
RICARDO SUZUKI 

 

 

 

 

 

Estudo da eficácia do agulhamento transconjuntival 

com 5-fluoracil em olhos com pressão intraocular 

elevada e bolha encapsulada pós trabeculectomia  

 

 

 

Tese apresentada à Faculdade de Medicina 

da Universidade de São Paulo para 

obtenção do título de Doutor em Ciências  

 
Programa de Oftalmologia 

Orientador: Prof. Dr. Remo Susanna Júnior 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2013 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 

Preparada pela Biblioteca da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

 
reprodução autorizada pelo autor 

   

             Suzuki, Ricardo 
      Estudo da eficácia do agulhamento transconjuntival com 5-fluoracil em olhos 
com pressão intraocular elevada e bolha encapsulada pós trabeculectomia  /  
Ricardo Suzuki.  --  São Paulo, 2013. 

 

 Tese(doutorado)--Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 
Programa de Oftalmologia. 

 

 Orientador: Remo Susanna Júnior.  
      
   
 Descritores:  1.Agulhas  2.Trabeculectomia  3.Revisão cirúrgica  4.Estudo 

comparativo  5.Glaucoma  6.Glaucoma/terapia por drogas  7.Fluoracil  
 

 

  
USP/FM/DBD-368/13 

 

   
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatória 

 

 



 
 

iv

 

 

 

 

 

 

A minha amada esposa Vivian, por estar 

sempre a meu lado, apoiando-me, em todos 

os momentos de minha vida. A nossa filha 

Lívia Emi, que nos deu paz e alegria, razão 

de nossa vida. 

 

 

A meu pai Hisashi, mestre e professor, 

inspiração, exemplo e modelo de pessoa. 

 

 

A minha mãe Cecília, admiração, pela minha 

educação e formação de meu caráter. 

 

 

A meus irmãos Cássia e Luis Cláudio, pelo 

apoio, amizade e ensinamentos diários.  

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimentos 

 



 
 

vi

 

 

Ao Prof. Remo Susanna Júnior, modelo de liderança, pela orientação desta 

tese e pelos ensinamentos durante minha formação profissional. 

Ao Prof. Mário Luiz Ribeiro Monteiro, pela dedicação à pós-graduação e por 

me conceder a bolsa de doutorado do CNPq. 

A Regina Ferreira de Almeida, amiga e secretária da pós-graduação, por 

todo auxílio e dedicação, desde minha residência até a conclusão desta 

etapa. 

Aos colegas residentes da Clínica Oftalmológica do Hospital das Clinicas da 

FMUSP, pelo auxílio na conclusão deste trabalho. 

Aos pacientes que permitiram a realização deste estudo, sempre com muita 

boa vontade. 

Ao colega Dr. Alexandre Soares Castro Reis pela contribuição na realização 

da figura 4. 

Ao CNPq por conceder a bolsa de doutorado Processo nº 141371/2012-9. 

 

 



 
 

vii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta tese está de acordo com as seguintes normas, em vigor no momento desta 
publicação: 

Referências: adaptado de International Committe of Medical Journals Editors 
(Vancouver). 

Universidade de São Paulo. Faculdade de Medicina. Divisão de Biblioteca e 
Documentação. Guia de apresentação de dissertações, teses e monografias. 
Elaborado por Anneliese Carneiro da Cunha, Maria Júlia de A. L. Freddi, Maria F. 
Crestana, Marinalva de Souza Aragão, Suely Campos Cardoso, Valéria Vilhena. 3ª 
ed. São Paulo: Divisão de Biblioteca e Documentação; 2011.  

Abreviaturas dos títulos dos periódicos de acordo com List of Journals Indexed in 
Index Medicus. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumário 

 

 



 
 

ix

 

Lista de abreviaturas, símbolos e siglas ........................................................xi 

Lista de figuras............................................................................................. xiii 

Lista de tabelas ............................................................................................ xiv 

Resumo.........................................................................................................xv 

Summary..................................................................................................... xvii 

1- INTRODUÇÃO .......................................................................................... 1 

1.1- Objetivo............................................................................................. 3 

2- REVISÃO DA LITERATURA ..................................................................... 4 

2.1- Glaucoma: considerações gerais ...................................................... 5 

2.2- Tratamento clínico e cirúrgico ........................................................... 6 

2.3- Bolha encapsulada ........................................................................... 8 

2.3.1- Definição, morfologia e incidência ......................................... 8 

2.3.2- Fatores de risco..................................................................... 9 

2.4- Agulhamento transconjuntival ......................................................... 10 

2.4.1- Definição.............................................................................. 10 

2.4.2- Indicações ........................................................................... 11 

2.4.3- Eficácia e falência................................................................ 12 

2.4.4- Complicações ...................................................................... 13 

3- MÉTODO E CASUÍSTICA....................................................................... 14 

3.1- Seleção de pacientes...................................................................... 15 

3.2- Agulhamento transconjuntival ......................................................... 16 

3.3- Coleta de dados.............................................................................. 18 

3.4- Critérios de sucesso e de exclusão ................................................ 19 

3.5- Análise estatística ........................................................................... 19 

4- RESULTADOS........................................................................................ 20 

5- DISCUSSÃO ........................................................................................... 26 

6- CONCLUSÕES ....................................................................................... 35 

7- REFERÊNCIAS....................................................................................... 37 

8- APÊNDICES ........................................................................................... 51 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listas 

 



 
 

xi

Lista de abreviaturas, símbolos e siglas  

 

25G  25 Gauge (unidade de calibre de agulhas) 

27G  27 Gauge (unidade de calibre de agulhas) 

5-FU  5- fluoracil ou do inglês 5-fluorouracil 

ATC  Agulhamento transconjuntival 

DP  Desvio padrão 

et al.  Do Latim “e outros” 

FMUSP Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

GPAA  Glaucoma primário de ângulo aberto 

IOP  Do inglês intraocular pressure 

MMC  Mitomicina C ou do inglês mitomycin C 

MT  Do inglês medical treatment  

PIO  Pressão intraocular 

RS  Ricardo Suzuki 

TC  Tratamento clínico 

TNR  Do inglês transconjunctival needling procedure 

TREC  Trabeculectomia 

p  Probabilidade 

%  Por cento 

h  Hora 

hs  Horas 

ml  Mililitro 

mg  Miligrama 



 
 

xii

mg/ml  Miligramas por mililitro 

mmHg  Milímetro de mercúrio  

>  Maior 

<  Menor 

=  Igual 

≥  Maior ou igual 

≤  Menor ou igual 

±  Mais ou menos 

 

