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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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Fig. 1 

Interessante, porém, é notar que não 
existe uma nítida correlação entre a presen
ça àe glauk.omfleken e atrofia de íris com a 
duração da crise e os níveis de pressão in
traocular iniciais. 

Fig. 2 

Tal fato, muito provavelmente, é reflexo 
da diferença de susceptibilidade entre dife
rentes indivíduos frente a um determinado 
agente agressor (hipertensão aguda) de tal 
modo que individuos mais susceptíveis ao 
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fenômeno doloroso procuram atendimento 
médico mais precocemente que outros me
nos susceptíveis à dor. 

Assim sendo, verificamos que o tempo 
de duração da crise e a presença de atrofia 
de íris não foram significativamente impor
tantes no controle da pressão intraocular 
pré-operatória, ao contrário da presença de 
glauk.omflecken, que indicaria um maior da
no ocular. 

Deve-se, entretanto, ressaltar que os cri · 
térios: duração dos sintomas, acuidade vi
sual, pressão intraocular, presença de atro
fia de íris, glaukomfleken e o aspecto go
nioscópico não possibilitam predizer qual 
paciente ficará com pressão intraocular ele
vada após a cirurgia de iridectomia. Do mesmo modo não podemos estabele
cer correlação significativa entre os níveis 
de pressão intraocular, o seu controle, o 
tempo de duração da crise, a presença de 
glaukollÚlec.ken e atrofia de íris com o su
cesso da cirurgia filtrante. 

Fig. 3 

Fundamentado nestes aspectos clínicos 
é que procuramos melhor estudar não soo 
mente os olhos portadores de crises de glau
coma agudo primário como principalment.e 
os olhos contralaterais. 

Dentro deste estudo a prova universal
mente aceita como o melhor teste provoca
tivo é a prova de "prone position" em quar· 
to escuro, que fornece subsídios para um 
melhor acompanhamento clínico ou cirúrgi. 
co de olhos contralaterais a crise congestiva. 

O uso de colírio de pilocarpina a 2 % em 
tal teste tem o objetivo de estudar a ação 
da droga na população de olhos com carac· 
terísticas anatômicas peculiares_ 

Assim sendo, ao estudarmos na clínica 
de glaucoma do HC. da F.M.U.S.P. os olhos 
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contralaterais, verificamos que o uso da pi
locarpina pode negativar testes de "prone 
position" em quarto escuro inicialmente po
sitivos como também pode positivar testes 
inicialmente negativos o que coloca em evi
dência a dupla ação de tal droga e o cui
dado do médico em utilizá-la em tais olhos_ 

Mapstone submetendo olhos contralate
rais a provas provocativas com o uso simul
tâneo de colírios de fenilefrina 10% e pilo
carpina 2% durante 10 anos observou que 
após 5 anos de seguimento, os olhos que não 
desenvolveram crise congestiva quer seja ex
pontânea quer seja aguda, tem probabilidade 
praticamente de zero de vir a desenvolvê-las 
e que cerca de 35% das iridectomias profi
láticas são totalmente desnecessárias. 

Finalizando nós gostariamos de fazer re
ferência a uma droga não disponível no mer
cado brasileiro que é a thymoxamine. 

Trata-se de um alfa bloqueador adrenér
gico seletivo que ao impedir a ação do mús
culo dilatador da pupila provoca miose me
dicamentosa revertendo a ação de fenilefrina 
sem alterar a posição do corpo ciliar e do 
diafragma irido-cristaliniano. 

Tal droga, portanto, torna-se um atrati
vo não somente no tratamento das crises agudas como também no estudo para uma 
melhor compreensão da intimidade da fi
siopatogenia da crise congestiva. 

O tratamento cirúrgico do glaucoma agu
do primário, com especial ênfase ao uso do 
laser será amplamente debatido em palestra 
a seguir. 
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