
 

 

 

 

Seu coração normalmente derrete quando seu cão olha para cima com aqueles 
olhos amorosos de cachorrinho - até ver que algo não está certo. Os olhos do 
seu cão estão vermelhos. É hora de ir ao veterinário? Resposta curta: talvez. 

Se você estiver preocupado, é sempre uma boa idéia obter um diagnóstico 
adequado. Você ficará mais tranquilo quando seu veterinário descobrir por que 
seu cão tem olhos vermelhos, e ele ficará muito mais feliz se for curado. 

Além disso, as coisas podem piorar rapidamente e é melhor prevenir do que 
arriscar que seu cão fique cego. É especialmente importante acompanhar a 
saúde ocular do seu cão se ele tiver problemas de saúde pré-existentes, como 
alergias e fatores de risco genéticos, ou estiver propenso a infecções. 

O que causa olhos vermelhos em 
cães? 
Os cães ficam com os olhos vermelhos pelas mesmas razões que as 
pessoas. Algumas razões são relativamente inofensivas - como alergias ou 
secura. Outros motivos, como infecções oculares ou glaucoma, são 
emergências que precisam de tratamento imediato para evitar perda permanente 
da visão ou cegueira. 

Se o seu cão tem olhos vermelhos e está piscando, apertando os olhos e 
evitando a luminosidade, pode haver algo em seus olhos. Você pode determinar 
isso levantando suavemente as pálpebras para verificar se há detritos, arranhões 
ou sangramento. 
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Se o seu cão tiver olhos vermelhos, mas parecer saudável, pode ser um 
problema menos óbvio. Raças de cães de pêlo comprido podem ter vermelhidão 
nos olhos se o pêlo ao redor dos olhos estiver cutucando e arranhando o globo 
ocular. E enquanto muitos cães adoram enfiar a cabeça para fora da janela de 
um carro, insetos e sujeira podem acertá-los no rosto, ou o vento pode causar 
olhos severamente secos. 

 

Quando você deve ir ao 
veterinário? 
Você deve sempre conversar com seu veterinário para obter a causa raiz da 
vermelhidão ocular do seu cão, porque alguns problemas podem 
causar cegueira em cães ou perda de olho sem tratamento. Como regra geral, 
os olhos muito vermelhos são mais propensos a ser uma emergência médica. 

A parte branca do olho de um cão é normalmente branca, mas às vezes você 
pode ver um vaso sanguíneo serpenteando pela superfície. Os olhos vermelhos 
não são normais, principalmente se não desaparecerem em poucas horas. Se 
você não tiver certeza da quantidade de olhos afetados, levante suavemente as 
pálpebras e procure um vermelho rosado, rosado ou brilhante em vez de 
branco. As seguintes condições também podem causar olhos vermelhos. 

Conjuntivite 

Os olhos vermelhos em cães podem ser conjuntivites (também chamados de 
"olhos cor de rosa"), uma inflamação ou infecção da membrana externa do globo 
ocular e da pálpebra interna. Os sintomas de conjuntivite em cães incluem 
vermelhidão ocular, pus verde-amarelo ou secreção ocular aquosa. Há muitas 
coisas que podem causar conjuntivite em cães, incluindo alergias, lesões, 
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defeitos congênitos, problemas no canal lacrimal, olho seco, cinomose ou até 
tumores em casos raros. 

Infecções oculares 

Olhos vermelhos são um sintoma comum de infecção ocular em cães . Assim 
como nos seres humanos, muitas coisas podem causar aos cães uma infecção 
nos olhos. Os cães podem obter olhos vermelhos de infecções virais como 
cinomose, herpes, hepatite e gripe. As infecções bacterianas que causam olhos 
vermelhos incluem brucelose, leptospirose e doenças transmitidas por 
carrapatos, como erliquiose. Os olhos vermelhos também podem ser causados 
por infecções fúngicas. 

Brigas 

Se o seu cão estava brigando com outro cão ou outro animal, você pode 
encontrar hematomas, arranhões ou marcas de mordida ao redor dos 
olhos. Como essas lesões apresentam alto risco de infecção, você deve levar 
seu cão ao veterinário no mesmo dia. Enquanto isso, você também pode colocar 
uma compressa fria no olho por 10 minutos para reduzir o inchaço e a dor. 