 

 



 
 

xiii

Lista de figuras 

 

Figura 1 –  Bolha encapsulada: localizada, rígida e em forma de 

cúpula ..................................................................................... 16 

Figura 2 – Desenho esquemático do olho submetido ao 

agulhamento: A) Bolha encapsulada. B) Local de entrada 

da agulha do ATC no espaço subconjuntival oposta à 

localização da bolha. C) Local da aplicação do 5-FU 

subconjuntival acima da bolha.................................................17 

Figura 3 –  Distribuição da pressão intraocular antes e depois da 

randomização de ambos os grupos.........................................23 

Figura 4 –  Comparação do padrão da pressão intraocular de ambos 

os grupos pré-tratamento e ao final de 12 meses de 

seguimento ..............................................................................24 

 

 

 



 
 

xiv

Lista de tabelas 

 

Tabela 1 –  Dados demográficos e características da população do 

estudo ..................................................................................... 21 

Tabela 2 –  Médias da pressão intraocular antes e depois da 

randomização de ambos os grupos.........................................22 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumo 

 

 



 
 

xvi

Suzuki R. Estudo da eficácia do agulhamento transconjuntival com 5-fluoracil 

em olhos com pressão intraocular elevada e bolha encapsulada pós 

trabeculectomia [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de 

São Paulo; 2013. 

 

Objetivo: Estudo comparativo da pressão intraocular (PIO) após 

agulhamento transconjuntival (ATC) com 5-fluoracil (5-FU) e tratamento 

clínico (TC) em olhos glaucomatosos com bolha encapsulada e PIO não 

controlada após trabeculectomia com mitomicina C (MMC), no final de 12 

meses de seguimento. Desenho: Estudo prospectivo, randomizado, 

intervencionista. Participantes: 40 olhos de 39 pacientes com bolha 

encapsulada, desenvolvida em 5 meses ou menos, após trabeculectomia 

primária com mitomicina e PIO ≥ 20mmHg. Métodos: Os olhos foram 

randomizados para ATC com 5-FU e TC. Um máximo de dois ATC foi 

permitido no estudo. Todos os olhos foram acompanhados por 12 meses. O 

sucesso foi definido como PIO ≤ 18 mmHg e redução de 20% da PIO basal 

(sem medicações no grupo ATC). Resultados: A média da PIO em 12 

meses de acompanhamento foi de 12,14 ± 2,80 mmHg no grupo do ATC e 

15,13 ± 2,07 mmHg no grupo do TC (p = 0,004). 14 olhos (70%) foram 

considerados sucesso no grupo do ATC e 15 olhos (75%) no grupo do TC (p 

= 0,89). O número médio de agulhamentos foi de 1,35 ± 0,49 e a quantidade 

média de medicamentos foi de 2,15 ± 0,74. Conclusões: Houve uma taxa 

de sucesso semelhante nos olhos randomizados para ATC com 5-FU em 

comparação com TC em 12 meses de seguimento. No entanto, foi 

observada uma significativa menor média da PIO, após o ATC. 

 

Descritores: Agulhas; Trabeculectomia; Revisão cirúrgica; Estudo 

comparativo; Glaucoma; Glaucoma/terapia por drogas; Fluoracil  
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Suzuki R. The efficacy of transconjunctival needling revision with 5-

fluorouracil in encapsulated blebs with elevated intraocular pressure after 

trabeculectomy [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade 

de São Paulo”; 2013. 

 

Objective: To compare de efficacy of transconjuctival needling revision 

(TNR) with 5-fluorouracil (5-FU) and medical treatment (MT) in glaucomatous 

eyes with encapsulated bleb and uncontrolled intraocular pressure (IOP) 

after trabeculectomy with mitomycin C (MMC) at 12 months follow-up. 

Design: Prospective, randomized, interventional study. Participants: Forty 

eyes of 39 patients with encapsulated bleb developed in 5 months or less 

following primary trabeculectomy with mitomycin and IOP ≥ 20mmHg. 

Methods: Eyes were randomized to either TNR with 5-FU or MT. A 

maximum of two TNR was allowed in the study. All eyes were followed-up for 

12 months. Success of treatment was defined as IOP ≤ 18mmHg and a 20% 

reduction from baseline (no medications in TNR group). Results: Mean IOP 

at 12 months follow-up was 12.14 ± 2.80 mmHg in the TNR group and 15.13 

± 2.07 mmHg in the MT group (p=0.004). Fourteen eyes (70%) were 

considered a success in the TNR group and 15 eyes (75%) in the MT group 

(p=0.89). The number of needling procedure was 1.35 ± 0.49 procedures and 

the number of medication was 2.15 ± 0.74 medications. Conclusions: We 

have demonstrated a similar success rates in eyes randomized to MT in 

comparison to TNR with 5-FU at the last follow-up. However, a significant 

lower mean IOP after TNR was observed. 

 

Descriptors: Needles; Trabeculectomy; Surgical revision; Comparative study; 

Glaucoma; Glaucoma/drug therapy; Fluorouracil  
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O tratamento do glaucoma consiste na redução da pressão intraocular 

(PIO) nos olhos afetados, tendo como finalidade evitar o aparecimento ou 

progressão do dano glaucomatoso. Para tanto, são utilizadas medicações 

hipotensoras tópicas, geralmente com bons resultados. Entretanto, se o 

tratamento clínico máximo tolerado não for suficiente para proporcionar a 

redução da PIO e o devido controle da doença, a terapia cirúrgica é 

indicada. A trabeculectomia (TREC) ainda é considerada a cirurgia “padrão 

ouro”, entre vários especialistas 1-5, e o manejo pós-operatório é fundamental 

para a manutenção do sucesso. O êxito da cirurgia depende do 

funcionamento da bolha filtrante. Quando ela apresenta sinais precoces de 

falência, é fundamental que se intervenha na mesma para se garantir o 

sucesso da TREC 6.  

