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1.  Introdução – O que são as derivações aquosas e o que elas fazem? 
 As derivações aquosas (ou implantes de drenagem) são dispositivos usados para reduzir a 
pressão intra-ocular no glaucoma através da drenagem do humor aquoso de dentro do olho 
para uma pequena bolha por trás da pálpebra.  
 A drenagem do humor aquoso, utilizando-se uma implante (ou tubo), reduz a pressão sobre o 
nervo óptico, causadora da perda de visão no glaucoma.  O objectivo de diminuir a pressão 
do olho é impedir uma maior perda de visão. O controle da pressão do olho através do 
implante não restaura a visão já perdida pelo glaucoma, apenas diminui o risco de progressão 
da doença. 
  
O humor aquoso é o líquido produzido dentro do olho e não está relacionado com as 
lágrimas, produzidas por uma glândula externa, localizada atrás da pálpebra. A humidade dos 
olhos é causada por lágrimas, não pelo humor aquoso.  O glaucoma é frequentemente 
causado por alta pressão provocada pela falta de drenagem do humor aquoso dentro do olho 
e, portanto, a razão para usar a implante.  
As derivações aquosas tem vários outros nomes, tais como tubo de implante para glaucoma, 
dispositivos de drenagem e implantes de drenagem de glaucoma. Todos estes se referem a 
mesma coisa.  Embora existam muitos tipos de derivações disponíveis, são dois os tipos 
principais actualmente em uso no Moorfields Eye Hospital e funcionam de forma semelhante.  
Estes são chamados de Ahmed Glaucoma Valve (Válvula para Glaucoma de Ahmed) e The 
Baerveldt Glaucoma Implant (Implante para Glaucoma de Baerveldt). Em determinadas 
condições da doença e características do olho, um terceiro tipo, conhecido como o implante 
de Molteno, também pode ser utilizado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Estes desvios são todos feitos de um pequenino tubo de silicone (menos de 1 mm de 
diâmetro) que leva o humor aquoso de dentro do olho para um prato, ou disco, logo abaixo da 

 
Baerveldt 350 Implant 
 

 
 
Ahmed Glaucoma Valve 
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superfície externa do olho, entre a esclera (parede do olho – branco dos olhos) e conjuntiva 
(pele externa da Superfície ocular) (ver glossário para mais detalhes).  
 
Embora todas as derivações realizem aproximadamente a mesma função, existem importantes 
diferenças que afectam a pressão ocular nas primeiras semanas depois da cirurgia, e outras 
diferenças que influenciam a cicatrização do olho ao redor do shunt e, a longo prazo, a 
pressão ocular.  O Ahmed Glaucoma Valve contém um tipo de válvula que ajuda a prevenir 
uma pressão ocular muito baixa durante as primeiras semanas após a cirurgia.  Os implantes 
de Baerveldt e Molteno não contém válvulas, mas possuem outras vantagens.  
 
Porque os implantes de Baerveldt e Molteno não têm válvula, devem ser bloqueados com um 
fio de sutura amarrado ao redor da parte externa do implante (ligadura externa), ou alojado no 
interior do tubo (sutura stent) no momento da cirurgia.  Seu objectivo é evitar a drenagem 
excessiva nas primeiras semanas após cirurgia.  
 
 

 2. Como os implantes afectam a aparência externa do olho?  
 

Na parte externa do olho  
Inicialmente, após a cirurgia, o olho ficará vermelho e inchado, em diferentes intensidades.  É 
comum, na maioria das cirurgias oculares, a pálpebra superior ficar levemente caída.  Isto 
resolve-se lentamente durante as próximas semanas a meses. O implante em si normalmente 
não é visível do lado de fora do olho.  
 
Quando a implante está funcionando normalmente, o fluido drenado acumula em uma bolha 
na conjuntiva que é escondida pela pálpebra.  Este líquido é lentamente absorvido de volta 
para o organismo através dos vasos sanguíneos na superfície do olho.  A implante aquosa e 
sua bolha são posicionados muito para trás da pálpebra, assim geralmente não podem ser 
vistos.  Da mesma forma, a bolha não provoca nenhuma sensação. O implante e a bolha só 
podem ser visíveis no nas fotos a seguir porque a pálpebra foi erguida manualmente para que 
o tubo fosse fotografado. 
 
Ocasionalmente, o implante ou a bolha podem ser vistos nos extremos do olhar, como no  
 exemplo na página seguinte (superior direito), onde o olho esta virado ao extremo para baixo 
e para dentro. Neste exemplo, o prato do implante pode ser visto logo abaixo da superfície do 
olho quando a pálpebra é levantada manualmente.  
 
