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RESUMO

A instilação tópica de anestésicos ocorre diariamente e frequentemente nos consultórios ou clínicas oftalmológicas. Os anestésicos tópicos são 
usados para facilitar ou permitir a realização de procedimentos diagnósticos e cirúrgicos como por exemplo: exames de fundoscopia,  tonometria 
de contato ou aplanação,  microscopia especular,  testes de adaptação de lentes de contatro rígidas, biomicroscopia de olhos queimados ou 
traumatizados, retirada mecânica de corpos estranhos corneanos ou conjuntivais, aplicação de injeções conjuntivais, ou intraoculares, biópsias 
excisionais ou incisionais de tumores oculares conjuntivais, etc. A vaporização é uma via terapêutica usada frequentemente na medicina para 
prevenção e tratamento de várias doenças. O uso de anestésios oculares  aplicados a distância por vaporizador com o olho previamente fechado 
pode facilitar o tratamento em paciente adulto ou idoso com:  blefarohematoma ou infecções cutâneas na face(que dificultam  a abertura 
palpebral e tornam sensíveis o toque dos dedos na pele das pálpebras); em pacientes adultos que apresentam desconforto emocional a 
instilação; em crianças que evitam abrir os olhos após sentir ou lembrar que a gota provoca ardência a instilação . Após extensa revisão 
bibliográfica em bases de dados como: Scielo, LILACS e MEDLINE, os autores não encontraram trabalho sobre a eficácia anestésica de qualquer 
medicação anestésica tópica ocular, inclusive as disponíveis comercialmente na forma de gotas,  por vaporização em olhos fechados. Objetivos: 
comparar a eficácia anestésica corneana do cloridrato de proximetacaína a 0,5% por vaporização em olho fechado em relação à instilação de gota 
em olho aberto em indivíduos que irão realizar exame de tonometria de aplanação. Avaliar o nível de dificuldade e a praticidade entre os 
métodos de administração. Métodos: Este estudo foi um ensaio clínico controlado, randomizado, pareado e mascarado realizado entre agosto de 
2018 e maio de 2019, envolvendo 100 olhos de 50 pacientes na Policlínica Ronaldo Gazolla - RJ, sem doenças oculares ou sistêmicas que 
comprometam a sensibilidade corneana. Foi instilada 1 gota de cloridrato de proximetacaína a 0,5% em um olho aberto e foi feita aplicação de 
vaporizador do mesmo colírio no olho contralateral estando este fechado. A sensibilidade corneana foi medida com estesiômetro de “Cochet e 
Bonnet” antes da aplicação, 1, 5, 10 e 15 minutos após. O processo de instilação ou vaporização foi observado quanto a sua adequação técnica. 
Após o processo foram feitas perguntas ao paciente, avaliando o nível de facilidade e dificuldades percebidas de ambos os métodos. O estudo foi 
publicado na Rede Brasileira de Ensaios Clínicos. Resultados: As médias da estesiometria nos olhos instilados por gota (grupo controle) antes da 
administração tópica, 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos e 15 minutos após foram respectivamente: 5,72; 0,42; 0,84; 1,6; e 3,02. Nos olhos 
vaporizados, os valores para os mesmos tempos foram: 5,66; 078; 1,26; 1,74 e 3,08. O teste de ANOVA para 2 fatores e medidas pareadas 
demonstrou diferença significativa entre os grupos em função do tempo e ausência de diferença significativa entre grupos ou interação entre os 
grupos. Em relação à instilação de gotas, 98% consideraram a experiência fácil ou muito fácil, 0% nem fácil nem difícil e 2% difícil ou muito difícil. 
Em relação à vaporização, os valores foram, respectivamente, de 96%, 4% e 0%. A média de instilações e vaporizações foi semelhante e não 
houve toque de tecidos oculares com o colírio ou vaporizador. Conclusão: A instilação de gotas em olhos abertos e a vaporização de olhos 
fechados apresentou efeito anestésico semelhante. Foi possível a realização do exame de tonometria de aplanação entre 1 e 5 minutos da 
anestesia.  O nível de facilidade foi maior para os pacientes vaporizados e a praticidade da aplicação foi semelhante para os dois grupos.
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