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Ipllcaçles do Laser de IrgAnio no glaucoma * 

(Comunicação prévia) 

Remo Susan na J r. * *  
I GLAUCOMA DE ANGUW ABERTO 

Trabeculoplastia 

O tratamento do glaucoma com o laser 
foi inicialmente proposto por Krasnov em 
1973, mas foi somente em 1979, com Wise e 
Witter, que se obteve redução significativa e 
duradoura da pressão intra ocular dos olhos 
tratados. 

Os resultados obtidos com este proce
dimento fizeram com que muitos autores o 
propusessem como forma inicial do glauco
ma crónico simples, contudo, ao nosso ver, 
por se tratar de uma técnica relativamente 
recente e ter seu efeito dependente de lesão 
direta sobre o trabeculado córneo escleral, 
acreditamos que ela só deva ser empregado 
atualmente quando o tratamento clínico for 
insatisfatório e anteriormente à indicação de 
tratamento cirúrgico convencional. 

A técnica consiste em se aplicar os raios 
diretamente sobre o trabeculado córneo es
cleral, no seu terço posterior, tomando-se o 
cuidado de não se atingir o esporão escle
ral ou posterior ao mesmo, visto que aumen
ta em muito a incidência de goniossinéquias 
e elevação da pressão intraocular após a apli
cação. 

O tamanho da mira é de 50).1 e a intensi
dade a ser utilizada é aquela que produz um 
discreto branqueamento do local atingido. 

Tendo em vista que as alterações da pres
são intra ocular são semelhantes quando se 
trata somente 180' do trabeculado ( 50 tiros) 
em comparação a 360" ( 100 tiros ) ,  é reco
mendado que se faça o tratamento com uma 

sessão de 50 tiros ou menos, dependendo do 
caso, e se esta se mostrar insuficiente, se re
pita o tratamento nas semanas subseqüen
tes, aplicando-se o laser nas porções do tra
beculado ainda não tratadas. 

A pressão intra ocular deverá ser cuida
dosamente monitorizada após a trabeculo
plastia com laser, principalmente durante as 
sete primeiras horas, quando costuma ocor
rer a maior elevação de pressão. 

Convém que se utilize antes da aplica
ção inibidores da produção de aquoso, como 
maleato de timolol, ou inibidores da anidra
se carbônica, para diminuir ou evitar a ele
vação da pressão intra ocular (PIO) . 

A resposta satisfatória ou não em um 
dos dois olhos do paciente não implica que 
no olho contra lateral esta será idêntica, vis
to que existe uma assimetria entre os dois 
olhos em aproximadamente 47% dos pacien
tes. 

Em trabalho por nós realizado, no qual 
se realizou a trabeculoplastia em diferentes 
tipos de glaucoma, verificou-se que os resul
tados foram excelentes no glaucoma pseu
do-exfoliativo ( 90 %  de sucesso ) ,  bons no crô
nico de ângulo aberto (33% de sucesso) , 
maus no glaucoma secundário à uveíte e no 
congénito 000 %  de insucesso ) e variáveis 
no glaucoma pigmentar. Deve-se dar espe
cial atenção a este tipo de glaucoma pois é 
muito freqüente a elevaãço da PIO após a 
trabeculoplastia, motivo pelo qual se reco
menda tratá-lo em duas ou 3 sessões. É im
port.ante que se diga que os resultados fo
ram baseados em reduções de PIO de pelo 

• Aula proferida no 1 .0 Curso de Reciclagem de Glaucoma da Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo (Dezembro, 1983) .  
Assistente da ClInica Oftalmológica da F.M.U.S.P. 
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menos 20% em olhos seguidos por um perío
do de 6 meses no mínimo e através de cur
va tensienal diária. 

II - GLAUCOMA DE ÂNGULO ESTREITO 

a) Iridectomia 

Deve-se dar preferência ao termo "iridec
tomia" em relação a "iridotomia", pois o te
cido é vaporizado e fragmentado durante este procedimento. 

Indicação da Iridectomia com o laser: 

1 _ Absolutas 
- Quando a iridectomia cirúrgica for par

cial, atingindo apenas o mesoderma su
perficial. A iridectomia é facilmente com
pletada através da aplicação do laser. 

- No olho contra lateral dos pacientes que 
desenvolveram glaucoma maligno no 1 .0 
olho, visto que a incidência desta patolo
gia nestes olhos é de 50% quando opera
dos pelos métodos convencionais. 