No exemplo abaixo, à esquerda, o implante também pode ser visto sob a superfície do olho.  
A bolha de drenagem esta formada logo acima.  
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Isso só pode ser visto quando se vira o olhar 
extremamente para baixo com a pálpebra 
levantada.  Quando o olhos e pálpebras estão 
em suas posições normais, a bolha mostrado 
aqui não é visível. Pode haver um pequeno 
desnivel da pálbepra se a bolha de drenagem for 
anterior e excessivamente grande. 
 
A maioria das derivações são implantadas por 
trás da pálpebra superior.  Ocasionalmente 
outras áreas são utilizadas, como abaixo da 
pálpebra inferior.  

 
Um patch feito de tecido ocular doador, seja de esclera (parede do olho) ou doadores de 
córnea (“vidro de relogio a frente do olho) é frequentemente usada para manter o shunt no 
local (veja abaixo em A cirurgia em si).  Esta é a única parte da operação que pode ser visível 
após a cirurgia.  O patch escleral esta indicado na fotografia acima e à direita.  

 
No interior do olho  
A parte do implante que consiste de um 
pequenino tubo é colocada dentro do olho, 
no momento da cirurgia. Isso é muito 
pequeno e não pode ser visto a olho nu.  As 
ilustrações abaixo mostram a aparência do 
tubo quando visto em alta ampliação.  O 
diâmetro externo da parte do tubo de 
drenagem é de 0,6 mm, e o diâmetro 
interno, 0,3 mm.  O tubo em si é feito 
silicone transparente.  O comprimento do 
tubo no interior do olho é geralmente 1-2 
mm.  Na foto baixo, o tubo é visto a entrar 

no olho em frente a íris castanha.  
 
Nas fotografias da página seguinte, parte do tubo pode 
ser visto justo em frente a íris azul. O fio de nylon 
branco stent (veja abaixo) que é usado para obstruir o 
tubo parcialmente, a fim e ajudar a regular a pressão 
do olho também pode ser visto no interior do tubo.  
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3. A cirurgia em si  
 

A cirurgia de implante de drenagem aquosa leva mais tempo do que muitos outros tipos de 
cirurgia oftálmica, geralmente com duração de uma a duas horas. No Moorfields Eye 
Hospital, o implante é frequentemente realizado sob anestesia geral, embora anestesia local 
também seja possível sob certas circunstâncias.  
 
Normalmente, uma droga chamada Mitomicina C também é utilizada no momento da cirurgia 
para suprimir a cicatrização e patch escleral ou de córnea de um doador é usado para impedir 
que o implante fique exposto.  
 
Mitomicina C  
Mitomicina C é um agente citotóxico (droga anti-câncer) que muitas vezes é aplicada à do 
olho por um breve período de tempo (normalmente até 5 minutos) para reduzir cicatrização 
da superfície ocular. Ao final da aplicação, a droga é lavada do olho com um grande volume 
de fluido de modo que não haja resíduo nenhum da droga ao final da operação.  
 
Patch doador de córnea ou esclera 
Um patch feito de córnea ou esclera de um banco de olhos é muitas vezes usado para manter 
derivação aquosa no lugar. Quando tal não é utilizado, a superfície conjuntival do olho sobre 
o tubo, por vezes, se rompe, de modo que o tubo fica exposto e a área necessita ser reparada. 
Isto acontece em 10-14% dos casos em que o tecido do doador não é usada em comparação 
com aproximadamente 3% naqueles em que ela é usada. O tecido doador utilizado no 
Moorfields é obtido a partir do Moorfields Eye Bank ou do serviço de transplantes no Reino 
Unido.  
 
O tecido doado utilizados na cirurgia de implante de drenagem não é um transplante “vivo”.  
Eles são simplesmente usados para reforçar a superfície do olho sobre o exterior do shunt.  
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No entanto, estes tecidos vêm de doadores e, portanto, são testados para garantir a não 
transmissão de certas doenças infecciosas como a sífilis, hepatite B e C e HIV (o Vírus da 
AIDS).  Esses tecidos ainda não são testados para a doença de príon (Encefalopatia 
Espongiforme Bovina ou BSE, também conhecidas como a doença da vaca-louca ou v-DCJ), 
como um teste adequado ainda não existe.  O risco de transmissão da doença de príon, 
actualmente, parece ser extremamente baixo.  Nos últimos 34 anos (desde 1974) apenas dois 
casos gerais foram documentados em todo o mundo e um terceiro possível caso através de 
transplante de tecidos oculares. 
 
