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Capítulo 10 

PROCEDIMENTOS 

CICLODESTRUTIVOS 
Coordenadores: Francisco Eduardo Lopes de Lima e Leopoldo Magacho dos 

Santos 

Auxiliares: Clarice Freire Dayrell de Souza, Giovanni Nicola Umberto Italiano 

Colombini, Paulo Eduardo Casarin Comegno e Rodrigo Antonio Brant Fernandes 

Introdução 

Os procedimentos ciclodestrutivos reduzem a pressão intraocular (PIO) pela 

diminuição da produção do humor aquoso ao realizar a ablação definitiva dos 

processos ciliares.  

Apesar de tradicionalmente indicados nos casos de glaucomas refratários e com 

prognóstico visual reservado, estudos recentes tem demonstrado eficácia em 

olhos com boa acuidade visual e no uso como procedimento primário. Estudos 

recentes indicam um aumento no emprego das técnicas de ciclofotocoagulação, 
1,2 principalmente aquelas associadas à facoemulsificação. 3,4  

Ciclocrioterapia 

A ciclocrioterapia ainda é ocasionalmente utilizada, principalmente devido ao 

menor custo em relação à ciclofotocoagulação. É indicada para olhos com baixa 

visão e refratários a terapia clínica máxima e/ou outros procedimentos cirúrgicos, 

além de olhos dolorosos sem percepção luminosa.  

As principais complicações são iridociclite, hifema, hipotonia, phthisis bulbi e 

redução da acuidade visual, principalmente devido inflamação e/ou edema 

macular cistóide. 

Ciclofotocoagulação transescleral  

Pode ser realizada com Nd:YAG laser ou com laser diodo, e indicada em olhos 

com reservado prognóstico visual, e também com bom potencial visual onde a 

cirurgia fistulizante não é indicada. 
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O Nd:YAG laser atravessa a esclera por dispersão, com absorção relativamente 

baixa, podendo ser liberado por sistema de não contato com lâmpada de fenda 

ou sonda de contato com fibra óptica.  Já o laser diodo, tem menor transmissão 

escleral, mas possui maior absorção pela melanina uveal, permitindo o uso de 

50% menos energia que o Nd: YAG laser, sendo o laser mais utilizado no nosso 

meio. Estudos comparando a CFT com a crioterapia, indicam melhor preservação 

da visão com o laser diodo.  

Na CFT com semicondutor de laser 

diodo, é utilizada sonda específica G-

probe, com tratamento em três 

quadrantes (270°) no máximo.  

Deve-se poupar as regiões de 3 e 9 

horas evitando atingir os artérias e 

nervos ciliares longos. Em pacientes 

com bom prognóstico visual ou no 

tratamento primário, pode ser feita 

aplicação em menos de 270°.  

Os procedimentos pós-operatórios e as 

complicações são os mesmos da 

ciclocrioterapia, embora geralmente 

com menor incidência e severidade.  

Ciclofotocoagulação endoscópica com laser diodo 

Realizada com observação direta dos processos ciliares em monitor de vídeo, 

através de um semicondutor de laser de diodo acoplado a um microendoscópio. 

Pode ser realizada em combinação com a facoemulsificação por meio do saco 

capsular ou através da pars plana em olhos pseudofácicos.  

 

Posicionamento da G-Probe durante 

a Ciclofotocoagulação transescleral 

Imagens cedidas por Dr. Francisco Lima 
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O laser é aplicado de modo contínuo até produzir o branqueamento e 

encolhimento dos processos ciliares. São tratados cerca de 200° a 240° contínuos 

do corpo ciliar e uma depressão escleral auxilia na execução do procedimento.  

Estudos sobre Ciclofotocoagulação endoscópica com laser diodo em glaucomas 

refratários relatam eficácia semelhante aos implantes de drenagem, entretanto, 

com menos complicações. 5,6 

  

 

Imagem 21 

Sonda de endoscopia ocular e 

microendoscópio 

Imagens cedidas por Dr. Francisco Lima 

 

 

Processos ciliares antes e após a Ciclofotocoagulação transescleral 

Imagens cedidas por Dr. Francisco Lima 
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Ciclofotocoagulação transescleral micro pulsada  

O feixe contínuo de laser diodo é aplicado com uma sonda de contato específica, 

ciclofotocoagulação transescleral micro pulsada, repartido por pequenos 

intervalos em uma série de pulsos de baixa energia, o que permite que o tecido 

atingido resfrie entre os pulsos. Os ciclos são de 0,5 ms funcionando e 1,1 ms em 

repouso. Isso, além de minimizar o dano termal causado aos tecidos adjacentes 

aos processos ciliares, possivelmente aumenta os espaços intercelulares na 

região supra coroidal, com consequente aumento do fluxo úveo-escleral.   

Resultados iniciais indicam redução da pressão intraocular semelhante à técnica 

tradicional de laser contínuo (30%-40%), mas com menor taxa de complicações, 

até ausência de hipotonia prolongada. 7 

Aparentemente é passível de repetição, além de ser uma opção para olhos em 

fases mais iniciais ou como tratamento primário de glaucoma. 
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2. A ciclofotocoagulação
transescleral com laser micro-

pulsado é uma técnica promissora
devido promover menor dano

tecidual do que a
ciclofotocoagulação transescleral

com laser em modo contínuo.
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3. As taxas de perda de visão,
hipotonia e phitisis são menores

com o uso da ciclofotocoagulação
endoscópica em relação à

ciclofotocoagulação transescleral.

Abstenção: 43% 

Abstenção: 36% 

23,0%
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1. Dos procedimentos
ciclodestrutivos, a ciclocrioterapia
apresenta a menor seletividade,

devendo ser utilizada após a
falência de outros procedimentos
ciclodestrutivos mais seletivos, ou
quando da impossibilidade do uso

destes.
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4. Geralmente, os procedimentos
ciclodestrutivos resultam em níveis
de pressão intraocular superiores

àqueles alcançados com a
trabeculectomia, e sua indicação

para pacientes com glaucoma
avançado deve ser cuidadosamente

avaliada.
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5. A ciclofotocoagulação
transescleral e a

ciclofotocoagulação endoscópica
podem ser empregadas em olhos

com bom prognóstico visual.
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6. A ciclofotocoagulação
endoscópica pode ser realizava

pela via limbo quando associada à
cirurgia de catarata (incisão clear
cornea) e em olhos afácicos, ou

por via pars plana (esclerotomia a
3,5/4 mm posterior ao limbo) em
pacientes pseudofácicos, nunca

6. A ciclofotocoagulação 
endoscópica pode ser realizava 
pela via limbo quando associada 
à cirurgia de catarata (incisão 
clear cornea) e em olhos 
afácicos, ou por via pars plana 
(esclerotomia a 3,5/4 mm 
posterior ao limbo) em pacientes 
pseudofácicos, nunca em 
pacientes fácicos.

Abstenção: 35% 

Abstenção: 42% 
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7. Há a possibilidade do emprego
da ciclofotocoagulacao em casos

selecionados como alternativa
cirúrgica primária para o
tratamento do glaucoma.
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8. Nos pacientes com glaucoma
neovascular com qualquer visão e
meios transparentes, a indicação

de procedimentos ciclodestrutivos
e panfotocoagulação retiniana,

pode ser acompanhada de injeção
intra-vítrea de anti-VEGF.

Abstenção: 22% 

Abstenção: 27% 


