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Eliezer RN. Utilização da membrana amniótica na trabeculectomia para o 

tratamento do glaucoma primário de ângulo aberto [tese]. São Paulo: 

Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2006. 73p 

 

INTRODUÇÃO: A trabeculectomia é a técnica de eleição para o tratamento 

cirúrgico do glaucoma. Entretanto, estudos recentes têm demonstrado perda 

da eficácia e menor redução da pressão intra-ocular dos pacientes 

submetidos à cirurgia ao longo dos anos. Esta diminuição decorre do contínuo 

processo de cicatrização e proliferação de fibroblastos na superfície 

epiescleral na região da bolha filtrante. Com o objetivo de diminuir esta 

proliferação fibroblástica e a conseqüente perda de função da 

trabeculectomia, introduziu-se o uso de antimetabólicos como o 5-fluorouracil 

e a mitomicina C. O uso dos antimetabólicos, no entanto, com freqüência é 

acompanhado dos indesejáveis efeitos da filtração excessiva e hipotonia. O 

uso da membrana amniótica em oftalmologia remonta aos anos de 1940, 

quando vários autores relataram seus efeitos benéficos no tratamento de 

doenças da superfície ocular. Além de promover a epitelização de superfícies, 

a membrana amniótica também é inibidora da fibrose. O efeito inibidor da 

fibrose pela membrana amniótica é altamente desejável na modulação da 

cicatrização após a trabeculectomia. O objetivo deste estudo é comparar a 

eficácia e a segurança do uso da membrana amniótica na trabeculectomia no 

tratamento cirúrgico do glaucoma primário de ângulo aberto. MATERIAL E 

MÉTODOS: Foi realizado um estudo prospectivo aberto, aleatório, com 

grupos paralelos de tratamento. Sessenta e três pacientes com indicação de 

cirurgia para glaucoma foram selecionados e aleatoriamente divididos em 2 
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grupos. O primeiro grupo foi submetido a trabeculectomia com o uso 

peroperatório da membrana amniótica (grupo estudo) e o segundo grupo foi 

submetido a trabeculectomia sem o uso da membrana amniótica (grupo 

controle), na seção de glaucoma do Departamento de Oftalmologia da Santa 

Casa de São Paulo. Foram avaliados os efeitos redutores da pressão intra-

ocular, número de medicações, aparência da bolha filtrante e complicações. 

Todos os pacientes foram acompanhados por 12 meses. RESULTADOS: A 

média das pressões pré-operatórias foi de 25,19 ± 7,34 mmHg no grupo da 

membrana amniótica e 25,42 ± 7,71 mmHg no grupo controle. A média das 

pressões pós-operatórias foi de 13,13 ± 2,50 mmHg no grupo da membrana 

amniótica e 15,47 ± 2,92 mmHg no grupo controle, diferença estatisticamente 

significante no seguimento de 1 ano. Não foi encontrada diferença 

estatisticamente significante entre os grupos controle e estudo em relação ao 

número de medicações pré e pós-operatória. No final de 12 meses de 

seguimento, no grupo de estudo, dois entre 31 olhos (6,45%) apresentaram 

bolha plana e vascularizada, 14 olhos (45,16%) bolha elevada e pouco 

vascularizada e 15 olhos (48,38 %) bolha fina e avascular. No grupo controle 

sete entre 32 olhos (21,87%) apresentaram bolha plana vascularizada, 22 

olhos (68,75%) bolha elevada e pouco vascularizada e três olhos (9,37%) 

bolha fina e avascular. Foi encontrada diferença estatisticamente significante 

entre os grupos estudo e controle quanto a distribuição dos tipos de bolha 

encontradas. As complicações observadas no grupo de estudo foram um olho 

com câmara anterior rasa (3,22%) e dois olhos que apresentaram bolha 

encapsulada (6,45%). No grupo controle, dois olhos apresentaram câmara 

anterior rasa (6,25%), um olho descolamento de coróide (3,12%) e dois olhos 
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com bolha encapsulada (6,25%). CONCLUSÃO: O presente estudo 

demonstrou que a trabeculectomia com membrana amniótica causou maior 

redução da pressão intra-ocular e aparência menos vascularizada das bolhas 

filtrantes. Mostrou-se uma técnica segura e com baixo índice de 

complicações. 

 

Descritores: 1. Glaucoma de ângulo aberto, 2. Trabeculectomia, 3. Âmnio,      

4. Fibrose / cirurgia 
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Eliezer RN. The use of amniotic membrane in trabeculectomy for the 

treatment of primary open angle glaucoma [thesis]. São Paulo: “Faculdade 

de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2006. 73p 

 

INTRODUCTION: Trabeculectomy is the procedure of choice for the surgical 

treatment of glaucoma until nowadays. However, recent studies have 

demonstrated a loss of efficacy and minor reduction of intraocular pressure in 

patients who underwent surgery over the years. This loss of efficacy of the 

trabeculectomy is related to the continuous process of healing and 

fibroblastic proliferation in the episcleral surface inside the filtering bleb. The 

use of 5-fluorouracil or mitomycin-C can improve the results of 

trabeculectomy, but they have been associated with an increased incidence 

of postoperative complications, especially in primary trabeculectomies. The 

use of amniotic membrane in ophthalmology retraces back to 1940, when 

some authors showed its beneficial effect in treatment of ocular surface 

disorders. Amniotic membrane can promote epitelization of ocular surface 

and act as an inhibitor of fibrosis. The purpose of this study was to compare 

the safety and efficacy of human preserved amniotic membrane in the 

trabeculectomy for treatment of primary open angle glaucoma. METHODS: 

The study was a prospective, randomized clinical trial comparing primary 

trabeculectomy with amniotic membrane (study group) and without amniotic 

membrane (control group) in the treatment of the glaucoma. Intraocular 

pressure (IOP), number of glaucoma medication, appearance of the bleb and 

complications were compared between the two groups. Sixty-three patients 

were divided in the study group of 31 patientes and control group of 32 
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patients and were followed for a period of 12 months in the glaucoma section 

of Santa Casa de Sao Paulo. RESULTS: The mean pre-operative IOP was 

25.19 ± 7.34 mmHg in the amniotic membrane group and 25.42 ± 7.71 

mmHg in the control group. The difference of the mean postoperative IOP 

between groups was statistically significant; in the control group it was 15.47 

± 2.92 mmHg and in the study group 13.13± 2.50 mmHg at one year follow 

up. Postoperative number of medication decreased in both groups. Analysis 

shows at the end of 12-month follow-up period in the study group two of 31 

eyes (6.45%) exhibited flat vascularized bleb, 14 eyes (45.16%) had elevated 

but not avascular blebs and 9 eyes (48.38%) showed thin, avascular blebs. 

In the control group seven of 32 eyes (21.87%) exhibited flat vascularized 

bleb, 22 eyes (68.75%) had elevated but not avascular blebs and three eyes 

(9.37%) showed a thin avascular bleb. Complications were: one eye (3.22%) 

presented with shallow anterior chamber after surgery and two eyes (6.45%) 

had encapsulated bleb in the study group; in the control group, two eyes 

(6.25%) presented shallow anterior chamber after surgery, one eye (3.12%) 

had coroidal detachment and two eyes (6.25%) developed encapsulated 

bleb. CONCLUSIONS: Trabeculectomy with amniotic membrane and 

standard trabeculectomy promote lower postoperative IOP and the results 

showed statistically significant difference between groups in postoperative 

IOP after one year follow-up. The procedure is safe with low rate of 

complications. 

 
Descriptors: 1. Open-angle glaucoma, 2. Trabeculectomy, 3. Aminion,            

4. Fibrosis / surgery 
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O glaucoma primário de ângulo aberto, no passado, foi caracterizado 

como uma neuropatia óptica primária, crônica, na qual a pressão intra-ocular 

(PIO) era suficientemente elevada para causar dano à cabeça do nervo 

óptico e ao campo visual (1). 

Atualmente, tem sido definido como uma neuropatia óptica crônica 

progressiva, com perda da camada de fibras nervosas da retina e alterações 

típicas no disco óptico e no campo visual, desenvolvida em um portador de 

seio camerular aberto, na ausência de outras causas para essa doença e na 

qual a pressão intra-ocular é o principal fator de risco (2). 

O glaucoma é hoje a segunda maior causa de perda visual irreversível 

em todo o mundo(3). Quigley (3) estimou em 1996 que o número de pessoas 

com glaucoma primário de ângulo aberto seria de 66,8 milhões no ano 2000. 

Segundo Thylefor e Negrel (4), em 1995, o glaucoma era a terceira 

causa mais importante de perda visual mundial após a catarata e o tracoma. 

No Brasil, o glaucoma é considerado a principal causa de cegueira 

irreversível (5,6). 

O glaucoma primário de ângulo aberto representa aproximadamente 

50% de todos os casos de glaucoma. Sua prevalência ajustada para faixa 

etária é pelo menos 11,4 vezes maior que o glaucoma de ângulo estreito na 

população de origem européia. Em indivíduos africanos e seus 

descendentes, o glaucoma primário de ângulo aberto é o responsável pela 

quase totalidade dos casos desta doença (3,4).  

A lesão glaucomatosa do nervo óptico é um processo multifatorial. 

Entre os fatores relacionados com a doença, a PIO é o fator de risco mais 

importante e o único tratável. A diminuição da PIO, seja com medicação, 
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laser ou cirurgia, causa redução na taxa de progressão do dano 

glaucomatoso no nervo óptico (3,4). 

