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CERATOCONJUNTIVITE
SECA EM CÃES
INTRODUÇÃO		
A ceratoconjuntivite seca (CCS), conhecida como “olho seco” é uma afecção frequente na
população de cães, com maior prevalência em idosos e raças braquicefálicas. Geralmente,
resulta da deficiência do componente aquoso do filme lacrimal, mas pode estar associada às
alterações das secreções sebácea ou mucosa. A consequência clínica da disfunção lacrimal é
a inflamação da superfície ocular (córnea e conjuntiva), que pode adquirir aspectos e gravidades variáveis de acordo com a evolução da doença, conforme descrito a seguir. O diagnóstico
precoce da CCS é de suma importância, pois suas complicações podem resultar em perda da
visão ou até do bulbo ocular. Esta hipótese diagnóstica deve ser considerada em cães com
quadros de conjuntivites, ceratites ulcerativas recidivantes e/ou secreção ocular crônica.

DINÂMICA DO FILME LACRIMAL
O filme lacrimal é fundamental para manutenção da fisiologia da superfície ocular e para
visão, sendo considerado a primeira superfície refrativa do olho.1 Ele é responsável por oxigenar, nutrir e lubrificar a superfície da córnea, participa de sua proteção e auxilia na remoção
de debris, além de manter a superfície da córnea perfeitamente lisa para passagem da luz.2
É formado pela sobreposição de 3 camadas: lipídica, aquosa e mucosa. Uma quarta camada
pode ser descrita, o glicocálix aderido à superfície epitelial.1 Tradicionalmente, o filme lacrimal
é considerado trilaminar, com os três componentes distribuídos em camadas bem definidas,
porém, atualmente, considera-se que estas substâncias podem ter sua distribuição mais irregular.1,3 O componente lipídico é secretado pelas glândulas tarsais ou de meibômio, retarda
a evaporação e favorece a distribuição homogênea da lágrima ao longo da superfície ocular.2
As glândulas tarsais estão dispostas ao longo das rimas palpebrais, em número de 20 a 40
glândulas por pálpebra, seus ductos localizados na parte mais interna da rima palpebral. O
componente aquoso é formado a partir das glândulas lacrimais da órbita e da terceira pálpebra, representa a maior parte do filme, a participação da glândula da terceira pálpebra em sua
formação é descrita entre 15% a 50%.3 A parte aquosa é responsável por suprir as necessidades metabólicas do tecido avascular da córnea, assim como por remover metabólitos e debris
da sua superfície, composta por 98,2% de água, contém ainda substâncias diversas como
glicose, glicoproteínas, imunoglobulinas e enzimas de ação antimicrobiana.1,2 O componente
mucoso, produzido principalmente pelas células globosas da conjuntiva, presentes em maior
número no fórnix conjuntival do cão, é importante na manutenção da superfície lisa da córnea,
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pois ancora o filme lacrimal ao seu epitélio, também à aderência de bactérias e previne a dessecação de sua superfície.1,2
Além de sua composição, influenciam na função do filme lacrimal a integridade das
pálpebras e sua mobilidade, pois esta estrutura é responsável por sua distribuição. O filme
lacrimal, as glândulas e as pálpebras atuam juntos para manter a superfície ocular saudável e
proteger o bulbo ocular.1
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A ceratoconjuntivite seca pode estar relacionada à redução ou deficiência das três fases
da lágrima. A ceratoconjunitvite seca clássica, quantitativa, advém da redução da fase aquosa da lágrima. As anormalidades das partes mucosa ou lipídica são consideradas qualitativas.
As CCSs devem ser diferenciadas de condições que aumentam a evaporação da lágrima,
como euriblefaro, paralisia de nervo facial ou lagoftalmo.4 Em cães braquicefálicos, estas anomalias palpebrais podem estar associadas à CCS, agravando o quadro clínico do paciente,
tornando seu controle mais difícil.

