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O que é a doença? O glaucoma é uma doença crónica que corresponde à degeneração 
progressiva do nervo óptico frequentemente associada a uma pressão ocular muito alta. Esta 
pressão elevada é um fator de risco da doença, e é sobre ela que se pode atuar. Se a pressão 
continuar alta pode lesar o nervo óptico, com perda progressiva do campo visual e baixa de 
visão. Pode levar à cegueira total por atrofia do nervo óptico se não for controlada. 
 
Como tratar? O tratamento médico consiste na aplicação de colírios que baixam a pressão 
intraocular. Os tratamentos laser ou cirurgia, são reservados para os casos em que não se 
consegue impedir a progressão da doença, por má aderência, pouca tolerância ou resultado 
ineficaz do tratamento médico. 
 
Alternativa cirúrgica – A técnica cirúrgica a utilizar depende do tipo de glaucoma, do valor da 
tensão ocular que se deseja obter, da existência de cirurgias anteriores e da opção do 
cirurgião. As cirurgias podem ser mais e menos invasivas e podem utilizar-se técnicas 
cirúrgicas com diferentes eficácias e níveis de segurança. A técnica adequada é a que está 
indicada para cada caso.  
. 
Qual o seu objetivo e Benefícios? A cirurgia pode no melhor dos casos manter a visão, mas 
não pretende melhorá-la, uma vez que o dano glaucomatoso é irreversível e irreparável. 
Pretende-se manter a pressão intraocular com valores controlados e adequados a cada 
doente. Não se vai recuperar a visão ou o campo visual já perdido, mas diminuir o ritmo de 
progressão dos defeitos de campo visual e a qualidade visual. O objetivo da cirurgia é impedir 
que a progressão tenha efeitos na qualidade de vida do indivíduo. 
 
Como funciona? A cirurgia anti-glaucomatosa consiste na criação de uma fístula, que é um 
canal acessório de drenagem do líquido intraocular. Esta via de saída de líquidos, permite 
aumentar a saída do humor aquoso (liquido que preenche a câmara anterior do olho), de 
maneira a manter a pressão intraocular em níveis mais baixos. Durante a cirurgia podem 
utilizar-se substâncias anti-cicatrizantes  com o fim de obter maior efeito na diminuição da 
pressão ocular e de eficácia a longo prazo, mas também podem gerar complicações. Entre as 
várias técnicas, contam-se a trabeculectomia, a esclerotomia profunda não penetrante com 
recuperação visual mais rápida no imediato, por ser menos invasiva e a colocação de implante 
de drenagem que é um dispositivo artificial que pode tornar a fístula mais resistente ao 
encerramento e consequente falha da cirurgia.  
O método utilizado depende da experiência do cirurgião, do estado do olho e do valor de 
pressão que se pretende obter, sendo utilizado aquele que o oftalmologista considerar o mais 
adequado. 
Quanto tempo demora a cirurgia? A duração é variável e dependente do tipo de técnica e do 
estado do olho. Pode estimar-se um tempo médio de 30 minutos a 1 hora e meia. Se a cirurgia 
de glaucoma se associar a outras cirurgias oculares, (ex; de catarata), estes tempos podem 
alongar-se 
 
Quais as complicações da cirurgia? Podem surgir complicações descritas na literatura, 
derivadas da intervenção cirúrgica, pois como qualquer ato médico-cirúrgico não está isenta de 
riscos, tanto durante a cirurgia como no pós-operatório imediato ou tardio, que exigem 
manobras e procedimentos acessórios.  

 Durante a cirurgia: Entre as complicações mais graves por poderem conduzir a um 
pior prognóstico visual, existe o descolamento coroideu e a hemorragia expulsiva que 
são excepcionalmente raros. 

 No Período pós-operatório: salientamos as seguintes  
1. Endoftalmite – complicação infeciosa ocular muito rara (menos de 1 por cada 1000 

caso, com dor ocular e diminuição da visão, sendo uma situação com prognóstico 
reservado. Pode indicar internamento para realização de terapia antibiótica ou cirúrgica 



2.  A Hipotonia é relativamente frequente e resolve-se em geral com tratamento ou 
expontaneamente, mas se for persistente pode associar-se a um pior prognóstico 
visual.  