Objetos penetrando nos olhos 

Ao contrário dos humanos, os cães têm uma terceira pálpebra que pode 
desenvolver vermelhidão se os detritos ficarem presos sob a pálpebra. Se for 
esse o caso, você provavelmente não poderá ver os detritos. Um veterinário 
precisará identificá-lo e removê-lo. Se você notar algo no olho do seu cão que 
precisa ser removido - mas ele não está penetrando no olho - você pode tentar 
lavá-lo com água limpa ou usar com cuidado um cotonete úmido. 

Se você não conseguir remover o objeto ou se seu cão não ficar parado, leve-o 
a um veterinário para obter ajuda. Se você vir um objeto que penetrou nos olhos, 
seu cão precisará ir imediatamente a um veterinário de emergência. Antes de ir, 
coloque um curativo sobre os olhos ou um colar elizabetano (cone de plástico) 
se você tiver um para impedir que seu cão coce  os olhos e agrave o problema. 

Arranhões no olho 

Você também deve ir ao veterinário se ver um arranhão no olho. Antes de fazê-
lo, cubra imediatamente os olhos do seu cão com um pano limpo e úmido, passe 
o pano na cabeça do cão e coloque um colar elisabetano nele para evitar o 
autotrauma . Leve o seu cão ao veterinário no mesmo dia, se possível. 
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Queimaduras Químicas 

Se um cão com olhos vermelhos foi exposto a produtos químicos tóxicos, ele 
pode ter uma queimadura química. Você precisará lavar os olhos com água 
limpa por 10 minutos e levar seu cão ao veterinário para um exame. Também é 
uma boa idéia levar o recipiente do produto químico ao veterinário, para que ele 
saiba exatamente o que está causando os olhos vermelhos. 

Se você não tem certeza a que produto químico seu cão foi exposto, existem 
alguns produtos químicos comuns que podem ser os culpados. Sabão 
detergente para a roupa e pesticidas são frequentemente a causa. 



 



Inchaço das pálpebras 

Cães com olhos vermelhos também podem ter problemas físicos, como inchaço 
das pálpebras. O inchaço das pálpebras geralmente é um sinal de lesão física, 
como bater em um galho durante a corrida, arranhar demais ou brigar com um 
gato ou outro animal. Se a pálpebra do seu cão estiver inchada, consulte um 
veterinário para verificar se a superfície do olho está danificada e orientar sobre 
o tratamento para o caso. 

Glaucoma 

O glaucoma é uma das razões mais graves pelas quais os cães ficam com os 
olhos vermelhos. O glaucoma em cães ocorre quando a pressão se acumula 
dentro do globo ocular como um balão inflado demais. Isso pode danificar a 
retina e causar cegueira permanente se a pressão não for reduzida; portanto, ver 
um veterinário é uma obrigação. Raças de cães com maior probabilidade de 
contrair glaucoma incluem raça Cocker , Basset Hounds , Terriers, Lhasa apso, 
Shitzu e Pequines. 

Úlceras na córnea 

As úlceras da córnea (também chamadas de "ceratite ulcerativa") são feridas 
abertas dolorosas na superfície frontal do globo ocular que farão com que o seu 
cão tenha olhos vermelhos. As úlceras geralmente ocorrem por lesão direta no 
globo ocular ou por uma infecção por bactérias, fungos ou vírus. Os cães 
também podem obter úlceras na córnea devido a queimaduras químicas se 
forem pulverizadas no rosto. As úlceras da córnea podem causar cegueira e 
devem ser tratadas com um veterinário. 

Alergias 

Como as pessoas, os cães podem ficar com os olhos vermelhos ao cheirar,  
respirando alérgenos, como poeira, pólen, mofo e bolor. Seu cão pode sofrer de 
alergias sazonalmente ou durante todo o ano. As alergias podem parecer 
inocentes o suficiente, mas ainda é uma boa idéia procurar um veterinário, 
porque muitas condições oculares se assemelham a uma alergia e pode ser 
difícil dizer a diferença. Se uma alergia é realmente o diagnóstico, seu veterinário 
pode prescrever medicamentos anti-inflamatórios , anti-histamínicos ou injeções 
sazonais de alergia. 

Síndrome do olho seco 

A síndrome do olho seco, também chamada de ceratoconjuntivite seca (ou KCS), 
é a da cobertura ocular e da córnea. Se o seu cão sofre dessa condição, um 
veterinário pode prescrever colírios caninos especialmente formulados 
("lágrimas artificiais") e medicamentos anti-inflamatórios. Alguns medicamentos 
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também podem estimular a produção de lágrimas para reduzir a vermelhidão dos 
olhos. 

