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RESUMO

A instilação de gotas é a principal via de administração ocular utilizada para o tratamento de doenças do segmento anterior. O sítio de ação desta 
via atinge frequentemente diferentes camadas da córnea, conjuntiva, esclera, íris e corpo ciliar.   O uso correto de colírios necessita da prática 
adequada de movimentos de coordenação motora fina e boa visão. Muitos pacientes, principalmente os idosos, têm dificuldades devido à 
redução da coordenação motora e visão ruim para perto sem óculos.   Estudos recentes demonstraram que muitos pacientes usam colírios de 
forma incorreta. Alguns tocam a ponta do frasco em tecidos oculares, outros pingam número excessivo de gotas ou erram o olho e gastam o 
colírio desnecessariamente. Tais ações podem favorecer respectivamente: a contaminação do frasco, toxicidade e aumento de custo no 
tratamento.   Para melhorar as técnicas de uso de colírios, vários dispositivos com apoio facial foram criados. Entre eles podemos citar: Opticare®, 
Eyeot®, Xal-Ease®, Autodrop®, Autosqueeze®, Eyedrop® etc.   Dispositivos de apoio facial podem melhorar a aplicação de colírios ao promover: 
suporte manual para a administração, melhor posicionamento do frasco em relação ao olho e maior facilidade para apertar o frasco ou manter as 
pálpebras abertas.   Após extensa pesquisa de referências em bases de dados digitais como: LILACS, PubMed e Scielo, não encontramos trabalhos 
sobre a percepção e adequação técnica da autoinstilação de colírios apenas em idosos. O estudo foi um ensaio clínico, controlado, randomizado e 
pareado, realizado em 50 pacientes idosos de setembro de 2015 a junho de 2016 na Policlínica Ronaldo Gazolla, Lapa-Rio de Janeiro. Um frasco 
de colírio Optive® foi acoplado ao dispositivo de apoio facial denominado Eyedrop®. Cada participante instilou o colírio com ou sem o auxílio do 
dispositivo em cada um dos olhos, sendo que a seleção ocular foi feita aleatoriamente. Foi perguntado ao paciente questões pré-formuladas 
sobre a dificuldade de ambos os métodos e a técnica de administração tópica ocular foi avaliada. A instilação de gotas foi considerada difícil ou 
muito difícil por 10% dos idosos com o auxílio do dispositivo e por 36% sem o auxílio (p = 0,0047). Houve toque da ponta do colírio com os tecidos 
oculares em 64% dos pacientes que não usaram o Eyedrop® e em 4% dos que o utilizaram (p=0,000001). A maior dificuldade descrita na instilação 
tradicional foi acertar o olho com a gota (32%) e com o dispositivo de apoio foi entender seu uso(4%). A maioria dos idosos instila colírios 
erroneamente, tocando a ponta do frasco em tecidos oculares, o que favorece sua contaminação. O dispositivo de apoio facial tornou mais 
segura e fácil a instilação.
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