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Introdução
Conceito
A trabeculoplastia a laser consiste na aplicação de laser na malha trabecular com
o propósito de reduzir a pressão intraocular.
Tipos de laser
Os tipos de laser para este fim podem variar de acordo com o espectro luminoso
utilizado, o tempo de exposição, a intensidade, o tamanho da mira e a forma de
aplicação (luz pulsada ou contínua).
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Indicações
Primariamente, a trabeculoplastia está indicada nos olhos com glaucoma de
ângulo aberto, incluindo a forma primária, associada à esfoliação capsular, à
dispersão pigmentária ou outras situações (glaucoma secundários) nas quais
seja possível a visão da porção funcionante do trabeculado.
Contraindicações
A trabeculoplastia a laser está contraindicada na presença de processos
inflamatórios agudos, na ICE síndrome, no glaucoma congênito, nas
goniodisgenesias, no glaucoma neovascular ou quando a visão da porção
funcionante do trabeculado é inadequada.
Mecanismos de funcionamento
Num primeiro momento, início da década de 80, acreditava-se que o laser
faria puncturas na malha trabecular.¹ Contudo, estudos ultraestruturais
mostraram que este não é o mecanismo de ação da trabeculoplastia a laser,
apesar de certa desorganização estrutural poder ser vista, em especial
quando o laser contínuo é usado (fotodisrupção). No entanto, o exato
mecanismo de ação da trabeculoplastia a laser na redução da pressão
intraocular ainda não é totalmente conhecido.
Pode haver um incremento na divisão e repopulação do trabeculado por
células trabeculares (teoria celular) ou, ainda, liberação de inúmeros fatores
bioquímicos, tais como interleucina 1, fator de necrose tumoral, os quais
podem estar envolvidos no processo de aumento da facilidade de
escoamento do humor aquoso (teoria bioquímica). 2-4
Resultados
Glaucoma Primário de Angulo Aberto e Hipertensão Ocular:
A maioria dos estudos realizados com trabeculoplastia incluiu pacientes com
glaucoma primário de ângulo aberto e hipertensos oculares já em
tratamento clínico. Há uma enorme variabilidade nos resultados dos estudos
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dependendo dos critérios de sucesso utilizados. Observam-se estudos com as
diferentes técnicas de laser referindo reduções médias da pressão intraocular
entre 3 e 8 mmHg, no primeiro ano de seguimento e de 25% ou mais em até 75%
dos indivíduos tratados. 5-8 A redução da eficácia ao longo do tempo é notória e
há equivalência em relação à redução da pressão intraocular nos diferentes tipos
de laser. Há evidências sugerindo que a trabeculoplastia possa reduzir a
flutuação diária da pressão intraocular.9-10
Glaucoma de pressão normal
Esparsos dados na literatura mostram que o sucesso no controle da pressão
intraocular no glaucoma de pressão normal com a trabeculoplastia é limitado,
pois apenas 11% atingem, em um ano, reduções maiores que 20% sem
medicação. Porém, os valores da pressão intraocular foram 22% menores que os
pré-laser sem medicação, sugerindo que, talvez, possa haver um efeito aditivo à
medicação num seguimento de seis meses. 11-12
Glaucoma pseudoesfoliativo e Glaucoma pigmentar
Nestas duas situações, há aumento da quantidade de pigmento na malha
trabecular, o que parece contribuir para a eficácia da trabeculoplastia com laser
de argônio, porém, nos estudos com a trabeculoplastia seletiva (SLT), este efeito
positivo não tem sido evidente. Nestes casos, a quantidade de energia deve ser
ajustada para evitar picos hipertensivos após o tratamento.
Complicações
A complicação mais frequente da trabeculoplastia a laser é o desenvolvimento
de picos hipertensivos precoces, que podem ser acima de 5 mmHg em 34% dos
olhos com trabeculoplastia com laser de argônio sem tratamento profilático
antes da aplicação; porém, com o tratamento profilático, esta incidência gira em
torno de 4% para todos os tipos de laser.
Outras complicações podem ser: uveíte, formação de goniossinéquias, hifema,
dependendo dos critérios de sucesso utilizados. 5
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Retratamento
O retratamento da malha trabecular pela mesma técnica, com laser de argônio,
parece um contrassenso, desde que há fotodisrupção da malha trabecular,
apesar de estudos mostrarem alguma eficácia neste procedimento.
Já o retratamento pela SLT de casos previamente tratados com trabeculoplastia
com laser de argônio parece ser efetivo em 57% dos casos. Da mesma forma,
retratar a malha trabecular com a SLT, após prévio tratamento pela mesma
tecnologia, parece promover redução clinicamente significativa, porém inferior
ao primeiro tratamento.13-15
Trabeculoplastia a laser como terapia primária
Alguns ensaios clínicos têm comparado a eficácia da trabeculoplastia com o uso
de medicações hipotensoras oculares nos casos de glaucoma de ângulo aberto.
Na década de 80, a trabeculoplastia realizada com laser continuo de argônio foi
comparada com o regime terapêutico vigente na época. Aparentemente, a
trabeculoplastia mostrou-se ligeiramente superior em relação ao controle da
pressão intraocular quando comparada às drogas hipotensoras oculares após 24
meses. A principal crítica a este trabalho seria que os medicamentos atualmente
disponíveis têm eficácia e tolerabilidade superiores aos daquela época. 5
Outros ensaios clínicos mais atuais sugerem que a trabeculoplastia seletiva pode
promover um controle pressóricos comparável a uma única droga hipotensora
(latanoprosta) no primeiro ano de
acompanhamento. 7-10
Mira da trabeculoplastia seletiva
Há também evidências mostrando
que o início do tratamento com
trabeculoplastia pode ser custo-efetivo
quando um modelo de 25 anos de
tratamento é aplicado e ao considerar na
análise a baixa aderência ao tratamento
com medicação tópica ocular. Esses
dados parecem promissores e novos estudos
possivelmente demonstrarão se a técnica, além de ser
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custo-efetiva, impacta positivamente na qualidade de vida do paciente com
glaucoma ao longo do seu tratamento. 16-18
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1. A aplicação da trabeculoplastia
seletiva em 360° é mais eficaz do
que em 90° ou 180°.
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2. O tratamento anti-inflamatório
prescrito após a trabeculoplastia
seletiva não tem influência na sua
eficácia.
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3. Quando indicada, é
recomendável fazer a
trabeculoplastia inicialmente em
apenas um dos olhos. A aplicação
no olho contralateral deve ser
reconsiderada quando o
tratamento do primeiro olho foi
ineficaz.
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4. A trabeculoplastia tem um
impacto positivo sobre a flutuação
da pressão intraocular

40%

60%

80%

100%

76%
24%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Abstenção: 29%

34

5. A trabeculoplastia pode ser
utilizada como tratamento inicial
para reduzir a pressão intraocular, e
quando aplicada em 360°, após um
ano, pode apresentar uma eficácia
comparável àquela observada com
o uso da latanoprosta.

81%
19%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Abstenção: 22%

6. A trabeculoplastia seletiva pode
ser repetida em olhos que
apresentaram boa resposta ao
tratamento anterior pela mesma
tecnologia.
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7. A trabeculoplastia parece ser
uma alternativa de melhor
custo/benefício para redução da
pressão intraocular do que a
simples observação ou o uso de
análogos das prostaglandinas,
quando se considera
realisticamente a adesão ao
tratamento clínico.
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8 - Em termos de redução
pressórica, os resultados da
trabeculoplastia com laser nãoseletivo são similares àqueles
obtidos com a trabeculoplastia
seletiva.
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