A cicatrização sob ou sobre o retalho escleral no espaço 

subconjuntival, parece ser o evento mais frequente que leva à falência 

precoce da drenagem na TREC 7, 8. A formação de tecidos cicatriciais sobre 

o retalho escleral no espaço subconjuntival acarretando, o que se chama de 

“bolha encapsulada” (ou cisto de Tenon), pode ocorrer em tempos variados, 

após a cirurgia inicial. Alguns autores sugerem taxas de encapsulamento 

entre 7,6% e 29%, após a TREC 9-16. Nestes casos, o agulhamento 

transconjuntival que remove parte do tecido fibroso por meio de técnicas 

minimamente invasivas, restaurando a filtração, mostrou ser uma excelente 

opção terapêutica 6, 17, 18. Além disso, o uso de agentes antiproliferativos 
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como adjuvante, tais como 5 - fluoracil (5-FU) 1, 5, 6, 17 ou a mitomicina C 

(MMC) 5 aumenta as taxas de sucesso deste procedimento. De forma mais 

conservadora, a reintrodução de medicações hipotensoras tem sido 

utilizada, como terapia segura e eficaz em olhos que desenvolveram bolhas 

encapsuladas 19-21.  

Vários estudos sobre a revisão cirúrgica de TRECs através do 

agulhamento transconjuntival relatam distintas taxas de sucesso 1, 3-6, 17, 22-26. 

No entanto, apresentam critérios metodológicos variados quanto à: pressão-

alvo de sucesso, tipos morfológicos de bolhas filtrantes, tempo entre a 

cirurgia filtrante e a realização do agulhamento, realização de um ou mais 

agulhamentos e uso ou não de agentes antiproliferativos, como adjuvante 1, 

5, 17, 22, 23, 27. Desta forma, a comparação entre estes estudos torna-se 

limitada e de valor questionável. 

 

 

1.1  OBJETIVO 

 

O objetivo deste estudo é: avaliar a eficácia do agulhamento 

transconjuntival com 5-FU e comparar, no final de 12 meses de seguimento, 

seus resultados com o tratamento clínico, utilizando medicações 

hipotensoras tópicas, em olhos com bolhas encapsuladas desenvolvidas em 

5 meses ou menos após TREC com MMC e PIO ≥ 20mmHg. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Revisão da Literatura 
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2.1  GLAUCOMA: CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

De acordo com estudos populacionais, estima-se que um em cada 40 

indivíduos acima dos 40 anos apresenta glaucoma com algum grau de perda 

visual 28. No mundo existem 60 milhões de pessoas afetadas nas quais 8,4 

milhões com cegueira bilateral 28. Mesmo em países desenvolvidos, metade 

dos casos ainda não são diagnosticados 29, possivelmente, por tratar-se de 

uma doença quase assintomática na grande maioria dos casos. É a segunda 

causa de cegueira no mundo e a perda da visão pode ser evitada, na grande 

maioria dos casos, pelo tratamento precoce e controle adequado da  

doença 30. 

O glaucoma pode ser classificado, sumariamente, em: de ângulo 

aberto e de ângulo fechado, além das formas congênitas e de 

desenvolvimento. Acomete de forma primária ou secundária as outras 

doenças. Sua incidência varia entre as diferentes etnias, sendo a raça negra 

a mais acometida 31-33.  

Estudos estimaram, em 2010, nos indivíduos maiores de 40 anos, 

incidências em torno de 1,96% na forma de ângulo aberto e 0,69% de 

ângulo fechado, considerando a população mundial 30. A situação é tão 

alarmante que autores estimam que, em 2020, cerca de 80 milhões de 

pessoas no mundo serão acometidas e pouco mais de 11 milhões 

apresentarão cegueira bilateral 30.  
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Atualmente o glaucoma é considerado uma neuropatia óptica 

decorrente de múltiplas causas, sendo a PIO o fator de risco mais importante 

34, 35. Ocorrem lesões das células ganglionares da retina e seus axônios, 

levando a alterações características do nervo óptico. 

Duas teorias principais foram sugeridas para explicar a patogênese da 

lesão glaucomatosa; a teoria mecânica, na qual a lesão seria decorrente da 

compressão direta das células ganglionares da retina provocada pelo 

aumento da PIO e a teoria vascular em que se acredita que alterações 

vasculares locais levariam a processos isquêmicos e, consequentemente, 

danos estruturais 36. Nenhuma das teorias, de modo isolado, explica de 

forma completa a patogênese do glaucoma.  

Sendo assim, embora seja considerada uma doença multifatorial, o 

foco do tratamento continua sendo exclusivamente a redução da PIO, seja 

da forma clínica (com utilização de medicações hipotensoras oculares) e/ou 

cirúrgica, em suas diferentes modalidades.  

 

 

2.2  TRATAMENTO CLÍNICO E CIRÚRGICO 

 

Estudos mostram a importância da redução da PIO na redução da 

progressão do glaucoma 37-39. O tratamento inicia-se clinicamente, utilizando 

medicações de preferência tópicas que reduzem a PIO, atuando 

bioquimicamente na fisiologia do humor aquoso. Atualmente, as medicações 

disponíveis agem na redução da produção e/ou no aumento do escoamento 
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do humor aquoso. Podem ser combinadas, de acordo com seu modo de 

ação, conforme a PIO-alvo de tratamento. Quando a redução desejada da 

PIO não é alcançada com a associação dos medicamentos máximos 

tolerados, recorre-se ao tratamento cirúrgico.  

A terapia com LASER* na região do trabeculado (ou trabeculoplastia) 

tem como objetivo aumentar o escoamento do humor aquoso, facilitando sua 

drenagem, possivelmente por meio de alterações biológicas e estruturais 

que ocorrem após o tratamento 40, 41. Sua eficácia é mais limitada, em 

termos de redução da PIO, assim como a duração de seu efeito 42, 43.  

Desde a década de 1920, diversos tipos de cirurgia para glaucoma 

vêm sendo propostos 44-48. Basicamente, todas as técnicas têm como 

objetivo a facilitação da drenagem do humor aquoso, seja pelas vias naturais 

ou por canais artificialmente criados ou implantados. A TREC introduzida por 

Cairns, em 1968 46, ainda é considerada a cirurgia “padrão ouro” para o 

glaucoma, conforme diversos autores 1-5. Trata-se da construção de uma 

válvula de sentido único por meio da retirada de uma pequena porção de 

tecido córneo escleral (esclerotomia), permitindo a saída do humor aquoso, 

levando à redução da PIO. Um pequeno retalho escleral é suturado sobre a 

esclerotomia, criando o mecanismo valvular. Os tecidos conjuntival e Tenon 

recobrem esta área, não permitindo contato do humor aquoso drenado com 

o meio externo. A conjuntiva torna-se elevada nessa região pelo acúmulo de 

                                                            
* Do inglês Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, ou seja, Amplificação da 
Luz por Emissão Estimulada de Radiação. 
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líquido no espaço subconjuntival, formando o que se chama de bolha 

filtrante.   

