalmologista ao exame de fundo de olho. No entanto, o 

trajeto até a região relacionada à visão em nosso cérebro é bastante longo, o que faz 

com que este nervo passe através de várias estruturas até o seu destino.

Alterações na cabeça do nervo óptico: o médico 
oftalmologista pode detectar alterações no nervo 
óptico visualizando a porção intraocular através 
do exame de fundo de olho. Neste exame o 
neuroftalmologista já pode ter uma ideia do tipo 
de lesão, o tempo aproximado de início da doença 
e sua gravidade. 
As lesões mais frequentes são: o edema (inchaço) 
com as hemorragias ou atrofia.

Como fazer o diagnóstico da doença neuroftalmológica
- A história: muito importante para o neuroftalmologista, é a historia da 
alteração visual. Se súbita, progressiva, uni ou bilateral, se associada a 
ingestão de medicamentos, se a perda de visão é central ou periférica. 
Se a alteração do tamanho da pupila é recente e se ocorreu após uma 
infecção viral ou trauma. Saber dos hábitos de vida também é de grande 
importância como o uso crônico de álcool e o tabagismo. Ainda é levado 
em conta a idade e o sexo do paciente.

Anisocoria – pupilas de tamanhos 
diferentes

- Doenças sistêmicas associadas como hipertensão arterial, diabetes mellitus, e algumas doenças 
neurológicas conhecidas como desmielinizantes (esclerose múltipla), têm importante papel no 
diagnóstico e no tratamento.
- O exame oftalmológico visa identificar a lesão e avaliar a função visual. Para isso o médico 
dispõe, além do conhecimento na área, de exames como o campo visual, teste de sensibilidade 
ao contraste e visão de cores.
- Exames complementares como a angiofluoresceinografia, ecografia, tomografia de coerência 
óptica (OCT) e exames de neurofisiologia como o potencial visual evocado podem auxiliar no 
diagnóstico.
- Teste de visão de cores: este exame testa a capacidade da via óptica de diferenciar as cores 
e suas tonalidades, função esta que pode estar ausente ou diminuída em lesões da via óptica.
- Teste de sensibilidade ao contraste: este exame detecta alterações sutis na perda da função 
visual e é bastante útil no diagnóstico precoce de algumas doenças.
- Campimetria visual: o campo visual analisa perdas centrais e periféricas de visão e pode até 
mesmo localizar lesões cerebrais 
- Tomografia de coerência óptica: o OCT mostra espessamentos e atrofias da camada de fibras 
nervosas da retina fornecendo dados sobre a localização da lesão do nervo óptico. É capaz de 
mostrar inchaço ou atrofia do nervo e a progressão da doença.
- Exames de neurofisiologia: mostra a condução do estímulo visual desde a retina até a região 
do córtex cerebral responsável pela interpretação desses sinais. São os exames de potencial 
visual evocado, eletrorretinograma e o eletrooculograma.

Tomografia de coerência óptica Neurofisiologia

- Muitas vezes são necessários exames laboratoriais e de neuroimagem como a tomografia 
computadorizada e a ressonância nuclear magnética, que poderão detectar sinais de 
desmielinização, tumores e alterações vasculares como os aneurismas.

S e g u i m e n t o  e  t r a t a m e n t o
Após realizado o diagnostico, o se-
guimento é feito pelo neurologista e 
pelo neuroftalmologista, muitas ve-
zes em conjunto. Estabelecer uma 
relação estreita entre os dois pro-
fissionais é de extrema importância 
para um diagnostico precoce e para 
minimizar danos na função visual
No momento da consulta com o pro-
fissional é importante que o paciente 
traga consigo possíveis exames oftal-
mológicos, exames laboratoriais e de 
imagem já realizados previamente.

Atenção!!
Muitos quadros neuroftalmológicos são considerados urgências médicas, como as neurites, que 
podem comprometer definitivamente a visão. Procurar o especialista o mais rápido possível 
pode fazer a diferença na visão final e por consequência na qualidade de vida.

Ressonância nuclear magnética em doenças neuroftamológica


