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Introdução
Cicatrização conjuntival
O princípio das cirurgias anti-glaucomatosas tradicionais como a
trabeculectomia, esclerectomia profunda não penetrante, e os implantes de
drenagem, é a criação de uma fístula para comunicar a câmara anterior com o
espaço subconjuntival. O maior desafio destas cirurgias é a cicatrização
conjuntival, principal fator de insucesso 1, obstruindo a passagem do humor
aquoso.
Para reduzir a cicatrização conjuntival, tanto na trabeculectomia quanto na
esclerectomia profunda não penetrante, são utilizados antimetabólitos. A
substância mais utilizada é a mitomicina-C, na concentração de 0,2 a 0,5 mg/ml.
Há duas formas de aplicação durante a cirurgia: por meio de esponjas embebidas
da droga e colocadas por 1 a 5 minutos sob a Tenon, lavando-se o sítio após a
remoção das esponjas, ou como injeção subtenoniana (0,1 ml) no início da
cirurgia, antes da abertura da conjuntiva .2 Outro antimetabólito é o 5fluorouracil, na concentração de 25 a 50 mg/ml, pouco usado atualmente por
ser menos eficaz do que a mitomicina-C. Apesar da mitomicina-C aumentar a
eficácia da trabeculectomia e da esclerectomia profunda não penetrante, ela
aumenta o risco de complicações³, tais como hipotonia, formação de bolsas finas
e avasculares, levando a vazamentos e infecções (blebite e endoftalmite).
A mitomicina-C também é tóxica para o endotélio corneano, e todo cuidado deve
ser tomado para evitar sua entrada na câmara anterior. Devido a estes riscos,
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outras substâncias têm sido pesquisadas e utilizadas, como o bevacizumabe4,5
(anti-angiogênico) e o Ologen®6 (esponja de colágeno biodegradável), mas,
apesar de reduzirem a cicatrização, sua eficácia ainda é menor do que a da
mitomicina-C. Já nos implantes de drenagem, os estudos mostram que a
mitomicina-c não aumenta a taxa de sucesso 7, portanto, não se usam
antimetabólitos nessas cirurgias.
Os corticoides tópicos são importantes adjuvantes no controle da cicatrização.
As drogas mais utilizadas são a dexametasona e a prednisolona. O uso préoperatório pode melhorar os resultados das cirurgias fistulizantes8, se prescritos
por 1 a 2 semanas antes da cirurgia, 3 a 4X ao dia. O uso pós-operatório é
essencial, principalmente nas primeiras semanas, iniciando-se com doses mais
elevadas (a cada 2 ou 3 horas) e reduzindo-se a dose gradativamente ao longo
das semanas seguintes. Em pacientes fácicos, o uso não deve ultrapassar 2 ou 3
meses, enquanto que, em pacientes pseudofácicos, seu uso pode ser mais
prolongado e a redução mais lenta. Por outro lado, nem o uso oral de
corticóides9 nem o uso de triancinolona subtenoniana ou intracameral
mostraram benefícios10. Alguns cirurgiões suspendem alguns colírios
hipotensores, especialmente os análogos de prostaglandinas, 1 ou 2 semanas
antes da cirurgia, para reduzir a reação inflamatória da conjuntiva e melhorar o
resultado cirúrgico.
Reoperações
A taxa de falência da trabeculectomia e da esclerectomia profunda não
penetrante é de cerca de 20% após um ano, mas aumenta para até 50% após 4
ou 5 anos11. Diante da falência de uma primeira trabeculectomia, desde que o
óstio interno da cirurgia esteja livre, pode ser realizado o agulhamento. Este é
um procedimento no qual se usa o bisel de uma agulha para romper as
aderências ao longo do trajeto da fístula, restabelecendo-se o fluxo do humor
aquoso. Ele pode ser realizado em qualquer momento do pós-operatório, desde
poucas semanas até muitos anos após a cirurgia 12.
Recomenda-se que seja feito no bloco cirúrgico, que propicia melhores
condições de antissepsia, maior segurança anestésica e maior conforto para o
paciente. No entanto, pode ser realizado também na lâmpada de fenda. 13 O
agulhamento sempre deve ser realizado com algum antimetabólito, sendo a
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mitomicina-C a substância mais utilizada, 12-14 na dose de 10 a 40 μg (0,1 ml na