Os índices de sucesso da TREC variam entre 40% e 98% 49. Nota-se 

redução evidente do sucesso ao longo dos anos. Em 5 anos, estudos 

mostram taxas de sucesso de 60% 50 e, em 10 anos, de 44% 51.  

Recentemente, autores descreveram aprimoramentos técnicos desse 

procedimento em busca de melhores resultados 52. 

 

 

2.3  BOLHA ENCAPSULADA 

 

2.3.1  Definição, morfologia e incidência  

 

Uma das complicações observadas no período pós-operatório da 

TREC provocada pelo excesso de cicatrização no espaço subconjuntival é a 

bolha encapsulada, cisto de Tenon 53 ou bolha encistada 12. Geralmente, a 

formação da bolha encapsulada ocorre entre a 2ª e 4ª semana, após a 

TREC primária 10, 12-15, 54, 55 e sua incidência varia entre 7,6% e 29% 9-16. O 

processo de formação da cápsula sobre a bolha filtrante envolve 

crescimento fibroblástico, formando uma parede espessa e opalescente 20, 

53. Histologicamente, observa-se denso tecido conectivo colagenoso 

subconjuntival e poucas células 8, 53.  
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A identificação da bolha encapsulada é feita clinicamente. Ao exame 

biomicroscópico, observa-se uma bolha elevada, rígida, em forma de cúpula, 

delimitada por um anel (“anel de aço”), acompanhada com frequência por 

hiperemia conjuntival (Figura 1). É normal a conjuntiva apresentar-se com 

boa mobilidade sobre o cisto. Geralmente, estas bolhas cursam com PIO 

elevada 10, 56. 

Pela tomografia de coerência óptica, observa-se a parede espessa da 

bolha com alta refletividade e fluido aprisionado, preenchendo a parte  

interna 57. 

  

2.3.2  Fatores de risco 

 

Os fatores que supostamente aumentam a incidência de bolhas 

encapsuladas foram identificados, como uso prolongado de colírios 

hipotensores da classe dos betabloqueadores 10, 15, o tratamento prévio com 

laser de argônio (trabeculoplastia) 9-11, 15, 58 e o gênero masculino 9, 11, 15. Oh 

et al. 59 mostraram menores incidências de bolhas encapsuladas, após 

TRECs nos olhos que utilizaram antimitótico adjuvante (5-FU) e nas cirurgias 

realizadas com luvas sem talco. 

O uso de injeção de corticoide na bolha filtrante foi sugerido com o 

propósito de reduzir a fibrose excessiva diminuindo, assim, a chance de 

encapsulamento da bolha 60, 61. Loftfield e Ball 62, entretanto, mostraram 

maiores taxas de encapsulamento após a injeção de dexametasona, 
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sugerindo a retirada precoce do corticoide, sempre que possível, durante as 

primeiras semanas de pós-operatório. 

Clinicamente, bolhas hiperemiadas em razão da presença de grande 

quantidade de vasos, inclusive vasos calibrosos e tortuosos em “saca-rolha”, 

são mais suscetíveis ao encapsulamento 63. Vasos em “saca-rolha”, 

provavelmente, sejam formados em resposta à contração da fibrose do 

tecido subconjuntival, indicando uma resposta inflamatória mais intensa. 

Alguns fibroblastos podem transformar-se em miofibroblastos pela síntese 

de proteínas contráteis 64. Desta forma, a grande incidência de vasos em 

“saca-rolha” previamente ao encapsulamento sugere a importância dos 

miofibroblastos na gênese do encapsulamento 14. 

 

 

2.4  AGULHAMENTO TRANSCONJUNTIVAL 

 

2.4.1  Definição 

 

Em 1985, Pederson e Smith 20 propuseram uma forma de revisão 

cirúrgica minimamente invasiva em casos de falência da TREC e presença 

de bolhas encapsuladas, com o auxílio de uma agulha. Obtiveram sucesso 

em 9 de 13 olhos submetidos ao que chamaram de agulhamento. A técnica 

consiste em se cortar o tecido fibroso sob a conjuntiva que se forma sobre a 

região filtrante, utilizando uma agulha de pequeno calibre, reduzindo-se o 

trauma cirúrgico e, portanto, diminuindo a incidência de complicações.  
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Desta forma, consegue-se restabelecer novamente o fluxo de humor 

aquoso, resultando na redução da PIO. Em alguns casos, além de se cortar 

o tecido fibroso, faz-se necessária a elevação do retalho escleral com a 

agulha, para restabelecimento da filtração. Nestes casos, aumenta-se a 

incidência de complicações 65, 66. 

 

2.4.2 Indicações 

 

O agulhamento transconjuntival está indicado nas seguintes 

situações: 

a- Inadequado controle da PIO  

a.1- Em bolhas elevadas e/ou encapsuladas 

a.2- Em bolhas planas, com boa visualização do retalho escleral 

b- Bolhas disestésicas 

c- Vazamentos da bolha 

Além de restabelecer a função da TREC falida, o agulhamento pode 

também ser eficaz em bolhas disestésicas. Bolhas elevadas podem ser 

incômodas ao paciente, levando a diversos graus de desconforto 67-69. Ao se 

romper as adesões internas da bolha após o agulhamento, altera-se sua 

arquitetura, tornando-a menos elevada e mais difusa. Bolhas menos 

elevadas são mais toleradas e confortáveis ao paciente 67, 68.  

Bolhas isquêmicas elevadas e pequenas podem apresentar pequenos 

vazamentos. Nestes casos, o agulhamento tem a função de aumentar a área 

da bolha, diminuindo sua pressão interna, ocasionada pelo aquoso 
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aprisionado. A redução da pressão interna da bolha possibilita a cicatrização 

espontânea e o fechamento do vazamento 70, 71.     

 

2.4.3 Eficácia e falência 

 

Diversos estudos mostraram eficácia do agulhamento, considerando 

redução da PIO, com taxas de sucesso que variam entre 13,0% e 91,6% 17, 

21, 23, 72-74, associadas ao uso de agentes antiproliferativos, como adjuvantes.   