Autores pioneiros, como Mackenzie (7) em 1830, von Graefe (8) em 

1857 e Muller (9) em 1858, acreditavam que o aumento da PIO associava-se 

diretamente ao glaucoma. Uma das evidências clínicas era que pacientes 

com aumento secundário de PIO (glaucoma secundário) desenvolviam 

alterações de disco óptico e campo visual indistintas das observadas em 

glaucoma primário (10,11). Experimentalmente, é possível induzir um quadro 

de neuropatia glaucomatosa em primatas através do aumento crônico da 

PIO, realizando aplicações de laser no trabeculado córneo-escleral ou 

através de outros métodos (12,13,14). 

Por outro lado, sabe-se que pacientes negros apresentam maior 

prevalência de glaucoma do que pacientes brancos (15,16,17). Dados obtidos 

no estudo populacional realizado em Baltimore, onde se avaliou uma 

população que incluíam brancos e negros, mostraram que a PIO de brancos 

e negros sem ou com glaucoma é similar, apesar da prevalência de 

glaucoma ser mais que quatro vezes maior em negros, sugerindo maior 

suscetibilidade de indivíduos negros ao desenvolvimento de glaucoma, com 

mesmos níveis de PIO (16,18).  

Outro dado interessante é que indivíduos da raça negra apresentam 

glaucoma de forma mais agressiva, que evolui para perda visual com maior 

freqüência do que em indivíduos da raça branca (19). 

Devido ao glaucoma ser uma doença crônica e assintomática, até um 

estádio avançado, a fidelidade e obediência ao tratamento medicamentoso 

com diversos medicamentos é geralmente difícil para muitos pacientes (19). 
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Segundo Grant e Burke (19), em estudo realizado em 1982, 57,5% dos 

indivíduos que não obedeceram ao tratamento glaucomatoso acabaram sem 

visão, porém o mesmo aconteceu com 42,5% daqueles que apresentaram 

absoluta fidelidade ao tratamento. 

Hattennhauer et al. (20) demonstraram que 54% dos pacientes tratados 

de glaucoma, no período de 1965 a 1985, evoluíram para cegueira em um 

dos olhos e 22% em ambos os olhos. Dos hipertensos oculares, 14% 

ficaram cegos de um olho e 4% de ambos os olhos. Dos pacientes com 

glaucoma primário de angulo aberto, 26% ficaram cegos de um olho e 9% de 

ambos os olhos. 

No estudo do tratamento da hipertensão ocular (OHTS), os pacientes 

com hipertensão ocular não tratada previamente, mas sem lesão, foram 

divididos em dois grupos. Um grupo estudo que recebeu tratamento com 

medicações hipotensoras oculares tópicas e um grupo controle que não 

recebeu medicação. O risco global de lesão após cinco a sete anos de 

seguimento foi reduzido de 9,5% no grupo controle para 4,4% no grupo com 

tratamento, documentando a eficácia da redução da PIO (21). 

De acordo com estudo de Migdal em 1992 (22), somente 40% dos 

pacientes com a medicação máxima tolerada se mantiveram estáveis após 

quatro anos de tratamento. 

Assim sendo, alguns trabalhos tentaram identificar qual a melhor 

opção de tratamento inicial para o glaucoma. O estudo multicêntrico do 

tratamento inicial do glaucoma (CGITS) selecionou de modo aleatório 

aproximadamente 600 pacientes recém-diagnosticados com glaucoma de 

ângulo aberto, para tratamento com medicação no primeiro grupo ou cirurgia 
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fistulizante no segundo grupo. A PIO média entre os pacientes operados foi 

de 14-15 mmHg, contra 17-18 mmHg nos tratados clinicamente. Os dados 

de seguimento desses pacientes após cinco anos indicaram um impacto 

similar na qualidade de vida dos pacientes entre os dois grupos (23). 

O estudo da intervenção no glaucoma avançado (AGIS) avaliou a 

relação entre o controle da PIO e a deterioração do campo visual. Foi 

observado que na faixa de 12 a 21mmHg, existe relação dose resposta entre 

a PIO e a progressão dos danos ao campo visual e em níveis próximos de 

12 mmHg, a progressão é leve ou nula. Contudo, a relação entre o risco e o 

benefício de intervenções mais agressivas deve levar em conta que 70% dos 

pacientes mantêm-se estáveis com PIO de até 15 mmHg (24). 

Portanto, a terapêutica do glaucoma deve ser estabelecida de acordo 

com a PIO alvo, baseada na gravidade da lesão do disco óptico, na 

alteração do campo visual, na PIO basal, na idade, na expectativa de vida e 

na presença de outros fatores de risco como raça e história familiar da 

doença. 

Embora os mecanismos exatos pelo qual ocorre o aumento da PIO e 

a lesão do nervo óptico permaneçam desconhecidos, a cirurgia filtrante para 

reduzir a pressão intra-ocular continua sendo o tratamento de escolha após 

a falência do tratamento clínico (24,25). 

A trabeculectomia foi introduzida por Cairns (26) em 1967 e desde 

então passou a ser o procedimento mais utilizado para o tratamento cirúrgico 

do glaucoma. Ela reduz a pressão drenando o humor aquoso da câmara 

anterior através de uma fistula cirúrgica na junção córneo-escleral, para o 

espaço subconjuntival, formando uma bolha filtrante. 
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O índice de sucesso da trabeculectomia nos casos de glaucoma 

primário de ângulo aberto varia de 80 a 90%. O objetivo da cirurgia filtrante é 

reduzir e manter a PIO estável sem flutuações, nas 24 horas do dia, em um 

nível que prevenirá maior dano ao nervo óptico e ao campo visual (26,27). 

Com a trabeculectomia sem utilização de drogas antimetabólicos 50% 

dos pacientes necessitam terapia suplementar dentro de dois anos (28). Além 

disso, a PIO média, cinco anos após a cirurgia, costuma situar-se entre 16 e 

21 mmHg e 35 a 38% dos pacientes com glaucoma e pressão nesses níveis 

sofrem progressão das alterações do campo visual em cinco anos. Em 

contraste, apenas 6 a 18% dos pacientes com PIO menor que 15 mmHg 

apresentam progressão da doença (28). 

Chen et al. (27) sugerem que a probabilidade de sucesso da 

trabeculectomia diminui ao longo do tempo. Porém, esta probabilidade 

estabiliza–se em 67% ao redor de 10 anos, quando, neste período, 25% dos 

pacientes necessitam ser reoperados. O tempo médio para reiniciar o uso de 

medicações foi de 3,4 anos após a primeira trabeculectomia. A cirurgia 

diminuiu o número de medicações de 2,9 para 1,5. 

O fracasso de uma trabeculectomia pode ser atribuído a uma série de 

fatores. A íris, o vítreo e o corpo ciliar podem obstruir a fístula (29); a 

inflamação intensa, tanto no período pré como pós-operatório, contribui para 

o fechamento da bolha filtrante (29, 30,31) e a presença de sangue no espaço 

subconjuntival aumenta a possibilidade de falha na filtração (32,33). Porém, a 

maioria dos glaucomatólogos concorda que a causa mais comum do 

insucesso da trabeculectomia é a proliferação fibroblástica no espaço 

subconjuntival (34,35, 36,37). 
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Após a agressão cirúrgica, ocorre aumento da permeabilidade 

vascular, acumulando fibrinogênio, fibronectina e plaquetas no tecido lesado. 

Os fibroblastos, células predominantes do processo cicatricial, aparecem na 

primeira semana, originários dos tecidos adjacentes, como cápsula de 

Tenon e esclera. Eles secretam pró-colágeno, que se transformará em 

colágeno. A angiogênese segue os passos dos fibroblastos em direção à 

ferida, formando um tecido fibrovascular (34,35). 

Ao realizar uma cirurgia filtrante, o cirurgião tem como objetivo 

principal impedir a excessiva cicatrização, que pode conduzir ao fracasso da 

cirurgia (34,35). 

Numerosos autores, analisando diversos fatores que interferem no 

processo de cicatrização das cirurgias filtrantes, propuseram o uso de 

diferentes drogas e métodos específicos com a finalidade de melhorar os 

resultados cirúrgicos (34, 35, 38,39, 40). 

Antes de 1984, as trabeculectomias eram feitas sem uso de agentes 

antimetabólicos quando, então, iniciou-se o uso de 5-fluorouracil (5-FU) com 

intuito de diminuir a cicatrização nas cirurgias filtrantes. 

O 5-fluorouracil é um antimetabólico que atua na fase S do ciclo 

celular, bloqueando a divisão celular. Também é capaz de inibir a síntese de 

fibroblastos in vitro e in vivo, reduzindo a síntese de colágeno e a 

cicatrização (41,42). O 5-fluorouracil foi utilizado pela primeira vez para 

prevenir a vítreo-retinopatia proliferativa após vitrectomia devido à sua 

capacidade de inibir a proliferação fibroblástica (43,44). No glaucoma, essa 

droga pode ser injetada no espaço subconjuntival após a operação ou 
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aplicada sobre o retalho escleral superficial durante o procedimento cirúrgico 

da trabeculectomia (35). 

Nos primeiros casos, preconizava-se uma aplicação de 5 mg de 5-

fluorouracil subconjuntival ao término da cirurgia, seguida de injeções 

subconjuntivais de 12 em 12 h na primeira semana e uma vez ao dia na 

segunda semana (35). As desvantagens do 5-fluorouracil são a necessidade 

de múltiplas injeções, a toxicidade ao epitélio corneal que ocorre em 17 a 

64% dos casos, a necessidade de, em alguns casos, interromper o 

tratamento e o vazamento da bolha que pode ocorrer de 5 a 37% dos 

casos(35). 

Outras complicações como ceratopatia ponteada, ceratite filamentar, 

ceratopatia cristalina infecciosa, placas ceratinizadas na córnea e ruptura da 

bolha filtrante podem ocorrer e estão associadas à toxicidade do 5-

fluorouracil (35). 

Liebmann et al. (45) demonstraram probabilidade cumulativa de 

sucesso em 2 anos de 100% na trabeculectomia com aplicação de injeções 

pós-operatórias de 5-fluorouracil versus 78% no grupo da trabeculectomia 

sem antimetabólicos. 

