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INTRODUÇÃO

Existem três principais tipos de diabetes: Diabetes tipo 1 (DM1); 

Diabetes tipo 2 (DM2) e Diabetes Gestacional. Na DM2 o pâncreas produz

insulina em quantidade insuficiente ou a produz normalmente, porém o

organismo não consegue utilizá-la de forma correta. A diabetes tipo 2 é mais

comum em adultos com mais de 40 anos e está associada à muitas doenças

oculares, dentre elas destaca-se o Glaucoma, caracterizado por alterações no

nervo óptico, sendo considerado um dos grandes problemas de saúde pública

pois ocorre com frequência e é de difícil diagnóstico precoce (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE DIABETES-2018).

Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes 2018 “Pessoas com

diabetes tem 40% de chances de desenvolver Glaucoma, uma doença ocular

que aumenta a pressão intraocular lesando o nervo óptico com consequente

perda progressiva da visão. É a doença ocular que mais causa cegueira

irreversível no mundo, podendo ser evitado com um diagnóstico e tratamento

precoce através de exames oftalmológicos.

Existem mais de 20 tipos de Glaucoma, o mais comum é conhecido
por glaucoma primário de ângulo aberto, tem maior incidência em pessoas

idosas e é assintomático até as fases mais avançadas, quando o indivíduo já

perdeu quase todo o campo de visão periférico. Um dos tipos mais agressivos

é chamado de glaucoma agudo e pode provocar dores muito intensas e

vômitos. Ambos, são silenciosos, porém o primeiro induz perda visual lenta,

progressiva e sem sintomas até as fases finais, enquanto o último é

assintomático e pode levar a cegueira repentinamente se não for prontamente

tratado. Na maioria dos casos, a pressão faz com que o sistema de drenagem

do humor aquoso se torne mais lento, causando o acúmulo na câmara

anterior. Isso comprime os vasos sanguíneos que transportam sangue para a

retina e o nervo óptico e pode causar a perda gradual da visão. (Protocolo

Clínico e Diretrizes Terapêuticas Glaucoma- 2018.) Assim justifica-se o

diagnóstico precoce da diabetes (identifica sinais ou sintomas) podendo

contribuir na prevenção do Glaucoma.

De acordo com o exposto acima, o presente trabalho tem como

objetivo apresentar aos leitores uma doença que acomete a população

brasileira. Exibindo a importância de realizar exames periódicos a fim de 

identificar tais doenças.
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MATERIAIS E MÉTODOS

Para elaboração da pesquisa foi realizado uma revisão sistemática, a 

das bases de dados GOOGLE ACADÊMICO e SCIELO (Scientific

Eletronic Library Online). Durante a busca de dados foram utilizados os

seguintes descritores: diabetes; glaucoma; exames. Não foi utilizado datas 

para a busca dos artigos.

Causas

Na maioria dos casos, a pressão faz com que o sistema de

drenagem do humor aquoso se torne mais lento, causando o acúmulo na

câmara anterior. Isso comprime os vasos sanguíneos que transportam

sangue para a retina e o nervo óptico e pode causar a perda gradual da

visão (figura1)

RESULTADOS
Tipos de glaucoma

Existem diferentes tipos de glaucoma que podem apresentar sinais e sintomas

distintos. Alguns deles são: Glaucoma primário de ângulo aberto, Glaucoma

agudo, Glaucoma congênito, Glaucoma secundário.

Figura 1: O esquema mostra o aumento da pressão intraocular causando 

lesão dos vasos do nervo óptico. 

(fonte:https://www.mdsaude.com/oftalmologia/glaucoma/)

Embora não exista cura para o Glaucoma a maioria dos casos a 

doença pode ser controlada com tratamento apropriado. Os

Betabloqueadores tópicos: são um dos principais medicamentos no

tratamento de glaucoma. 

da produção do humor

Seu mecanismo de ação baseia-se na redução 

aquoso por meio da atuação nos processos

ciliares. (Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas Glaucoma-2018)
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Tabela1: Principais tipos de glaucoma e suas características

http://www.mdsaude.com/oftalmologia/glaucoma/)
http://www.mdsaude.com/oftalmologia/glaucoma/)
http://www.h9j.com.br/centrodemedicinaespecializada/Paginas/patologias/glaucoma-o-
http://www.lotteneyes.com.br/examesretinografia/
http://www.mdsaude.com/oftalmologia/glaucoma/
http://www.valemaissaude.com.br/novartis/sua-saude/Glaucoma/Principais-tipos-de-