- Nanoftalmia: nestes olhos os resultados 
das cirurgias filtrantes ou iridectomias 
convencionais são desastrosos. 

2 _ Relativos 
- No tratameRto profilático do olho contra 

lateral de pacientes com crise aguda. 
- Bloqueio pupilar no afácico. 
- Glaucoma crônico de ângulo estreito, 

quando se está em dúvida sobre a neces
sidade de uma cirurgia filtrante ou de 
uma simples iridectomia. 

Vantagens da Iridectomia com o Laser: 

1 .  não há necessidade de hospitalização 
2 .  a anestesia é tópica 
3 .  ausência dos riscos da cirurgia convencio

nal 

Caso não se obtenha sucesso na La apli
cação, deve-se ser cauteloso com este pa
ciente. Se a câmara se mantiver profunda 
(em conseqüência da retração da íris com 

subseqüente rompimento do bloqueio pupi
lar), pede-se para o paciente retornar após 
uma semana para aplicação no mesmo local 
ou para se testar outro local. 

Se a câmara permanecer rasa, deve-se 
realizar uma iridoplastia para aprofundar 
temporariamente a câmara na periferia, di
minuindo-se assim a formação de goniossi
néquias. 

b) Iridoplastia. 

A iridoplastia visa, através da contração 
da íris provocada pelo laser, a modificação 
da configuração iriana. 

Indicações: 

1 . glaucoma agudo em crise, quando não 
houve resposta ao tratamento clínico. 
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Nestes casos a iridectomia é difícil de 
ser realizada, tendo em vista a turvação 
dos meios, o edema da íris e a semi mi
driase. Através da aplicação de laser, 
partindo-se do esfincter em direção à 
raiz da íris em 3 ou 4 fileiras, consegue
se romper o bloqueio pupilar. 

2 .  íris em "plateau" - nestas, há a neces
sidade de se afastar a raiz da íris do tra
beculado córneo escleral, pois nestes ti
pos de glaucoma, o mecanismo é de blo
queio angular por posição anômala da 
íris, tendo o bloqueio pupilar importân
cia secundária. 
A irictoplastia realizada em um quadran

te apenas geralmente de suficiente, 
3 .  Nanoftalmia - nesta patologia tanto o 

bloqueio pupilar como o angular apre
sentam grande importância, dada a des
proporção existente entre o cristalino e 
o tamanho do globo ocular. Há necessi
dade, portanto, da iridectomia e da iri
doplastia. 

As aplicações de laser junto à raiz da 
iris provocam uma retração desta, abrindo o 
seio camerular. 

Para finalizar, deve-se ter em mente que, 
embora seja o laser uma forma de tratamen
to promissora, sua indicação deve ser cuida
cosamente estudada, para que não se tratem 
indivíduos que não necessitam desta forma 
de tratamento e para que não se operem pe
los meios convencionais indivíduos que por 
sua vez teriam seu glaucoma controlado atrlt· 
vés da simples aplicação do laser. 

No preparo do paciente durante o pré 
operatório, deve-se dar atenção ao estado 
psicológico do mesmo, avisando-o que o tra
tamento é pouco doloroso e que durante o 
procedimento é possível que ele ouça ruídos, 
como estalidos, sem nenhum significado. 

Deve-se utilizar analgésico e inibidores 
da prostaglandina ( Indocid) ,  e é obrigató
rio o uso de Pilocarpina 4% a fim de que se 
obtenha uma mio se intensa, facilitando as
sim a Iridectomia. Pouco antes de realizá
la, aplica-se anestésico tópico, podendo-se 
usar a lente de Abraham. 

No pós operatório é interessante se pres
crever analgésicos, esteróides tópicos, inibi
dores da produção de aquoso ( para se evi
tar grandes elevações da PIO) e inibidores 
das prostaglandinas. 

Os seguintes sinais são indicativos do 
sucesso na Iridectomia com laser: 
1 .  sinal de fumaça ou nuvem em cogumelo 

- observa ·se na câmara anterior, a par
tir do local onde se aplicou o laser, uma 
verdadeira nuvem de pigmentos que se 
eleva em decorrência do calor produzi
do pela aplicação. 
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2 .  aprofundamento da câmara anterior.  
3.  transiluminação da íris ( sinal-verde) -

observa-se através da área pupilar a luz 
esverdeada do laser que ultrapassa o 
epitélio pigmentar · da íris. 

4 .  visualização da cápsula do cristalino. 

Dos sinais descritos acima, o único que 
é uma certeza de iridectomia patente é este 
último. 