Goldenfeld et al. (46), em estudo prospectivo aleatório, mostraram que 

o uso de 5-fluorouracil pós-operatório resulta em melhor controle pressórico, 

com redução na necessidade de medicações anti-glaucomatosas, em 

comparação com a cirurgia sem antimetabólico. Nesse estudo, 84% dos 

pacientes no grupo 5-fluorouracil obtiveram PIO = 16mmHg, enquanto 

apenas 57% do grupo da trabeculectomia sem antimetabólicos conseguiram 

esse resultado. 
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As mitomicinas A e B foram inicialmente isoladas em 1956, do 

Streptomyces caespitosus, por Hata et al. (47), no Japão. Em 1958, Wakaki et 

al.(48) isolaram do mesmo microorganismo a mitomicina C. A introdução da 

mitomicina C na oftalmologia foi feita em 1963 por Mori et al.(55), que a 

utilizaram para evitar recidiva na cirurgia de pterígio. 

Uma série de trabalhos experimentais demonstrou a capacidade da 

mitomicina C de melhorar os resultados das cirurgias filtrantes em olhos de 

animais (49,50,51,52,53,54). 

Em 1983, Chen (56) descreveu, pela primeira vez, o uso de mitomicina 

C durante a cirurgia filtrante em seres humanos. 

Essa droga caracteriza-se por ser um agente alquilante que 

interrompe a replicação do DNA, inibindo a mitose celular (56). A mitomicina 

C é antimicrobiano e antineoplásico, isolado de um filtrado da fermentação 

do Streptomyces caespitosus (58,59,60,61,62). Foi demonstrado seu poder 

inibidor sobre fibroblasto de animais e seres humanos na forma dose 

dependente. Ela tem ação em todas as fases do ciclo celular, sendo 

considerada 100 vezes mais potente que o 5-fluorouracil (35). 

Numerosos estudos têm demonstrado aumento nos índices de 

controle da PIO pós-trabeculectomia com o uso da mitomicina C, em casos 

de glaucomas primários e secundários, além dos seus efeitos adversos nos 

tecidos oculares (57,59). 

Palmer (62), em 1991, relatou uma taxa de sucesso de 84% em 33 

olhos operados de trabeculectomia com mitomicina C, porém mais de 50% 

dos pacientes tinham seguimento menor que 1 ano. 
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Kitazawa et al.(63) demonstraram que 88% dos casos operados de 

trabeculectomia com mitomicina C e 47% dos que usaram 5-fluorouracil 

obtiveram PIO = 20 mmHg sem uso de medicação hipotensora pós-

operatória. 

Skuta et al. (64) compararam a cirurgia de trabeculectomia com e sem 

mitomicina C e concluíram que 60% dos olhos submetidos a trabeculectomia 

com mitomicina C tinham PIO = 12 mmHg e que somente 21% dos olhos no 

grupo da trabeculectomia com 5-fluorouracil tinham PIO = 12 mmHg. 

O uso de antimetabólicos como 5-fluorouracil e mitomicina C 

introduzidos no arsenal terapêutico do glaucoma aumentaram o índice de 

sucesso nas cirurgias filtrantes especialmente em glaucoma refratários, 

porém aumentaram as complicações pós-operatórias como: ceratite, 

descolamento de coróide, hipotonia prolongada, vazamento conjuntival e 

endoftalmite (41,65). 

As complicações mais citadas na literatura devido à mitomicina são: 

câmara anterior rasa, atalamia, descolamento de coróide, vazamento do 

humor aquoso através da incisão, hipotonia, bolha cística de paredes finas, 

maculopatia hipotônica, catarata, lesão epitelial da córnea, hifema e 

endoftalmite (57, 58,59). 

Norris et al.(66) demonstraram os resultados a longo prazo do uso de 

drogas antiproliferativas na trabeculectomia primária, concluindo que tanto o 

5-fluorouracil quanto a mitomicina C proporcionaram valores mais baixos e 

estáveis da PIO, após seis anos de acompanhamento, em comparação com 

a trabeculectomia sem antimetabólicos. 
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Porém, segundo Bindlish et al.(67), num estudo retrospectivo de 123 

olhos de 102 pacientes submetidos a trabeculectomia primária com 

mitomicina C, os riscos, como maior número de vazamento nas bolhas 

filtrantes, maior incidência de hipotonia e infecções superaram os benefícios 

do uso da mitomicina C nas trabeculectomias primárias. 

Na tentativa de aumentar o tempo de funcionamento da 

trabeculectomia e diminuir os efeitos colaterais das drogas antiproliferativas, 

trabalhos recentes apresentam, como nova opção, o uso da membrana 

amniótica na cirurgia do glaucoma.  

Trelford e Trelford-Sauder (68), após extensa revisão sobre membrana 

amniótica humana, fizeram referência ao passado, quando um recém-

nascido com membrana fetal intacta era considerado uma criança 

privilegiada e com sorte. Com o maior conhecimento das propriedades de 

cicatrização da membrana amniótica confirmadas cientificamente, esse dito 

popular começou a ser considerado uma verdade clínica. 

O uso da membrana amniótica teve origem no começo deste século, 

quando Davis, em 1910, utilizou-a como material cirúrgico no transplante de 

pele. Assim sendo, ela tem sido utilizada como enxerto nas queimaduras de 

pele, na reparação de onfalocele e na prevenção de aderência tecidual em 

cirurgias da cabeça, abdômen, pélvis, vagina e laringe (69, 70,71). 

O uso da membrana amniótica na oftalmologia foi proposto pela 

primeira vez por De Roth (72) e Sorby (73), na década de 1940, para reparo 

dos defeitos conjuntivais e simbléfaro. Foi utilizada, originalmente, como 

substituto do peritônio de coelho no tratamento de queimadura química 

ocular, sem obter resultado promissor. Nesses pacientes, foram utilizadas 
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membranas fetais “vivas”, constituídas de âmnio e córion, para reconstrução 

da superfície subconjuntival. 

Posteriormente, observou-se que, devido ao método de preparação e 

inclusão do córion, o resultado não era satisfatório, o que explica porque 

esse procedimento não foi utilizado por outros pesquisadores. 

Posteriormente foi observado que o córion possui atividade antigênica e a 

ausência de leucócitos no âmnio facilita a realização de transplantes, não 

havendo possibilidade de rejeição sendo por isso indicada apenas a 

utilização do âmnio (71). 

Em 1995, Kim e Tseng (71) reintroduziram o uso de membrana 

amniótica na cirurgia oftalmológica num modelo experimental de queimadura 

em coelhos, com bons resultados na recuperação da superfície ocular. Esse 

fato pode ser explicado pelas características inatas da membrana amniótica, 

que possui uma membrana basal espessa e propriedades antiinflamatórias, 

antiapoptóticas e inibitórias da cicatrização, provavelmente relacionadas à 

presença e/ou inibição de fatores de crescimento, tais como TGF-beta 1 e 2, 

bFGF e HGF (71,74,75,76,77,78). 

Estudos demonstraram que o uso da membrana amniótica possibilita 

a restauração de um meio ambiente estromal perilimbar sem inflamação, o 

qual propicia maior chance para o sucesso do transplante de limbo na 

deficiência de células tronco após doenças graves da superfície ocular (75,79).  

Mais recentemente, o transplante da membrana amniótica foi 

reintroduzido na reconstrução da superfície ocular nos casos de doenças 

cicatriciais da córnea e conjuntiva, tais como queimadura, penfigóide 

cicatricial e eritema multiforme (74,75,76,80,81). A membrana amniótica exerce 
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papel importante na promoção da cicatrização nos defeitos epiteliais 

persistentes (82), como enxerto após a remoção cirúrgica de pterígio e 

tumores (83,84), no tratamento de bolhas filtrantes com vazamento (85) e na 

redução da opacidade corneal pós ceratectomia fototerapêutica (86). Também 

pode ser utilizado como procedimento inicial antes do transplante de limbo 

nos casos de deficiência de células germinativas limbares (75) e nas 

reconstruções palpebrais (84).  

Histologicamente, a membrana amniótica consiste de epitélio simples, 

membrana basal e camada de estroma avascular. O epitélio amniótico é 

composto por uma camada de células cubóides ou colunares baixas com 

núcleos centralizados, gotículas lipídicas citoplasmáticas e inúmeras 

microvilosidades projetadas da superfície apical. As células são firmemente 

aderidas à membrana basal subjacente por desmossomos e processos 

celulares (69). 

Vários estudos mostraram que a membrana basal promove 

crescimento e diferenciação epitelial, reforça a adesão das células epiteliais 

basais e previne a apoptose epitelial (69,87). 

O lado estromal da membrana amniótica contém componentes raros 

da matriz celular, que suprimem o fator de crescimento transformador β, a 

proliferação e a diferenciação de miofibroblastos da córnea humana normal 

e dos fibroblastos limbares. Esse tecido também tem a capacidade de 

suprimir a expressão de citocinas inflamatórias do epitélio da superfície 

ocular, incluindo interleucina-1α, interleucina-1β, interleucina-2 interleucina-

8, interferon-γ, fator-α necrose de tumor e fator de crescimento de 

fibroblastos b (69,87).  
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A membrana amniótica ajuda a reduzir a formação de tecido cicatricial 

durante a reconstrução da superfície conjuntival, a prevenir a recorrência de 

tecido cicatricial após remoção de pterígio e a reduzir a cicatrização 

indesejada após ceratectomia fototerapêutica e ceratectomia fotorefrativa 

com excimer laser (88,89). A matriz do estroma da membrana contém vários 

inibidores de protease, podendo também debelar as células inflamatórias 

levando-as para rápida apoptose.  