Alguns fatores parecem interferir no sucesso do tratamento. Cirurgias 

filtrantes recentes 22, 75, 76, pacientes jovens 77, ausência do uso de 

antimitótico na cirurgia primária 27, PIO elevada antes do agulhamento 27, 78 e 

PIO > 10mmHg imediatamente após o agulhamento 1, 27, 79 são fatores que 

podem estar ligados ao menor sucesso do procedimento. Mesmo assim, não 

existem informações evidentes e seguras que possam sugerir quais 

pacientes poderiam beneficiar-se com o agulhamento e quais não. 

O aplanamento total da bolha, paredes de baixa refletividade e 

presença de fluido episcleral posterior pela tomografia de coerência óptica, 

imediatamente, após o agulhamento em bolhas encapsuladas é um bom 

sinal preditivo de sucesso do procedimento com adequado controle da  

PIO 80, 81.   

 



Revisão da Literatura 
 

 

 

13

2.4.4 Complicações 

 

Embora o procedimento seja seguro, complicações foram descritas 

durante e após a realização do agulhamento. 

Hemorragias subconjuntivais ou hifemas podem ocorrer durante o 

agulhamento 1, 82-84. Os sangramentos podem ser evitados, impedindo o 

contato da agulha com vasos mais calibrosos e com o tecido episcleral onde 

existe uma maior concentração de pequenos vasos 85. O uso de 

vasoconstrictores previamente ao procedimento também pode reduzir a 

chance de sangramentos 72.  

Após a remoção da agulha, pequenos vazamentos podem ocorrer no 

orifício de entrada. Normalmente, são vazamentos autolimitados com 

resolução espontânea 2, 5, 27, 86. 

Depois do agulhamento, casos de hipotonia podem ocorrer. Assim 

como os vazamentos, na maioria das vezes também são autolimitados 3, 22, 

24, 26, 27. Entretanto, podem vir acompanhados de descolamentos de coroide 

22, 86, 87 e hemorragias supracoroideas 86, 88, 89 com eventual necessidade de 

tratamento específico.  

Outras complicações menos frequentes, como câmara anterior rasa 2, 

22, 86, descompensação corneana 22, 27, 86, blebites 86, 90, glaucoma maligno 65, 

86 e lesão do retalho escleral 66 também foram descritas. 
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3.1  SELEÇÃO DE PACIENTES 

 

Estudo prospectivo e randomizado realizado em 40 olhos de 39 

pacientes com bolha encapsulada, desenvolvida em 5 meses ou menos, 

após TREC primária com MMC e PIO ≥ 20mmHg no Hospital das Clínicas 

da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), (Brasil). 

Em todos os olhos, nenhuma medicação hipotensora estava sendo utilizada, 

após a cirurgia primária. Define-se bolha encapsulada como localizada, em 

forma de cúpula, rígida, rodeada por um tecido fibroso também chamado de 

"anel de aço" (Figura 1). Os pacientes foram randomizados alternadamente 

em dois grupos: 20 olhos submetidos à revisão por agulhamento 

transconjuntival (ATC) com 5-FU e 20 olhos submetidos ao tratamento 

clínico (TC), utilizando medicações hipotensoras tópicas. O agulhamento 

transconjuntival foi realizado por apenas um cirurgião (RS).  
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FONTE: Suzuki, R  

Figura 1 -  Bolha encapsulada: localizada, rígida e em forma de cúpula 
(setas) 

 

 

3.2  AGULHAMENTO TRANSCONJUNTIVAL  

 

A Comissão de Ética do Hospital das Clínicas da FMUSP aprovou o 

protocolo deste estudo.  

Após consentimento por escrito informado e assinado, o ATC foi 

realizado. Segue a descrição da metodologia utilizada para realização do 

ATC.  

Anestésico tópico (tetracaína a 0,5%), antibiótico (ofloxacino a 2%) e 

iodo-povidona a 5% foram instilados no olho. Usou-se um blefarostato para 

manutenção da abertura palpebral. Na lâmpada de fenda, inseriu-se uma 

agulha de calibre 27G ligada a uma seringa de 1 ml no setor superior do 

olho, oposto à bolha encapsulada, no espaço subconjuntival (Figura 2). Em 

seguida, injetou-se 0,1 ml de lidocaína a 2% com adrenalina. A agulha 

avançou por um significativo trajeto (em torno de 10 mm) em direção ao cisto 
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para minimizar a possibilidade de vazamentos posteriores pelo orifício de 

entrada. Usando movimentos suaves para cima e para baixo, para trás e 

para frente, rompeu-se o tecido cicatricial sob a conjuntiva, sempre tomando 

cuidado para não perfurar a parede da bolha. Neste momento, o fluxo de 

aquoso foi restabelecido, provocando o aumento do tamanho da bolha. 

Então, removeu-se a agulha e com outra de calibre 25G ligada a uma 

seringa de insulina, injetou-se 5 mg (0,2 ml de uma solução 25 mg/ml) de 5-

FU subconjuntivamente, em outro local, acima da bolha (Figura 2). Evitou-se 

a injeção de 5-FU dentro da bolha encapsulada para reduzir a possibilidade 

de penetração da medicação na câmara anterior e sua consequente 

toxicidade. 

 

 

Figura 2 -  Desenho esquemático do olho submetido ao agulhamento:  A) 
Bolha encapsulada  B) Local de entrada da agulha do ATC no 
espaço subconjuntival oposta à localização da bolha  C) Local 
da aplicação do 5-FU subconjuntival acima da bolha 
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Antibiótico tópico (ofloxacino a 2%) foi administrado quatro vezes por 

dia durante 2 semanas, assim como esteroide tópico (prednisona a 1%) 

administrado quatro vezes por dia e retirado, conforme indicação clínica. 

Um segundo agulhamento no grupo ATC foi realizado se, durante o 

seguimento, PIO ≥ 20mmHg. Apenas 2 agulhamentos no grupo ATC foram 

permitidos neste estudo. 

