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RESUMO

Introdução: A trabeculoplastia laser tem limitada eficácia a longo prazo. A forma 
selectiva (SLT) utiliza comprimentos de onda especificamente absorvidos pelo pigmento 
trabecular. Isso permite a utilização de baixos níveis energéticos, e assim, um superior 
perfil de segurança. Tem sido por isso proposta a repetição dos tratamentos com SLT. 
Objectivos: Quantificar o efeito da repetição da SLT na pressão intra-ocular (PIO) e 
comparar esse efeito com o obtido no primeiro tratamento no mesmo grupo de doentes.
Material e Métodos: Estudo prospectivo em que foram seleccionados 18 doentes (20 
olhos) intervencionados com SLT entre 2003 e 2004 com glaucoma primário de ângulo 
aberto de ligeira ou moderada gravidade, com indicação para redução adicional da PIO.
Procedeu-se a SLT (repetição) em 360º, 25 spots por quadrante, média de 73 mJ em cada 
olho seleccionado. A PIO foi medida por tonómetro de Goldmann. Resultados: Verificou-
-se uma redução significativa da PIO após a realização dos tratamentos, quer do primeiro 
(descida média de 22,9 mmHg para 17,9 mmHg), quer da repetição (descida média de 
21,95 para 17,45 mmHg). Conclusões: Não se verificando diferenças estatisticamente 
significativas entre o primeiro tratamento e a repetição, pode a SLT ver aumentado o seu 
papel na terapia do glaucoma. 

Introdução

A trabeculoplastia laser é uma forma tera-
 pêutica no glaucoma que procura reduzir

a pressão intra-ocular (PIO) modificando o tra-
béculo através da energia laser, tornando-o mais 
permeável ou mais eficaz na drenagem do humor 
aquoso.

Tem uma eficácia razoável a curto-médio   
prazo, não dependendo da adesão ou cumpri-
mento por parte dos doentes; pode reduzir a 
dependência das gotas ou o número de gotas por 
dia necessário ao controlo da PIO.

Verifica-se todavia que num número impor-
tante de doentes perde-se o efeito hipotensor do 
laser ao longo do tempo.

Na prática clínica, utiliza-se a trabeculo-
plastia principalmente em situações de fraca 
adesão à terapêutica tópica, ou em situações de
intolerância ou falência dessa terapêutica, sendo 
muitas vezes usada como último recurso em 
doentes não controlados com terapêutica médica 
máxima tolerada e antes da cirurgia filtrante.

É usada ainda em grupos específicos de doen-
tes como nos idosos e nas formas secundárias de 
glaucoma pigmentar e pseudoesfoliativo.
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A forma selectiva de trabeculoplastia utiliza 
radiação laser com comprimento de onda muito 
selectivamente absorvido pelas células pigmen-
tares do trabéculo e muito pouco pelas estruturas 
vizinhas.

Essa alta selectividade permite que utilizando 
reduzidos níveis energéticos, ocorra activação 
das células trabeculares, promovendo a sua fun-
ção de drenagem do humor aquoso, e sem alterar 
significativamente a estrutura tecidual mesmo a 
um nível histológico.

Surge assim o conceito de biofotoactivação 
– a utilização da energia laser para activar (a um 
nível celular) o tecido biológico trabecular, e o 
conceito de plastia funcional – com a energia
laser a modificar o trabéculo, promovendo a sua 
função, sem alterar a arquitectura tecidual.

A estes conceitos associa-se um superior per-
fil de segurança, o que permite que os tratamen-
tos com SLT possam ser repetidos ao longo do 
tempo num mesmo doente, num mesmo olho, 
numa mesma área trabecular.

Objectivos

Quantificar o efeito da repetição do SLT e 
comparar esse efeito com o obtido no primeiro 
tratamento, no mesmo grupo de doentes.

Identificar complicações relacionadas com a 
repetição do SLT.

Material e Métodos

Foram seleccionados 20 olhos de 18 doentes 
– 9 homens, 9 mulheres, caucasianos, 67 anos de 
média de idades, que tinham no passado (2003-
-2004) sido submetidos a SLT nos 360º trabe-
culares, e que nesse primeiro tratamento tiveram 
uma redução significativa da PIO, mas que ao 
longo do tempo voltaram a desenvolver PIO 
lesiva, superior à PIO-alvo. 

