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Capítulo 9 

CIRURGIAS COMBINADAS 

GLAUCOMA E CATARATA 
Coordenadores: Homero Gusmão de Almeida e Sebastião Cronemberger 

Sobrinho 

Auxiliares: Cristiano Caixeta Umbelino, Fabio Nishimura Kanadani, José Garone 

Lopes Filho, Juscelino Kubitschek de Oliveira, Marcelo Mendonça do 

Nascimento e Roberto Pedrosa Galvão Filho. 

Introdução 

Com o progressivo aumento da expectativa de vida, a ocorrência simultânea de 

glaucoma e catarata, duas entidades relacionadas com o processo de 

envelhecimento, é cada vez mais frequente. Frente a um paciente glaucomatoso 

que tem a sua visão adicionalmente comprometida pelo aparecimento de 

catarata, existem quatro caminhos a percorrer: 

· Operar apenas a catarata.  

· Operar a catarata e o glaucoma simultaneamente. 

· Operar primeiro a catarata e depois o glaucoma. 

· Operar primeiro o glaucoma e depois a catarata. 

Operar apenas a Catarata 

Alguns autores proclamam que, muitas vezes, é possível obter queda 

significativa da pressão intraocular em olhos glaucomatosos, apenas com a 

facectomia 

O resultado tensional dos pacientes glaucomatosos submetidos à facectomia 

com implante de lente intraocular parece ser satisfatório. No entanto, há sempre 

a possibilidade de agravamento do grau de controle da pressão intraocular em 

um número não desprezível de olhos.  

Hoje, com a descoberta de novas drogas, ampliando o arsenal terapêutico de 

glaucoma e o aperfeiçoamento da técnica de extração da catarata, há maior 

tendência a se operar apenas a catarata. A facoemulsificação com incisão em 
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córnea clara mantém intocada a conjuntiva, favorecendo o sucesso de uma 

cirurgia filtrante que eventualmente venha a ser necessária. 

Operar o glaucoma e a catarata simultaneamente 

Dois avanços significativos forjaram o atual estádio de desenvolvimento técnico 

da cirurgia combinada no tratamento da catarata e de glaucoma. Primeiro, a 

trabeculectomia, que se tornou a cirurgia filtrante de escolha no tratamento de 

glaucoma, com baixa incidência de complicações. Mesmo quando é realizada 

simultaneamente com a extração da catarata, é excepcional a ocorrência de 

atalamia, que seria desastrosa na presença de uma lente intraocular. Segundo, 

o desenvolvimento atual da facoemulsificação, que substituiu a técnica 

extracapsular para a extração de catarata, e as incisões pequenas são um avanço 

significativo e definitivo.  

Diversos trabalhos de facoemulsificação associada à trabeculectomia têm sido 

publicados, e alguns sugerem que o grau de controle tensional é melhor com as 

técnicas que utilizam incisões pequenas. É indiscutível também que a 

recuperação visual é mais rápida, e a incidência de complicações menor. 

Existe alguma controvérsia, 

mas parece não haver dúvida 

de que o controle da pressão 

intraocular é mais pobre nas 

cirurgias combinadas que na 

trabeculectomia isolada. Com a 

utilização de mitomicina C nas 

cirurgias combinadas parece ocorrer 

substancial melhora no controle da 

pressão intraocular. Jampel e cols., 

em minuciosa revisão baseada em 

evidência da literatura, concluem 

que a utilização de mitomicina, e 

não de 5-fluorouracil, oferece melhor controle da pressão intraocular nas 

cirurgias combinadas de facoemulsificação e trabeculectomia  

Imagem 20 

Imagem cedida por Dr. Carlos Akira Omi 

 

Cirurgia combinada de implante de válvula 

de Ahmed e fixação de lente intraocular 
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A técnica de preferência para facotrabeculectomia incorpora todos os avanços 

recentes que ocorreram na técnica cirúrgica da extração de catarata e utiliza a 

mitomicina-C para modular a cicatrização da filtração: facoemulsificação 

associada à trabeculectomia em incisões separadas. 

O pós-operatório requer especial atenção para administrar-se o funcionamento 

da fístula, já desde o primeiro dia. Se não há nenhum sinal de drenagem pela 

trabeculectomia pode-se realizar leve massagem digital. Na grande maioria dos 

casos esta manobra estimula a formação da fístula e formação da bolsa 

conjuntival. Se o olho resiste à massagem, deve-se realizar a gonioscopia para 

avaliar-se as causas da obstrução à drenagem. Se a abertura interna da 

trabeculectomia apresenta-se livre e não há drenagem espontânea, já no quarto 

ou quinto dia pode-se pensar em liberação do ponto do retalho escleral com 

laser de argônio. 