concentração de 0,1 a 0,4 mg/ml). 5-fluorouracil pode ser usado, na dose de 5
mg, mas é menos eficaz do que a MITOMICINA-C15 e geralmente necessita de
reaplicações no pós-operatório. A taxa de sucesso do agulhamento sem
antimetabólito é muito baixa (7%),16 enquanto que com mitomicina-C é de cerca
de 80% após 1 ano12,14 e 70% após 4 anos.14 Há alguns estudos sobre o uso do
bevacizumabe no agulhamento,17 mas a eficácia é menor do que com a
mitomicina-C.
Como a principal causa da falência da trabeculectomia e da esclerectomia
profunda não penetrante é a cicatrização da conjuntiva sobre o retalho escleral, 1
o agulhamento consegue recuperar grande parte das cirurgias quando realizado
neste nível. Às vezes, é necessário introduzir a agulha sob o retalho escleral ou
na câmara anterior, tomando-se o cuidado de não lesar estruturas intraoculares,
principalmente em pacientes fácicos. A presença do Ex-Press® não impede o
agulhamento,18 tomando-se o cuidado para não deslocar o dispositivo durante
o procedimento.
Caso a fístula volte a se fechar, o agulhamento pode ser repetido. Não há um
limite para o número de vezes que ele pode ser realizado em um mesmo sítio,
mas, na maioria das publicações, não passa de três vezes.12,14
A esclerectomia profunda não penetrante também pode ser recuperada através
do agulhamento19, porém, com frequência, o procedimento precisa ser
precedido ou seguido da goniopuntura com Nd:YAG-laser da membrana
trabeculo-Descemet, que é deixada intacta nessa técnica. Evita-se romper a
membrana durante o agulhamento, para evitar o tamponamento da fístula pela
íris, já que não existe uma iridectomia preventiva. No entanto, pode-se realizar
a iridectomia, através de incisão em córnea clara, durante o procedimento.
Caso o agulhamento seja ineficaz, desde que a conjuntiva permita, uma nova
trabeculectomia pode ser realizada em um sítio adjacente à primeira, podendose aumentar a dose, a concentração ou o tempo de exposição à mitomicina-C.
Essa segunda cirurgia também pode ser recuperada pelo agulhamento, se
necessário. Alguns cirurgiões não realizam uma segunda trabeculectomia e
preferem já indicar um implante de drenagem. O TVT Study 20 comparou a
eficácia de uma segunda trabeculectomia com o tubo de Baerveldt e mostrou
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boa eficácia para as duas opções, com resultados discretamente melhores com
o tubo.
A taxa de falência dos implantes de drenagem varia de 4 a 23% após 1 ano e de
30 a 41% após 5 anos, 7,20 sendo que a principal causa é a formação de uma densa
cápsula fibrosa sobre o prato, que impede a passagem do humor aquoso. Há
poucos trabalhos sobre o agulhamento dos implantes, 21 com limitadas
evidências de sucesso. Após a falência de um primeiro tubo, um segundo tubo
pode ser implantado em outro quadrante, mas as chances de falência são
elevadas. Por essa razão, muitos cirurgiões optam por indicar os procedimentos
ciclodestrutivos nesses casos.
A ciclofotocoagulação transescleral ou endoscópica geralmente é indicada após
a falência dos procedimentos fistulizantes (ao menos uma trabeculectomia e um
tubo), apesar do risco de edema macular crônico, atrofia ocular e outras
complicações. Recentemente, com o advento da via endoscópica e do laser
pulsado transescleral, que permitem um melhor controle do procedimento e
menores riscos, essa ordem tem se modificado e as indicações têm se
ampliado.22,23 Alguns cirurgiões já indicam os procedimentos ciclodestrutivos
antes do implante de drenagem ou mesmo da trabeculectomia, principalmente
quando os riscos de uma fístula são elevados (nanoftalmo) ou quando a
realização de uma fístula é difícil ou impossível (presença de óleo de silicone,
explantes de cirurgia vítreo-retiniana ou extensa fibrose conjuntival).
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Recuperação da trabeculectomia com o agulhamento. Aspecto préoperatório de paciente com duas trabeculectomias falidas realizadas há
mais de 10 anos, bolsas planas e pressão intraocular 33 mmHg.