Todos os doentes com glaucoma primário de 
ângulo aberto de ligeira a moderada gravidade 

(critérios de inclusão), sendo excluídas as for-
mas secundárias, os ângulos estreitos e os glau-
comas avançados.

Foi realizado a esses 20 olhos novo trata-   
mento com SLT (Selecta 7000 – 532 nm Nd:YAG 
laser)  nos 360º trabeculares, tendo sido usados 
em média 100 impactos (25 por quadrante) de 
400 micras de diâmetro de spot, adjacentes, com 
energia total média de 70 milijoules por olho 
tratado. A energia aplicada foi calibrada pro-
curando o efeito blunch without bubble. A lente 
usada foi a lente Ritch de trabeculoplastia.

Foi feito um follow-up com visitas ao 1.º dia, 
à 1.ª semana, às 4 semanas, às 12 semanas e às 
48 semanas.

Nas 2 primeiras visitas procedeu-se a exame
objectivo oftalmológico completo, e foram pro-
curadas complicações agudas como crises hiper-
tensivas ou inflamatórias, que não foram encon-
tradas.

Nas restantes visitas, foram procuradas com-
plicações sub-agudas ou crónicas, nomeada-
mente à gonioscopia, que não foram registadas; 
e foram medidas as PIO com tonometria de   
Goldman (média de 3 medições consecutivas).

Resultados

Foi efectuada uma análise descritiva de 
todas as variáveis, sendo apresentada a média, 
mediana, desvio-padrão, mínimo e máximo 
para as variáveis contínuas e as frequências
absolutas e relativas para as variáveis catego-
riais.

Para analisar a diferença entre o valor de PIO 
antes e depois de cada tratamento e entre as ava-
liações 1 mês e 3 meses após cada tratamento, 
foi utilizado o teste de Wilcoxon para amostras 
emparelhadas.

Todos os cálculos e testes de associação entre 
variáveis ou grupos de indivíduos foram realiza-
dos para um limiar de significância de 0,05.

A análise estatística foi efectuada utilizando 
o software SPSS 15.0.
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1. Relativamente ao 1.º tratamento, verifi-
cou-se uma descida estatisticamente significa-
tiva entre o valor de PIO antes do tratamento e 
1 e 3 meses após o tratamento. Não se verifica-
ram diferenças entre a avaliação a 1 mês e aos 3 
meses.

2. Relativamente ao 2.º tratamento, verifi-
cou-se uma descida estatisticamente significa-
tiva entre o valor de PIO antes do tratamento e 
1 mês após o tratamento, sem diferenças face à
avaliação feita 3 meses após o tratamento. Veri-
ficou-se um aumento estatisticamente significa-
tivo do valor de PIO entre a avaliação a 1 mês e 
a avaliação aos 3 meses.

Para analisar a diferença entre o valor prévio 
de PIO e após 1 ano, em cada tratamento, em 
diferença absoluta e percentual, foi utilizado o 
teste de Wilcoxon para amostras emparelhadas.

O valor prévio de PIO, valor após 1 mês e 
após 3 meses de tratamento foi comparado com 
o valor após 1 ano de tratamento, através do teste 
de Wilcoxon para amostras emparelhadas.

Todos os cálculos e testes de associação entre 
variáveis ou grupos de indivíduos foram realiza-
dos para um limiar de significância de 0,05.

A análise estatística foi efectuada utilizando 
o software SPSS 15.0.

Média N Desvio padrão Erro padrão p*

1.º Tratamento Pio Prévio 22,90 20 4,303 ,962
<0,001

1.º Tratamento Pio 1 M 17,90 20 4,340 ,970

1.º Tratamento Pio Prévio 22,90 20 4,303 ,962
<0,001

1.º Tratamento Pio 3 M 17,85 20 3,453 ,772

1.º Tratamento Pio 1 M 17,90 20 4,340 ,970
0,51

1.º Tratamento Pio 3 M 17,85 20 3,453 ,772

2.º Tratamento Pio Prévio 21,95 20 2,212 ,495
<0,001

2.º Tratamento Pio 1 M 16,55 20 3,379 ,756

2.º Tratamento Pio Prévio 21,95 20 2,212 ,495
0,74

2.º Tratamento Pio 3 M 16,70 20 2,867 ,641

2.º Tratamento Pio 1 M 16,55 20 3,379 ,756
<0,001

2.º Tratamento Pio 3 M 16,70 20 2,867 ,641

* Wilcoxon Signed Ranks Test

Valores de PIO – 1 ano

1.º Tratamento PIO 
1 ano

N Válido 20
 Omissos 0

Média 18,95

Mediana 19,00

Desvio padrão 3,76

Mínimo 12

Máximo 25

Diferença dos valores de PIO, em %, entre a avaliação 
prévia e a avaliação após 1 ano 