CERATOCONJUNTIVITES SECAS QUALITATIVAS
Devem ser consideradas em pacientes que apresentam sinais de ceratoconjuntivite, com
quantidade de lágrima normal e após exclusão de outras causas de irritação de superfície.
São alterações das fases lipídica ou mucosa da lágrima, resultando em disfunções da superfície ocular.1

DEFICIÊNCIA DE MUCINA
A deficiência da parte mucosa da lágrima é causada pela redução das células globosas
da conjuntiva, geralmente associada à inflamação crônica desta estrutura1,4, por infecção ou
infiltrado inflamatório imunomediado. Resulta em instabilidade do filme lacrimal, que perde
sua aderência normal, levando ao ressecamento da córnea.1 Cães portadores desta forma
de CCS qualitativa apresentam sinais clínicos da doença, com quantidade de lágrima (Teste
Lacrimal de Schirmer) normal ou aumentada, podem manifestar sinais de conjuntivite, úlceras
de córnea indolentes, ceratites com vascularização, infiltrado celular e pigmentação.5

DEFICIÊNCIA LIPÍDICA
As alterações das glândulas tarsais podem resultar em secreção anormal da fase lipídica
do filme lacrimal, com consequente evaporação prematura do filme e inflamação da superfície por ressecamento, que é agravada pelo atrito gerado na movimentação das margens
palpebrais irregulares. Outrossim, lipídios anormais produzidos nestas condições podem ter
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efeito tóxico para as células epiteliais.1,4 Esta disfunção está associada à meibomite, blefarites
bacterianas, por malassezia ou demodiciose, seborreia ou atopia1,4. Clinicamente, observa-se
nos cães acometidos, a aparência de inflamação das pálpebras, calázios, glândulas amareladas, crostas, sinais de ceratite crônica, conjuntiva hiperêmica e secreção mucopurulenta.4

CERATOCONJUNTIVITE SECA QUANTITATIVA (CCS)
A ceratoconjuntivite seca quantitativa, por deficiência da fase aquosa da lágrima, é uma
afecção de elevada incidência entre os cães6, resulta em ressecamento e inflamação da
córnea e da conjuntiva, dor, alterações progressivas destes tecidos e perda da visão. Sua
etiologia pode estar relacionada com um ou mais fatores que afetam as glândulas lacrimais,
a forma primária imunomediada representa a maioria dos casos.4 O vírus da cinomose pode
gerar lesão temporária ou permanente do tecido glandular, assim como a leishmaniose.1,3,4
A forma congênita, associada à hipoplasia acinar é descrita com maior prevalência em
Yorkshire,7,8 também ocorre em Chihuahua, Pug e gatos com agenesia palpebral.1,4 A CCS
pode ainda ser iatrogênica, relacionada ao uso de sulfas e seus derivados, atropina (por via
tópica ou sistêmica), e pode ser induzida pela remoção da glândula da terceira pálpebra.1,4,6
Traumas da órbita ou supraórbita podem lesar a glândula ou sua inervação. As formas
neurogênicas, por lesão da inervação da glândula (VII PNC) ou trigêmeo (V PNC) geralmente
têm manifestação unilateral, o cão pode apresentar narina ipsilateral seca (dano à inervação
parassimpática das glândulas nasais laterais). Atrofia glandular senil pode afetar cães com
mais de 10 anos (teste lacrimal de Schirmer pode diminuir 0,4 mm/ ano após esta idade).4
Também pode ser secundária a doenças metabólicas como hipotireoidismo, diabetes mellitus
e hiperadrenocorticismo.1,4
A redução da fase líquida causa hiperplasia compensatória da conjuntiva e aumenta a
produção de muco. Na fase aguda da doença, o filme fica hipertônico, desidrata o epitélio
da superfície ocular, resultando em degeneração e afinamento desta estrutura.4 Além disso, a falta de lubrificação resulta em fricção entre as pálpebras e a córnea, ocorre acúmulo
de debris e metabólitos tóxicos, favorecendo à multiplicação de microorganismos, estes
fatores se somam predispondo ao desenvolvimento de erosões e ulcerações.1 As metaloproteinases são enzimas presentes na lágrima, têm sua ação potencializada no ambiente
hiperosmótico, predispondo ainda mais à formação de úlceras de córnea e à malácia.9
Independente da causa, a deficiência lacrimal desencadeia um ciclo de lesão celular e inflamação contínuo, e a deterioração da superfície é progressiva.1 Mais tardiamente, o epitélio
sofre metaplasia e hiperqueratinização, resultando em superfície irregular, com infiltração
celular, vascularização e pigmentação. Nesta fase, a susceptibilidade à ulceração diminui,
mas quando estas ocorrem, a presença de debris, proteases no filme e bactérias, predispõe a malácia e perfuração.1,4
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São raças predispostas ao desenvolvimento da CCS primária: Cocker Spaniel Americano
e Inglês, Bloodhound, Boston Terrier, Buldog Inglês, Springer Spaniel, Lhasa Apso, Shitzu,
Schnauzer miniatura, West Highland White Terrier, Yorkshire1,4, Cavalier King Charles Spaniel,
Pequinês e Samoieda.1,3

