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Recomendação  

 

Escolha não excluir a possibilidade de um diagnóstico de glaucoma mesmo se a medição da pressão 

intraocular tiver valores considerados normais (iguais ou inferiores a 21 mmHg).  

Justificação  

 

O glaucoma é a causa mais frequente de cegueira irreversível a nível mundial e a sua prevalência vai aumentar devido ao 

envelhecimento da população. Muitos casos de glaucoma estão associados a valores de pressão intraocular acima do 

normal, o que conduz a uma perda acelerada de fibras nervosas do nervo óptico. No entanto, vários estudos realizados em 

diversas populações permitem concluir que existem doentes que desenvolvem glaucoma, mesmo tendo sempre valores de 

pressão intraocular considerados normais, sem estar sob o efeito de medicação hipotensora ocular. Este tipo de glaucoma, 

denominado de normotensional / de baixa pressão / de pressão normal, parece estar associado a algumas características 

como hipotensão arterial sistémica, enxaqueca, mãos e pés frios e outros indícios de disfunção vascular sistémica.  

 

A informação apresentada nesta recomendação tem um propósito informativo e não substitui uma consulta com um médico. Caso tenha 

alguma dúvida sobre o conteúdo desta recomendação e a sua aplicabilidade no seu caso particular, deve consultar o seu médico assistente. 
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