Outros estudos demonstraram propriedades antimicrobianas da 

membrana amniótica e do líquido amniótico no processo de cicatrização (68-

71). O efeito antimicrobiano do âmnio e do córion tem sido demonstrados 

contra um grande número de bactérias, incluindo Estreptococos hemolítico 

do grupo A, Estafilococos aureus, Escherichia coli e Pseudomonas 

aeruginosa (69,90). 

A utilização da membrana amniótica baseia-se na sua capacidade de 

beneficiar o processo de epitelização, por facilitar a adesão e a migração das 

células epiteliais basais, prevenir a apoptose e restaurar o fenótipo epitelial 

(71). Além disso, reduz os processos inflamatórios, angiogênico e cicatricial 

(68-71).  Por não expressar os antígenos de histocompatibilidade HLA-A, HLA-

B ou HLA-DR, a membrana amniótica preservada é considerada 

imunologicamente inerte, o que a torna excelente opção para enxerto 

(68,69,74,91,92). 

As indicações do uso da membrana amniótica na cirurgia 

oftalmológica são muitas. Na maioria dos casos a membrana amniótica é 

usada como substrato ou membrana basal adequada para facilitar o 

crescimento de novas células da córnea e/ou do epitélio conjuntival. Neste 
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caso, a membrana é utilizada como enxerto, a membrana basal (epitélio) 

para cima e a matriz estromal em aposição à córnea ou ao estroma 

epiescleral (69,91). Em outros casos, particularmente na presença de 

inflamação aguda, a membrana amniótica deve ser usada inicialmente para 

proteção contra os efeitos deletérios da inflamação. Nestes casos, a 

membrana amniótica deve ser usada como curativo biológico com 

membrana basal (epitélio) para baixo e matriz estromal voltada para a rima 

palpebral. Duas membranas, uma com epitélio para cima e a outra 

sobreposta a esta, com epitélio pra baixo, podem também ser utilizadas (68). 

As doenças cicatrizantes da superfície ocular constituem a maior 

indicação para transplante de membrana amniótica, devido à perda aguda 

ou crônica das células tronco (96). Queimaduras químicas ou térmicas, 

síndrome de Stevens-Johnson e penfigóide cicatricial são importantes 

representantes deste grupo. O transplante da membrana amniótica é 

geralmente associado com alguma forma de transplante de células tronco, 

que pode ser feito simultaneamente ou posteriormente à colocação do 

transplante da membrana amniótica (68).  

Tsubota et al.(74) foram os primeiros a usar na clínica oftalmológica, 

com bons resultados, a membrana amniótica em casos de queimaduras 

químicas ou térmicas, síndrome de Stevens-Johnson e penfigóide cicatricial. 

Shimazaki et al.(76) reportaram resultados semelhantes usando 

membrana amniótica preservada em 5 pacientes com queimadura química e 

2 pacientes com queimadura térmica da superfície ocular.  

Tseng et al.(75) usaram a membrana amniótica no tratamento de 31 

olhos de 26 pacientes com parcial ou total deficiência de células tronco. 
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Concluíram que o transplante da membrana amniótica sozinho foi eficiente 

nos casos de deficiência parcial, porém nos casos de deficiência total a 

associação com transplante de limbo é necessária.  

Gomes et al.(81) apresentaram 11 olhos com ceratoconjuntivite 

cicatricial, com dor e diminuição da acuidade visual, que foram submetidos a 

reconstrução da superfície ocular com membrana amniótica e obtiveram 

importante melhora do aspecto do segmento anterior e da acuidade visual. 

Rakowska et al.(93) usaram membrana amniótica em 18 olhos com 

defeito epitelial persistente, dos quais nove possuíam úlceras corneanas 

perfuradas. A resolução da lesão ocorreu prontamente em sete dos nove 

olhos perfurados. 

A conjuntiva faz parte da superfície ocular e sofre as mesmas 

agressões que a córnea nas doenças cicatrizantes. A maioria dos 

procedimentos emprega a membrana amniótica na reconstrução da 

superfície ocular seguida de queimaduras ou doenças cicatriciais da córnea 

e conjuntiva. A membrana amniótica tem sido utilizada também na 

reconstrução da superfície ocular seguida da remoção de tumores e lesões 

conjuntivais, em associação com beta terapia e aplicação de mitomicina      

C (68,74,75,76,94). 

Meller et al.(95) usaram transplante de membrana amniótica para 

recobrir grandes áreas de defeito conjuntival após ressecção de 

conjuntivocálase, em 47 olhos de 41 pacientes. 

Prabhasawat et al.(83) foram os primeiros a usar a membrana 

amniótica na cirurgia de pterígio e a recomendar seu uso no tratamento dos 

casos primários. 
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Ma et al.(96) compararam transplante de membrana amniótica, 

transplante conjuntival e mitomicina C tópica associado ao tratamento 

cirúrgico de pacientes com pterígio primário. Eles observaram a mesma taxa 

de recorrência do pterígio nos três grupos e sugeriram dar preferência à 

utilização do transplante de membrana amniótica pela segurança e redução 

dos efeitos colaterais. 

Do mesmo modo, Shimazaki et al.(97) e Solomon et al.(98) obtiveram 

bons resultados com transplante de membrana amniótica em casos de 

pterígio recorrentes e pterígios recorrentes com simbléfaro. 

O transplante da membrana amniótica também tem sido utilizado para 

casos sintomáticos de ceratopatia bolhosa. Pires et al.(99) examinaram 50 

pacientes com dor intolerável por ceratopatia bolhosa, dos quais 90% 

apresentaram-se sem dor após a cirurgia na qual foi utilizada membrana 

amniótica. 

Devido à fácil obtenção e documentada utilidade em oftalmologia, a 

membrana amniótica representa uma opção alternativa a ser mais bem 

estudada para o tratamento de afecções da superfície ocular e para ser 

usada em cirurgias de glaucoma. 

Essa membrana tem sido utilizada na cirurgia filtrante como adjunto 

para reduzir a cicatrização, como retalho nas bolhas com vazamento e como 

recobrimento de esclera exposta nos implantes valvulares (68). 

Fujishima et al.(100) realizaram trabeculectomias de base límbica com 

0.4 mg/dl mitomicina C por 2 minutos em pacientes com glaucoma primário 

de ângulo aberto.Um fragmento de membrana amniótica foi colocado sob o 

retalho escleral superficial e suturado com nylon 10-0. Treze de quatorze 
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olhos que se submeteram a este procedimento atingiram PIO menor que 20 

mmHg, incluindo três olhos que foram reoperados com a mesma técnica e 2 

olhos que fizeram trabeculoplastia a laser. 

Budenz et al.(101), num estudo prospectivo aleatório, compararam a 

utilização do recobrimento conjuntival ou do transplante da membrana 

amniótica nos casos de vazamento tardio da bolha filtrante pós-

trabeculectomia. Os autores concluíram que 46% das cirurgias no grupo da 

membrana amniótica falharam após um seguimento de 19 meses, contra um 

sucesso de 100% nas cirurgias de recobrimento conjuntival. 

Gomes et al.(102) utilizaram membrana amniótica na resolução de 

complicações pós- trabeculectomia resistentes ao tratamento convencional: 

3 casos de vazamento da bolha e 1 caso de bolha cística hiperfiltrante. Em 

todos os pacientes, obteve-se reconstituição anatômica da superfície da 

bolha filtrante, com manutenção dos valores da PIO com auxílio de 

medicação antiglaucomatosa. 

Barton et al.(103) usaram a membrana amniótica nas cirurgias filtrantes 

para glaucoma em 24 coelhos albinos. A conjuntiva foi substituída em casos 

alternados por transplante de membrana amniótica no recobrimento do 

retalho escleral. Seis animais com transplante de membrana amniótica e 

seis casos controles foram sacrificados em 2 momentos pós-operatórios 

para a realização de exame histológico. O número de fibroblastos e seu 

crescimento foram estimados nas biópsias conjuntivais. A sobrevida, ou 

seja, o tempo de funcionamento da cirurgia filtrante foi maior no grupo da 

membrana amniótica (22 ± 3,8 dias) que no grupo controle (14 ± 1,6 dias). 
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Na análise da cultura o crescimento de fibroblastos foi menor no grupo da 

membrana amniótica do que no grupo controle. 

Demir et al.(104) realizaram trabeculectomias em 30 coelhos divididos 

em 3 grupos. A mitomicina C foi aplicada sobre o retalho escleral superficial 

no primeiro grupo, a membrana amniótica foi transplantada sobre o retalho 

superficial no segundo grupo e o terceiro grupo atuou como controle. Foi 

calculada a média aritmética do número de fibroblastos e macrófagos por 

centímetro quadrado em cada grupo. A contagem de macrófagos e 

fibroblastos foi menor no grupo da mitomicina e o grupo da membrana 

amniótica teve contagem menor do que a do grupo controle. 

Assim sendo, a membrana amniótica é uma opção na oftalmologia 

para diminuir a cicatrização e fibrose no segmento anterior, nas doenças da 

superfície ocular e como alternativa nos casos de cirurgia de glaucoma. 

Na trabeculectomia, a membrana amniótica, poderia ser usada, 

devido às propriedades antiinflamatórias, no espaço subconjuntival 

proporcionando uma alternativa aos antimetabólicos, sem induzir efeitos 

colaterais indesejáveis. 
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O objetivo deste estudo foi verificar a eficácia e a segurança do uso 

da membrana amniótica humana na trabeculectomia primária de pacientes 

com glaucoma primário de ângulo aberto. 
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Foram estudados 63 pacientes da raça branca, portadores de 

glaucoma primário de ângulo aberto, da seção de Glaucoma da Santa Casa 

de Misericórdia de São Paulo, no período entre agosto de 2001 e agosto de 

2003. Os pacientes tinham glaucoma não controlado com a medicação 

máxima tolerada, o que levou ao aumento da pressão intra-ocular, a 

progressão do defeito do campo visual e alteração na análise seriada do 

disco óptico. 