 

 

3.3  COLETA DE DADOS 

 

A medida da PIO foi realizada imediatamente após o procedimento 

(ATC), com 1 dia, 1 semana e com 1, 3, 6 e 12 meses, depois do 

procedimento (ATC). Nos olhos randomizados para tratamento clínico, a 

medida da PIO foi realizada após 30 dias do início de cada medicação, e 

com 3, 6 e 12 meses, após o uso das medicações.  Apenas a medida ao 

final de 12 meses foi considerada e analisada neste estudo. Todos os 

pacientes foram avaliados no mesmo período do dia (10hs ± 1h) para 

minimizar as alterações relativas à flutuação natural da PIO. Os dados 

demográficos e as características da população do estudo também foram 

coletados e analisados. 
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3.4  CRITÉRIOS DE SUCESSO E DE EXCLUSÃO  

 

Shin et al. 27 definiram sucesso como PIO-alvo variável, conforme a 

gravidade da doença e história clínica individual para cada paciente. Neste 

estudo, considerou-se sucesso quando se atingiu PIO-alvo ≤ 18mmHg e 

redução de 20% da PIO inicial no último seguimento (sem quaisquer agentes 

hipotensores no grupo do ATC). No grupo do TC, o tratamento médico tópico 

iniciou-se com betabloqueador não específico e/ou prostaglandinas, seguido 

de inibidores da anidrase carbônica e/ou alfa agonistas seletivos. As 

medicações foram adicionadas até atingir a PIO-alvo ou máxima terapia 

tolerada. Não se empregou medicação sistêmica hipotensora.  

Os critérios de exclusão incluíram a necessidade de qualquer outro 

tratamento adicional, abrangendo terapia clínica ou nova intervenção 

cirúrgica no grupo do ATC e nova intervenção cirúrgica no grupo do TC.  

 

 

3.5  ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Para a realização da análise estatística, usaram-se os testes t de 

Student para os dados paramétricos e os testes do Qui-quadrado e Mann-

Whitney aos dados não paramétricos. Valores de p < 0,05 bicaudados foram 

utilizados para indicar significância; e usou-se a versão SPSS 15.0 (SPSS 

Inc., Chicago, IL) para a análise estatística. 
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Durante um período de 12 meses, dos 40 olhos analisados, 20 foram 

randomizados para o ATC e 20 randomizados para o TC. No grupo do ATC, 

a idade média foi de 57,30 ± 15,21 anos (intervalo de 27 a 83 anos), sendo 

55% do gênero feminino e 65% brancos. No grupo do TC, a idade média foi 

de 63,30 ± 12,01 anos (intervalo 27 e 79 anos), 60% eram do gênero 

feminino e 30% de brancos (Tabela 1). Os tipos de glaucoma também são 

mostrados nos dados da Tabela 1. 

 
Tabela 1 -  Dados demográficos e características da população do estudo 

 

 Agulhamento 
transconjuntival 

(ATC) 

Tratamento 
clínico  

(TC) 

Valor 
de p 

Idade (anos) média ± DP 
(variação) 

57,30 ± 15,21  
(27 – 83) 

63,30 ± 12,01  
(27 – 79) 

0,17 

Gênero    

Feminino 11 (55%) 12 (60%)  

Masculino 9 (45%) 8 (40%) 0,75 

Raça    

Branco 13 (65%) 6 (30%)  

Negro 7 (35%) 13 (65%)  

Asiático  1 (5%) 0,07 

Tipo de glaucoma    

GPAA 17 (85%) 18 (90%)  

Congênito 1 (5%) 1 (5%)  

Inflamatório 1 (5%) -  

Pseudoexfoliação - 1 (5%)  

Neovascular 1 (5%) - 0,55 

Tempo entre a TREC e o 
tratamento (dias – variação) 

43,15 ± 28,71  
(17 – 153) 

51,60 ± 30,61  
(23 – 139) 

0,34 
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A média do tempo entre a cirurgia filtrante e o início do tratamento, 

após a randomização foi 43,15 ± 28,71 dias (variação de 17 a 153 dias) no 

grupo do ATC e 51,60 ± 30,61 dias (variação de 23 a 139 dias) no grupo do 

TC (p = 0,34). 

Após randomização, a PIO média antes do tratamento foi de 25,15 ± 

5,25 mmHg no grupo do ATC e 25,10 ± 4,36 mmHg no grupo do TC (p = 

0,58). A pressão intraocular média, aos 12 meses de acompanhamento foi 

de 12,14 ± 2,80 mmHg no grupo do ATC e 15,13 ± 2,07 mmHg  no grupo do 

TC (p = 0,004) (Tabela 2).  

 

Tabela 2 -  Médias da pressão intraocular antes e depois da randomização 
de ambos os grupos 

 

 Agulhamento 
transconjuntival 

(ATC) 

Tratamento  
clínico  

(TC) 

Valor 
de P 

PIO pré-tratamento (mmHg) 25,15 ± 5,25 25,10 ± 4,36 0,58 

PIO pós-randomização aos 12 
meses de seguimento (mmHg) 

12,14 ± 2,80 15,13 ± 2,07 0,004 
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No grupo do ATC, 14 olhos (70%) foram considerados sucesso e 15 

olhos (75%) no grupo do TC (p = 0,89). Seis olhos (30%) foram 

considerados insucesso e excluídos do grupo do ATC (em cinco olhos 

iniciou-se o tratamento clínico e um foi submetido à nova cirurgia filtrante) e 

cinco olhos (25%) foram considerados insucesso e excluídos no grupo do 

TC (quatro olhos foram submetidos à nova cirurgia filtrante, devido as bolhas 

terem ficado planas, e em um realizou-se o agulhamento transconjuntival) (p 

= 0,79). A comparação da distribuição da PIO, antes e depois do tratamento 

em ambos os grupos, está representada nas Figuras 3 e 4.  

 

 

Figura 3 -   Distribuição da pressão intraocular, antes e depois da 
randomização de ambos os grupos 
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Figura 4 –  Comparação do padrão da pressão intraocular de ambos os 
grupos pré-tratamento e ao final de 12 meses de seguimento 

 

No grupo do ATC, a média de agulhamentos realizados foi de 1,35 ± 

0,49 procedimentos e a quantidade média de medicações hipotensoras 

utilizadas no grupo do TC foi de 2,15 ± 0,74 medicamentos ao final do 

seguimento.  

Após o ATC, observaram-se complicações em três olhos (15%). Um 

olho resultou em câmara anterior rasa e hifema, e outro apresentou pequeno 

descolamento de coroide. Ambos foram resolvidos com tratamento 
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conservador. Um outro olho que, após o procedimento, resultou em câmara 

anterior rasa e descolamento de coroide submeteu-se a tratamento cirúrgico. 
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Diversos estudos mostraram a eficácia da revisão cirúrgica por 

agulhamento transconjuntival, após cirurgia filtrante 1-4, 6, 17, 19, 22-24, 26, 27, 72-74, 

90. Entretanto, como existem distinções entre os estudos quanto à: 

morfologia das bolhas filtrantes, tempo de falência, critérios de sucesso, 

entre outros, a comparação entre eles torna-se pouco significativa.  

