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RESUMO
Introdução: O resultado da cirurgia do glaucoma pode ser 

afetado pela taxa de cicatrização da ferida cirúrgica. A radiação 
beta tem sido proposta como um tratamento rápido e simples 
para abrandar a resposta de cicatrização.

Objetivo: Avaliar a efetividade da radiação durante a cirur-
gia de glaucoma (trabeculectomia).

Critérios para considerar estudos para esta revisão: A bus-
ca foi realizada nas bases: Cochrane Central Register of Con-
trolled Trials (CENTRAL) na Biblioteca Cochrane (que inclui 
Eyes and Vision Group Trials Register, Edição 4 2008), Medli-
ne (janeiro de 1966 a outubro de 2008) e Embase (janeiro de 
1980 a outubro de 2008). As bases de dados foram pesquisadas 
pela última vez em 24 de outubro de 2008.

Critérios de seleção: Foram incluídos estudos randomizados 
e controlados comparando trabeculectomia com radiação beta 
com trabeculectomia sem radiação beta.

Coleta e análise dos dados: Foram coletados dados sobre 
falha cirúrgica (pressão intraocular > 21 mmHg), pressão in-
traocular e eventos adversos da cirurgia de glaucoma. Os dados 
foram agrupados usando um modelo de efeito fixo.

Resultados principais: Foram encontrados quatro ensaios 
que randomizaram 551 pessoas para realizar trabeculectomia 
com ou sem radiação beta. Dois ensaios incluíram caucasia-
nos (n = 126), um estudo incluiu negros africanos (n = 320) 
e um incluiu pacientes chineses (n = 105). Pacientes submeti-
dos a trabeculectomia com radiação beta tiveram menor risco 
de falha cirúrgica em comparação com pessoas submetidas 
trabeculectomia sem radiação (razão de risco [RR]: 0,23; in-
tervalo de confiança, IC 95%: 0,14 a 0,40). Radiação beta 
foi associada com risco aumentado de catarata (RR: 2,89; IC 
95%: 1,39 a 6,0).

Conclusões dos autores: Trabeculectomia com radiação beta 
tem menor risco de falha cirúrgica em comparação com a trabe-
culectomia sem radiação. Estudo avaliando radiação beta versus 
antimetabólico ainda é necessário.
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COMENTÁRIOS
A trabeculectomia é o procedimento cirúrgico que tem 

como objetivo o controle da pressão intraocular em portadores 
de glaucoma não respondentes a tratamento clínico. O suces-
so dessa cirurgia é limitado pelo processo de cicatrização que 
ocorre na esclera, resultando na fibrose do retalho cirúrgico e 
na falência da ampola de drenagem.

Um procedimento tecnicamente bem realizado, bem como 
o uso de anti-inflamatórios no pós-operatório, reduzindo a ati-
vidade fibroblástica, não são suficientes para aumentar a taxa 
de sucesso. Alguns trabalhos mostram a possibilidade de se 
melhorar esses resultados usando outros recursos de inibição 
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dos fibroblastos, como a radiação beta, geralmente aplicada por 
meio de uma placa de radiação no local da ampola. Sua ação 
é diminuir o número de fibroblastos e, consequentemente, a 
chance de fibrose do retalho.

O trabalho apresenta um estudo randomizado comparando 
pacientes submetidos à cirurgia de trabeculectomia com radia-
ção beta e trabeculectomia sem radiação beta. Assim como na 
literatura, ele mostra como resultado uma efetiva participação 
da radiação beta, melhorando o percentual de sucesso cirúrgico.

Os autores estudaram um número expressivo de pacientes, 
porém, a análise realizada deixa alguns questionamentos por 
não esclarecer ou dividir os grupos com relação ao tipo de glau-
coma. Também não estabeleceu uma correlação adequada entre 
as várias etnias estudadas. Estudou grupos de caucasianos e ne-
gros sem uma observação sobre a cicatrização em etnias diferen-
tes e sobre se isso poderia interferir no resultado. A literatura 
mostra que o uso de radiação beta é eficaz no pós-operatório de 
trabeculectomias principalmente nos pacientes negros.

O estudo relata que o aparecimento de catarata no pós-ope-
ratório nos pacientes submetidos à radiação beta não foi em 
quantidade expressiva. Esse dado também está de acordo com a 
literatura. No entanto, não aborda outros efeitos colaterais que 
podem surgir com radiação beta, como afinamento de esclera e 
até mesmo metaplasia de tecidos, necessitando de maiores estu-
dos quanto a essas complicações.


