05/12/2018

Como tratar “olho
seco” em cães?
Uma aborda

gem prática

Síndrome do olho seco
Definição
“É uma doença MULTIFATORIAL da lágrima e superfície
ocular que resulta em sinais de desconforto, déficit visual

Adriana Lima Teixeira

e instabilidade do filme lacrimal com potencial dano à

Responsável pelos Serviços de Oftalmologia do PROVET e Dr. HATO

superfície ocular. É acompanhada por uma aumento da

Coordenadora da Especialização em Oftalmologia da ANCLIVEPA-SP

osmolaridade da lágrima”

Diretora científica do GENOV

OLHO SECO
Estágio inicial
v

v
v

ressecamento da
superfície ocular
hiperosmolaridade
lacrimejamento
reflexo

Manifestações sutis no estágio inicial:
olho vermelho, secreção mucóide e opacidade

v Grande variabilidade entre as medições
v 3 medições sucessivas para ser

informativa

v Valores diferentes dos pacientes

humanos

Secreção mucóide a mucopurulenta
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OLHO SECO
Estágio avançado
v
v
v
v
v

Blefarite por acúmulo de secreção

(inflamações cutâneas perioculares + desconforto)

dano conjuntival
crônico
metaplasia
queratinização
perda de
transparência
comprometimento
da visão

Diagnóstico tardio = SEQUELAS
Muitos casos são MAL DIAGNOSTICADOS
como conjuntivite na sua fase inicial!

Diagnóstico

Anamnese e exame oftálmico

Teste lacrimal de Schirmer
Biomicroscopia com lâmpada de fenda
Tempo de quebra do filme lacrimal
Sensibilidade corneana
Corantes:
- fluoresceína
- rosa bengala ou lissamina verde

Teste lacrimal de Schirmer I

Tempo de quebra do filme lacrimal

Fonte: www.youtube.com/watch?v=Vc5oV-CPzpU
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Tempo de quebra do filme lacrimal

Filme lacrimal
1. Camada mucosa:
células caliciformes da conjuntiva

3 2 1

2. Camada aquosa:
glândula da 3ª pálpebra
glândula lacrimal
3. Camada lipídica:
glândulas de meibômio
Fonte: www.youtube.com/watch?v=qYx1lDUB6YU

Alterações na distribuição do
filme lacrimal

A mucina está
“misturada” na
camada aquosa

v

Lagoftalmia

v

Buftalmia

v

Paralisia palpebral

v

Deformidades palpebrais

“Simplificando” a classificação
v

v

v

Quantitativa:
Deficiência da camada aquosa
(causa mais comum: imunomediada)
Qualitativa:
Instabilidade do filme lacrimal por
deficiência das camadas mucosa ou lipídica
Alterações na distribuição do filme lacrimal
Alteração anatômica ou de inervação das
estruturas oculares e perioculares

Hipóxia do
epitélio

Deficiência
quantitativa

Evaporação da
fase aquosa

Apoptose das
células
caliciformes

Instabilidade do
filme lacrimal
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Produção
Estímulo

Liberação

Percepção do
ressecamento

Evaporação

Qualidade

Distribuição

Drenagem Retenção

Fonte: Dr. David Maggs

Síndrome do olho seco
v

Forma crônica

doença progressiva e cegueira

v

Forma aguda

dor e ceratite ulcerativa

Úlceras de córnea sempre são graves!
MAIS GRAVES quando associadas a olho seco

Possíveis causas de olho seco
v

Infecciosa

v

Congênita

v

Neurogênica

v

Iatrogênica

v

Traumática

v

Doenças metabólicas

v

Atrofia senil

v

Induzida por medicações/ QT/ radioterapia

v

Imunomediada

Cortesia: Dr. Davi Almeida (Visão Vet)
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Olho seco de origem neurogênica

Protrusão da glândula da 3ª pálpebra
Importante produtora do filme lacrimal!

Tratamento cirúrgico: Sepultamento da glândula da 3a pálpebra
NUNCA RETIRAR A GLÂNDULA!!!

Cortesia: Dra. Verena Voget (PROVET)

v

Ciclofosfamida

v

Metotrexato
Citosina Arabinosideo
Capecitabina

v

Busulfan

v
v
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v
v

39 cães com follow up
14 cães (36%) com olho seco
ou catarata

O tratamento depende da causa!
v

Estimulantes da lágrima (se imunomediada)
Ciclosporina 0,2% a 2% BID
ou
Tacrolimus 0,03% BID

v

Substitutos da lágrima

v

Antiinflamatórios

v

Antibióticos?

v

Ácidos graxos

v

Pilocarpina 2% colírio (1 gota cada 10kg)

v

Opções cirúrgicas para casos refratários
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Substitutos da lágrima
v
v
v
v

Promovem conforto ocular
Diminuem os sintomas do olho seco
Minimizam a chance de autotraumatismo
A frequência depende de: composição, apresentação e
gravidade do caso

INDICAÇÕES:
v manejo do olho seco, associado ao tratamento
específico da causa de base
v olho seco refratário
v situações rotineiras

Possíveis causas de olho seco

Ácido hialurônico (AH) & Carboximetilcelulose (CMC)

OPTIVET® TEARS
é uma solução

COMPOSIÇÃO:
Hialuronato de Sódio a 0,2% & Carboximetilcelulose 0,3%

v

Infecciosa

v

Congênita

v

Neurogênica

v

Iatrogênica

v

Traumática

v

Doenças metabólicas

v

Atrofia senil

v

Induzida por medicações/ QT/ radioterapia

v

Imunomediada

Anamnese
e exame
clínico!

Olho seco

O tratamento cirúrgico é complementar ao clínico!
v

Plugs de colágeno ou silicone

v

Oclusão do ponto lacrimal

v

Tarsorrafia temporária

v

Cantoplastia lateral

v

MMC (cantoplastia medial modificada)

v

Blefaroplastias
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Tarsorrafia temporária

Cantoplastia
medial para
braquicefálicos

Cantoplastia
lateral

Fonte: Veterinary Ophthalmology. Gelatt. K

Ceratoconjuntivite seca

Raças gigantes

v
v

Outras opções?

Comprimento excessivo da margem palpebral
Dobras faciais pesadas

Transposição de
ducto parotídeo

v

Transposição de ducto parotídeo (TDP)

v

Transplante de glândulas salivares???

v

Terapia com células tronco???

OLHO SECO

Boa
resposta

Tacrolimus ou
Ciclosporina 4-8 sem

Continuar
tacrolimus ou
ciclosporina e
monitorar a
cada 4-6
meses

Aumentar a
concentração ou
trocar o
imunomodulador

TOMADA DE
DECISÃO
Sem resposta

Resposta ruim
TLS < 15mm/min

TLS >15
mm/min

Fonte: Gelatt, 2013

TLS < 15mm/min

Repensar o diagnóstico

Olho seco
neurogênico

Olho seco
congênito

Olho seco
imunomediado
em estágio
final

Pilocarpina
oral

TDP

TDP

Fonte: Rhodes, 2014
Fonte: Adaptado de Rhodes, 2014
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Síndrome do olho seco
Não tem cura mas tem bom controle
v O tratamento visa “minimizar” os sintomas
v Deformidades palpebrais necessitam de cirurgia

Agradecimentos especiais

v

Dr. Matheus Pedro

Dra. Verena Voget

Parabéns a Vetnil e Vetsmart por investir
na educação continuada dos
Médicos Veterinários de todo Brasil!
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