1.º Tratamento 
Diferença

N Válido 20
 Omissos 0

Média -16,40

Mediana -13,96

Desvio padrão 12,65

Mínimo -41

Máximo 6
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2.º Tratamento

Valores de PIO – 1 ano

2.º Tratamento PIO 
1 ano

N Válido 20
 Omissos 0

Média 18,30

Mediana 17,50

Desvio padrão 3,48

Mínimo 14

Máximo 26

Diferença dos valores de PIO, em %, entre a avaliação 
prévia e a avaliação após 1 ano 

2.º Tratamento 
Diferença

N Válido 20
 Omissos 0

Média -16,67

Mediana -18,70

Desvio padrão 12,84

Mínimo -40

Máximo 5

Comparações emparelhadas

 Média N Desvio padrão Erro padrão p*

1.º Tratamento Pio Prévio 22,90 20 4,303 0,962
<0,001

1.º Tratamento PIO 1 ano 18,95 20 3,762 0,841

2.º Tratamento Pio Prévio 21,95 20 2,212 0,495
0,001

2.º Tratamento PIO 1 ano 18,30 20 3,481 0,778

1.º Tratamento - Diferença (em %) entre
      o valor prévio e 1 ano -16,40 20 12,653 2,829

0,940
2.º Tratamento - Diferença (em %) entre
      o valor prévio e 1 ano -16,67 20 12,838 2,871

1.º Tratamento PIO 1 ano 18,95 20 3,762 0,841
0,087

2.º Tratamento PIO 1 ano 18,30 20 3,481 0,778

* Wilcoxon Signed Ranks Test

Comparações emparelhadas

Média N Desvio padrão Erro padrão p*

1.º Tratamento Pio Prévio 22,90 20 4,303 0,962
<0,001

1.º Tratamento PIO 1 ano 18,95 20 3,762 0,841

1.º Tratamento Pio 1 Mês 17,90 20 4,340 0,970
0,053

1.º Tratamento PIO 1 ano 18,95 20 3,762 0,841

1.º Tratamento Pio 3 Meses 17,85 20 3,453 0,772
0,010

1.º Tratamento PIO 1 ano 18,95 20 3,762 0,841

2.º Tratamento Pio Prévio 21,95 20 2,212 0,495
0,001

2.º Tratamento PIO 1 ano 18,30 20 3,481 0,778

2.º Tratamento Pio 1 Mês 16,55 20 3,379 0,756
0,006

2.º Tratamento PIO 1 ano 18,30 20 3,481 0,778

2.º Tratamento Pio 3 Meses 16,70 20 2,867 0,641
0,001

2.º Tratamento PIO 1 ano 18,30 20 3,481 0,778

* Wilcoxon Signed Ranks Test
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Relativamente ao 1.º tratamento, verificou-se 
uma descida estatisticamente significativa entre 
o valor de PIO antes do tratamento e após 1 ano 
de tratamento. No entanto, entre a avaliação feita 
aos 3 meses e a avaliação feita após 1 ano verifi-
cou-se uma subida estatisticamente significativa 
do valor de PIO. Entre a avaliação realizada após 
1 mês e após 1 ano não se verificaram diferen-
ças significativas do ponto de vista estatístico.

No que concerne ao 2.º tratamento, verificou-
-se uma descida estatisticamente significativa 
entre o valor de PIO antes do tratamento e 1 ano 
após o tratamento. Entre as avaliações realizadas 
após 1 mês versus após 1 ano e após 3 meses
versus após 1 anos verificou-se um aumento
estatisticamente significativo do valor de PIO.

Não se verificaram diferenças estatistica-
mente significativas entre as eficácias dos dois 
tratamentos. 

Conclusões

A eficácia da repetição do SLT em doentes 
com glaucoma primário de ângulo aberto pode 
reforçar o seu papel na terapêutica do glaucoma, 
ao compensar parcialmente a frequente perda do 
efeito hipotensor do laser ao longo do tempo, e 
em doentes inicialmente responsivos num pri-
meiro tratamento.
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