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Introdução
Os implantes de drenagem para glaucoma são dispositivos compostos por um
longo tubo de silicone posicionado tipicamente na câmara anterior (em casos
específicos, no sulco ciliar ou cavidade vítrea), com extensão até um prato distal.
Os diferentes modelos de implantes apresentam pratos com formato e área
distintos. O controle pressórico está relacionado à capacidade de drenagem do
humor aquoso, que, por sua vez, resulta de uma relação entre resistência ao
fluxo do líquido pelo tubo, resistência da cápsula fibrosa que se forma ao redor
do prato e área do prato.
Indicações
As indicações clássicas para o uso dos implantes são:
• Falência de trabeculectomia;
• Fibrose conjuntival extensa;
• Glaucoma neovascular;
• Situações em que a trabeculectomia tem grande chance de falência.
O uso dos implantes de drenagem para glaucoma, como opção cirúrgica primária,
tem aumentado, sob a justificativa de menor frequência de complicações
precoces, pós-operatório imediato menos trabalhoso e maior facilidade
técnica.1-4 Convém ressaltar, contudo, que a manipulação cirúrgica da conjuntiva
para a colocação do dispositivo de drenagem pode inviabilizar a realização de
uma trabeculectomia a posteriori, no caso de falência do implante. Além disso,
no caso de falência da trabeculectomia, a despeito da tentativa de recuperá-la
com laser goniopuntura5 ou agulhamento, outra trabeculectomia pode ser
tentada, e a colocação do implante ainda é viável
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Tipos de implante de drenagem para glaucoma:
Os implantes podem ser classificados em valvulados e não valvulados. Os
valvulados (Ahmed FP-7, de silicone, e Ahmed S2, de polipropileno), permitem
filtração imediata para o espaço subconjuntival, com imediata redução da
pressão intraocular, ao contrário dos não-valvulados, que necessitam de sutura
para restrição ao fluxo.
Desvantagens dos modelos valvulados incluem:
- Mal funcionamento da válvula, ora causando hipotonia, ora não abrindo o
suficiente com consequente manutenção de pressões elevadas;
- Fusão tardia das lâminas que compõem a válvula e consequente
comprometimento da filtração;
- Prato mais espesso e com irregularidades em sua superfície, o que dificulta a
colocação em olhos com pouca conjuntiva disponível e excessiva tensão
conjuntival com maior risco de extrusão do implante;
- Espessamento da cápsula ao redor do implante, com consequente redução da
filtração, em decorrência da passagem de elevados níveis de substâncias próinflamatórias para o prato.6,7
Os implantes não valvulados evitam que elevados níveis de TGβ e PGE2,
substâncias pró-inflamatórias associadas a maior espessamento da cápsula ao
redor do implante,6,7 atinjam a placa precocemente, por necessitarem de sutura
para restrição do fluxo com fio absorvível. A pressão intraocular, contudo, tende
a permanecer elevada até a absorção deste fio, o que pode ser minimizado
através de uma fenestração do tubo com agulha do fio de nylon 10-0 ou do vicryl
7-0, anterior à sutura, por onde haverá escoamento do aquoso até que o fio seja
absorvido (ao redor de 5 semanas), e o fluxo de aquoso atinja a placa.
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Existem, no mercado brasileiro, 3 implantes comercialmente disponíveis, com as
seguintes características:

A despeito de diferentes critérios de sucesso e tempo de seguimento, as taxas
de sucesso descritas na literatura são semelhantes para os três modelos. 6-12
As complicações, de forma geral, encontradas em diferentes estudos
envolvendo implantes de Ahmed e Baerveldt incluem: efusão ou hemorragia
subcoroidea, problemas de motilidade ocular extrínseca, descompensação
corenana, endoftalmite. O implante de Susanna tem apenas um estudo
realizado,12 sendo as seguintes principais complicações descritas: 2 casos (3.44%)
erosão sub conjuntival e 2 casos de hipotonia tardia (3.44%).

Susanna

Baerveldt

Ahmed

*Os implantes de drenagem aqui descritos e ilustrados apresentam registro
perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)
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Potenciais vantagens do implante de Susanna sobre os dispositivos de Ahmed e
Baerveldt incluem: possibilidade de ser posicionado dobrado, através de menor
abertura conjuntival, menor manipulação conjuntival com consequente redução
de reação inflamatória, fixação a 5-6 mm do limbo, túnel escleral confeccionado
com agulha mais delicada (26,5G), menor probabilidade de extrusão do tubo e
placa (tubo com 530 micra de diâmetro e prato com 0,5 mm de espessura),
menor chance de toque no endotélio, íris e cristalino, prato pode ser
customizado (cortado) de acordo com espaço subconjuntival disponível,
incluindo pacientes com explantes esclerais e conjuntivas fibróticas, sem
necessidade de preenchimento da
Cirurgia de implante de drenagem
câmara anterior com substancias
viscoelásticas ou ar.
Técnica cirúrgica
Realiza-se uma abertura conjuntival
suficiente para a exposição do leito
onde será fixado o implante. O
implante de Baerveldt, pelo seu
formato, deve ser colocado sob
os músculos retos, enquanto que
os de Ahmed e Susanna devem
ser fixados entre os músculos. Os
três implantes deverão ser
colocados preferencialmente no
quadrante temporal superior,
abaixo do tenon e conjuntiva. Os
quadrantes inferiores podem ser
considerados,
na
ausência
de
condições
técnicas
para
o
posicionamento superior e, neste caso,
preferencialmente o nasal inferior por
ser esteticamente mais aceitável e
devido à menor chance de interferir
com o musculo obliquo inferior.

