
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. 

ARg. BRAS. OFTAL. 
47(2) , 1984 89 



de alto peso molecular, que são liberadas, e 
os macrófagos ingurgitados, obstruem a dre
nagem do humor aquoso ao se depositarem 
ao nível do trabeculado. 

Glaucoma por liberação de restos crista
lineanos: no assim chamado "lens particle 
glaucoma", ocorrendo após uma facectomia 
extra-capsular ou após ferimentos perfuran
tes com lesão do cristalino, haveria obstru
ção do trabeculado pelos restos cristalinea
nos_ 

Glaucoma faco-anafilático: bastante raro. 
O quadro é iniciado por uma resposta imu
nológica, envolvendo um periodo latente ou 
prévia sensibilização às proteinas cristalinea
nas que seriam liberadas após rupturas trau
máticas ou cirúrgicas do cristalino. Entre 
os vários mecanismos possiveis, não se sa
be qual seria o mais importante para desen· 
cadear o glaucoma. 

GLAUCOMA FACOGll::NICO COM BLOQUEIO 
PUPILAR 

Na "ectopia lentis", os olhos apresentam 
a zônula congenitamente enfraquecida e frou
xa, estirada ou rota, como se observa na sín
drome de Marfan, Homocistinúria, Síndro
me de Weill-Marchesani e na Ectopia congê
nita do cristalino. 

Esses pacientes sofrem de distúrbios vi
suais, como: miopia lenticular, astigmatismo 
lenticular, alterações da acomodação, diplo
pia monocular. Episódios repetidos e autoli
mitados de glaucoma podem resultar, nesses 
pacientes, na formação de extensas goniosi. 
néquias e aumento permanente da pressão 
in tra-ocular. 

Constituem sinais importantes na ecto· 
pia do cristalino, a iridodonese e a dispari
dade na profundidade da C.A. Lembramos 
que a ectopia além da forma congênita, po
de ser espontânea ou traumática, constituin
do-se esta última a mais comumente observa
da. 

Observam-se ectopias do cristalino, es
pontaneamente, em olhos com: catarata ma
dura ou hipermadura, alta miopia, uveíte, 
buftalmo e megalocórnea. 

Consideramos de grande importância 
lembrar que no glaucoma instalado num 
olho com micro-esferofaquia (Weil-Marchesa
ni) ,  temos um cristalino esférico e antenori
zado, obstruindo a passagem do humor aquo
so (bloqueio pupilar) .  O uso de mióticos 
nessa situação, piora o quadro de glaucoma 
( " inverse glaucoma") .  

Ao provocarmos miose, aumentamos a 
área de contato iridocristalineana, ao mes
mo tempo em que a contração do músculo 
ciliar e o conseqüente afrouxamento da zô
nula, anteriorizam ainda mais o cristalino 
agravando o quadro inicial. 
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GLAUCOMA FAGOGll::NICO - NoçÕES DE 
TRATAMENTO CIRÚRGICO 

Glaucoma por intumescência do cristalino: 

A remoção do cristalino é curativa nos 
casos em que não há formação de sinéquias 
anteriores extensas e permanentes. 

A cirurgia indicada éa extração intracap
sular do cristalino associada à iridectomia 
em setor. 

Glaucoma facolítico: 

A extração do cristalino é curativa. 

Glaucoma desencadeado por partículas cris
taUneanas - "lens particle glaucoma" 

Proceder à irrigação e aspiração de mas
sas na C.A .. 

Glaucoma por bloqueio pupilar na microes
ferofaquia 

A lridotomia ou iridectomia com laser 
apresenta a grande vantagem de não se pre. 
cisar entrar na C.A . .. 

Falhando a terapêutica anterior, proce: 
de-se à iridectomia periférica. O olho con· 
tralateral deve merecer iridectomia profilác 
tica. 

Glaucoma com luxação e subluxação do cris
talino 

Considerando-se a aIta incidência de 
complicações (perda vítrea e suas conseqüên. 
cias) na extração de um cristalino luxado ou 
sub-Iuxaào, deve-se agir sempre com muita 
moderação ante uma possibilidade cirúrgica. 
Consideremos algumas situações: 
a - cristalino luxado no vítreo: remoção 

quando se instala um glaucoma facoH· 
tico. 

b - cristalino na C.A.: requer uma terapêuê 
tica de urgência. Um cristalino na C.A. 
se opacifica ou pode levar à descompen· 
sação endotelial. 
Tentar com medidas não invasivas repor 
o cristalino na câmara posterior, pro· 
ceder à iridectomia por laser e manter 
o olho sob miose. 

c - cristalino sub·luxado: tentar a melhor 
correção óptica sempre que possível. 