Todos os pacientes tinham indicação de tratamento cirúrgico, sendo 

aleatoriamente alocados para um dos dois grupos do trabalho. O grupo de 

estudo, composto por 31 pacientes, foi submetido a trabeculectomia com 

membrana amniótica humana e o grupo controle, com 32 pacientes, a 

trabeculectomia sem membrana amniótica. Os procedimentos cirúrgicos e os 

exames pós-operatórios foram realizados sempre pelo mesmo oftalmologista 

(RNE), no ambulatório de glaucoma da Santa Casa de São Paulo. O período 

de seguimento foi de 12 meses para todos os pacientes. 

O estudo foi classificado como prospectivo, aleatório, aberto, com dois 

grupos paralelos. 

A visita basal (início do estudo) foi realizada no dia imediatamente 

anterior à cirurgia, quando os pacientes foram divididos e os seguintes 

exames foram realizados: 

a) anamnese incluindo história médica e ocular; 

b) medida da acuidade visual corrigida por meio da tabela de Snellen e 

posteriormente convertida para escala Logmar para fins estatísticos; 

c) tonometria de aplanação com tonômetro de Goldmann (entre 9:00 e 12:00 

horas); 
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d) biomicroscopia do segmento anterior; 

e) gonioscopia com lente de Goldmann de dois espelhos; 

f) oftalmoscopia com lente de 90 dioptrias. 

As visitas subseqüentes foram realizadas 1, 7, 30, 60, 90, 120, 180, 

240 e 360 dias após a intervenção cirúrgica. Exames em intervalos menores 

foram realizados a critério médico, quando necessário. Em todas as visitas 

subseqüentes foi medida acuidade visual com correção óptica, medida a PIO 

e realizadas biomicroscopia do segmento anterior e da bolha filtrante, 

gonioscopia e oftalmoscopia pelo mesmo examinador (RNE). 

 

3.1 – Critérios para a inclusão dos pacientes 

 

Os Critérios para a inclusão dos pacientes foram os seguintes: 

a) idade mínima de 40 anos; 

b) raça branca; 

c) ser portador de glaucoma primário de ângulo aberto (alterações do disco 

óptico e do campo visual típicas do glaucoma em pelo menos um dos olhos, 

PIO > 21mmHg e seio camerular aberto); 

d) paciente com indicação para trabeculectomia. 

 

3.2 – Critérios para a exclusão dos pacientes 

 

Os Critérios para a exclusão dos pacientes foram os seguintes: 

a) história de cirurgia ocular prévia e/ ou procedimento a laser; 

b) história de diabetes; 
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c) tendência a formar quelóide; 

d) história de doença ocular, exceto glaucoma. 

 

O estudo foi aprovado pelo comitê de ética da Santa Casa de São 

Paulo e da Universidade de São Paulo sob parecer número 1057/2000 e 

registro CONEP (Conselho Nacional de Saúde, Comissão Nacional de Ética 

em Pesquisa) número 1840.  Todos os pacientes foram esclarecidos 

previamente sobre o propósito do estudo e assinaram Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

3.3 – Obtenção e preparação da membrana amniótica 

 

A obtenção, preparação e preservação da membrana amniótica foi 

realizada de acordo com as normas do protocolo aprovado pela Comissão 

de Ética da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Essas normas foram 

baseadas no protocolo proposto por Tseng et al. (65,68), seguindo as 

premissas impostas pela "United States Food and Drug Administration 

(FDA)" e "The American Association of Tissue Banking (AATB)" (78,79). 

A membrana amniótica foi obtida a partir de placentas provenientes 

de cesáreas eletivas de parturientes do Departamento de Ginecologia e 

Obstetrícia da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, após 

consentimento das gestantes e dos obstetras. Todas essas pacientes tinham 

exames sorológicos negativos para HIV-1, hepatite B (HBs Ag) e sífilis 

(VDRL), que foram reconfirrmados pela realização de exame sorológico do 

sangue do cordão umbilical após o parto. 
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Após a obtenção da placenta no centro cirúrgico obstétrico, procedeu-

se à sua lavagem com soro fisiológico em ambiente estéril. Manualmente, 

separou-se o âmnio do córion. O âmnio foi lavado três vezes com solução 

tampão fosfato, até que se retirasse todos os coágulos aderidos e depois 

lavados com solução antibiótica contendo 1000U / ml de penicilina, 20mcg / 

cc de estreptomicina e 2,5mcg / cc de anfotericina B, por 5 minutos. Após 

essa lavagem, o âmnio foi estendido sobre um filtro de nitrocelulose estéril 

(Millipore, Bedfort, MA, EUA), com a face epitelial voltada para cima. A 

membrana aderida ao filtro foi cortada em fragmentos, que variavam de 2x2 

cm a 4x4 cm, colocados em um recipiente estéril contendo glicerol (Baxter 

Healthcare Corporation, Stone Mountain, GA, EUA) e meio de preservação 

de córnea TC-199 modificado (Ophthalmos, São Paulo, SP, Brasil) na 

proporção de 1:1 e congelados a -80ºC. Amostras de cada membrana obtida 

foram enviadas para estudo anatomopatológico e microbiológico 

(bacterioscopia e cultura) para controle de qualidade. O tempo máximo para 

utilização das membranas foi de três meses após a congelação.  

 

3.4 – Técnica cirúrgica 

 

A trabeculectomia foi executada de acordo com a seguinte técnica: 

1. Anestesia peribulbar com 3,0 cc de xilocaína 2% (sem adrenalina) e 3,0 

cc de marcaína 0,50% (sem adrenalina); 

2. Sutura de tração na córnea com fio de seda 7.0; 

3. Preparação do retalho conjuntival de base límbica com tesoura; 

4. Hemostasia do leito escleral com cautério bipolar de campo úmido; 
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5. Demarcação e delaminação do retalho escleral superficial retangular de 

3 x 4 mm de extensão e com 1/3 da espessura da esclera, usando 

lâmina de bisturi nº 11; 

6. Paracentese corneal com agulha 30G; 

7. Exérese de retalho escleral profundo de 2 x 2 mm de extensão, com 

bisturi lâmina nº 11 e tesoura de Vannas, seguida de iridectomia com a 

mesma tesoura; 

8. Sutura do retalho escleral superficial com fio de mononylon 10.0 com 2 

pontos; 

9. Fixação da membrana amniótica (medindo 5x5 mm, dobrada e com face 

estromal nos dois lados) sobre o retalho escleral superficial, com dois 

pontos de mononylon 10.0, exceto nos pacientes do grupo controle 

(Figura 1). 

10. Sutura contínua da conjuntiva e membrana de Tenon, com fio de 

mononylon 10.0; 

11. Injeção de BSS na câmara anterior; 

12. Injeção subconjuntival de 1,0 cc de gentamicina 80 mg e 1,0 cc de 

dexametasona 1% no fórnice inferior; 

13. Instilação tópica de colírio de atropina 1%; 

14. Curativo oclusivo. 
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Figura 1: Desenho esquemático da membrana amniótica suturada sobre o 

retalho escleral superficial nos 31 pacientes do grupo estudo. 

 

3.5 – Período pós-operatório 

 

No período pós-operatório, os pacientes usaram, no olho operado, 

colírio de tobramicina 0,3% a cada 6 horas por 7dias, colírio de atropina 1% 

a cada 8 horas por 15 dias e colírio de prednisolona 1% a cada 4 horas por 

15 dias, a cada 6 horas por 10 dias e a cada 12 horas por 7 dias. As 

medicações anti-glaucomatosas foram introduzidas durante o período pós-

operatório dos pacientes, que não atingiram a PIO alvo, a critério do 

examinador.  

A aparência da bolha filtrante foi classificada à lâmpada de fenda em 

uma das três categorias, tendo como parâmetro a conjuntiva adjacente em 

todas as visitas (105): 

1. plana e vascularizada; 

Córnea 

Retalho escleral Membrana amniótica 
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2. elevada e pouco vascularizada; 

3. elevada fina e avascular. 

 

3.6 - Complicações 

 

As complicações avaliadas foram: 

1. bolha encapsulada; 

2. bolha com infecção; 

3. vazamento na incisão (sinal de Seidel positivo); 

4. câmara anterior rasa (critério de Spaeth); 

5. hipotonia (PIO = 05mmHg ); 

6. descolamento de coróide; 

7. endoftalmite; 

8. maculopatia hipotônica. 

 

3.7 – Métodos estatísticos  

 

As variáveis quantitativas idade, relação E/D (escavação/disco), 

acuidade visual, número de medicações e pressão intra-ocular foram 

representadas por média, desvio padrão (DP) e valores mínimo e máximo. 

As variáveis qualitativas sexo e olhos foram representados pela freqüência 

absoluta e relativa. 

O test t de Student foi utilizado para comparar os grupos controle e 

estudo quanto à pressão intra-ocular. 
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A prova não-paramétrica de Mann-Whitney foi realizada para 

comparar os grupos controle e estudo quanto a acuidade visual, ao número 

de medicações e a variação percentual da pressão intra-ocular em relação 

ao valor basal. 

A prova não paramétrica de Wilcoxon foi realizada para comparar a 

acuidade visual dentro de cada grupo, comparando a visita pré-operatória 

com a pós-operatória e para comparar o número de medicações pré-

operatória com pós-operatória dentro de cada grupo. 

A comparação entre as visitas foi feita pela técnica da Análise de 

Variância (ANOVA). 

