
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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P.l.O. sim OD 40mmHg e OE 13mmHg. 
Com medicação máxima, OD 30mmHg e OE 
l lmmHg. 

Campo visual do OD, esboço de degrau 
nasal e contração de isópteras. Sem altera
ções em OE. 

CASO No" 3 - GR.S., 16a, masco de cor ne
gra. Contava "perda progressiva da visão do 
OE", há 8 anos, acompanhada de dor suo 
portável. Nada referia em OD. Desconhecia 
casos semelhantes na família e ainda nega
va trauma ocular prévio. 
EXAME OCULAR - AV c/c OD 20/20 ( -0 . 25 
DE com -0 . 50DC . 130 ) e OE conta dedos a 
30cm ( campo temporal) .  Segmento anterior 
do OD sem qualquer anormalidade. Córnea 
do OE com diâmetro normal, apresentando 
ao exame biomicroscópico, espessamento da 
Descemet/endotélio, constituindo a figura de 
um "mosaico". Câmara anterior profunda e 
opticamente vazia. Atrofia difusa do meso
derma superficial da iris, com exposição do 
seu folheto ectodermal no setor nasal ( as
pecto de delaminação do estroma) .  Crista
lino sem alterações. Seio camerular amplo, 
com sinéquias anteriores extensas, algumas 
acima da linha de Schwalbe não espessad3 

neste caso) . PapiÍa com escavação profunda 
0 . 8/0 . 8  <OD 0 . 4/0 . 3) . 

P.I.O. sim OD 16mmHg e OE 38mmHg. 
Com a introdução de Pilocarpina 2% e Ti
moloI 0.5% colírios, OD l l mmHg e OE 22 
mmHg. 

Campo visual do OE com ilhota tempo· 
ral residual. Sem alterações em OD. 

III ) DISCUSSAO 

Alguns aspectos clínicos dos 3 casos apre
sentados, precisariam ser ressaltados:  1)  Pacientes relativamente jovens, 2 do se· 

xo masco e 1 do sexo fem. 
2 )  Queixa monocular comum e m  todos. 
3 )  Antecedentes oculares e familiares nega· 

tivos. 
4) Alterações oculares em comum a nível 

de córnea, iris e seio camerular, com ou 
sem glaucoma. 

Como de início foi afirmado, a síndrome 
E.I.C., é freqüentemente representada por 
3 entidades, cujas características essenciais, 
estão resumidamente esquematizadas no 
quadro abaixo : 

CÓRNEA IRIS SEIO CAMERULAR 

ATROFIA PROGRES
SIVA DA IRIS 

SlNDROME DE 
CHANDLER 

SlNDROME DE 
COGAN-REESE 

Alterações discretas 
e inconstantes 

Edema 
evidente 

Alterações discretas 
e inconstantes 

Em todas as variações, via de regra, en
contramos um paciente jovem, saudável, com 
doença ocular unilateral. Basicamente, é o 
aspecto da íris, que identifica cada entidade 
clínica. A forma mais freqüente, é a deno
minada ATROFIA PROGRESSIVA DA IRIS, 
caracterizada por acentuada corectopia e 
progressiva atrofia iriana, que produz uma 
pseudo-policoria_ A SíNDROME DE CHAN
DLER, apresenta, além da atrofia iriana dis
creta e corectopia leve; edema de córnea, que 
é a característica predominante. Na SíN
DROME DE COGAN-REESE, forma mais ra
ra, há presença de verdadeiros "nevus" e nó
dulos" localizados sobre a superfície da íris, 
normalmente detectados numa fase avança
da da doença_ Finalmente, a presença ou não 
de glaucoma associado, dependerá do grau 
de comprometimento das estruturas filtran
tes do seio camerular. 

Dentre as hipóteses para o diagnóstico 
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Buracos múltiplos gonio,sinéquias (++++) 
e progressivos 

Atrofia discreta gonlo-sinéquias <+++) ou <++) 
do estrorna 

Lesões nodulares gonlo-sinéquias <+++) ou <++) 
ou planas 

diferencial, seria útil, que se considerasse: 

1 .0) Anomalias do desenvolvimento do seg
mento anterior 
a )  Embriotoxon posterior 
b) Anomalia de Axenfeld 
c) Anomalia de Rieger 
d) Ceratocone posterior 
e) Anomalia de Peters 

2 .°) Iridosquise 
3.°) Distrofia polimorfa posterior 
4.°) Distrofia de Fuchs 

O tratamento da síndrome Endotélio
Irido-Corneana, tem por objetivo combater 
o edema de córnea ( quando presente e im
portante) ,  e o glaucoma secundário. Inicial
mente, deve ser tentado o uso de drogas clás
sicas anti-glaucomatosas, lembrando, que 
nem sempre, há resolução de um edema cor· 
neano na presença de uma pressão intra ocu
lar· controlada. Quando o tratamento clínico 
for insuficiente, estará indicado o tratamen-
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to clrurgico, sendo a operação filtrante, o 
procedimento de escolha. A ceratoplastia pe· 
netrante tem apresentado algum sucesso nes
tes casos. 