APRESENTAÇÃO CLÍNICA
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Os achados variam de acordo com a fase da doença (aguda ou crônica) e a gravidade do
ressecamento, a apresentação pode ser uni ou bilateral. Além disso, a CCS pode ser permanente ou temporária, dependendo da etiologia envolvida.4
Casos agudos apresentam dor (blefaroespasmo) e ceratites ulcerativas centrais, que em
razão das condições desfavoráveis da superfície ocular descritas anteriormente, podem levar à malácia, descemetocele (Figura 1), ruptura da córnea e endoftalmite. No entanto, se a
redução na quantidade de lágrima ocorre de forma gradual e progressiva, a evolução pode
ser lenta, o olho aparece vermelho e inflamado com secreção mucosa, que pode ser intermitente no início (quadro frequentemente confundido com conjuntivite). Secreção que se torna
espessa, persistente, aderente (aumento da mucina associado a redução do teor líquido) e
mucopurulenta pelo infiltrado inflamatório da conjuntiva e proliferação bacteriana secundária.
A conjuntiva apresenta-se hiperêmica, espessada e pode haver quemose (Figura 2).1,3,4 A superfície da córnea torna-se sem brilho, úlceras podem ou não ocorrer1,4, evolução para defeitos epiteliais crônicos pode ser observada (Figura 2).5 Sem tratamento a ceratite evolui para
opacidade superficial, vascularização e pigmentação (sinais de cronicidade), com potencial
para perda de visão (Figuras 2, 3, 4 e 5). O acúmulo de secreção predispõe à blefarite e dermatite periocular. Principalmente nas deficiências lipídicas, associadas com a meibomites.1,4
Quadros intermitentes iniciais podem ocorrer em braquicefálicos, resultando em desenvolvimento de ceratites ulcerativas.4

Figura 1. Imagem fotográfica de cão
da raça Lhasa Apso, portador de CCS,
apresentando ceratite ulcerativa estromal
extensa (corada pela fluoresceína),
com área de descemetocele central e
malácia generalizada (observar aspecto
gelatinoso da córnea, mais evidente na
porção ventral). (Arquivos pessoais)
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Figura 2. Imagem fotográfica de um cão
da raça Cocker Spaniel, apresentando
secreção mucopurulenta, hiperemia e
espessamento da conjuntiva, córnea com
opacidade superficial difusa, áreas de
pigmentação e vascularização superficial.
(Arquivos pessoais)

Figura 3. Imagem fotográfica de um cão
da raça Shitzu, apresentando córnea
sem brilho, com áreas de vascularização
e opacidade superficiais e ceratite
ulcerativa central superficial, corada pela
fluoresceína. (Arquivos pessoais)

Figura 4. Imagem fotográfica de um
cão SRD, apresentando secreção
mucopurulenta, hiperemia e espessamento
da conjuntiva, área dorsal da córnea com
vascularização e opacidade superficiais,
pigmentação da parte ventral da córnea.
(Arquivos pessoais)
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Figura 5. Imagem fotográfica de
cão SRD, apresentando secreção
mucopurulenta aderente e espessa
(corada pela fluoresceína) e pigmentação
generalizada da córnea.

