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RESUMO

Comparar a eficácia anestésica corneana do cloridrato de tetracaína a 1% por vaporização em olho fechado em relação à instilação de gota em 
olho aberto através de medidas seriadas, avaliar a adequação técnica e medir a rapidez e o nível de facilidade entre as formas de administração 
MÉTODOS: Ensaio clinico controlado, randomizado, mascarado e pareado com 100 olhos de 50 pacientes feito entre setembro e outubro de 
2017, no serviço de oftalmologia. Foram excluídos pacientes com doenças oculares ou sistêmicas que afetassem a córnea.  A sensibilidade 
corneana foi medida em ambos os olhos com um estesiomêtro de Cochet e Bonnet antes da instilação do anestésico, 5, 10 e 15 minutos após. A 
instilação de gota foi feita em um dos olhos  aberto e a vaporização foi feita no outro olho, fechado. A escolha da forma de administrar foi feita de 
forma aleatória. O examinador que administrou o anestésico não fez as medições da estesiometria. Um dos autores mediu o tempo que o 
examinador levava para aplicação do colírio ou vaporizador. Por fim foi observada a adequação técnica, aplicado questionário ao paciente sobre a 
dificuldade de ambos os métodos. RESULTADO: Dos 50 pacientes, 42(84%) relataram que a instilação com gotas era fácil ou muito fácil e 48(96%) 
relataram que a vaporização em olho fechado era fácil ou muito fácil (p<0,0001). As maiores dificuldades em relação à instilação de colírios 
foram: piscar (8%), manter o olho aberto (8%), ardência (4%) e dificuldade de entendimento da instilação (2%). Só 1 paciente relatou dificuldade 
para vaporizar: ardência. A ponta do frasco do colírio tocou nas pálpebras ou cílios em 10 pacientes, enquanto não houve contato do 
vaporizador(p=0,00024). As vaporizações ocorreram em média 24% mais rápido. Houve uma redução inicial da sensibilidade corneana após a 
aplicação do anestésico, seguido de aumento da sensibilidade ao longo do tempo para os dois grupos. A redução da sensibilidade foi maior no 
grupo controle, sendo em média: 43% menor aos 5 minutos, 28% aos 10 minutos e 24% aos 15 minutos (P>
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