Adotou-se o nível de significância de 0,05 (α = 5%) e níveis 

descritivos (p) inferiores a esse valor foram considerados significantes e 

representados por *. 
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Os dados demográficos dos 63 pacientes submetidos a 

trabeculectomia com membrana amniótica (grupo estudo) ou sem membrana 

amniótica (grupo controle), estão apresentados nas tabelas 1 e 2 e a relação 

escavação/disco na tabela 3. 

 

 

Tabela 1: Análise das idades dos 63 pacientes da Santa Casa de São Paulo 

submetidos a trabeculectomia com membrana amniótica (grupo estudo) e 

sem membrana amniótica (grupo controle), entre agosto de 2001 e agosto 

de 2003. 

Idade 
Grupo 

Média DP Mediana Mínimo Máximo n p 

Controle  67,5 ± 7,9 69 50 81 32 

Estudo 69,3 ± 9,1 70 53 88 31 
0,408 

DP = desvio padrão, n = número de pacientes, idade = anos 

 

Não foi encontrada diferença estatisticamente significante entre os 

grupos controle e estudo em relação a idade (p= 0,408). 
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Tabela 2: Avaliação do sexo dos 63 pacientes da Santa Casa de São Paulo 

submetidos a trabeculectomia com membrana amniótica (grupo estudo) e 

sem membrana amniótica (grupo controle), entre agosto de 2001 e agosto 

de 2003. 

Sexo Controle n(%) Estudo n(%) p 

Feminino 18  (56,3) 19  (61,3) 

Masculino 14  (43,8) 12  (38,7) 
0,440 

Total 32 (100,0) 31 (100,0)  

 

 

Não foi encontrada diferença estatisticamente significante entre os 

grupos controle e estudo em relação ao sexo (p= 0,440). 

 

 

Tabela 3: Análise da relação escavação / disco vertical encontrada nos 63 

pacientes da Santa Casa de São Paulo submetidos a trabeculectomia com 

membrana amniótica (grupo estudo) e sem membrana amniótica (grupo 

controle), entre agosto de 2001 e agosto de 2003. 

 Média DP Mediana Mínimo Máximo n p 

Controle 0,89 ± 0,13 0,90 0,60 1,00 32 

Estudo 0,87 ± 0,12 0,90 0,50 1,00 31 
0,508 

DP = desvio padrão, n = número de pacientes 

 

Não foi encontrada diferença estatisticamente significante entre os 

grupos controle e estudo em relação a E/D (p= 0,508). 

Em relação aos olhos operados no grupo controle, 19 (59,4%) eram 

olhos direitos e 13 (40,6%) esquerdos. No grupo estudo, 17 (54,8%) eram 

olhos direitos e 14 (45,2%) esquerdos e não foi encontrada diferença 
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estatisticamente significante entre os dois grupos quanto a esse aspecto    

(p= 0,457). 

A tabela 4 mostra a acuidade visual pré e pós-operatória encontrada 

nos 63 pacientes submetidos a trabeculectomia com membrana amniótica 

(grupo estudo) e sem membrana amniótica (grupo controle). 

 

 

Tabela 4: Resultados da acuidade visual pré-operatória e pós-operatória 

após 1 ano, dos 63 pacientes da Santa Casa de São Paulo submetidos a 

trabeculectomia com membrana amniótica (grupo estudo) e sem membrana 

amniótica (grupo controle), entre agosto de 2001 a agosto de 2003. 

Acuidade Visual  

Pré-operatória Média DP Mediana Mínimo Máximo n p 

Grupo Controle  1,20 ± 1,32 0,46 0,00 3,00 32 

Grupo Estudo 0,50 ± 0,62 0,30 0,00 3,00 31 

 

0,194 

Pós-operatória        

Grupo Controle  1,26 ± 1,27 0,70 0,00 3,00 32 

Grupo Estudo 0,60 ± 0,77 0,40 0,00 3,00 31 

 

0,103 

DP = desvio padrão, n = número de pacientes 

 

 

Não foi encontrada diferença estatisticamente significante entre os 

grupos controle e estudo em relação a acuidade visual pré-operatória         

(p= 0,194) e pós-operatório (p= 0,103). 

Tanto no grupo controle quanto no grupo estudo foi encontrada 

diferença estatisticamente significante entre acuidade visual pré e pós-

operatória de 1 ano (respectivamente p= 0,002 e p= 0,036). 
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A tabela 5 mostra o número de medicações pré e pós-operatório 

encontrado nos 63 pacientes submetidos a trabeculectomia com membrana 

amniótica (grupo estudo) e sem membrana amniótica (grupo controle). 

 

Tabela 5: Resultados do número de medicações pré e pós-operatório 

encontrado nos 63 pacientes da Santa Casa de São Paulo submetidos a 

trabeculectomia com membrana amniótica (grupo estudo) e sem membrana 

amniótica (grupo controle) entre agosto de 2001 e agosto de 2003. 

Pré-operatório Pós-operatório Número de 

medicações Controle n (%) Estudo n (%) Controle n (%) Estudo n (%) 

0 2 (6,3) 0 21 (65,6) 25 (80,6) 

1 17 (53,1) 19 (61,3) 7 (21,9) 4 (12,9) 

2 10 (31,3) 8 (25,8) 4 (12,5) 2 ( 6,5) 

3 3 (9,4) 4 (12,9) 0 0 

Total 32 (100,0) 31 (100,0) 32 (100,0) 31 (100,0) 

 

Não foi encontrada diferença estatisticamente significante entre os 

grupos controle e estudo em relação ao número de medicações pré (p= 

0,786) e pós-operatório (p= 0,521). 

Foi encontrada diferença estatisticamente significante em relação ao 

número de medicações na comparação pré e pós-operatória entre o grupo 

controle (p< 0,001) e o grupo estudo (p< 0,001).  

A tabela 6 mostra os valores da PIO pré e pós-operatórios dos 63 

pacientes submetidos a trabeculectomia com membrana amniótica (grupo 

estudo) e sem membrana amniótica (grupo controle), durante o período de 1 

ano de seguimento. 
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Tabela 6: Resultados dos valores da PIO pré e pós-operatórios dos 63 

pacientes da Santa Casa de São Paulo submetidos a trabeculectomia com 

membrana amniótica (grupo estudo) e sem membrana amniótica (grupo 

controle), entre agosto de 2001 a agosto de 2003. 

 Pressão intra-ocular 

Pré-operatória Média DP Mediana Mínimo Máximo n p 

Grupo Controle  25,19 ± 7,34 24 18 48 32 

Grupo Estudo 25,42 ± 7,71 24 14 45 31 

 
0,903 

1° PO        

Grupo Controle  9,28 ± 5,68 8 1 23 32 

Grupo Estudo 7,06 ± 4,52 6 0 18 31 

 
0,902 

7° PO        

Grupo Controle  9,50 ± 4,57 10 0 20 32 

Grupo Estudo 9,45 ± 3,65 8 4 20 31 

 
0,963 

30° PO        

Grupo Controle  13,66 ± 6,97 11 6 34 32 

Grupo Estudo 13,90 ± 5,52 14 6 34 31 

 
0,887 

60° PO        

Grupo Controle  15,31 ± 4,07 14 10 24 32 

Grupo Estudo 13,81 ± 3,92 14 8 22 31 

 
0,140 

120° PO        

Grupo Controle  15,19 ± 3,60 15 5 22 32 

Grupo Estudo 13,39 ± 3,78 14 8 28 31 

 
0,048* 

150° PO        

Grupo Controle  15,30 ± 3,77 14,50 5 26 32 

Grupo Estudo 13,27 ± 3,20 14 8 22 31 

 
0,025* 

180° PO        

Grupo Controle  15,19 ± 3,40 16 4 22 32 

Grupo Estudo 13,26 ± 3,04 14 8 23 31 

 
0,021* 

360° PO        

Grupo Controle  15,47 ± 2,92 16 8 20 32 

Grupo Estudo 13,13 ± 2,50 14 8 16 31 

 
0,001* 

DP = desvio padrão, n = número de pacientes 
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Foi encontrada diferença estatisticamente significante em relação a 

PIO, na comparação entre os grupos controle e estudo, nas seguintes 

visitas: 90 dias (p = 0,043*), 120 dias (p = 0,048*), 150 dias (p = 0,025*), 180 

dias (p = 0,021*) e 360 dias (p=0,001*). 

A tabela 7 mostra a diferença percentual da PIO pós-operatória 

encontrada nos 63 pacientes submetidos a trabeculectomia com membrana 

amniótica (grupo estudo) e sem membrana amniótica (grupo controle). 

Foi encontrada diferença estatisticamente significante em relação à 

diferença percentual da PIO em relação ao valor pré-operatório, na 

comparação entre os grupos controle e estudo na visita 360 dias                  

(p = 0,043*). 

A figura 2 demonstra a variação da PIO basal pré-operatória e pós-

operatória durante 12 meses de seguimento, nos 63 pacientes da Santa 

Casa de São Paulo submetidos a trabeculectomia com membrana amniótica 

(grupo estudo) e sem membrana amniótica (grupo controle). 
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Tabela 7: Resultados da diferença percentual da PIO pós-operatória dos 63 

pacientes da Santa Casa de São Paulo submetidos a trabeculectomia com 

membrana amniótica (grupo estudo) e sem membrana amniótica (grupo 

controle) entre agosto de 2001 e agosto de 2003. 

