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Epidemiologia do glaucoma cr6nico simples * 
Alberto Jorge Betinjane * *  

N o  presente trabalho serão feitas consi· 
derações que julgamos importantes a respei
to da epidemiologia do glaucoma crônico 
simples e que foram obtidas de revisão de li
teratura dos últimos 5 anos. Vale dizer qUe, 
alguns fatos, embora não sejam novos, serão também abordados considerando a im
pOrtância dos mesmos no assunto em questão. 

Inicialmente convém recordar o que se 
entende por epidemiologia, isto é, "o estu
do da ocorrência de doenças em coletividade 
e dos meios de realizar a sua profilaxia". 

No caso específico do glaucoma, a epi
demiologia se reverte de grande importância, 
considerando a gravidade da doença e tam
bém o fato de seu diagnóstico ser comumen
te difícil nas fases iniciais da moléstia. Além 
disto, dada as características de doença, uma 
vez feito o diagnóstico, o tratamento deve 
ser iniciado o . mais precocemente possível, 
ou seja, antes do aparecimento de danos de 
papila e de campo visual. 

No que diz respeito à incidência do glau
coma, a totalidade dos trabalhos que fazem 
referência ao assunto, consideram que o glau
coma crônico simples incide em cerca de 1 a 
2% da população geral. Nesse sentido, dois 
trabalhos merecem citação especial pela for
ma como foram conduzidos e pelo grande 
número de olhos ou pacientes estudados: o 
"Collaborative study" (5,886 olhOS) ,  coorde
nado por Armaly e o "Frarninghan eye stu
dy" (5.220 olhos) , que revelaram para o gbm
coma crônico simples uma incidência de 1,7 
e 1,4% respectivamente para a totalidade dàs 
olhos considerados. 

Em relação à herança, evidências clín!
cas sugerem para o glaucoma crônico sim
ples uma herança do tipo poligênico multi
fatorial, ou seja, um certo número de gens 
devem estar presentes e associados para o 
desenvolvimento da doença completa. A este 
respeito vale fazer referências à alguns pa
râmetros comumente ligados ao glaucoma e 
com nítidas características hereditárias.: 
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pressão intra-ocular (P.LO.) ,  aspecto da pa· Praticamente a totalidade dos estudos re
pila e sensibilidade da pressão intra-ocular ferentes à epidemiologia do glaucoma são 
ao uso de cortisona tópica. , unânimes em afirmar que o parâmetro de 

Assim, a P.LO. é significativamente mais ' 
maior valor preditivo para o aparecimento 

alta entre os indivíduos que apresentam his- de lesão glaucomatosa é o nível de pressão 
tória familiar de glaucoma. A papila, algu- intra-ocular, ou seja a incidência do glauco
mas vezes, mostra determinadas caracteris- ma aumenta significativamente com o au
ticas anatômicas que sugerem, em princípio, mento da pressão intra-ocular. 
anormalidades decorrentes de hipertensão in- Considerando ser a pressão intra-ocular 
tra-ocular, mas que na verdade nada mais o fator de risco mais importante no glauco
são que alterações anatômicas de natureza ma, é necessário o conhecimento de certos 
hereditária. aspectos e caracteristicas relativas à este 

A resposta da P.LO_ ao uso de cortisona parâmetro no que diz respeito à seus valo
tópica, embora não se constitua num fato ' :' res na população normal e suas eventuais 
novo, também vale ser considerada. sabê-se: '. correlações à fatores constitucionais e epi, 
que o aumento exagerado da P.LO. ao uso demiológicos. Portanto, julgamos oportuno 
de cortisona tópica é geneticamente determi- considerar alguns aspectos importantes rela
nado. Os ,gens que determinam a resposta hvos às características da pressão intra-ocu
da pressão intra-ocular ao uso da cortisona lar. 
e aqueles que determinam o glaucoma crôni- Vários trabalhos foram realizados no 
co simples estão profundamente relaciona- sentido de tentar caracterizar e estabelecer 
dos_ limites normais para a pressão intra-ocular. 