A grande maioria dos estudos inclui diversos tipos morfológicos de 

bolhas em falência, não considerando suas diferenças estruturais nos 

resultados e análises. Bolhas encapsuladas, bolhas elevadas e difusas, 

bolhas planas são exemplos clinicamente observados. Quando indicado o 

agulhamento em razão da falência é fundamental identificar o tipo de bolha 

em questão para optar-se pelo melhor método a ser realizado. Nas bolhas 

encapsuladas e bolhas difusas, geralmente, o agulhamento é menos 

invasivo que nas bolhas planas e parece apresentar melhores resultados na 

redução da PIO 4, 91. Nestes casos, o procedimento consiste em cortar-se 

apenas a fibrose subconjuntival, enquanto em casos de bolhas planas, é 

necessário também, o descolamento do retalho escleral com a agulha. 

Rotchford et al. 17 mostraram melhores resultados das bolhas 

elevadas comparadas às bolhas planas submetidas ao agulhamento 

realizado em TRECs primárias falidas. Em concordância, Iwach et al. 90 

mostraram menor índice de falências, após agulhamentos realizados em 

bolhas encapsuladas (19%) comparadas com bolhas difusas (53%). 

Recentemente, Amini et al. 83 em uma análise retrospectiva, compararam o 
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agulhamento em dois grupos de pacientes, conforme a morfologia da bolha: 

bolhas encapsuladas e bolhas planas. Após pouco mais de 30 meses de 

seguimento, os agulhamentos realizados em bolhas encapsuladas obtiveram 

melhores resultados comparados aos feitos em bolhas planas (58,3% e 

46,7%, respectivamente), embora esta diferença não tenha sido 

estatisticamente significativa. No entanto, Broadway et al. 1 reportaram 

índices de sucesso de 47% em bolhas encapsuladas e 55% em bolhas 

planas, considerando sucesso redução da PIO menor que 22 mmHg.  

Avaliando o método de agulhamento a ser realizado, Tatham et al. 92 

compararam dois tipos: tipo 1, cortando apenas a fibrose existente no 

espaço subconjuntival e tipo 2, adicionando ao tipo 1 a elevação do retalho 

escleral com a agulha. No final médio de 2 anos de seguimento, não 

mostraram diferenças significativas em termos de  sucesso baseado na 

redução da PIO. Entretanto, neste estudo, os autores não separaram os 

casos, conforme a morfologia da bolha e a patência do óstio da TREC e, 

portanto, realizaram os dois tipos de agulhamento em diversos tipos de 

bolhas associadas ou não ao óstio da TREC aberto. Desta forma, não se 

pode afirmar qual tipo de bolha apresenta melhores resultados, após cada 

tipo de procedimento.  

Para minimizar a influência da morfologia das bolhas e a forma de 

agulhamento nas análises dos resultados, foram selecionadas apenas 

bolhas encapsuladas neste estudo, com o óstio interno patente, e o 

agulhamento foi realizado sem atingir o retalho escleral em todos os 

pacientes.  
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Os dados da literatura referentes ao critério de sucesso relacionados 

a PIO são muito variados. Estudos utilizam como sucesso, desde PIO igual 

ou abaixo de 21 mmHg 1, 6, 17, 22, 24, 26 (em sua grande maioria), até valores 

mais baixos, como menores de 16 mmHg 2, 86. Alguns autores utilizam ainda 

o percentual de redução sobre a PIO basal de 20% 17 ou 30% 1, 90. Nosso 

critério foi estabelecido conforme informações do estudo multicêntrico AGIS 

7 93, que mostrou maior índice de progressão da lesão campimétrica em 

olhos glaucomatosos com PIO maior que 18 mmHg. Ao final do 

acompanhamento de 7 anos, olhos glaucomatosos com PIO maior que 18 

mmHg comparados a olhos glaucomatosos com PIO menor que 18 mmHg 

tiveram chances de progressão duas vezes maior, considerando a piora do 

campo visual. Assim sendo, neste estudo definiu-se o sucesso, PIO menor 

ou igual a 18 mmHg. Além disso, associou-se o critério de percentual de 

redução de 20% da PIO basal para apurar nosso padrão de sucesso.  

A eficácia do tratamento clínico utilizando medicações hipotensoras 

em bolhas encapsuladas foi demonstrada com consideráveis taxas de 

sucesso, variando entre 71% e 100% 12, 13, 94. A razão pela qual se observou 

a redução da PIO com a reintrodução de medicações hipotensoras nos olhos 

submetidos à cirurgia filtrante, que não respondiam mais ao tratamento 

clínico, pode ser questionada. Uma possível explicação seria a provável 

eficácia parcial das bolhas encapsuladas ao reduzir a PIO, quando 

associadas aos hipotensores tópicos.  

A comparação entre tratamento clínico e a revisão cirúrgica em bolhas 

encapsuladas já foi estudada. Costa et al. 19 compararam olhos com bolhas 
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encapsuladas, que foram randomizados em tratamento clínico e 

agulhamento transconjuntival sem o uso de antimitótico adjuvante. No final 

do seguimento, mostraram médias da PIO de 16,09 ± 6,92 mmHg nos olhos 

que receberam tratamento clínico e médias de 18,92 ± 6,39 mmHg nos olhos 

submetidos ao agulhamento transconjuntival, associado ao uso de 

medicação hipotensora (p=0,3). Entretanto, no presente estudo, reportou-se 

a uma significativa maior redução da PIO no grupo submetido ao ATC, sem 

o uso associado de medicações hipotensoras, em comparação ao grupo do 

TC (médias de 12,14 ± 2,80 mmHg contra médias de 15,13 ± 2,07 mmHg, 

respectivamente p=0,004). O uso de 5-FU nos olhos submetidos ao 

agulhamento pode explicar nossos melhores resultados em relação ao 

estudo de Costa et al. 19. No presente estudo, não foram associadas 

medicações hipotensoras nos pacientes submetidos ao ATC por entender 

que desta forma, o real valor do procedimento seria expressado. 

Futuramente, será possível estudar a associação das medicações 

hipotensoras no grupo do ATC e verificar seus resultados, mantendo os 

mesmos critérios de sucesso.  