 Diferença Percentual da Pressão intra-ocular 

Pré-operatória Média DP Mediana Mínimo Máximo n p 

Grupo Controle  -61,05 ± 24,29 -68,21 -96,88 -11,11 32 

Grupo Estudo -69,83 ± 21,03 -71,43 -100,00 -14,29 31 
0,117 

1° PO        

Grupo Controle  -60,91 ± 19,85 -61,72 -100,00 0,00 32 

Grupo Estudo -59,30 ± 19,99 -63,64 -85,71 -4,76 31 
0,858 

7° PO        

Grupo Controle  -44,81 ± 25,19 -50,00 -77,27 30,00 32 

Grupo Estudo -39,99 ± 32,72 -41,67 -82,22 88,89 31 
0,382 

30° PO        

Grupo Controle  -36,09 ± 20,48 -37,41 -72,73 20,00 32 

Grupo Estudo -41,72 ± 22,64 -41,67 -75,76 22,22 31 
0,208 

60° PO        

Grupo Controle  -36,49 ±17,68 -39,23 -68,18 0,00 32 

Grupo Estudo -42,16 ± 20,66 -44,00 -78,79 14,29 31 
0,211 

120° PO        

Grupo Controle  -36,37 ± 20,15 -39,44 -77,27 5,56 32 

Grupo Estudo -43,87 ± 19,33 -46,43 -75,76 14,29 31 
0,148 

150° PO        

Grupo Controle  -36,07 ± 20,19 -37,75 -79,55 22,22 32 

Grupo Estudo -44,40 ± 17,43 -45,00 -75,76 0,00 31 
0,088 

180° PO        

Grupo Controle  -36,02 ± 21,16 -38,46 -81,82 22,22 32 

Grupo Estudo -44,39 ± 16,82 -42,31 -75,76 -14,29 31 
0,198 

360° PO        

Grupo Controle  -35,54 ± 16,53 -33,33 -65,52 11,11 32 

Grupo Estudo -45,05 ± 15,57 -50,00 -73,33 -14,29 31 
0,043* 

DP = desvio padrão, n = número de pacientes 

Diferença percentual = média pré – média pós 

                                                                                    média pré 
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Figura 2: Variação da PIO basal pré-operatória e pós-operatória durante 12 

meses de seguimento, nos 63 pacientes da Santa Casa de São Paulo 

submetidos a trabeculectomia com membrana amniótica (grupo estudo) e 

sem membrana amniótica (grupo controle) entre agosto de 2001 a agosto de 

2003. 

 

 

A análise estatística da figura 2 mostra variação 

estatisticamente significante entre os valores de pressão intra-ocular, do pré-

operatório para o primeiro dia pós-operatório e do sétimo dia pós-operatório 

para o trigésimo dia pós-operatório nos grupos controle e estudo. A variação 

da pressão intra-ocular entre o primeiro e o sétimo dia e entre o trigésimo e 

os demais dias de seguimento não sofreram variação estatisticamente 

significante nos dois grupos. 
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A tabela 8 demonstra a aparência das bolhas dos 63 pacientes da 

Santa Casa de São Paulo submetidos a trabeculectomia com membrana 

amniótica (grupo estudo) e sem membrana amniótica (grupo controle). 

 

 

Tabela 8: Resultados da aparência das bolhas dos 63 pacientes da Santa 

Casa de São Paulo submetidos a trabeculectomia com membrana amniótica 

(grupo estudo) e sem membrana amniótica (grupo controle), no seguimento 

de 1 ano, entre agosto de 2001 a agosto de 2003. 

Grupo Controle Grupo Estudo Aparência da 

bolha n (%) n (%) 

 

p 

Plana e 

vascularizada 
7 (21,87) 2 (6,45) 

 

Elevada e pouco 

vascularizada 
22 (68,75) 14 (45,16) 

0,002* 

Fina e avascular 3 (9,37) 15 (48,38)  

Total 32 (100,0) 31 (100,0)  

 

 

 

Foi encontrada diferença estatisticamente significante entre 

os grupos estudo e controle quanto à distribuição de todos os tipos de 

bolhas encontradas (p = 0,002). 

A tabela 9 apresenta as complicações observadas nos 63 pacientes 

da Santa Casa de São Paulo submetidos a trabeculectomia com membrana 

amniótica (grupo estudo) e sem membrana amniótica (grupo controle). 
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Tabela 9: Complicações observadas nos 63 pacientes da Santa Casa de 

São Paulo submetidos a trabeculectomia com membrana amniótica (grupo 

estudo) e sem membrana amniótica (grupo controle), entre agosto de 2001 a 

agosto de 2003. 

Grupo Controle Grupo Estudo  

Complicações n (%) n (%) 

Câmara rasa   2 (6,25)   1 (3,22) 

Bolha encapsulada   2 (6,25)   2 (6,45) 

Descolamento de 

coróide 
  1 (3,12) 0 

Total 32 (100,0) 31 (100,0) 

 

 

As complicações observadas no grupo de estudo foram olhos com 

câmara anterior rasa, que tiveram resolução espontânea na primeira semana 

e olhos com bolha encapsulada, que melhoraram na terceira semana pós-

operatória com medicação hipotensora ocular. 

No grupo controle, os olhos com câmara anterior rasa e descolamento 

de coróide tiveram resolução espontânea na primeira semana e os olhos 

com bolha encapsulada melhoraram com medicação hipotensora ocular na 

quarta semana pós-operatória.  
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O resultado de uma cirurgia filtrante depende da inibição das 

respostas inflamatória e cicatricial fisiológicas da episclera, da cápsula de 

Tenon e do limbo corneano, permitindo a manutenção e permeabilidade da 

fístula (106). O equilíbrio entre a inibição e a ocorrência da cicatrização é que 

vai propiciar o sucesso dessa cirurgia (34). 

Uma pesquisa das Sociedades Americana e Japonesa de 

Oftalmologia demonstrou que a maioria dos seus membros usa mitomicina 

C ou 5-fluorouracil nas trabeculectomias primárias. Entretanto, apesar 

disso, sabe-se que os antimetabólicos aumentam muito o risco de 

complicações pós-operatórias (107).  

A utilização da membrana amniótica em cirurgias filtrantes visa 

diminuir a fibrose no espaço subconjuntival e reduzir a angiogênese. O local 

em que foi posicionada a membrana amniótica na trabeculectomia se 

baseou nas suas propriedades antiinflamatórias, que agiriam diminuindo a 

vascularização e a fibrose no espaço subconjuntival, local onde mais 

freqüentemente ocorre a cicatrização (29). 

As propriedades da membrana amniótica parecem estar ligadas à 

presença e inibição de fatores de transformação e crescimento. A face 

estromal da membrana amniótica contém componentes que inibem o fator 

de transformação e crescimento beta, além de participar do processo de 

proliferação e diferenciação dos fibroblastos no estroma. Os fatores de 

transformação e crescimento beta (TGF-ß) atuam, normalmente, sobre 

receptores específicos localizados na membrana citoplasmática dos 

fibroblastos, estimulando a síntese de colágeno (71,74,75,76,77,78). 
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Trabalhando com coelhos Barton et al.(103) utilizaram membrana 

amniótica em cirurgias para glaucoma e compararam este grupo com um 

grupo controle. No grupo estudo a conjuntiva foi substituída por transplante 

de membrana amniótica no recobrimento do retalho escleral para formação 

da bolha filtrante. A membrana amniótica foi posicionada com o objetivo de 

inibir a inflamação, vascularização e cicatrização nesse local. Nesse 

estudo, os autores avaliaram a pressão intra-ocular em 3 intervalos: do 3° 

ao 9° dia, do 11° ao 16° dia e do 17° ao 38° dia. A diferença entre os 

grupos foi estatisticamente significante entre o 11° e o 16° dia, com maior 

redução de pressão no grupo da membrana amniótica e maior sobrevida na 

curva de sobrevivência de Kaplan-Meier.  

Demir et al.(104), realizaram trabeculectomias em 30 coelhos, 

utilizando MMC e membrana amniótica. Este estudo mostrou que a 

mitomicina C é muito mais potente que a membrana amniótica, pois é uma 

droga antineoplásica que age diretamente inibindo a divisão celular. Porém, 

a membrana amniótica inibiu mais o crescimento de fibroblastos e 

macrófagos que no grupo controle, confirmando sua característica de 

diminuir a cicatrização fato, também, observado no nosso estudo. 

O primeiro trabalho de trabeculectomia com membrana amniótica em 

humanos foi publicado por Fujishima et al.(100). Esses autores realizaram 

trabeculectomias de base límbica com 0,4 mg/dl mitomicina C por 2 minutos 

associado ao uso da membrana amniótica posicionada abaixo do retalho 

escleral e com a face estromal voltada para baixo. Treze pacientes dos 14 

pacientes com glaucoma refratário operados atingiram sucesso pós-

cirúrgico com PIO = 20mmHg e bolha filtrante formada.  
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No nosso trabalho, de um modo pioneiro, a face estromal da 

membrana amniótica ficou em contato, simultaneamente, com a superfície 

interna da conjuntiva e o tecido epiescleral, pois a membrana amniótica foi 

dobrada de tal modo que as duas faces do estroma ficaram viradas para 

fora. O objetivo desta técnica foi aumentar a área de contato com a 

membrana amniótica, para maior ação das substâncias antiinflamatórias e 

inibidoras da fibrose, com o intuito de prevenir a cicatrização do espaço 

subconjuntival e promover maior tempo de funcionamento das bolhas 

filtrantes. 

A trabeculectomia com uso de antimetabólicos (5-FU ou MMC) 

seguramente reduz os valores da pressão intra-ocular, porém causa 

aumento no número e na gravidade das complicações, como atalamia, 

maculopatia hipotônica e endoftalmite.(67,108) A utilização da membrana 

amniótica visa não somente melhorar a filtração como, também, diminuir as 

complicações dessa cirurgia. 

Neste trabalho, não foi encontrada diferença estatisticamente 

significante entre os grupos controle e estudo em relação à idade (p= 0,408) 

e ao sexo (p= 0,440), demonstrando que as amostras estudadas foram 

homogêneas. Estudos retrospectivos indicam que as cirurgias filtrantes têm 

maior probabilidade de serem bem sucedidas em pacientes mais idosos, 

(109,110,111) devido a diminuição da cicatrização. Neste trabalho os pacientes 

tinham idade com mediana de 69 anos no grupo estudo e 70 anos no grupo 

controle.  
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Todos os pacientes eram da raça branca, pois o nosso objetivo foi 

selecionar uma amostra a mais homogênea possível devido a grande 

miscigenação racial que existe no nosso país. 