Em trabalho mais recente, Kitasawa, es- Embora estes trabalhos tenham sido desen
tudou durante 13 anos indivíduos que haviam volvidos de maneiras diferentes no que diz 
se submetido ao teste da cortisona, tendo respeito a metodologia adotada, à população 
concluído ser maior o risco do desenvolvi- estudada, etc., as conclusões a que chegaram 
mento de glaucoma entre os indivíduos que foram até certo ponto semelhantes. Se con
haviam mostrado teste de cortisona posi- siderarmos, por exemplo, o trabalho de Fra
tivo TI. minghan 13, observamos que a distribuição 

Sendo o glaucoma uma doença multi- dos valores da P.LO. na população estudada 
fatorial, os város fatores responsáveis pelo é do tipo unimodal, porém assimétrica, com 
seu ap'3.recimento devem ser estudados con- nítida tendência de desvio para a direita 
comitantemente, empregando-se análises (Fig. 1 ) . Se analizarmos bem o gráfico cor
multivariáveis. respondente ao estudo em questão, podemos 

As análises multivariáveis permitem es- observar que existe Uma curva regular até 
tudar simultaneamente vários parâmetros no os valores de 21 mm Hg. A partir deste 
sentido de avaliar a importância de cada um, valor, nota-se nítida tendência de desvio para 
a inter-relação entre os parâmetros e o efei- a direita. sendo que esta tendência mostro'l 
to da combinação entre eles. nítida relação com o aumento da idade. 

Assim a partir de estudos epidemiológi- Uma vez que a curva representativa da 
cos em que foram empregadas as análises distribuição da P.LD. na população conside
muItivariáveis conclui-se que os fatores mais rada não é do tipo Gaussiana, este fato im
comumente relacionados com o aumento da plica na impossibilidade de se empregar cor
prevalência de glaucoma são os seguintes: retamente o raciocínio de se considerar li-I - Pressão intra-ocular aumentada: ou mites simplesmente adotando o critério do 
seja a prevalência do glaucoma cresce com cálculo de valor médio ± duas vezes o des
o aumento do valor da pressão intra-ocular. vio padrão. Além do mais, a população estu-

2 - Anormalidades da papila: caracte- dada sendo heterogênea quanto à idade, se
rizadas não apenas pelo alargamento da es- xo, raça, etc. também prejudica os resulta
cavação mas também pela assimetria da es· dos quanto a se tentar estabelecer limites 
cavação maior que 0,2; ciiâmetro vertical para a pressão intra-ocular. 
maior que o diâmetro horizontal; irregulari- Portanto, é difícil se determinar estatis
dades do anel neuro-retiniano; anormalida- ticamente limites para a pressão intra-ocu
deS :dos vasos da papila; presença de hemor- lar_ Pode-se, no máximo, dizer que um de
ragias na papila; etc. terminado valor tem uma certa freqüência. 

3 - História familiar de glaucoma: a numa determinada população de mesmo gru
prevalência de glaucoma é significativamen- po etário. 
te maior entre indivíduos que apresentam Outros aspectos epidemiológicos relacio
história de dano glaucomatoso em sua his· nados à pressão intra-ocular merecem ainda 
tória familiar. "

::- ' ' . , serem considerados, com sejam: 
" ' 4 - Idade: quanto maior á"ldade dos pa· Sexo: ii P.I.D. é comumente mais elevada 

cientes, maior a pressãó intra-ocular e por- nas mulheres. 
tanto maior o risco do desenvolvimento de No que diz respeito ao sexo, a maioria 
glaucoma. dos trabalhos fazem referência à valores da 
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DISTRIBUIÇÃO DA FREQUtNCIA DA PRESsAo INTRA -OCULAR 

• FRAMINGHAM EYE STUDY · ( �.ZZD olho,) 
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P.LO. maiores nas mulheres em relação aos 
homens de mesma idade. Observou-se ainda 
que a diferença de valor entre sexos aumen
ta significativamente após os 40 anos_ Ad
mitem alguns que influências hormonais po
deriam estar relacionadas à este fato, uma 
vez que as diferenças se tornam mais sig
nificativas após a época da menopausa da 
mulher. 

Raça: em relação à raça, dois trabalhos 
merecem citação, isto é, o estudo da Jamaical9, 
no -qual foram encontrados valores mé
dios bem elevados para P.LO_, entre os pa
cientes da raça negra e de mesma faixa etá
ria (vale referir que este estudo é o único 
em que o número de pacientes negros é 
maior que o de pacientes brancos estud�
dos ) .  Outro estudo que também merece CI
tação é o Africa do Sul, realizado por David 
e caIs. I, onde também foram 'encontrados 
valores significativamente mais eIevado,s nos 
pacientes negros em relação aos de - �raça 
branca. 

Estes achados estão de acordo com ob
servações clínicas e algumas referências de 
literatura I a respeito da alta prevalência de 
cegueira por glaucoma nos indivíduos de ra · 
ça negra nos EEUU. 

