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Lesão de Córnea com Spray de Xylocaína® 10% 

Prezado Senhor Edito, 

A Xylocaína® Spray (Lldocaína 10%) vem acondicio
nada em um frasco de pressão, contendo o gás Freon 
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como propelente. Devido as características irritantes do 
gás, recomenda-se cuidado especial para não se permitir 
''spray'' sobre os olhosl. 

Uma das anestesistas de nosso serviço (MSCN) foi atin-
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gida acidentalmente no olho esquerdo por um jato de 
Xylocaína 10% quando um residente, desatentamente 
apertou a tampa disparadora para desentupir o tubo dire
cionador. 

Houve anestesia imediata da córnea e esclerótica. 
Encaminhada ao Serviço de Ofatalmologia constatou

-se lesao primaria da córnea, após exame com Fluorocei
na. Um curativo oclusivo com pomada de Maxitrol por 
24 horas restabeleceu a integridade corneana. 

Após este acidente, lembramos aos colegas de obser
var atentamente as recomendações do Laboratório com 
relação a manipulação de seus produtos, para se evitar 
acidentes mais graves. 

Sem mais para o momento, reiteramos nossos protes
tos de estima e consideração. 
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Prezado Senhor Editor 

Considerando o alto custo do papel e da publicação 
em si, sugiro que os Relatos de Casos, quando possível, 
sejam encaminhados para publicação de forma suscinta, 
para a secção de Cartas ao Editor, como costuma ser 
feito em revistas estrangeiras! ,2 do conhecimento de to
dos os leitores. 

Desta forma estaríamos todos contribuindo com a Re
vista em relação a economia e em relação a matéria para 
publicação. 
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Sem mais para o momento, reitero os protestos de es
tima e consideraçao. 

M. A. Gouveia, TSA 
Visconde de Pirajá, 379/404 
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