
lâmina cribriforme possuia poros mais amo 
pIos com feixes de fibras conectivas mais 
tênues que o normal. Estes dados sugerem 
que a debilidade da lâmina cribriforme au
mentaria a suscetibilidade à PIO, inclusive 
à de valores baixos. 

O tratamento clínico de GBP deixa mui
to a desejar. Como a PIO é baixa, os medi
camentos, tais como a pilocarpina, beta-blo
queadores e outros dificilmente reduzem a 
PIO a patamares mais baixos. O tratamento 
proposto é cirúrgico. Abedin 7 considera, que 
o nervo óptico é extremamente vulnerável na 
maioria dos casos, propondo trabeculecto
mia modificada. O retalho escleral não é su
turado. Ao término da cirurgia, aplica um 
tipo de concha com espessamento em uma 
de suas bordas, que é aplicada sobre o olho 
de tal forma, que o espessamento comprima 
o local de abertura e não deixe sair aquoso 
para manter a câmara anterior formada. No 
2.° Ou 3.° dia pós-cirúrgico remove a concha 
após ter tido certo grau de cicatrização e 
qúe deixe a câmara anterior formada. Com 
esté' método, Abedin conseguiu reduzir a PIO 
aõa'ixo de 12 mmHg e não houve progressão 
de defeitos de campo visual. 

! O diagnóstico diferencial inclui doença 
da carótida, glaucoma pigmentar e glaucoma 
cortisônico. A doença carótida, por placas de 
ateroma pode causar quadro similar ao GBP, 
provocando isquemia do nervo óptico ou de
vido a compressão temporal do nervo óptico 
na região da seBa levando à defeito de cam-

po visual bin9.sal. No glaucoma pigmentar. 
muitas vezes a PIO se normaliza após anos 
de doença, deixando seqüelas na papila e al
terações de campo visual. Nestes casos não 
ocorre progressão da doença, além disso, as 
alterações do segmento anterior ajudam no 
diagnóstico diferencial. O glaucoma cortisô
nico. após a interrupção do uso do corticos
teróide, frequentemente torna à apresentar 
pressões normais. A anamnese cuidadosa e a 
não progressão da doença, facilitam o diag
nóstico diferencial. 
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Glaucoma neovascular * 

Arnaldo Cardamone Amendola * * 

Vamos' apresentar uma síntese a respei
to do Glaucoma Neovascular,- 'com base na 
revIsão da literatura destes últimos cinco 
anos. 

Este tipo de G�auç:oma foi também cha
mado de Glaucoma Hemorrágico, Glaucoma 
Trombótico, Glaucoma Rubeótico e Glauco
ma secundário, resultado do desenvolvimen
hoje é a de Glaucoma Neovascular, nome 
dado por Sallus 16 em 1928. 

A. D�FINIÇÃO 

O Glaucoma Neovascular é um Glauco
ma secundário, resultado do desenvolvimen
to de uma membrana fibrovascular sobre a 
malha trabecular, com a presença de neo-

fi 

vascularização no seio camerular, o que está 
quase sempre associado a algum tipo de 
doença do segmento posterior. 

B .  ETIOPATOGENIA 

A etiopatogenia é desconhecida, mas a 
teoria mais aceita é a de que a isquemia e a 
hipoxia retiniana dariam origem a um fator 
angiogênico ou fator vasoformativo. Este fa
tor seria uma substância química difusível 
que seria transportado a vários locais do 
olho pelOS fluídos intra-oculares. 

Alguns autores acham que este fator é 
o ácido lático ou prostaglandinas. 

Este fator estimularia o aparecimento de 
neovasos e tecido fibroso sobre a íris e seio 

• Aula proferida no 1 .0 Curso de Reciclagem em Glaucoma da Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo ' (dezembro de 1983). 
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camerular bloqueando a drenagem do aquo
so, levando a um aumento da pressão intra
ocular. 

c _ ASPECTOS CLíNICOS 
Didaticamente dividiremos em três estágios: 
1.° Estágio - Há um aumento da permeabi
lidade vascular na margem pupilar. Apare
cem neovasos em áreas isoladas da zona pu
pilar da íris e do seio camerular. A pressão 
intra-ocular pode estar normal. 