A pressão intra-ocular é maior nos mío
pes. Embora não se tenha conhecimento 
da inter-relação entre aumento da P.LO. e 
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miopia, é importante que se tenha em con
ta o maior risco que estes olhos apresentam 
no sentido de desenvolver danos glaucoma
tosas considerando os níveis pressóricos 
mais altos que comumente apresentam. Por 
outro lado, convém lembrar que o uso de 
mióticos (principalmente os anti-colineste
rásicos mais fortes ) entre os míopes, deve 
ser evitado ou então feito com certos cui
dados, cons

'
iderando as alterações retinianas 

comumente enc.ontradas nestes olhos e que 
predispõem a um risco maior de descolamen
to de retina. 

Pressão intra-ocular e pressão arterial . 
existe uma forte associação entre. a p.r.o. 
e a pressão arterial sistólica. Penso?-se ini
cialmente que o aumento da pressao arte
rial talv,ez estivesse relacionado com a ida
de, tal qual ocorre com a P.�.o .. Porém, al
guns trabalhos mostraram nao haver asso
ciação entre a pressão arterial sistólica e a 
idade. Observou-se entretanto, ser bastante 
comum a associação entre aumento da pres
são intra-ocular e hipertensão arterial sis
tólica_ 

Pressão intra-ocular e diabete: a pressão 
intra-ocular é maior nos diabéticos, em rela
ção" 'aos indivíduos normais de mesma ida
de. Esta dif,erença mostrou-se mais expressi
va para o diabete juvenil que para o diabe
te do adulto_ Além disso, al.guns estudos 
mostraram certa relação entre níveis da p.r. 
O. e o nível de glicemia, com a severidade 
da doença e ainda com o grau de eventuais 
complicações oculares decorrentes da diabe
te. Vale dizer ainda que o mecanismo pelo 
qual a diabete afeta a P.LO. não é devidamen
te esclarecido, embora imagina-se que o 
maior risco de dano glaucomatoso esteja 
relacionado com o distúrbio de circulação 
sangüínea retiniana que ocorre no diabético. 

Além dos fatores de risco já menciona
dos, em praticamente todos os estudos epi
demiológicos do glaucoma ( pressão intra
ocular aumentada, alterações da papila, his
tória familiar de glaucoma e idade) ,  alguns 
outros parâmetros clínicos mostraram-se sig
nificativos para a ocorrência de danos fun· 
cionais no glaucomatoso, isto é:  

Fatores oculares: 
- síndrome . de dispersão pigmentar e 

pseudo-esfoliação capsular, 
- coeficiente de escoamento diminuído. 
- teste de sobrecarga hídrica positivo, 
- alta miopia, 
- etc. 
Sistémicos: 
- Doenças cárdio-circulatórias, 
- diabete, 
- crises hemodinâmicas, 
- etc. 
Em relação à síndrome de dispersão pig

mentar ( entre elas está a pseudo-esfoliaçãcÜ. 
convém referir que, embora- tais cOlldiç!;es 



se cO'mpO'rtem diferentemente em relaçãO' aO' 
glaucO'ma crônicO' simples, elas estãO' cO'mu
mente assO'ciadas aO' aumentO' da pressão in
tra-O'cular e portantO' merecem ser lembra
das_ 

A pseudO'-esfO'liaçãO' capsular se caracte
riza, em relação à P_LO. pela pO'ssibilidade de O'cO'rrência de aumentO' bruscO' dO's níveis 
pressóricO's pO'dendO' atingir valO'res muitO' 
altO's pO'ssibilitandO' aparecimentO' de lesãO' 
dO' nervO' ópticO' e dO' campO' visual em curto espaçO' de tempO'. 

A síndrO'me de dispersãO' pigmentar pO'r 
sua vez, caracteriza-se pO'r grandes flutua
ções da P.I.O., O' que dificulta, pO'r vezes, a 
decisãO' sO'bre a necessidade O'u nãO' de se 
manter um tratamento nestes pacientes. 

Em r,elaçãO' ao coeficiente de escoamen· 
tO' diminuído e aO' teste da sO'brecarga hí
drica positivO', ambO's sãO' parâmetrO's cujo 
valO'r preditivO' é muitO' limitadO', embora te
nham se revelado significantemente impO'r
tantes no "CollabO'rative study" cO'O'rdenado 
por Armaly. 

Entre O's parâmetrO's sistêmicO's, aqueles 
que mais cO'mumente se revelaram relacio
nadO's ao glaucoma, nos estudos realizados, 
merecem citação: doenças cárdio-vasculares, 
diabete ' e crises hemodinâmicas ( grandes 
perdas sangüíneas agudas) .  Todas elas apre· 
sentam ' em comum o fato de serem respO'n· 
sáveis por distúrbios de circulação que pro
vavelmente estariam relacionados com o de· 
senvolvlmento de lesão do nervo ópticO' e do 
campo visual. 