Figura 6. Imagem fotográfica da
realização do teste lacrimal de Schirmer
em cão da raça Poodle.

DIAGNÓSTICO
O diagnóstico baseia-se no histórico, nos sinais clínicos e no teste lacrimal de Schirmer
(TLS), que é o teste básico de verificação da produção do componente aquoso da lágrima. Os
valores normais para o cão estão entre 15 e 25 mm/min. Pacientes com testes de Schirmer
entre 10 e 15 mm/min são considerados suspeitos para CCS e aqueles com testes menores
que 10 mm/min são portadores da afecção. Testes com valores inferiores a 5 mm/min são
considerados casos graves de CCS.1,3,6 Pacientes com testes limítrofes devem ser observados e monitorados, principalmente se apresentam úlcera de córnea, levando ao aumento do
reflexo da produção de lágrima, ou anormalidades palpebrais que favorecem a evaporação
do filme lacrimal e ceratite por exposição.3,6 Nestes casos o TLS deve ser periodicamente
repetido e o início precoce do tratamento pode ser considerado.1
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O TLS deve ser realizado antes da manipulação das pálpebras ou instilação de qualquer
colírio. A dobra do papel de filtro milimetrado colocada na parte lateral do saco conjuntival
inferior é mantida por 1 minuto (Figura 6).3,4 Este teste é recomendado em todos os pacientes
com queixa de secreção ocular, conjuntivite ou doença corneana ativa.6
O teste de quebra do filme lacrimal, avalia a capacidade do filme manter a cobertura homogênea da superfície ocular, importante no diagnóstico das CCSs qualitativas.1,4,5 Após a
instilação de fluoresceína, com a pálpebra mantida aberta e utilizando-se do filtro de cobalto
para avaliação, o filme deve permanecer na superfície por 20 segundos ou mais. Em animais
afetados este resultado geralmente é menor que 5 segundos.1,4
O teste de fluoresceína também deve ser sempre realizado durante o exame clínico, para
identificar possíveis lesões de córnea associadas.1
Rosa Bengala ou Lisamina verde são corantes que marcam células desvitalizadas na superfície ocular e muco aderente, podem auxiliar no diagnóstico e identificação de lesões sutis,1,4 sendo o primeiro mais irritante para superfície ocular.4
Considerando o histórico do paciente, podem ser solicitados exames hematológicos e
bioquímicos para a identificação de doenças sistêmicas associadas.4