Aspecto 1 dia após o agulhamento, com bolsa filtrante
elevada e pressão intraocular 10 mmHg.
Imagens cedidas por
Dra. Heloísa Maestrini
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1. O preparo da conjuntiva no préoperatório da trabeculectomia
através da suspensão de alguns
colírios hipotensores ou através do
uso de corticoide tópico pode
melhorar o resultado cirúrgico.
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20%

40%

60%

80%

100%

97%
3%

0%

20%

3. Deve-se considerar o aumento da
dose, da concentração ou do tempo
de aplicação da mitomicina-C em
casos de segunda trabeculectomia.
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4. Após a falência de uma primeira
trabeculectomia, tanto uma
segunda trabeculectomia quanto o
implante de drenagem são boas
opções cirúrgicas.

95%
5%

0%

20%

5.Diante da falência de um implante
de drenagem, tanto o agulhamento
quanto a revisão cirúrgica do prato
do implante oferecem poucos
benefícios.
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6. Diante da falência de um
implante de drenagem, sugere-se
proceder a um segundo implante
ou procedimento ciclodestrutivo.
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principalmente
a mitomicina-C,
7. Os antimetabólitos,
são fundamentais
na
principalmente
a mitomicina-C,
são
trabeculectomia,
na esclerectomia
fundamentais na trabeculectomia,
profunda
não penetrante
no
na
esclerectomia
profundaenão
agulhamento.
entanto, não
penetrante
e noNo
agulhamento.
No
5%
estão indicados
nasindicados
cirurgias nas
de
entanto,
não estão
implante
de drenagem,
pois,
cirurgias
de implante
de drenagem,
pois,nestes
nestescasos,
casos,além
alémde
denão
não au
aumentarem a taxa de sucesso,
podem aumentar as complicações
0%
20%
pós-operatórias.

8. Os antimetabólitos estão
frequentemente indicados nas
cirurgias fistulizantes primárias
como a trabeculectomia e não há
evidências de que os
antiangiogênicos possam substituílos ou potencializá-los.
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CONCLUSÃO
Conforme exposto anteriormente, o objetivo deste Consenso não fora de se
estabelecer uma norma rígida de conduta para as determinadas situações e
práticas do manejo cirúrgico de glaucoma. Dessa forma, o material aqui
apresentado cumpre a tarefa de expor a opinião de especialistas justamente em
pontos onde a evidência literarária pode ser complementada pela vivência
médica. Este material deve ser entendido como uma ferramenta de auxílio do
oftalmologista na tomada de decisão, sem se esquecer que cada paciente é único
e o médico que o assiste tem sempre a autonomia de definir a melhor conduta
para cada caso.
É importante também que algumas limitações sejam clarificadas. Questões
muito abrangentes e generalistas podem ter permitido o registro de opniões
consequentemente com pouca especificidade. Em outras palavras, na tentativa
de simplificar e sintetizar algumas das frases expostas, se perde detalhes de
quadros clínicos que poderiam ser impactantes para uma opinião divergente.
Isso reforça ainda mais o exposto de que cada paciente é único e deve se tratado
considerando todas as particularidades do seu quadro.
Outro ponto importante é que as opiniões registradas não se limitaram apenas
àqueles participantes que apresentavam especializações e experiência prática
em cada subtema. Fora permitida a opinião de todos os presentes em todas as
questões apresentadas para se garantir assim uma amostra significativa e
generalista da opinião dos oftalmologistas participantes deste Consenso, seja
esta baseada em conhecimento literário, discussão de casos com colegas ou
relato de experiência da prática própria.
E por fim, não se diferenciou, dentro das abstenções, aquelas decorridas da livre
opção de não manifestação da opinião, seja por desconhecimento ou
inexperiência, daquelas abstenções, por exemplo, por falha técnica, distração ou
ausência momentanea da sala de votação.
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