Complicações no momento da cirurgia  
As complicações que ocorrem no momento da cirurgia de derivação aquosa são raros.  
Complicações, quando ocorrem, tendem a aparecer durante as primeiras 5 - 6 semanas após a 
cirurgia (ver abaixo, as taxas de sucesso e complicações).  

 
 

4.  Após a cirurgia - cuidados pós-operatórios  
 

 O dia da cirurgia e o dia seguinte  
Geralmente se recebe alta do hospital no mesmo dia após a cirurgia, ou no dia seguinte.  É 
preferível para examinar o olho de novo um dia após a cirurgia.  Uma nova visita ao hospital 
no dia seguinte, é necessária para aqueles que tiveram a cirurgia em regime ambulatórial ou 
day-case.  
O olho é normalmente ocluido pela primeira noite após a cirurgia e curativo removido no dia 
seguinte. Se o olho não-operado e não enxerga bem, então o olho operado não é ocluído. Em 
vez disso, um escudo transparente é colocado ���� no olho operado de modo que você ainda será 
capaz para ver se deslocar após a cirurgia. Em caso de cirurgia sob anestesia local, o nervo 
óptico pode ficar anestesiado por ate 12horas, deixando a visão embaçada. 
 
Gotas Oculares (Colírios) 
Os colírios e comprimidos de Diamox não são normalmente exigidos para o olho operado 
durante a primeira noite após a cirurgia, a não ser que o cirurgião os recomende para o seu 
caso. É importante continuar a usar qualquer colírio para o olho não operado, não ser que seja 
aconselhado de outra maneira.  
 
No dia seguinte, os colírio do pós-operatório geralmente são iniciados logo após a remoção 
do curativo e limpeza do olho. Os colírios do pós-operatório geralmente consistem  um 
antibiótico (cloranfenicol) e anti-inflamatórios esteróides ou cortisona (dexametasona) que 
devem ser usados durante os primeiros 2 meses após a cirurgia.  Você será avisado se houver 
mudanças nas medicações durante cada visita clínica.  
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 No início o colírio de esteróides será usado intensivamente (a cada 2 horas, ou cerca de 8  
vezes ao dia) durante o dia e do antibiótico quatro vezes ao dia. Porque o esteróide deve ser 
usado com freqüência, você provavelmente receberá dexametasona sem conservantes. Pela 
falta de conservantes, ele deve ser refrigerado e cada garrafa descartada uma semana depois 
da abertura. Se for lhe dado em pequenos frascos, cada frasco poderá ser utilizado durante 
todo o dia se mantido em frigorífico ou por um máximo de duas horas se fora do frigorífico.   
 
Ao sair do hospital, normalmente lhe serão dadas 4 garrafas de dexametasona para durar 4 
semanas e uma garrafa de cloranfenicol.  Embora o cloranfenicol também necessite ser 
refrigerado, não precisa ser descartado após  uma semana, porque contém um conservante 
que o fará durar um mês.  
 
O fornecimento de colírios que você recebe ao deixar o hospital deve durar um mes.  
usualmente, o colírio é preciso no pós-operatório por um período de 2 meses, embora em 
uma frequência reduzida. A receita adicional será, portanto, necessária após um mês. 
Normalmente, nesta fase, a dexametasona será mudada para a versão contendo conservante 
(Maxidex), por ser mais conveniente. Maxidex não precisa ser armazenado  no frigorífico 
e é seguro usar uma garrafa para um mês inteiro.  

 
Visitas clínicas no pós-operatório 
Como a pressão do olho pode flutuar de modo bastante acentuado nas primeiras semanas 
após o implante, os pacientes são vistos normalmente uma vez por semana, durante 
aproximadamente o primeiro mês. As visitas à clínica serão reduzidas depois disso.  
 
Ocasionalmente as visitas podem ser mais frequentes, se a pressão do olho estiver muito alta, 
muito baixa ou com flutuação acentuada.  Os pacientes que moram longe de Londres e que 
foram referidos por um oftalmologista perto de casa provavelmente serão capazes de alternar 
as consultas pós-operatórias entre Moorfields e seu oftalmologista local.  
 