TRATAMENTO
A terapia clínica é a primeira escolha. Se doenças primárias forem identificadas, seu tratamento também deve ser iniciado de imediato.3,4 O protocolo terapêutico pode ser composto por estimulantes da lágrima, repositores da lágrima (lacrimomiméticos ou lubrificantes),
antibióticos tópicos, mucolíticos e anti-inflamatórios. A associação destes elementos será
determinada pela gravidade da doença no momento do diagnóstico, disponibilidade do tutor,
resposta do paciente à medicação e preferência do profissional.1 A limpeza antes do tratamento é fundamental, pois a aplicação de medicamentos na presença de secreção e debris
é ineficiente.4
Imunomoduladores são os principais agentes de tratamento da CCS no cão, estimulam a
produção de lágrimas, inibem a liberação de citocinas inflamatórias, reduzem a pigmentação
da córnea e melhoram a produção de mucina.4 A ciclosporina é considerada a primeira escolha pela maioria dos autores, pode ser obtida em soluções de manipulação 0,2% a 2% em
colírios ou pomadas, a apresentação comercial é em pomada 0,2%.1,5 Por sua ação anti-inflamatória reduz a conjuntivite, bem como a vascularização, a granulação e a pigmentação da
córnea, minimiza os eventos inflamatórios na glândula lacrimal e tem ação lacrimogênica.1,3,6
Quando aplicada por via tópica penetra rapidamente na glândula lacrimal, inibindo a destruição autoimune das células acinares e permitindo sua regeneração3,4, todavia, o aumento na
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produção de lágrimas vai ser observado somente 2 a 6 semanas após o início do tratamento,
que pode ser mantido por toda vida do animal.1,6 Além disso, a ciclosporina aumenta a produção de mucina, independente do aumento da porção aquosa.4,5
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Tacrolimus e pimecrolimus são imunomoduladores que também se mostraram eficientes
como agentes lacrimogênicos, alguns autores referem maior potência destes princípios com
relação à ciclosporina.1,4 Um estudo de Berdoulay, English e Nadelstein10 comparou a eficiência da ciclosporina e do tacrolimus no tratamento de pacientes portadores de CCS, mostrou
que o tacrolimus foi eficiente como lacrimogênico quando usado em solução aquosa 0,02%
e melhorou o TLS em 50% dos casos arresponsivos à ciclosporina. Portanto, os autores
consideraram que o tacrolimus representa uma alternativa de tratamento em pacientes que
apresentam irritação ou não respondem bem à ciclosporina. Os autores sugerem ainda que
a associação dos dois princípios ativos, em aplicações separadas, pode ser benéfica para
casos mais refratários ao tratamento.
Não existem evidências de efeitos colaterais sistêmicos pelo uso do imunomodulador
por via tópica,1,4,5 pode haver alguma irritação ou reação alérgica local.4,5 O uso crônico de
imunomoduladores na superfície ocular foi relacionado, em relatos isolados, a complicações
locais como infecção secundária e carcinoma de células escamosas.1,11 Existem poucos estudos sobre os efeitos a longo prazo do uso do tacrolimus, para o paciente e para seu tutor,
pesquisas sugerem sua relação com desenvolvimento de alguns tipos de neoplasia, havendo
indicação de uso de luvas pelo tutor para manipulação desta medicação.12
As drogas colinérgicas também têm efeito lacrimogênico, em razão da inervação parassimpática das glândulas lacrimais. A pilocarpina pode ser usada por via tópica ou sistêmica
como estimulante da lágrima, está indicada principalmente em CCS de origem neurogênica,
sendo efetiva se o tecido glandular ainda é funcional. Para administração por via oral, a dose
recomendada é de 1 gota/10kg de peso, do colírio de pilocarpina 1 ou 2 %, a cada 12 horas.
Podem ocorrer efeitos colaterais como salivação, vômito, diarreia e arritmias. Por via tópica,
a pilocarpina pode ser usada em concentrações de 0,125% a 0,25%, podem ocorrer efeitos
indesejáveis como hiperemia e blefaroespasmos.1,3,4,5