O àiagnóstico deste 1 .0 estágio nem sem
pre é fácil pois estes neovasos são muito pe
quenos e com paredes muito finas, o que di
ficulta sua visualização principalmente em 
pacientes de olhos escuros_ Com o auxílio 
da angiofluoresceinografia da íris podemos 
visualizar estes neovasos de um a dois meses 
antes de serem vistos à biomicroscopia_ 
2.° Estágio - Aparecem tufos vasculares que 
se estendem da região pupilar da íris até a 
raiz da íris. Quando estes tufos se apresen
tam bem desenvolvidos dão uma coloração 
avermelhada à íris o que é classicamente 
chamado de "Rubeosis iridis". Nesta fase o 
paciente pode não ter sintomas e a pressão 
intra-ocular pode estar aumentada, pois há 
diminuição da facilidade de escoamento do 
aquoso embora o ângulo esteja aberto. Poc1e 
ocorrer um hifema espontâneo. 
3.' Estágio - Os neovasos acompanhados de 
tecido conectivo cobrem· a periferia da íris 
e seio camerular levando a sinéquias ante
riores periféricas e fechamento do seio. Co
mo este tecido fibrovascular é contractil, 
quando se contrai traciona o bordo pupilar 
da íris dando um Ectrópio uveal. Quando 
esta membrana alcanca a área puuilar pode 
instalar-se uma seclusão ou oclusão pupilar. 
Neste estágio a pressão intra-ocular está ele
vada e o paciente tem muita dor e a presen· 
ça de hifema é freqüente. 

D .  CAUSAS DE NEOVASCULARIZAÇAO 
DE íRIS 

Muitas são as causas de neovasculariza
ção de íris. Na revisão da literatura feita por 
Gartner e Henkind 4 41 causas foram enume
radas, mas aqui citaremos apenas as mais 
importantes: 

1 .  Doenças Vasculares Oclusão da Veia 
Central dã; �tina 

2 .  Doenças Sistêmicas Diabetes 
3 .  Doenças Neoplásicas - Retinoblastoma. e 

Melanoma 
4 .  Doenças Oculares - Glaucoma primário 

de Angulo aberto, Descolamento de Re
tina 

5 .  Trauma 
6 .  Cirurgia (Vitrectomia, lensectomia, etc.).  

ARQ. BRAS. OFTAL. 
47(2), 1984 

E .  TRATAMENTO 

Os principais tipos de tratamento do 
Glaucoma Neovascular são: 

1 .  Tratamento Clínico 
2 .  Métodos dependentes da destruição da 

hipóxia retiniana 
3 .  Procedimentos Ciclodestrutivos 
4 .  Gonio e Angiofotocoagulação 
5 .  Cirurgias que facilitam a drenagem do 

aquoso 
1 .  Tratamento Clínico 

Muitos tratamentos foram propostos 
sem sucesso. Quando há neovascularização 
do ângulo, sem sinéquia o ocluindo a pres
são intra-ocular pode estar elevada e os mió
ticos podem abaixá-la temporariamente. Se 
o ângulo é fechado os mióticos aumentam 
a hiperemia, aumenta também a dor e a 
pressão intra-ocular não abaixa. 

A Epinefrina do mesmo modo tem pouca 
ação no Glaucoma Neovascular, não abaixan
do significativamente a pressão intra-ocular. 
O Timolol, bem como a prodroga, a Depiva
lil epinefrina amda não foram bem testadas 
neste tipo de Glaucoma. 

Os Inibidores da Anidrase Carbônica são 
eficazes na. diminuição da pressão intra-ocu· 
lar, mas não são seguros para uso prolonga· 
do. A drogas hiperosmóticas também po_ 
dem aba.ixar a pressão intra-ocular tempora
riamente. 