Alta pressão após a cirurgia:  
Em alguns casos, a ligadura ou sutura de stent, mencionada anteriormente neste documento, 
pode manter a pressão alta após a cirurgia.  No caso de uma ligadura, esta normalmente se 
dissolve ao redor de 5-6 semanas após a cirurgia a que ponto a pressão cai.  No caso de uma 
sutura de stent, esta pode ser removida, geralmente após 3 meses e, ocasionalmente, antes, se 
necessário.  
 
É importante notar que estas suturas tem uma finalidade importante, por exemplo.  para 
proteger os olhos dos efeitos da baixa pressão nas primeiras semanas após a cirurgia.  Se a 
pressão é alta nas primeiras semanas após a cirurgia, isso não significa que o implante não irá 
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funcionar, mas que simplesmente não está a funcionar ainda.  Nesses casos, é normal que o 
implante comece a trabalhar após a ligadura ou sutura stent ter sido dissolvida ou removida.  
 
Pressão baixa após a cirurgia   
Às vezes a pressão pode ser demasiadamente baixa após a cirurgia e isso também pode ser 
perigoso para os olhos. A baixa pressão pode ser frequentemente compensada pela 
interrupção dos colírios que causam redução da pressão ocular ou reduzindo as gotas de 
esteróide. Às vezes, uma injeção de um material visco-elástico, como uma geleia, é 
necessário para aumentar a pressão. Ocasionalmente, uma nova operação é necessária para 
reduzir a drenagem excessiva do tubo.  
 
Atividade após a cirurgia  
É importante evitar esforços durante o pós-operatório, incluindo natação, tênis, corrida e 
esportes de contato. Admite-se a ver televisão e ler uma vez que estas não irão prejudicar os 
olhos.   
 
Se a pressão ocular é muito baixa após a cirurgia, o médico pode pedir-lhe que se abstenha de 
todos os esforços e permaneça em repouso até que a pressão intra-ocular seja  restaurada. 
 
Quando posso voltar ao trabalho?  
A duração do tempo fora do trabalho irá depender de uma série de fatores tais como a 
natureza do seu emprego, o estado da visão no outro olho e a pressão no olho operado.  
 
Normalmente alguém que trabalha em um ambiente de escritório exigiria 2 semanas fora se o 
curso do pós-operatório é bom.  Alguém cuja ocupação envolve pesado trabalho manual ou 
em um ambiente empoeirado pode exigir um mês ou mais (construtores, por exemplo ou  
agricultores).  
 
Quando o olho volta ao normal?  
Pode demorar de 2 a 3 meses para o olho para se sentir completamente normal na maioria dos 
casos, e às vezes mais, em casos mais complicados.  Nesse ponto, o paciente geralmente fará 
um teste de  refração (grau de óculos), já que na maioria das vezes a receita dos óculos será 
ligeiramente diferente do que antes da cirurgia. 
 
 

5. Taxas de sucesso e complicações  
 
Taxas de sucesso  
A maioria dos estudos em glaucoma cirúrgico analisa as taxas de sucesso ao longo de um 
período de 5 anos. Com os implantes de derivação aquosa, como o Baerveldt, a taxa de 
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sucesso esperado em 5 anos é atualmente entre 70 e 80%. Embora uma proporção 
significativa de pacientes alcance um bom controle da pressão sem a necessidade de 
medicação contínua glaucoma, muitos pacientes ainda carecem de alguma medicação para 
ajudar o implante para controlar a pressão.  Em tal circunstâncias, a medicação necessária é 
normalmente inferior ao exigido antes da cirurgia.  
 
Por exemplo, em um estudo recente usando o implante de Baerveldt, a taxa de sucesso após 5 
anos foi de 79% e a pressão média foi de 13.6mmHg, com, em média, uma medicação anti-
glaucomatosa1. Em um estudo recente no Moorfields Eye Hospital (2005), utilizando o 
mesmo implante, a pressão intra-ocular média foi 11.6mmHg com apenas um em cada quatro 
pacientes a necessitar de medicação  anti-glaucoma para controlar a pressão por 2 anos após a 
cirurgia2.  
 
Os pacientes freqüentemente perguntam sobre o sucesso a longo prazo mais de 10 anos, 15 
anos ou mais.  Devido as despesas e outras dificuldades em realizar estudos a longo prazo, 
muitos dos estudos disponíveis não respondem a essa pergunta.  Estudos que têm sido 
realizados por períodos mais longos mostram que a maioria dos implantes que estão a 
funcionar com sucesso em 5 anos continuam a fazê-lo durante longos períodos de tempo3-6.  
 
