
Desde a sua criação, o Covet busca a 
excelência dos serviços, o que 
envolve uma estrutura de ponta, 
profissionais qualificados, organização 
e respeito no atendimento.

Entendemos que assim nossos 
pacientes encontrarão o melhor 
acolhimento e seus proprietários 
terão a segurança no tratamento que 
buscam.

Para que alcancemos a excelência, 
desenvolvemos ainda um manual de 
orientação e dicas de saúde.   

Boa Leitura! 



ESCLAREÇA AQUI AS SUAS DÚVIDAS

O cuidado com olhos dos animais deve ser diário?

Sim e isso é importan�ssimo. Observe se há secreção, no máximo aquela popularmente 
chamada de "remelinha" ao acordar e, ainda assim, os olhos devem estar bem abertos. Muitas 
vezes não se observa lacrimejamento, olhos vermelhos e outros sinais que podem indicar 
problemas, como o cão esfregar o olho em sofás, tapetes etc.
Há também situações em que tutores deixam pelos cobrindo os olhos do animal. Isso ocorre 
mas raças Lhasa Apso, Shih tzu, yorkshire, entre outras. É preciso visualizar o olho do animal, 
mantendo a região livre da pelagem.

Animais de pelagem curta precisam ter os pelos na prega nasal bem aparados. Estes pelos vão 
na direção dos olhos e mantendo-os aparados evitamos que suas pontas encostem no olho. 
Tutores de animais de pelagem longa devem manter os famosos "topetes" presos, evitando 
contato com os olhos.

OBSERVAÇÃO E CUIDADOS

BANHO E TOSA

Devo ter algum procedimento diferente no 
banho do meu pet?

Quando o assunto é banho e tosa, os cuidados com os 
olhos do animal começam antes do procedimento e se 
repetem após. Recomendamos lubrificantes oculares uma 
gota antes do banho e uma ao terminar. Assim, buscamos 
hidratar e minimizar irritações com produtos e uso de 
soprador e secador. Vale destacar que o ambiente de 
banho e tosa, em geral, é mais seco até mesmo pela 
u�lização destes equipamentos.

Mantenha sempre no dia do banho os pelos da prega bem 
aparados para evitar que estes encostem nos olhos. Use 
xampu neutro na região da cabeça, pois não provoca 
irritação nos olhos. Ao deixar o seu cão no petshop para o 
banho, observe antes se os olhos do animal estão abertos 
e não lacrimejando. Caso estejam com alguma alteração
antes do banho, ela se agravará.



ESCLAREÇA AQUI AS SUAS DÚVIDAS

Olho branco ou esbranquiçado é catarata?

Não. A catarata é uma opacidade dentro de uma lente dentro do olho que se chama cristalino, 
normalmente essa lente é transparente e translúcida. Com a catarata essa lente fica opaca e o 
tutor tem a sensação de que o animal está com o olho esbranquiçado.

Existem outras alterações oculares que precisam ser compreendidas e uma delas, a mais 
comum, é a esclerose nuclear do cristalino, que é um envelhecimento fisiológico dessa lente. 
Por apresentar um aspecto meio esbranquiçado alguns tutores confundem essa doença com a 
catarata. No entanto, essa lente não está opaca, mas com aumento da densidade.

A cirurgia é o único tratamento para a catarata?

Sim. Por ser uma opacidade dentro da lente do cristalino, não há como revertê-la, portanto, a 
cirurgia é indicada. As causas da catarata podem ser congênitas, hereditárias, adquiridas em 
função de outros fatores; um exemplo é um animal com quadro de diabetes. Vale destacar que 
não há nenhum colírio ou medicamento oral que provoque  alteração na lente do cristalino.

PERGUNTAS FREQUENTES

Quando o animal fica com o olho piscando indica 
algum problema ocular?