BOLETIM PET

REPOSIÇÃO DO FILME LACRIMAL
Lacrimomiméticos ou lágrimas artificiais são lubrificantes oculares sintéticos que contêm
uma ou mais combinações de substâncias que repõe deficiências dos componentes da lágrima5, melhorando seu volume e estabilidade para proteger a superfície ocular do ressecamento. São drogas de efeito temporário, que mantêm a lubrificação da superfície enquanto estão
presentes, importantes adjuvantes no tratamento da CCS, principalmente de pacientes que
não recuperam a produção de lágrima com uso dos imunomoduladores.13 Também podem
ser indicados para ceratites por exposição secundária à lagoftalmia em raças braquicefálicas,
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paralisia de nervo facial, buftalmia ou CCS qualitativas, também indicados como adjutórios
em ceratites puntactas, defeitos epiteliais crônicos, felinos com sequestro de córnea, conjuntivite ou ceratites por herpesvírus.12
A escolha do lubrificante é baseada nas características do agente, natureza da deficiência lacrimal, custo do produto, preferência do profissional e aceitabilidade pelo tutor.1,5 Seus
benefícios são minimizar o ressecamento da superfície e consequentemente a lesão epitelial,
além de oferecer conforto ao paciente.5 Podem ser usados inicialmente de 4 a 6 vezes ao dia,
associados a outros agentes tópicos de tratamento para CCS.1 O lubrificante ideal deve ter a
composição semelhante à da lágrima, mas devido a sua complexidade nenhuma substância
artificial consegue reproduzi-la. Assim, existem inúmeras formulações que buscam manter a
condição fisiológica da superfície ocular e dar suporte à cicatrização epitelial.13 A viscosidade
do produto é uma característica desejável, aumenta seu tempo de contato com a superfície
ocular e o conforto do paciente.12 Os agentes mais usados são derivados da celulose, hialuronato de sódio, polímeros sintéticos, hidroxipropil-guar e glicerina.13
Os derivados da celulose são polissacarídeos com boa retenção na superfície ocular e
ação lubrificante. Não são irritantes e podem ser associados a outras formulações oftálmicas.
Os mais usados são a carboximetilcelulose (CMC) e a hipromellose.13 A CMC é utilizada com
maior frequência, tem propriedades adequadas de mucoadesividade e viscoelasticidade,
com alta retenção na superfície ocular, também dá suporte à cicatrização epitelial.14 É usada
em concentrações de 0,25%, 0,5% ou 1%14, mais indicada em desordens da fase aquosa da
lágrima.5 O hialuronato de sódio é um glicosaminoglicano presente na lágrima com excelentes
propriedades viscoelásticas e lubrificantes, seu tempo de retenção na superfície ocular é alto
e promove a migração epitelial, favorecendo a cicatrização, além de ter atividade mucinomimética.1,5 Sulfato de condroitina é um glicosaminoglicano com propriedades semelhantes,
porém com menor viscosidade.1
Outros polímeros sintéticos viscosos que podem ser usados são o ácido poliacrílico, polivinilpirrolidona, hidroxipropil-guar (HPG), álcool polivinil. HPG e polivinilpirrolidona são efetivos
como mucinomiméticos.5,13
Os lubrificantes oleosos são produzidos com bases de lanolina, petrolatum ou óleo mineral, são indicados para suplementar a fase lipídica da lágrima e reduzem a evaporação, sendo
indicados principalmente para disfunções palpebrais que favorecem a ceratites por exposição1 e disfunções das glândulas tarsais.13
As lágrimas artificiais, usualmente têm PH de neutro a alcalino, o que frequentemente é
obtido pela adição de bicarbonato de sódio.13,14 Com relação à osmolaridade, os lubrificantes
podem ser isotônicos ou hipotônicos, com objetivo de diluir o filme lacrimal hipertônico presente na CCS.1,5
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Os conservantes são adicionados aos lubrificantes para prevenir a contaminação do frasco, no entanto, algumas destas substâncias podem ser tóxicas para o epitélio quando usadas
de forma crônica, agravando a inflamação local. O cloridrato de benzalcônio é extremamente
tóxico para superfície ocular, embora seus efeitos sejam bem conhecidos ele ainda está presente em algumas soluções comerciais. O Poliquartério – 1 (Polyquad) é semelhante, porém
sua molécula de alto peso molecular reduz sua toxicidade. Conservantes oxidativos têm ação
antibacteriana e toxicidade mínima, são usados os perborato de sódio e o complexo oxicloro.
O Purite (complexo oxicloro estabilizado) tem ação antibacteriana, antifúngica e antiviral, com
toxicidade mínima. A toxicidade dos conservantes é determinada por sua concentração, tempo de retenção e frequência de administração.13 Assim, lubrificantes com conservantes são
considerados seguros com até seis aplicações por dia.1,5,13 Quando frequências maiores são
indicadas, as soluções livres de conservantes podem ser recomendadas, estas são acondicionadas em embalagens de uso único ou frascos com filtros que previnem a contaminação
do frasco.5,13