Complicações  
Cirurgia de drenagem aquosa se tornou mais popular como um tratamento para glaucoma não 
controlado nos últimos anos, em parte devido à melhoria da segurança, mas também porque 
as taxas de sucesso melhoraram.   
 
As complicações graves são raras, mas são mais prováveis de acontecer se a pressão do olho 
baixa muito ou muito rapidamente no período pós-operatório.  Uma pressao muito baixa ou 
uma queda abrupta na pressão ocular pode resultar em uma hemorragia de coróide (grave 
sangramento por de trás do olho) - cerca de 1% dos implantes realizados no Moorfields).  Se 
a pressão baixa muito, pode ser elevada mais uma vez, quer através de uma injecção de um 
gel viscoelástico ou de um gás específico dentro do olho na própria clínica, ou mesmo um 
retorno à sala de cirurgia para que o Tubo seja ajustado.  A maioria destas intervenções são 
realizadas antes, quando a pressão é muito baixa, a fim de evitar complicações, como uma 
hemorragia de coróide, ao invés de esperar para depois que elas ocorram. 
 
Cerca de 5% dos pacientes de implante no Moorfields necessitam de um retorno à sala de 
operações no primeiro mês após a cirurgia para ajustes, quer devido à baixa pressão ou à alta 
pressão (Moorfields Eye Hospital 2005-2006 relatório de auditoria de implante de drenagem 
aquosa, KBarton, de 2007).  
O risco de infecção grave no interior do olho da cirurgia de derivação aquosa no Moorfields é 
raro (menos de 1%).  
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Há também um pequeno risco a longo prazo de que o tubo seja bloqueado (o que pode exigir 
nova cirurgia para desobstruir o tubo), sofra exposição (a conjuntiva na superfície do 
implante se rompe, expondo o implante, exigindo uma operação de reparação), ou entre em 
atrito com a córnea, exigindo mais uma cirurgia ou para re-posiciionar o tubo a fim de que ele 
não toque a córnea ou, raramente, em casos extremos, em que lesões de córnea significativas 
ocorreram, um transplante de córnea pode ser necessário.  
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7.   Glossário 

 

Humor aquoso – Fluido produzido na porção anterior do olho.  Este líquido é bombeado  

no olho por um tecido chamado corpo ciliar, e normalmente drenado através de canais 

chamados de malha trabecular.  A alta pressão do humor aquoso causa o Glaucoma. Este 

líquido nada tem a ver com as lágrimas e a humidade excessiva do olho ou lacrimejamento, 

não significa que o humor aquoso é bem drenado.  

 

Conjuntiva - uma fina camada transparente de pele que cobre a superfície do branco o 

olho.  

 

Córnea - tecido transparente na parte frontal do olho em frente a íris e cristalino.  

 

Pressão intra-ocular - a pressão do humor aquoso dentro do olho.  No glaucoma, pressão 

intraocular elevada é a principal causa de danos ao nervo óptico.  Esta é geralmente medida 

em unidades conhecidas como mmHg (milímetros de mercúrio).  

 

Nervo óptico - o nervo que liga o olho ao cérebro.  O nervo óptico carrega todos os 

impulsos visuais do olho.  Estes são, então, traduzido pelo cérebro em imagens que vemos.  

Sem o nervo óptico, que seriamos incapazes de ver.  

 

Esclera - a parede do globo ocular em si.  Isto é visto de frente como o branco dos 

 olhos.  
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8.  Isensão 

Acurácia 

Enquanto a cada passo foi tomado para compilar informações precisas e para mantê-lo/a 

Utualizado/a, não podemos garantir sua exatidão e completude.  As informações fornecidas 

esta brochura é concebida como um complemento, e não um substituto para o conselho de 

um profissional de saúde, por um médico qualificado ou outro profissional, que farão 

adaptações às circunstâncias individuais de cada paciente.  Keith Barton e Moorfields Eye 

Hospital NHS Foundation Trust não se responsabilizam por actos baseados apenas nas 

informações contidas nesta folha de informação.  

  

Nota   

Estes termos e condições serão regidos e construídos de acordo com as leis da Inglaterra e 

País de Gales.  Qualquer litígio decorrentes destes termos e condições devem ser sujeitas à 

jurisdição exclusiva dos tribunais da Inglaterra e País de Gales.  

 

 

 

 

Documento Modificado em 23 de Março de 2008. 

Tradução e Interpretação: Miss Renata Puertas (Glaucoma Fellow to Mr. K. Barton) 