Considerando as dificuldades encontra
das no controle da pressão intraocular, em 
fase adiantadas da síndrome E.I.C., pode-se 
dizer que o seu prognóstico, em relação à 
acuidade visual. é reservado_ 

Finalmente valeria lembrar a dificuldade 
encontrada na caracterização de alguns ca
sos dentro da síndrome, tal a variação da in
tensidade dos sintomas e sinais, que apre
sentam. 
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Glaucoma facogênico · 

José Carlos Eudes Carani * *  
Podemos conceituar o glaucoma facogê

nico como sendo um glaucoma secundário, 
instalado num olho com ângulo aberto ou 
fechado, em cuja génese participa um cris
talino modificado seja em sua forma, posi
ção, volume ou estrutura. 

As alterações cristalineanas ligadas ao 
formato se manifestam na micro-esferofa· 
quia; as de posição estão compreendidas nos 
casos classificados como "ectopia lentis". 
Nas alterações de volume temos o glaucoma 
desencadeado por um cristalino intumescente e, nas de estrutura, o glaucoma é precipi
tado por alterações ligadas em última ins
tância às proteinas cristalineanas. 

Julgamos importante a compreensão do 
mecanismo envolvido nas situações de blo
queio pupilar, que é, exceções feitas aos glau
comas facolítico e faco-anafilático, o fato r 
desencadeante dos demais glaucomas faco
gênicos. 

Bloqueio pupilar relativo: o humor aquo
so, para passar da câmara posterior à ante
rior, deve vencer uma certa resistência re
presentada pelo arco de cantata entre a íris 
e a superfície anterior do cristalino. 

Esta superfície de cantata é influencia
da, em condições normais, pela profundida
de da cãmara anterior (C.A.) e pelos movi
mentos da excursão iriana, a midríase e a 
miose. 

Quant.o maior for essa superfície de con· 
tato, maior será a pressão na câmara poste
rior ( C.PJ necessária para vencer essa re
sistência iridocristalineana. 

Nas situações de média midriase, insta
ladas em olhos com C.A. rasa, a superfície 

de cantata iridocristalineana, apesar de me
nor, mantém ainda um bloqueio pupilar re
lativo suficiente para provocar o aumento 
da pressão na C.P. que, atuando agora con
tra uma íris frouxa próxima à sua raiz, vai 
empurrá-la contra o trabeculado córneo-es
cleral, obstruindo a drenagem do humor 
aquoso e precipitando assim um quadro de 
glaucoma agudo. 

Bloqueio pupilar propriamente dito: há 
situações onde o cristalino imerge contra a 
abertura pupilar, obstruindo a passagem do 
humor aquoso da C.P. para a C.A .. A pressão 
da C.P. eleva-se, deslocando o diafragma iri
docristalineano como um todo para a frente 
ao mesmo tempo em que, a íris, abaulada 
em sua periferia ( iris bombé) ,  lança-se con
tra a parede externa do seio camerular, im
pedindo a drenagem por esta via. 

O bloqueio pupilar ocorre igualmente 
quando a passagem do aquoso através da 
area pupilar é obstada pela presença de 
cristalino luxado e corpo vítreo abaulado, co
mo acontece nas luxações traumáticas ou 
ainda pela presença do humor vítreo funcio
nando como uma " rolha" na abertura pupi
lar. 

GLAUCOMA FACOGENICO SEM BLOQUEIO 
PUPILAR 

Glaucoma facolítico: há saída de proteí · 
na cristalineana através de uma cápsula ín
tegra, porém permeável, ou com pequenas 
roturas, que desencadeia a reação do orga
nismo através dos macrófagos que fagoci 
tam essa "proteína estranha". As proteinas 

• Aula proferida no 1 .0 Curso de Reciclagem (>m Glaucoma da F.M.U.S.P. dezembro 1983_ 
Médico Assistente da Cl!nlca Oftalmológica do Hospital das Cl!nlcas da F.M.U.S.P. 
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