Imagens cedidas por Dr. Homero G. Almeida
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Todos implantes devem ser inspecionados antes de implantados. O dispositivo
de drenagem de Ahmed deve ter válvula aberta através da canalização do tubo
com agulha de insulina ou com cânula 30 G e irrigação forçada de BSS (prime). A
mesma técnica deve ser realizada em implantes não valvulados, com o intuito
de verificar se o lúmen dos mesmos não apresenta oclusões.
O prato do implante é fixado à esclera através de orifícios próprios localizados a
aproximadamente 5mm a 6 mm do limbo no caso do implante de Susanna (por
apresentar "pés" para fixação que avançam 4 mm em extensão anterior) a 8-10
mm do limbo no caso dos implantes de Ahmed e Baerveldt. Assim, o corpo do
implante vai se situar entre 8mm e 10mm do limbo.
O tubo é cortado de forma biselada de forma que 2mm a 3mm do mesmo fique
dentro da câmara anterior. O bisel deve ficar voltado anteriormente, com ângulo
aproximado de 30 graus. É feito um túnel escleral de aproximadamente 1,5mm
a 3mm com uma agulha 26,5 G no caso do implante de Susanna (por ter um tubo
mais fino) ou com agulha 23G nos demais modelos. Esta tunelização deve ser
feita com a penetração da agulha paralela e mais próxima à íris, a fim de se
reduzir o risco de descompensação corneana por perda endotelial crônica.
O tubo será inserido na câmara anterior através deste túnel escleral. Nos casos
dos implantes Ahmed ou Baerveldt, que têm um tubo com maior diâmetro (com
consequente maior saída de líquido da câmara anterior), recomenda-se
preenchimento da câmara com ar, BSS ou substância viscoelástica. Recomendase que o tubo seja recoberto com manchão de esclera preservada ao longo de
todo o seu trajeto.
Nos implantes não valvulados, o fluxo do aquoso através do tubo deve ser
inicialmente restrito através de uma oclusão completa do tubo, feita com uma
sutura com fio absorvível (Vicryl 7-0) próximo à borda anterior do prato.
Fenestrações anteriores a esta sutura podem ser realizadas com as agulhas já
mencionadas para permitir saída do humor aquoso até que ocorra a absorção e
abertura espontânea desta sutura de contenção. Esta sutura deve ser
posicionada de forma a ficar visível para eventual necessidade de lise com laser
de argônio ao longo do acompanhamento pósoperatório. Nestes casos é útil a
utilização da lente Blumenthal.
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Após fixação do tubo com nylon 9-0 ou seda 8-zeros e cobertura do manchão de
esclera, fixado com vicryl 7-0, a conjuntiva é reposicionada e suturada de forma
a cobrir todo o implante de drenagem.
No período pós-operatório, colírios hipotensores deverão ser mantidos de
acordo com o nível pressórico obtido. Além disso, alguns estudos sugerem que
o uso de supressores de humor aquoso no pós-operatório precoce levar a melhor
filtração do aquoso em longo prazo por reduzir mediadores inflamatórios ao
redor do prato, bem como diminuir a pressão hidrostática exercida sobre a
cápsula fibrótica.13-15
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1. Implantes não valvulados, com
sutura temporária de restrição, têm
menor concentração de fatores
pró-inflamatórios, o que
proporciona uma cápsula mais fina
e permeável.
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2. O tratamento precoce da fase
hipertensiva do dispositivo de
drenagem valvulado tipo Ahmed
pode melhorar o resultado em
termos de redução da pressão
intraocular, taxa de sucesso e fase
hipertensiva.
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3. A restrição temporária ao fluxo é
necessária nos implantes não
valvulados, e pode ser necessária
também nos implantes valvulados.
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4. Não há indicação para o uso de
antimetabólitos na cirurgia dos
implantes de drenagem.
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5. A eficácia dos implantes de
drenagem, valvulados ou não, é
semelhante.
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6. Os implantes de drenagem para
glaucoma podem ser utilizados
como opção primária em casos de
glaucoma com pressão não
controlada clinicamente.
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