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RESUMO

A vaporização é uma via terapêutica usada frequentemente na medicina para prevenção e tratamento de várias doenças. Medicamentos anti-
histamínicos, esteróides, estabilizadores da membrana do mastócito, anticolinérgicos entre outros são liberados por vaporização nasal a fim de 
tratar alergias ou congestão devido a rinites ou sinusites. Agentes para fotoproteção solar ou substitutos cutâneos temporários que formam 
curativos impermeáveis também podem ser aplicados por vaporização sobre a pele.    Em oftalmologia, há vaporizadores de lubrificantes 
disponíveis comercialmente em diversos países, seja para aplicação em olhos abertos ou em olhos fechados. Há poucos estudos que 
demonstraram a eficácia dos medicamentos quando vaporizados topicamente nos olhos. As gotículas da solução oftálmica são posicionadas sob 
pressão entre os cílios e quando o paciente abre os olhos, elas se misturam no compartimento lacrimal. O uso do medicamento aplicado a 
distância por vaporizador com o olho previamente fechado pode facilitar o tratamento em paciente adulto ou idoso com alta ametropia (que 
dificultam a visão adequada do frasco de colírio sobre os olhos); blefaro-hematoma (que dificulta a abertura palpebral e torna sensível o toque 
dos dedos na pele das pálpebras); em idosos com dificuldade de coordenação motora e em pacientes que apresentam desconforto emocional a 
instilação.    Após extensa revisão bibliográfica em bases de dados como Scielo, LILACS e MEDLINE, os autores não encontraram trabalho sobre a 
eficácia midriática da fenilefrina a 10% por vaporização em olhos fechados. Os objetivos do estudo foram comparar a eficácia fenilefrina a 10% 
aplicada pelo próprio paciente por vaporização em olho fechado em relação à instilação de gota em olho aberto em indivíduos que irão realizar 
exame de fundoscopia e avaliar o nível de dificuldade e a adequação técnica entre os métodos de administração. Trata-se de um ensaio clínico 
controlado, randomizado e pareado envolvendo 100 olhos de 50 pacientes, sem doenças oculares ou sistêmicas que comprometiam a dilatação 
pupilar. Os pacientes foram submetidos à instilação de 1 gota de fenilefrina a 10% e aplicação de vaporizador do mesmo midriático no olho 
contralateral. O olho em que se instilou o colírio permaneceu aberto, enquanto o olho vaporizado ficou fechado durante as aplicações da 
medicação. O diâmetro pupilar foi medido antes da aplicação, 10, 20 e 30 minutos após. O processo de instilação ou vaporização foi observado 
quanto a sua adequação técnica por um dos autores. Após o processo foi perguntado ao paciente questões pré-formuladas sobre a praticidade de 
ambos os métodos. A diferença de midríase média entre os grupos de olhos avaliados em um determinado tempo foi no máximo 0,3 mm , o que 
não foi clinicamente ou estatisticamente significativo (ANOVA: F = 1,97 e p = 0,163609) . Porém, ao longo do tempo, a diferença entre o diâmetro 
da pupila no tempo inicial e no tempo de 30 minutos foi 1,15 mm para os olhos vaporizados e 1,58 mm para os olhos instilados com gotas 
(ANOVA: F = 129,22 e p ≤ 0,0001). Percentual de 60% dos pacientes tocaram a ponta do frasco de colírio nos olhos, enquanto que 12% tocaram o 
orifício na ponta do vaporizador com os dedos (p < 0,000001). Setenta de dois por cento (72%) consideraram a instilação de gotas fácil ou muito 
fácil enquanto 62% consideraram a vaporização em olho fechado fácil ou muito fácil (p = 0,238). A instilação de gotas em olhos abertos e a 
vaporização de olhos fechados da fenilefrina a 10% apresentou eficácia clínica semelhante. A vaporização foi mais segura e apresentou nível de 
dificuldade um pouco maior do que a instilação, apesar dos pacientes serem experientes para instilar gotas e inexperientes para vaporizar a 
medicação em olho fechado.
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