Na avaliação da relação escavação disco (E/D) foi utilizada a medida 

vertical, por esta sofrer alteração precoce no paciente glaucomatoso e 

caracteriza melhor o defeito do nervo óptico que a relação escavação disco 

horizontal. A relação escavação disco vertical não apresentou diferença 

estatisticamente significante entre os grupos controle e estudo (p= 0,508). 

Nossos pacientes possuíam escavação média grande, entre 0,8 e 0,9, tanto 

no grupo controle como no grupo de estudo sendo, portanto, considerados 

casos avançados de glaucoma. 

Em relação a acuidade visual, tanto no grupo controle como no grupo 

estudo, foi encontrada diferença estatisticamente significante entre acuidade 

visual pré-operatória e acuidade visual pós-operatória, respectivamente,         

p= 0,002 e p= 0,036.  

Nos nossos casos, a acuidade visual diminuiu com a cirurgia da 

trabeculectomia nos dois grupos como no estudo de Pimentel et al. (112) e no 

estudo de Cheung et al. (116) que utilizaram MMC. A principal causa da 

diminuição da acuidade visual tanto no nosso trabalho como na literatura foi 

a progressão da catarata que ocorre no período pós-operatório.  

Como era de se esperar o número de medicações sofreu redução 

estatisticamente significante na comparação pré-operatória e pós-operatória 

no grupo controle (p< 0,001) e no grupo estudo (p< 0,001). Na tabela 5, 

observa-se que, no período pré-operatório, 19 pacientes do grupo de estudo 
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e 17 do grupo controle utilizavam uma medicação e no pós-operatório este 

número diminuiu para 4 pacientes no grupo de estudo e 7 no grupo controle.  

Não foi encontrada diferença estatisticamente significante em relação 

a comparação entre os grupos controle e estudo no número de medicações 

pré-operatória (p= 0,786) e pós-operatória (p= 0,521). No entanto, 

observando a tabela 6, o número de pacientes sem medicação pós-

operatória aos 12 meses de seguimento foi de 25 (80,6%) no grupo estudo 

comparado com 21 (65,6%) no grupo controle, com uma medicação foi de 4 

(12,9%) no grupo estudo, comparado com 7 (21,9%) no grupo controle e 

com duas medicações foi de 2 (6,5%) no grupo estudo comparado com 4 

(12,5%) no grupo controle. 

Essa diferença é importante clinicamente no tratamento e no 

seguimento dos pacientes. 

A redução do número de medicações melhora a fidelidade ao 

tratamento, pois diminui o número de instilações diárias e diminui o número 

de efeitos colaterais dos colírios, além de ser economicamente mais 

acessível, melhorando a qualidade de vida dos pacientes (22,23,30,32) . 

Nossos resultados mostram diferença estatisticamente significante da 

PIO nos pós-operatórios de 3, 4, 5, 6 e 12 meses entre o grupo estudo e o 

grupo controle. A maior redução da PIO ocorreu nos pacientes do grupo que 

utilizou a membrana amniótica.  

A diferença nas médias da pressão intra-ocular entre os dois grupos 

mostrou-se estatisticamente significante, porém, com variações pequenas. 

Embora, em alguns momentos, exista somente uma diferença de 1,5 mmHg 

na pressão intra-ocular vários estudos multicêntricos (21,117,118,119) têm 
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demonstrado que, para pacientes em estágio avançado do glaucoma, 

quanto maior for a redução da pressão intra-ocular menor será o dano do 

nervo óptico.  

Os estudos multicêntricos mais recentes como o Early Manifest 

Glaucoma Trial (113) (EMGT) e o Collaborative Normal Tension Glaucoma 

Study (114) (CNTGS) reafirmaram que a redução da pressão intra-ocular 

diminui a progressão da neuropatia glaucomatosa. O EMGT forneceu uma 

estimativa da importância da redução da pressão intra-ocular concluindo que 

existe uma redução de 10% na taxa de progressão da doença para cada 1 

mmHg de redução da pressão intra-ocular (115). De forma semelhante, o 

Ocular Hypertensive Treatment Study (21) (OHTS) demonstrou que a redução 

da pressão intra-ocular também diminui a incidência de glaucoma em 

hipertensos oculares. 

No grupo estudo a PIO pré-operatória de 25,4 ± 7,7 mmHg diminuiu 

para 7,1 ± 4,5  mmHg no primeiro dia pós-operatório, subiu para 13,9 ± 5,5 

mmHg no primeiro mês e atingiu 13,3 ± 3,0 mmHg no pós-operatório de       

1 ano. 

Cheung et al.(116) estudando o uso da mitomicina C na trabeculectomia 

obteve redução da PIO pré-operatória de 29,4 ± 10,3 mmHg para 11,5 ± 8,2 

mmHg no primeiro dia pós-operatório, a qual subiu para 12,3 ± 7,3 mmHg no 

primeiro mês de seguimento e atingiu 12,3 ± 7,6 mmHg após 1 ano da 

cirurgia. Apesar de metodologicamente diferentes o nosso estudo e o 

trabalho de Cheung et al.(116) observam uma redução da PIO semelhante no 

decorrer do primeiro ano de seguimento. 
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Os critérios para classificar a aparência das bolhas são muito 

discutíveis, por serem subjetivos. Geralmente a análise da aparência da 

bolha é feita pelo examinador à lâmpada de fenda comparando o aspecto da 

conjuntiva, a vascularização, a transparência e a presença ou não de 

microcistos. A nossa análise foi baseada na classificação proposta por 

Susanna et al.(105) que avaliaram o aspecto da bolha após cirurgia de 

trabeculectomia com mitomicina C, na qual essa droga entrava ou não em 

contato com a conjuntiva e a cápsula de Tenon. 

A aparência das bolhas elevadas e pouco vascularizadas no grupo 

da membrana amniótica foi mudando com o passar das semanas, 

adquirindo um aspecto menos vascularizado, chegando em alguns casos à 

aparência avascular, como nos casos onde se utilizava a mitomicina C. 

Os olhos dos pacientes submetidos à trabeculectomia com 

mitomicina C costumam apresentar bolhas avasculares, elevadas e de 

paredes finas (112,116). Nestes casos, devido a essas características, há 

maior probabilidade de ocorrer vazamento de humor aquoso pela incisão e, 

conseqüentemente, atalamia, descolamento de coróide e endoftalmite 

(52,56,64,66)  

Os fatores antiinflamatórios e inibidores da angiogênese encontrados 

no estroma da membrana basal da membrana amniótica talvez sejam os 

principais responsáveis pela formação de bolhas menos vascularizadas e 

que induzem menor vazamento e/ou endoftalmite. 

Acredita-se que quanto menos vascularizada for a bolha menor é a 

incidência de fibrose, pois os fatores de cicatrização são levados ao local 

da ferida cirúrgica através dos vasos sanguíneos. 
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No nosso grupo de estudo, foram observadas somente 2 (6,5%) 

bolhas planas vascularizadas e 15 (48,4%) bolhas finas avasculares (p= 

0,002). No grupo controle foram observadas 7 (21,9%) bolhas planas 

vascularizadas e 3 (9,4%) bolhas finas avasculares (p= 0,002). A maior 

incidência de bolhas avasculares no grupo estudo talvez explique a maior 

redução da pressão intra-ocular desses pacientes.  

Apesar de metodologicamente diferente, Susanna et al.(105), 

realizando trabeculectomia com mitomicina C obtiveram, no seguimento de 

1 ano, 80% de bolhas finas avasculares e  6,7% de bolhas planas e 

vascularizadas, enquanto que no nosso estudo obtivemos 48,4% de bolhas 

finas avasculares e 6,45% planas e vascularizadas no mesmo período. 

As complicações cirúrgicas no trabalho de Fujishima et al.(100), que 

utilizaram a associação da MMC com a membrana amniótica foram muito 

mais graves e numa freqüência maior que no nosso estudo. Esses autores 

tiveram 1 caso (7,1%) de descolamento de retina, 4 (28,5%) casos de 

falência do transplante de córnea e 1 caso (7,1%) que evoluiu para 

amaurose. Por outro lado, esta diferença também pode ser explicada pelo 

tipo de amostra utilizada a qual no nosso trabalho foi homogênea, com 

pacientes com glaucoma primário de ângulo aberto, e ,no estudo do 

Fujishima et al.(100) incluía pacientes com glaucomas refratários por 

diferentes causas: ceratite bolhosa, pós-transplante de córnea, queimadura 

ocular e glaucoma de ângulo fechado constituindo, portanto um grupo muito 

heterogêneo. 

A ocorrência de câmara anterior rasa foi de 57,1% no trabalho de 

Fujishima et al.(100) demonstrando um número muito superior quando 
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comparado com o nosso estudo onde foi de 3,2% no grupo da membrana 

amniótica e 6,2% no grupo controle. 

 



 

  

  

CONCLUSÕES  
  

  

 

 

 



CONCLUSÕES 

 

  

53 

 

 

• A trabeculectomia com membrana amniótica causou maior redução da 

pressão intra-ocular em comparação com a trabeculectomia simples após 

12 meses de seguimento; 

 

• O número de medicações hipotensoras diminuiu no grupo da 

trabeculectomia com membrana amniótica em comparação com a 

trabeculectomia simples, porém essa diferença não se mostrou 

estatisticamente significante apesar de ser clinicamente importante; 

 

• A trabeculectomia com membrana amniótica levou ao desenvolvimento 

de um maior número de bolhas avasculares que a trabeculectomia simples. 
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