Vários outrO's parâmetrO's foram ainda 
estudados em diversO's trabalhos, pO'rém se 
mO'straram pouco ou nada significativos co
mO' fatO'res preditivO's para O' glaucO'ma. 

VemO's pO'rtanto que a epidemiO'lO'gia nO' 
glaucO'ma crônico simples reveste de grande 
impO'rtância, dada as dificuldades em se es
tabelecer limites para a pressão intra-ocular 
nO'rmal e também pelO's inúmerO's fatO'res 
que influem na instalação e desenvO'lvimen· 
tO' de danO's funciO'nais dO's O'lhO's afetadO's. 

PO'r O'utrO' ladO', a dificuldade, pO'r vezes 
existente, para O' diagnósticO' dO' glaucO'ma 
quandO' na fase tO'nO'métrica (quandO' a P.LO. 
é elevada pO'rém, nãO' existem ainda lesões 
de papila O'U de campo visual) ,  cO'ntribuiu 
para que fO'sse adO'tada, por alguns, a cO'n
diçãO' que se cO'nvenciO'nO'u chamar de "hi
pertensãO' intra-O'cular", O'U seja, aquela si
tuaçãO' em que existiria pr.essãO' intra-O'cular 
aumentada, pO'rém ausência de lesões de pa
pila O'u de campO' visual. 

A este respeitO', é impO'rtante que se tenha presente que nãO' existe uma entidade 
clínica cO'm O' nO'me de "hipertensãO' intra
ocular". TO'dO' "hipertensO' intra-ocular" deve 
ser consideradO' cO'mo um suspeitO' de I!lau
coma. PO'rtantO', nesses pacientes é necessáriO' 
proceder uma prO'pedêutica cO'mpleta e cui-
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dadO'sa, de "fO'llO'w·up", além da cO'nscienti
zacãO', pO'r parte dO' médicO' e paciente, dos 
riscO's do eventual desenvO'lvimento da doen
ça cO'mpleta cO'm o passar do tempo, na de· 
pendência dos níveis da pressãO' intra-O'cu· 
lar e da presença O'U nãO' de outros fatO'res de 
riscO' eventualmente assO'ciadO's . 
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Ispectos cllnlcos da atrolia 6ptlca claucomatosa * 

Remo Susanna Jr. * *  
o oftalmologista deve familiarizar· se 

com os aspectos oftalmoscópicos que a 
atrofia óptica glaucomatosa produz, visto que estes são no momento as mais precoces 
e seguras evidências de dano glaucomatoso_ 

As alterações do disco são tipicamente 
progressivas, assimétricas e apresentam-se 
sob diferentes formas: 

1 .  Alongamento vertical: decorre de perda 
localizada de tecido neural nos polos, 

acarretando uma escavação que se mos
tra mais oval que o disco_ Este aspecto 
não deve ser confundido com o disco 
ovalado, frequentemente observado em 
população normal. 

2 _  Desdobramento temporal: este sinal é 
conseqüência do aumento concêntrico 
da escavação, às vezes temporal, mas 
mais freqüentemente súpero ou infero 
temporal, mantendo o aspecto regular 
da rima, à semelhança de um disco nor
mal. 

Diferencia-se destes pelo seu caráter 
progressivo e pela assimetria para com 
o olho contra-lateral. 

3 .  Sinal do Vaso em Passarela: consiste 
na presença de um vaso na porção cen· 
traI da escavação sem seu respectivo 
tecido de sustentação. 

4 .  Sinal de Desnudamento do Vaso Cir
cunlinear: é o mesmo sinal descrito no 
item anterior, porém neste o vaso que 
perde a sua sustentação é o vaso cir
cunlinear, que normalmente localiza-se 
nos bordos da rima nervosa superior 
ou inferior. 

5 .  Discrepância entre palidez e escavação: 
no glaucoma a escavação freqüentemen
te é maior que a palidez. Quando o in
verso ocorre, deve-se pensar em outra 
patologia que não o glaucoma_ 

6 .  "Saucerização" do disco: este termo re
fere-se a uma escavação rasa e difusa 
que atinge os bordos do disco, manten
do a escavação central pálida. 

* Aula proferida no 1 .0 Curso de Reciclagem em Glaucoma da Faculdade de Medicina da Universidade de 
S. Paulo (Dezembro de 1983).  
Assistente da Clínica Oftalmológica da F.M.U.S.P.; Chefe do Serviço de Oftalmologia do Hospital Israelita 
Albert Einstein. 
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