3. Hemorragia intraocular (hifema). habitualmente recuperável com tratamento médico, 
raramente necessitando de tratamento cirúrgico. 

4. Esvaziamento da câmara anterior do olho (Hipotalamia/atalamia) que pode requerer o 
seu preenchimento com ar ou substância viscosa. 

5. Aparecimento de catarata ou progressão de catarata pré-existente 
6. Falência da fístula. A fístula pode encerrar-se a curto prazo ou de forma progressiva a 

longo prazo. Podem estar indicados tratamentos cirúrgicos adicionais como laser ou 
cirugia 

7. Pode ser necessário recorrer à continuação do tratamento com colírios (ou mesmo 
aplicação do laser), visando complementar a ação antiglaucomatosa da cirurgia em 
alguns doentes.  

8. Quando se associa uma cirurgia de catarata a uma  trabeculectomia, no mesmo tempo 
operatório- facotrabeculetomia, podem associar-se as complicações da própria cirurgia 
de catarata.  

Deverá contactar de imediato o médico se sentir alteração desproporcionada à evolução 
normal do pós-operatório que lhe foi explicado (como dor, olho vermelho ou baixa de visão), 
pois o tratamento precoce é fundamental para a resolução clínica de eventual complicação e 
optimização dos resultados de eficácia da cirurgia. 
 
A anestesia também tem riscos?- A anestesia não está isenta de riscos. A loco-regional 
reduz esta possibilidade, mas não a evita e tanto a anestesia geral como a local podem 
apresentar reações adversas a medicamentos ou a outros fatores. Pode haver um problema 
cardiorrespiratório de intensidade variável, podendo produzir complicações sérias, como 
depressão do SNC, que pode necessitar de posteriores cuidados, sendo esta situação rara e 
estimada entre 1/ 25.000 a 1 /100.00 mil intervenções. 
Sintomas comuns da cirurgia - Flutuação da visão que pode limitar temporalmente a 
atividade. Alteração de defeito refrativo após a cirurgia, que obrigue ao uso de óculos de modo 
temporário ou definitivo, depois da cirurgia NOTA: Existe a eventualidade de reações 
individuais e complicações desconhecidas da literatura médica.  
Notas particulares colocadas pelo cirurgião: …………………………………………… 
 
Esta informação pretende esclarecê-lo (a) para que tome uma decisão sobre se deseja ou não 
submeter-se a esta cirurgia. Pode levar o tempo que for necessário e coloque todas as 
perguntas que considerar necessárias, antes de concordar com a proposta cirúrgica. Caso 
rejeite a operação fica informado (a) de que não existe outro tratamento alternativo para corrigir 
a sua baixa de visão e que esta irá agravar-se Posso também desejar não ser informado 
devendo registar-se tal desejo por escrito 
 
: Declaração do consentimento: 

1. Declaro que fui informado/a pelo meu médico dos riscos relativos ao procedimento 
cirúrgico proposto, tendo-me sido explicado as possíveis complicações. 

2. Estou satisfeito/a com a informação recebida, tendo podido formular todo o tipo de 
perguntas e ainda me foram esclarecidas todas as dúvidas apresentadas. 

3. Foi-me dada uma cópia para ler antes da tomada de decisão. 
4. Autorizo ou Não (riscar o que não interessa) a utilização fotografias ou registo da 

operação em vídeo com fins científicos e de formação, com ocultação da identificação.  
5. Em consequência solicito e consinto na realização da cirurgia proposta  
6. Tenho contacto referenciado em caso de alarme 
7. Não me foram dadas garantias de resultados. 
8. Estou informado de que posso revogar este consentimento em qualquer altura, sem 

que daí advenha qualquer prejuízo. 
9. Posso não querer ser informado, pelo que tenho de assinar esse meu desejo 
10. E posso ter um representante legal em caso de incapacidade para consentir. 
11. Preço da cirurgia 

 
Assinatura do doente…………………… 