Quanto aos cicloplégicos e corticoeste
róides podem ser usados para diminuir o 
processo inflamatório e melhorar a dor. 
2 .  Métodos dependentes da destruição hipó. 

xia retiniana 

a) Diatermia retrociliar 
b) Fotocoagulação pan-retiniana 
c) Crio terapia retiniana 

Hoje a Diatermia Retrociliar é um mé
todo pouco usado, pois deu lugar à Criote
rapia Retiniana, que é um tipo de tratamen
to que serve como alternativa da Fotocoagu. 
lação Pan-Retiniana. 

Segundo Krupin 8 em 50 olhos portado
res de Glaucoma Neovascular, com segui
mento de mais ou menos 2 anos, 32% não 
controlaram a pressão intra-ocular, 34% fi· 
caram com a pressão igual ou menor que 
25mmHg e 34% evoluíram para phitisis buI. 
bi. Portanto este método apresenta alta in· 
cidência de complicações e é somente usado 
quando a opacidade dos meios impede que 
se faça a Fotocoagulação Pan-Retiniana. 

Hoje a Fotocoagulação Pan-Retiniana é 
o procedimento mais indicado tanto na pro· 
filaxia como no tratamento do Glaucoma 
Neovascular. 

A Panfotocoagulação Retiniana está in
dicada nos casos de Oclusão da Veia Central 
da Retina como na Retinopatia Diabética 
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que são as principais causas de Neovascula
rização de íris que levam ao Glaucoma Neo
vascular_ 

Segundo Hayreh 6, 60 a 70% dos casos 
de Retinopatia Isquêmica por Oclusão da 
Veia Central da Retina desenvolvem Neovas
cularização de íris, portanto nestes casos a 
indicação de panfotocoagulação da retina é 
obrigatória. Não mais do que 1 % dos casos 
de Retinopatia de estase por Oclusão da Veia 
Central da Retina desenvolvem Neovascula
lização de íris, portanto não há indicação de 
panfotocoagulação. Hayreh ainda esclareceu 
que em 10% dos casos de Oclusão de Veia 
Central da Retina não conseguiu diferenciar 
entre o quadro isquêmico e o de estase e 
nestes casos a indicação de panfotocoagula
ção é opcional, e em 7% dos casos, a Retino
paUa de estase se transformou em isquêmi
ca. 
3. Procedimentos ciclodestrutivos 

a )  Ciclocrioterapia 8 
b) Ciclodiatermia 
c) Ciclodiatermia anterior sub-escleral 14 

Todos estes métodos visam destruir o 
corpo cHiar, diminuindo a produção do aquo
so, baixando a pressão intra-ocular e me
lhorando a dor, mas frequentemente levam 
a um processo inflamatório ocular intenso 
pós-operatório e a phitisis bulbi. 
4 .  Angio e Goniofotocoagulação 

Simon 17.18 obteve bons resultados com a 
Angio e Goniofotocoagulação isoladas ou 
combinadas com panfotocoagulação da Reti
na no tratamento do Glaucoma Neovascular. 
5 .  Cirurgia que facilitam a drenagem do 

aquoso 

a) Trabeculectomia clássica 
b )  Implante de válvula d e  filtração 
c) Trabeculectomia modificada 
d) Trabeculostomia com laser de Dióxido 

de Carbono. 
A Trabeculectomia clássica abaixa a preso 

são intra-ocular temporariamente, pois logo 
a membrana fibrovascular se prolifera sobre 
a região da fístula obstruindo a drenagem. 

Os implantes de válvula de filtração, que 
são válvulas de material sintético interposto 
na fístula tem a finalidade de evitar o fe
chamento da mesma pelo tecido fibrovascu
lar. 

Vários tipos de válvulas foram idealiza
das: válvula de filtração tipo Krupin 9,10, 
Molteno 13 e Kuljaca 11 . . 