Problemas do ducto lacrimal 

Problemas no canal lacrimal podem fazer com que a área ao redor dos olhos 
fique vermelha, irritada ou inchada.  Se você acha que seu cão tem um ducto 
lacrimal bloqueado, você precisa ir ao veterinário para fazer um exame 
oftalmológico detalhado para descobrir o que está causando o problema. Os 
ductos lacrimais bloqueados podem ser causados por tecido cicatricial de uma 
infecção, inflamação do saco lacrimal, lesões oculares, tumores, defeitos 
congênitos ou pálpebras viradas para dentro. 

Olhos vermelhos após nadar 

Os cães podem ter olhos vermelhos nadando no mar, riachos, lagos e 
piscinas. Isso geralmente ocorre devido à irritação da água salgada,  de 
bactérias na água doce e componentes químicos usados em piscinas. Lagoas e 
lagos também podem conter algas verde-azuladas tóxicas ou produtos químicos 
perigosos, como fertilizantes, pesticidas e herbicidas. 

Os cães que passam muito tempo nadando em piscinas cloradas geralmente 
desenvolvem olhos vermelhos, coceira na pele ou até irritação nos pulmões - 
especialmente se a piscina estiver localizada em uma área mal ventilada. Se a 
vermelhidão não desaparecer após algumas horas, seu cão pode ter uma 
infecção ou queimadura química no olho que precisa ser vista por um veterinário. 

Uveíte anterior canina    

Uveíte é uma inflamação na parte interior do globo ocular. Os sintomas incluem 
vermelhidão ocular, nebulosidade, sangue dentro do olho e sensibilidade à 
luz. Se algum desses sintomas estiver presente, você precisará levar seu cão ao 
veterinário. Muitas coisas podem causar uveíte e, se não tratada, pode levar à 
cegueira.   

Cinomose canina 

Cães com olhos vermelhos que parecem vidrados podem ter cinomose 
canina . Esses cães geralmente apresentam outros sintomas como fraqueza, 
corrimento ocular e nasal, tosse seca , febre e letargia . O vírus da cinomose 
canina é altamente contagioso, pois se espalha no ar - embora os filhotes que 
foram imunizados com a vacina da cinomose tenham um risco muito baixo. Em 
cães não vacinados, ou cães com sistema imunológico vulnerável, a cinomose 
pode causar a morte. Um diagnóstico e tratamento imediatos por um veterinário 
são importantes. 
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Hepatite 

A hepatite infecciosa canina (inflamação do fígado) é uma doença em cães 
causada por um vírus. Ao contrário da hepatite em humanos, a hepatite canina 
freqüentemente danifica os olhos e causa um dos sintomas mais óbvios - “olho 
azul para hepatite” - nos quais a íris fica azul e a parte branca dos olhos fica 
vermelha. 

A vermelhidão ocular é causada por inflamação e morte de células na frente do 
olho (uveíte anterior). Cerca de 20% dos cães com hepatite desenvolvem 
inflamação ocular e inchaço da córnea. Às vezes, progride para glaucoma com 
ulceração da córnea - resultando em perda permanente da visão ou 
cegueira. Se você encontrar algum destes sintomas em seu cão, vá ao 
veterinário imediatamente. 

Algumas raças de cães têm mais 
probabilidade de ter olhos 
vermelhos? 

 



Algumas raças de cães - como Bloodhounds e Basset Hounds - tendem a ter 
olhos vermelhos o tempo todo. Isso geralmente é o resultado da queda 
palpebral tão longe que os cílios se esfregam contra o globo ocular e causam 
irritação, uma condição chamada "entrópio". Isso normalmente não é um 
problema, desde que não haja corrimento e o cão não pareça incomodado, 
mas ainda deve ser verificado por um veterinário, pois pode levar a uma 
infecção. 

Certas raças de cães são mais propensas a ter olhos vermelhos por causa da 
secura ou ductos lacrimais bloqueados, como Poodles e Cocker Spaniels . O 
tratamento nem sempre é necessário - mas seu cão sempre deve ser atendido 
por um veterinário. 

Raças de cães de nariz curto, como Shih Tzu , Pequinês , Maltês e Pugs , são 
suscetíveis ao desenvolvimento de olhos vermelhos como resultado de pêlos 
encravados nas dobras da pele ao redor dos olhos. O seu veterinário 
determinará a melhor maneira de tratar o problema subjacente. Algumas 
condições oculares curam por conta própria, enquanto outras requerem 
cirurgia. 

Olhos vermelhos são bastante comuns em cães. Os motivos podem ser 
muitos. É sempre melhor estar seguro e ter seu cão verificado por um 
veterinário. 
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