ANTIBIÓTICOS
Antibióticos tópicos de amplo espectro podem ser utilizados para controle da infecção secundária. A frequência inicial recomendada é de 4 vezes ao dia, com redução ou suspensão
do uso após redução da secreção purulenta.1 Na presença de úlcera de córnea este protocolo deve ser intensificado.4

ANTI-INFLAMATÓRIOS
Ciclosporina e tacrolimus têm efeito anti-inflamatório na superfície ocular, independente da
sua ação lacrimogênica, este é suficiente para controle da inflamação na maioria dos casos
de CCS. Se necessário os corticoides tópicos podem ser associados com objetivo de controlar inflamação, vascularização e pigmentação da córnea. Sua indicação deve ser criteriosa
e sempre precedida pelo teste de fluoresceína, pois podem agravar ceratites ulcerativas,
resultando em malácia e perfuração de córnea.1,4 Anti-inflamatórios não esteroidais tópicos
também podem ser indicados, porém com menor eficiência.4

AGENTES MUCOLÍTICOS
A higiene adequada da superfície ocular minimiza o acúmulo de debris e enzimas que
contribuem para sua inflamação. Um mucolítico como a acetilcisteína (5% ou 10%), pode ser
associado ao protocolo de tratamento, instilado de 2 a 4 vezes por dia, com objetivo de facili-
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tar a remoção da secreção abundante. Por sua ação anticolagenase, a acetilcisteína também
pode ser associada ao tratamento em pacientes com ceratite ulcerativa secundária.1

TRATAMENTO CIRÚRGICO
Técnicas de tratamento cirúrgico são opções indicadas em pacientes arresponsivos à terapia médica, após no mínimo 3 a 6 meses de tratamento.4,6 As técnicas mais frequentemente
descritas são a transposição do ducto parotídeo, tarsorrafia parcial permanente e oclusão da
puncta lacrimal.1 Uma alternativa descrita por Soares e França,15 Angélico et al.16 e Castanho
et al.17 é a transposição das glândulas salivares labiais para o fórnix conjuntival por autoenxertia, estes estudos demonstraram bons resultados clínicos com lubrificação adequada e eficaz
da superfície ocular.

PROGNÓSTICO E EVOLUÇÃO
O protocolo inicial de tratamento deve incluir a ciclosporina 0,2% a cada 12 horas (concentração e frequência de aplicação iniciais podem ser maiores em casos mais graves - TLS
<5 mm/min); lubrificantes aplicados com intervalos de 2 a 4 horas, ou sempre que possível;
antibiótico tópico de amplo espectro para controle da infecção secundária; anti-inflamatórios
tópicos corticoides ou não, podem ser considerados em casos de quemose intensa, se a
córnea for negativa para o teste de fluoresceína; mucolítico (acetilcisteína 5% ou 10%) pode
ser associado para facilitar a limpeza, em casos de secreção intensa.4
CCS aguda pode levar ao desenvolvimento de úlceras estromais profundas que requerem terapia médica agressiva, associada ou não ao tratamento cirúrgico, para interromper
a degradação rápida do tecido corneano causada por ação enzimática, principalmente, secundária à infecção bacteriana oportunista. O uso da atropina no tratamento destas ceratites
ulcerativas deve ser evitado.1,4
Em pacientes sem úlcera de córnea, a reavaliação pode ser realizada após 30 dias de
tratamento, para ajuste deste protocolo.4 Se o paciente apresenta boa resposta ao imunomodulador, o uso de outros medicamentos pode ser reduzido ou suspenso. Para aqueles
que não respondem bem, o protocolo inicial pode ser ajustado de acordo com a clínica do
paciente. Se TLS permanecer abaixo de 10 mm/min, pode-se aumentar a frequência de
aplicações e/ou a concentração da ciclosporina. Se o tratamento restabelece a produção de
lágrimas a níveis normais (>20 mm/min) a frequência de aplicação do imumomodulador pode
ser reduzida para 1 vez ao dia e assim mantida.1 A suspensão do uso da ciclosporina leva à
rápida redução da produção de lágrimas, já observada após 12 ou 24 horas, o que reforça a
necessidade de tratamento contínuo em pacientes com CCS primária.6

