
Sobre o Glaucoma: 
 

1. Tem tendência familiar 
 

2. Podemos ter a doença sem saber. 

 
3. Se tivermos >60 anos, temos maior risco. 

 
4. Dor nos olhos é um sintoma frequente. 

 
5.  Se estiver a perder a visão para perto, posso 

ter glaucoma? 
 

6. O glaucoma pode ser controlado.  

 
7. É causado pelo aumento de pressão no olho. 

 
8. Basta medir a pressão do olho para sabermos 

se está controlado. 
 

9. A perda de visão pode ser recuperada. 
 

10. Se tiver sido operado às cataratas, não há 
risco de ter glaucoma. 

Sim Não 

Para saber se acertou todas as respostas, vire a página! 

O que sabe sobre Glaucoma? 
Faça um teste rápido 

100.000 portugueses estão em risco de cegueira.  

É um deles?  



Respostas 
 

1. Verdade. Se tiver familiares com glaucoma tem maior risco para a doença, apesar 
da base genética para a maioria dos glaucomas não estar ainda totalmente 
esclarecida. 

2. Verdade. Nas fases iniciais o glaucoma de ângulo aberto, a forma mais comum, 
não dá sintomas de alerta e só com o avançar da doença a pessoa se vai 
apercebendo da perda de campo de visão, com maior risco de queda e acidentes. 

3. Verdade. A idade é um importante factor de risco para a doença, embora até as 
crianças possam desenvolver glaucoma. 

4. Falso. A maioria das pessoas com glaucoma não tem dor ou outro sintoma de 
alerta inicialmente, por isso muitas vezes recorrem ao médico já numa fase 
avançada da doença. 

5. Falso. A perda de visão de perto a partir dos 40 anos faz parte do processo normal 
de envelhecimento, não significa que tenha glaucoma. É contudo uma excelente 
oportunidade para que o seu médico faça o despiste de glaucoma quando  lhe 
receita os óculos de perto na consulta. 

6. Verdade. Apesar de não ter cura pode ser controlado com gotas, cirurgia ou laser 
para não evoluir até à cegueira. 

7. Falso. A pressão ocular aumentada  é um factor de risco importante mas não 
significa que tenha a doença. Só existe doença se o nervo óptico estiver 
danificado, caso contrário não tem glaucoma. Siga o conselho do seu médico 
oftalmologista. 

8. Falso. A medição da pressão, apesar de importante, não é só por si suficiente para 
detectar glaucoma. É necessário um exame completo com colocação de gotas, 
observação do nervo óptico e frequentemente exames adicionais para o 
diagnóstico correcto da doença. 

9. Falso. A perda de visão provocada pelo glaucoma é permanente. Contudo se 
detectado e tratado precocemente, a progressão pode ser abrandada ou 
terminada, reduzindo o risco de cegueira.  

10. Falso. Tal como as cataratas, também o risco de glaucoma aumenta com a idade e 
muitas vezes podemos ter os dois problemas ao mesmo tempo mas a cirurgia de 
catarata não cura ou reverte o glaucoma. 

Se acertou 9 or 10 respostas, Parabéns! É um verdadeiro perito. Se 

falhou algumas, reveja as respostas ou procure mais informação na 

página da Sociedade Portuguesa de Glaucoma e do Grupo Português de 

Glaucoma (www.spoftalmologia.pt) 