O resultado pressórico da técnica de facoemulsificação e trabeculectomia com 

incisões separadas parece ser superior à facotrabeculectomia em incisão única. 

Vemos várias vantagens na utilização de incisões separadas. Primeiro, a incisão 

em córnea clara oferece mais vantagens técnicas na facoemulsificação: menor 

tempo cirúrgico, melhor acesso à câmara anterior etc.   

Os resultados de estudos prospectivos comparando a facoemulsificação 

associada à esclerectomia profunda e associada à trabeculectomia mostram 

índices de sucessos semelhantes.  

Trabeculectomia é a técnica preferida para a fistulação nas cirurgias combinadas. 

No entanto, publicações recentes têm explorado novas alternativas como a 

viscocanalostomia e a esclerectomia profunda não penetrante. Diversos 

modelos de MIGS tem sido associados à facoemulsificação para o tratamento 

combinado de catarata e glaucoma. 

A indicação de cirurgia combinada é nítida quando a baixa visual pela catarata é 

significativa e a pressão intraocular não está em níveis adequados, apesar da 

medicação máxima tolerada pelo paciente. Em outras circunstâncias, a cirurgia 

combinada pode ser ditada primariamente ou pela catarata, ou pelo glaucoma. 

Num certo momento, há indicação para a cirurgia de catarata (por exemplo: 

acuidade visual de 20/40 ou pior), mas a pressão intraocular está controlada. 
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Pode-se optar apenas pela facectomia com implante de lente intraocular se a 

pressão intraocular exibe fácil controle com apenas um tipo de colírio. Mas se a 

medicação já é a máxima tolerada pelo paciente, apenas a extração da catarata 

com implante pode agravar o grau de controle da pressão e, então, a melhor 

opção será acrescentar-se a trabeculectomia à técnica cirúrgica. Também, se o 

glaucoma é muito avançado pode-se optar pela cirurgia combinada, mesmo que 

a pressão esteja bem controlada.  

Em outro momento, a indicação de cirurgia é nítida para o glaucoma, pela 

ausência de controle tensional. Pode-se, nesta circunstância, optar pelo 

procedimento combinado mesmo quando o comprometimento da acuidade 

visual pela catarata ainda não é grande (por exemplo: 20/25), pois sabe-se que 

haverá, na maioria dos casos, agravamento da catarata após a cirurgia filtrante. 

Estratégia geral de decisão 

Fluxograma cedido por Dr. Homero G. Almeida 
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1. A cirurgia combinada
(facotrabeculectomia) está

indicada quando a baixa visual
pela catarata é significativa e a

pressão intraocular não está em
níveis adequados, apesar da

medicação máxima tolerada pelo
paciente.
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2. Se o glaucoma é muito
avançado, pode-se optar pela

cirurgia combinada, mesmo que a
pressão intraocular esteja bem

controlada pelo tratamento…
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3. Pode-se optar apenas pela
facectomia com implante de lente
intraocular se o glaucoma não for
avançado e a pressão intraocular

exibir fácil controle com o
tratamento clínico.
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4. A utilização de mitomicina-C na
cirurgia combinada melhora

substancialmente o controle da
pressão intraocular.
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5. O resultado pressórico da
técnica de facoemulsificação e
trabeculectomia com incisões

separadas parece ser superior à
facotrabeculectomia em incisão

única.

3%

97%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

6. Deve-se ter em mente que
mesmo os olhos submetidos à

cirurgia combinada podem exibir
picos hipertensivos no período

pós-operatório imediato e aqueles
com glaucoma mais avançado

devem ser estreitamente
monitorados.
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7. Na cirurgia combinada, a incisão
em córnea clara oferece mais

vantagens técnicas na
facoemulsificação: melhor acesso
à câmara anterior e menor tempo

cirúrgico.
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8. Para a cirurgia combinada pode
também ser considerada a

associação da facoemulsificação
com implantação de dispositivos de

drenagem.
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9. Se há indicação de cirurgia para o
glaucoma, pode-se optar pelo

procedimento combinado mesmo
quando o comprometimento da

acuidade visual pela catarata ainda
é discreto , pois sabe-se que haverá,

na maioria dos casos, aceleração…

9. Se há indicação de cirurgia para o
glaucoma, pode-se optar pelo

procedimento combinado mesmo
quando o comprometimento da

acuidade visual pela catarata ainda
é discreto , pois sabe-se que haverá,

na maioria dos casos, aceleração…

9. Se há indicação de cirurgia para 
o glaucoma, pode-se optar pelo 
procedimento combinado mesmo 
quando o comprometimento da 
acuidade visual pela catarata 
ainda é discreto, pois sabe-se que 
haverá, na maioria dos casos, 
aceleração da progressão da 
catarata após a cirurgia filtrante. 