Geralmente indica desconforto e no caso pode ser um ferimento 
ou algo que esteja incomodando, como um pelo ou cílio 
inver�do. 
Às vezes com uma simples lavagem consegue-se remover 
o pelo e diminuir o desconforto, mas há situações em que se 
iden�fica a má formação de pelos na região da pálpebra superior 
ou inferior. Além do desconforto, estes pelos podem provocar 
uma úlcera de córnea. Portanto, busque orientação do 
veterinário o�almologista se as piscadelas permanecerem 
mesmo depois de uma limpeza.



ESCLAREÇA AQUI AS SUAS DÚVIDAS

Todo olho vermelho em animais idosos é conjun�vite?

Quase nunca é conjun�vite. Muitas vezes atendemos no Covet animais que têm uma idade 
avançada. Eles chegam com vermelhidão nos olhos associada a muita secreção e seus tutotes 
já acreditam ser conjun�vite. Nosso primeiro protocolo é fazer o teste de schirmer que 
apontará a quan�dade de lágrimas em um intervalo de segundos, indicando ou não a 
existência de olho seco.
O olho seco ocorre quando as glândulas lacrimais começam a produzir em maior quan�dade a 
parte lipídica da lágrima e não a aquosa. A parte lipídica nada mais é do que a gordura. 
Quando seca transforma-se na secreção meio amarelada, esverdeada, lembrando para muitos 
uma conjun�vite. A par�r do exame, a equipe do Covet mensura o grau dessa deficiência e 
ins�tui o protocolo de tratamento do olho seco, que vai interferir na melhora da qualidade da 
lágrima.

Secreção constante amarelada ou esverdeada é normal?

Não é normal! Nenhum �po de secreção constante é normal. Secreções com aspectos 
amarelados e esverdeados precisam ser avaliadas por profissional especializado. Pode indicar 
uma deficiência de lágrimas ou outras origens.

PERGUNTAS FREQUENTES

É necessário o uso do colar Elizabethano em tratamento 
nos olhos em animais?

A maioria das alterações o�almológicas nos animais pode 
apresentar dor, desconforto e coceira. O veterinário o�almologista, 
para segurança do animal e sucesso do tratamento, precisa muitas 
vezes u�lizar o colar.

Esta proteção evita que o animal esfregue a cabeça em algum 
móvel, parede, tapete, almofada causando mais danos. Assim, o 
colar Elizabethano em animais que apresentam ferimentos oculares 
ou ainda se submeteram a procedimentos cirúrgicos não é uma 
questão opcional. Faz parte da eficácia e do sucesso do tratamento.



ESCLAREÇA AQUI AS SUAS DÚVIDAS

Olhos aumentados podem indicar tumor?

A maioria das distenções do bulbo ocular pode ser simplesmente um aumento da pressão 
intraocular. Outras possibilidades devem ser observadas, como um tumor intraocular ou 
tumor retrobulbar. Uma inves�gação pode chegar a outro diagnós�co como o glaucoma. É 
fundamental que, havendo distenção do bulbo ocular, o animal seja avaliado por profissional 
especializado.

Animais com glaucoma que têm a pressão intraocular aumentada, e ficam sem 
atendimento por 48 horas, podem ficar cegos?

Sim, a situação pode levar à cegueira. Quanto mais rápido for iden�ficada a distenção do 
bulbo ocular mais possibilidade se tem de reduzir os danos, como, por exemplo, o 
deslocamento da re�na. Se o animal não recebe suporte rapidamente, muitos danos serão 
irreversíveis, causando a cegueira.

PERGUNTAS FREQUENTES

A lágrima escura é ácida?

Não, a lágrima não é ácida. O lacrimejamento excessivo que 
provoca manchas escuras no pelo de alguns cães e gatos é 
diagnos�cado como cromodacriorreia.
Isso ocorre quando o canal lacrimal não consegue absorver toda 
a lágrima. O aspecto escuro é por conta de uma das substâncias 
da lágrima, a lactoferrina, que, em contato com o oxigênio do 
ambiente, produz uma cor amarronzada.
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