13

PIT_1693C_AGE_17_Boletim Tec_3.indd 13

01/08/2017 10:42:07

Cães com TLS inicial entre 0 e 1 mm/min têm 50% de chance de boa resposta aos imunomoduladores, aqueles com teste inicial maior que 2 mm/min a taxa de sucesso é de até 80%.
Pode haver melhora nos sinais clínicos, mesmo se o TLS permanece baixo, principalmente
naqueles pacientes com teste inicial menor que 2 mm/min.1 A redução na pigmentação da
córnea é esperada em 80% dos casos.4

BOLETIM PET

CERATOCONJUNTIVITE SECA EM CÃES

O tacrolimus pode ser uma alternativa de tratamento em pacientes que apresentam irritação ou não respondem bem à ciclosporina. A associação dos dois princípios ativos, em
aplicações separadas, pode ser benéfica para casos mais refratários ao tratamento.10
CCS secundárias a traumas, medicamentos ou doenças sistêmicas, podem ser permanentes ou transitórias, é importante manter o acompanhamento destes pacientes. CCS primárias tendem a evoluir mal sem o tratamento adequado, significando risco de perda da
visão. A aderência do tutor ao tratamento e sua conscientização com relação à sua importância são fundamentais para o bom resultado, a necessidade de terapia contínua e os riscos
relacionados à sua interrupção devem ser bem discutidos e esclarecidos.4
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SOLUÇÕES AGENER CERATOCONJUNTIVITE SECA EM CÃES

BOLETIM PET

INDICAÇÕES
Lacri é um colírio indicado como lubrificante ocular para o alívio dos sintomas
da ceratoconjuntivite seca.

POSOLOGIA E MODO DE USAR
O produto deve ser administrado por via tópica.
Recomenda-se instilar 1 gota em cada olho afetado, 4 vezes ao dia,
durante 7 dias consecutivos, ou a critério do Médico Veterinário.

APRESENTAÇÃO
Frasco plástico com 15 mL acondicionado e cartucho.
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Eficiente colírio lubrificante que
substitui a lágrima natural dos cães.

trata e alivia os sintomas
de olho seco
proteção no transoperatório

auxilia na lubrificação natural
dos olhos
seguro para o tecido ocular

Consulte sempre um médico veterinário

alívio imediato e prolongado
do ardor e secura ocular
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BOLETIM PET

SOLUÇÕES AGENER CERATOCONJUNTIVITE SECA EM CÃES

Cloridrato de Tramadol
INDICAÇÕES
Alívio da dor nos quadros agudos e crônicos e no protocolo pré e pós-cirúrgico.

APRESENTAÇÃO
12 mg: cartucho contendo 10 comprimidos palatáveis e bissulcados
40 mg: cartucho contendo 10 comprimidos palatáveis e bissulcados
80 mg: cartucho contendo 10 comprimidos palatáveis e bissulcados
2%: frasco ampola contendo 20 mL
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POSOLOGIA
Cães e gatos: 12 mg, 40 mg e 80 mg: 1 a 2 mg / kg / VO / a cada 6 – 8 horas
		
ou a critério do médico veterinário

n

2%:
			
		
			

Cães: 1 mL / 10 kg / a cada 6 horas / IM / 4 dias ou a critério
do médico veterinário
Gatos: 1 mL / 10 kg / a cada 8 horas / IM / 4 dias ou a critério
do médico veterinário

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
n

Analgesia comparada à morfina em doses equipotentes.

n

Potencializa o efeito analgésico dos anti-inflamatórios.

n

n

Segurança na dosificação: comprimidos bissulcados que garantem a dosificação
com precisão.
Apresentação injetável conveniente na rotina clínica: com concentração adequada
até mesmo para animais pequenos.
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Material dirigido direto e unicamente a profissionais médicos veterinários e equipe de vendas.
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