Critérios para rl'moção do cristalino: 

1 .  catarata bloqueando o eixo visual, prin. 
cipalmente se o paciente é monocular. 

2 .  acentuada queda d e  acuidade visual " não 
melhorada com lentes ou com midríase. 

3 .  glaucoma facolítico. 
4 .  glaucoma por bloqueio pupilar não res· 

pondendo ao tratamento conservador. 
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5 .  cristalino na C.A. que não responde às 
medidas conservadoras, QU que se apre
senta opacificado ou aderente à córnea. 

6 .  necessidade de uma visualização adequa
da na presença de descolamento de reti
na. 
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Caso cUnico - discussão 

Dr. Mauricio Eliezer Neto 

Paciente. M.P.V., 49 anos, fem., branca, 
costureira. 

História: Procurou esta clínica, em Abril 
de 1975, queixando-se de dor e turvação de 
visão em OE. Início de sintomatologia em 
Abril de 1974, quando os fenômenos !logís
ticos e queda funcional foram mais aceno 
tuados. Foi atendida em outro serviço, seno 
do submetida a uma cirurgia filtrante ( Iri· 
dencleise) ,  dois meses após a crise. 

Nos antecedentes pessoais e familiares, 
nada digno de nota. 

Primeira consulta: 
AV. ( c/c) - OD 20/20 - OE 20/25 
Bio: CA. estreita em AO O,6mm) e bo

lha conjuntival filtrante às 12 hs. em OE. 
Gonio: em AO presença de goniosinéquias 

em 360u e coloboma cirúrgico na íris às 12 hs. 
PIO (mmHg) :  OD = 10 ( P . 2 %  4X) 

OE = 22 ( P.2% 4X) . 
F.O. e C.V. sem alterações. 

Evolução Olho Esquerdo: 
Apresentou. evolução dramática. Uma 

semana após a L" consulta, procurou o hos
pital com fortes dores e queda acentuada de 
AV. Ao exame, atalamia com PIO = 45mmHg. 
Foi feito o diagnóstico de bloqueio ciliar e o 
tratamento clínico não teve sucesso . O tra
tamento cirúrgico foi tentado por duas vezes 
como medida heróica, sem resultado. Em 
quatro meses houve perda funcional total e 
posteriormente, Phitisis Bulbi. 

ARQ. BRAS. OFl'AL. 
47(2), 1984 

Evolução Olho Direito: 
Um mês após a perda funcional de OE, 

apresentou crise aguda neste olho, Foi indi
r.:ado uma iridectomia periférica e a pacien
te permaneceu controlada até maio de 1979, 
quando se iniciaram crises subentrantes de 
hipertensão ocular. Foi-se introduzido o tra
tamento clínico com beta-bloqueadores, diu
l'éticos osmóticos e também cicloplégicos, ba
seados na evolução OE. O uso de cicloplégicos 
trazia conforto a paciente com melhora da 
PIO. Pela posição de trabalho, fazendo bor
dados, a paciente realizava um "teste de Pro· 
ne Position", o que ficava bem caracterizado 
pela ocorrência das crises após longas jorna
das de trabalho. Apesar de esclarecida quan
to ao problema a paciente continuou na pro
fissão e as crises levaram à formação de si
néquias em todo o ângulo, escavando também 
o nervo óptico ( 0,5 X 0,5 ) .  Iniciou-se uma iri
doplastia com Laser, sem sucesso. Foi realiza
da a biometria ocular em 80 e 82, revelando 
valores semelhantes: um diâmetro ântero 
posterior pequeno, em torno de 20.5mm, mas 
não revelou aumento do cristalino ou da câ
mara vítrea, o que poderia estar levando as 
crises. 

Exame atual (Nov-83 ). 

AV em OD ( olho único) -20/40 com cor· 
reção. Na bio. observamos uma iridectomia 
patente, seclusão pupilar e sinais do Laser 
na íris. Cristalino - Com opacificação mode-
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