Vários estudos mostraram que o uso de agentes antiproliferativos 

associados aos procedimentos proporcionaram boas taxas de sucesso, seja 

com o 5-FU 1, 3, 4, 17, 23, 24, 27, 73, 95 ou com a MMC 2, 22, 26, 86, 90. As taxas de 

sucesso apresentadas variaram entre 13,0% e 91,6% com o uso de 5-FU 1, 3, 

4, 17, 23, 24, 27, 73 e 61,0% e 74,5% com o uso de MMC 2, 22, 26, 86, 90. É importante 

salientar que o tempo de seguimento, o critério de sucesso e o tipo de bolha 

são singulares em cada estudo, não permitindo comparações entre eles. Até 
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o momento, não existe conhecimento de estudos prospectivos randomizados 

comparando o sucesso do agulhamento com o uso de 5-FU e MMC. 

Como alternativa aos agentes antiproliferativos (5-FU e MMC), outros 

medicamentos foram propostos, como adjuvantes ao agulhamento buscando 

melhores resultados.  

O Interferon α2-b é uma droga antimetabólica utilizada para o 

tratamento de tumores malignos e tem a capacidade de suprimir a 

proliferação de fibroblastos 96. Wang et al. 97 mostraram sucesso com 

redução da PIO, após 12 meses de seguimento em 77,4% dos olhos 

submetidos ao agulhamento e injeção de interferon  α2-b com baixos índices 

de complicações. Mais ensaios clínicos com seguimentos mais longos são 

necessários para se estabelecer a real eficácia do interferon, como 

adjuvante no agulhamento e suas possíveis vantagens sobre os agentes 

antiproliferativos. 

O bevacizumab é uma droga quimioterápica antiangiogênica usada 

para o tratamento de câncer colorretal 98. Ultimamente, vem sendo 

empregada também para tratamento de neovascularização em patologias 

vitreorretinianas 99, 100. Estudou-se a inibição da angiogênese em fibroblastos 

da cápsula de Tenon nas bolhas encapsuladas, que sugeriram possíveis 

benefícios no controle da cicatrização pós operatória da TREC 101. Desta 

forma, Kahook et al. 102 mostraram o uso de bevacizumab adjuvante ao 

agulhamento em um paciente com bolha falida, evoluindo com redução da 

vascularização da bolha e controle da PIO após 6 semanas. Entretanto, 

Simsek et al. 103 em um estudo comparativo, estudaram a eficácia do 
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agulhamento em olhos com bolhas falidas, utilizando como adjuvante o 5-FU 

e o bevacizumab. Após um tempo médio de 17 meses de acompanhamento, 

obtiveram 80% de sucesso nos olhos que receberam o 5-FU e 25% nos 

olhos tratados com bevacizumab, mostrando a superior eficácia do 5-FU, 

como adjuvante. 

Embora o tempo entre a TREC e o agulhamento não pareça ser fator 

determinante de sucesso,1 alguns autores demonstraram melhores 

resultados realizando o procedimento em bolhas com falências mais tardias 

(maiores que 12 meses) 2, 86, sugerindo que o processo inflamatório pós-

operatório natural da TREC poderia levar a maiores insucessos em casos 

realizados precocemente 86. Por outro lado, realizando o agulhamento de 

forma precoce, possibilita-se um imediato fluxo de humor aquoso, o que 

parece influenciar o processo cicatricial. Burke et al. 104 estudaram a relação 

de crescimento de fibroblastos em diferentes concentrações de humor 

aquoso em coelhos e humanos. Sugeriram que distintas concentrações de 

humor aquoso comprometeriam o crescimento de fibroblastos em culturas 

de células. Baixas concentrações (20% da concentração normal) 

estimulariam a proliferação, enquanto altas concentrações (até a 

concentração normal) aparentemente levariam a perdas celulares 

consideráveis, resultando em um efeito de inibição do crescimento celular. 

Herschler et al. 105 demonstraram uma forte correlação entre o sucesso da 

cirurgia filtrante e a habilidade do humor aquoso em inibir o crescimento de 

fibroblastos in vitro. Rotchford et al. 17 relataram melhores resultados com o 

agulhamento transconjuntival em bolhas elevadas até 3 meses, após a 
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TREC. Desta mesma forma, neste estudo, realizou-se o ATC em bolhas 

encapsuladas precocemente, considerando o curto período de tempo, após 

a TREC (51,60 ± 30,61 dias). 

Neste estudo, observou-se uma diferença entre a proporção de 

negros e brancos nos dois grupos estudados, devido a forma aleatória de 

randomização, na qual a raça não foi considerada; embora não 

estatisticamente significativa. A resposta ao tratamento clínico com 

hipotensores oculares tópicos, comparando diferentes grupos étnicos, já foi 

estudada 106, 107. Mansberger et al. 108, comparando olhos hipertensos de 

negros e brancos, submetidos ao tratamento clínico, não mostraram 

diferenças significativas na redução da PIO, utilizando diversas categorias 

de hipotensores oculares tópicos. Com relação ao agulhamento, estudos 

não mostraram diferenças nas taxas de sucessos e falências entre brancos 

e negros 26, 27. Hawkings et al. 109, avaliando os fatores preditivos para o 

sucesso do agulhamento, não mostraram influência significativa de fatores 

étnicos. Desta forma, acreditamos que, apesar da diferença observada nos 

dois grupos estudados, a quantidade de negros e brancos em cada grupo 

não parece influenciar em nossos resultados. Entretanto, uma posterior 

análise, com um número maior de olhos, deve ser realizada para elucidar 

melhor a influência étnica no tratamento das bolhas encapsuladas. 

As complicações decorrentes do agulhamento transconjuntival foram 

relatadas e a maioria foi considerada leve por resolverem espontaneamente. 

Vazamentos conjuntivais, pequenos hifemas e câmaras rasas temporárias 

foram descritas 23, 78. Entretanto, alguns autores sugerem complicações mais 
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severas, quando realizaram o agulhamento em bolhas planas ou 

cicatrizadas 65, 66. Neste estudo, relataram-se complicações em três olhos 

(15%), e em um foi necessária intervenção cirúrgica reparadora.  

No presente estudo, ao se considerar somente bolhas encapsuladas, 

foi possível uma comparação mais adequada das taxas de sucesso entre os 

dois grupos estudados. 

As limitações do presente estudo prospectivo incluíram o tamanho da 

amostra reduzido, com seguimento relativamente curto. 
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-   Sucesso semelhante dos olhos randomizados para TC em comparação 

com os olhos submetidos ao ATC com 5-FU (75% versus 70%, 

respectivamente). 

-   Maior redução média da PIO, estatisticamente significativa, após o 

tratamento no grupo do ATC.  
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