Se a iridectomia se mantiver patente du
rante o período de 4 semanas, esta é consi
derada definitiva e o paciente recebe alta. 

Complicações da Iridectomia com o Laser: 

1 . Queda da acuidade visual, quer pela in
flamação, quer porque inadvertidamente 
se atingiu a área macular. 

2 .  distorção papilar. 
3 .  diplopia e/ou deslumbramento quando a 

iridectomia é muito ampla. 4 . inflamação 
5 .  queimaduras corneanas frequentemente 

epiteliais, são resolvidas em questão de 
dias, e as mais severas, que são as endo · 
teliais, podem levar a edema localizado 
de córnea por semanas. 6 .  hemorragia não é freqüente e quando 
ocorre é geralmente de pequena intensi· 
dade e sem maiores conseqüências. 

7 .  aumento da PIO. 

Slndrome endolélio-irldo-corneana : discussão de Irês casos * 

Eduardo Cunha de Souza * * 

1) INTRODUÇAO 

Descreveremos a seguir uma síndrome, 
que até certo ponto, englobaria os três ca· 
sos a serem apresentados. Denomina-se SíN
DROME ENDOTÉLIO-IRlDO-CORNEANA, 
uma doença ocular unilateral, de causa des
conhecida, não familiar e de curso progres
sivo, que apresenta células endoteliais "anô
(IIl3.las" na superfície posterior da córnea e 
anterior da iris. Acredita-se, que em deter
minada fase da vida, esta "membrana endo
telial", se contrai, determinando alterações 
na córnea. iris e seio camerular ( processo 
de endotelização, dificultando o escoamento 
do humor aquoso por si só, e ou, pelas siné
quias anteriores, que provoca) .  A síndrome E.I.C. é constituída por 3 entidades clinicas 
diferentes, mas consideradas variações co
muns de uma mesma doença: 
- Atrofia progressiva da iris 
- Síndrome de Chandler 
- Síndrome de Cogan-Reese 

II) DESCRIÇAO DOS CASOS 

CASO N: 1 - M.R.S.N.,40a, fem. de cor bran
ca, com queixa de " diminuição da visão do 
OD", há 1 ano, acompanhada de fotofobia e 
deformação da pupila. Nada referia em OE, 
e não relatava passado de trauma ou infla
mação ocular_ Seus antecedentes pessoais e 
familiares não eram dignos de anotação. 
EXAME OCULAR -- AV c/c OD 20/30 ( + 100 
DE) e OE 20/20 ( + l .OODE) ,  demonstrando 

à biomicroscopia do OD, córnea transparen
te com edema epitelial leve e apagamento do 
brilho da sua face posterior. Câmara ante
rior profunda e límpida opticamente; corec
topia acentuada e atrofia difusa do meso
derma iriano, com formação de buracos ver
dadeiros. Cristalino sem alterações. Seio ca
merular com sinéquias anteriores variáveis 
e extensas. Papila com escavação 0.5/0 . 4  (OE 
0 . 2/0 . 2 ) . Segmento anterior do OE, sem 
anormalidades.  

P.I.O. sim OD 22mmHg e OE 12 mmHg. 
Com a introdução de Timolol 0.5% colírio, 
OD 17mmHg e OE l lmmHg. 

Campo visual sem alterações em OD e 
OE. 

CASO N: 2 - J.R.C., 29a, masc., branco, apre-' 
sentando queixa de "embaçamento da visão 
do OD", há 6 meses, não acompanhada de 
dor, com percepção de halos coloridos. Nada 
referia em OE. Sem antecedentes de trau
ma ou inflamação ocular. Sem antecedentes 
pessoais e familiares importantes. 
EXAME OCULAR - AV s/c OD 20/20 e OE 
20/20 . Ao exame biomicroscópico do OD, cór
nea transparente, sem edema na época, com 
aspecto de " metal batido" em sua face pos
terior. Câmara anterior profunda e límpida; 
corectopia acentuada e formação de buraco 

iriano único. Cristalino sem alterações. Seio· 
camerular com sinéquias anteriores 360 
graus. Papila com escavação 0,8/0.6 (OE 0.3/ 
0 . 3 > . 

Segmento anterior do OE, sem anorma, 
lidades. 

* Aula prOferida no 1.0 Curso de Reciclagem em Glaucoma da F.M.U.S.P. (dezembro, 1983).  
* *  Residente do 3.0  ano da ClInica Oftalmológica do H.C. de São Paulo. 
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