A trabeculectomia modificada é a cirur
gia proposta por Herschler 7 em que se faz a 
trabeculectomia clássica acompanhada de 
diatermia bipolar da íris adjacente a iridec
tomia e do corpo ciliar. 

Ainda temos que citar a Trabeculostomia 
com laser de Dióxido de Carbono, cirurgia 

70 

descrita recentemente por L'Esperance 12 . 
Gostaríamos de lembrar o Esquema de 

Tratamento para Glaucoma Neovascular de 
Paula Weber 24. 
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ESQUEMA TRATAMENTO (PAULA WEBER, M.D. ) 

Não existe visão útil 
(O objetivo é o conforto) 

,L 
Angulo fechado 
Tratamento cllnico � (sem melhora) 

Clclocrio 
Clclodlatermla 
Injeção retrobulbar de álcool 
Enucleação 

Portanto o Glaucoma Neovascular duran
te muitos anos foi considerado um tipo de 
Glaucoma severo, intratável e incurável . mas 
nos últimos anos este conceito se modificou, 
pois desde que seja diagnosticado precoce
mente e tratado adequadamente nós pode
mos evitar que esta doença chegue a seus es
tágios finais. 
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Glaucoma agudo primArlo * 

Roberto Freire Santiago Malta * *  
Dentro do propósito do curso que é uma 

reciclagem em glaucoma nós desenvolvere· 
mos o tema glaucoma agudo primário basea· 
do fundamentalmente nas mais recentes 
aquisições sobre este tema publicado na li· 
teratura dos últimos 5 anos ( 1978-1982 ) . 

Inicialmente, a título de introdução, nós 
gostaríamos de fazer referência a aspectos 
da biometria de olhos portadores de glau· 
coma agudo primário comparando·os com 
olhos de pacientes normais. 

Tipicamente o olho portador de glauco
ma agudo primário é um olho pequeno com 
câmara anterior rasa, aumento de diâmetro 
antero·posterior do cristalino e menor diâ· 
metro posterior total do globo ocular. 

Lowe admite que a câmara anterior em 
tais olhos é rasa devido a 3 fatôres: 1 .  ao 
aumento do diâmetro ântero·posterior do 
cristalino; 2 .  ao posicionamento anterioriza· 
do do cristalino e 3. a combinação dos dois 
fatores já mencionados. 

Em última análise, são estas característi· 
cas anatómicas que favorecem o apareci. 
mento de crises agudas em tais pacientes e 
que são conseqüência de uma força denomi· 
nada força de bloqueio pupilar. Mapstone 
considera que o componente da força S (fig. 

1 )  que empurra a 1ns sobre a cristalóide é 
S cos a, de tal modo, que a força de bloqueio 
pupilar pode ser perfeitamnete estimada, e 
que a mesma é máxima quando a pupila está 
em semi·midríase e diminue quando a pupi
la ou se dilata ou se contrae. 

Estabelecido o bloqueio pupilar há difi· 
culdade de passagem do humor aquoso da 
câmara posterior para a câmara anterior 
com conseqüente formação de gradiente de 
pressão entre tais câmaras, o que determi
na a anteriorização do diafragma irido cris· 
taliniano ( fig. 2 ) . Interessante é notar que 
tal movimentação não leva a alteração no 
valor da força de bloqueio pupilar, visto que 
o ângulo a ( fig. 3) do componente da força 
S pennanece o mesmo. 

Na realidade a câmara anterior rasa é 
conseqüência e não a causa do aumento do 
bloqueio pupilar. 

Instalado o bloqueio pupilar inicia· se a 
lesão isquêmica tissular que é conseqüência 
do aumento abrupto da pressão intraocular 
com diminuição do fluxo sangüíneo aos te· 
cidos comprometidos. 

A atrofia de íris surge em cerca de 60% 
dos casos enquanto glaukomfleken faz-se 
presente em 40% das vezes. 

• Aula proCerlda no 1.0 Curso de Reciclagem em Glaucoma da FM da USP. 
•• Médico Assistente do HC. da FMUSP. 
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