
Como o olho seco é tratado? 
A síndrome do olho seco pode exigir um plano de  
tratamento extenso e terapia contínua. Vários planos de 
tratamento da síndrome do olho seco estão disponíveis, 
com base na indicação do seu oftalmologista. As opções 
típicas de tratamento podem incluir uma combinação de 
lágrimas artificiais, suplementos ômega-3, tampões para 
duto lacrimal ou terapias antiinflamatórias.2,17 
 
Usar o teste lnflammaDry para determinar se a  
inflamação é um fator no seu olho seco ajuda a orientar  
a abordagem do médico para seu tratamento. Os  
pacientes que testaram positivo com o teste  
InflammaDry confirmaram a inflamação e podem se  
beneficiar da terapia antiinflamatória. Com o tempo, à 
medida que a inflamação é reduzida pela terapia  
antiinflamatória, os sintomas do olho seco podem  
diminuir e a saúde geral do olho pode melhorar.18 
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Síndrome do Olho Seco 
Guia de Informações sobre a 

Saúde dos Olhos



O que é síndrome do olho seco? 

A síndrome do olho seco é uma condição na qual uma  
pessoa não produz lágrimas suficientes ou tem lágrimas de 
baixa qualidade que evaporam muito rapidamente. As  
lágrimas banham a superfície do olho, são necessárias para 
manter a saúde da superfície frontal do olho e para  
proporcionar uma visão clara. Quando a superfície do olho 
é exposta ao estresse ambiental ou é danificada, ela pode 
ativar uma resposta inflamatória que pode resultar em  
sintomas comuns de síndrome do olho seco.1 Com o tempo, 
a síndrome do olho seco pode evoluir para uma condição 
crônica e potencialmente danificar a superfície do olho,  
aumentar o risco de infecção ocular e prejudicar a visão.2-4 
A síndrome do olho seco é uma condição extremamente 
comum que afeta cerca de 30 milhões de adultos nos  
Estados Unidos.5 
 

Quais são os sintomas? 

A qualidade de vida e as atividades diárias podem ser 
negativamente afetadas pelos sintomas de olho seco.6  
Os sintomas comuns do olho seco, descritos pelos  
pacientes, incluem:7-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O que causa o Olho Seco? 
O olho seco pode ter muitas causas. A prevalência de 
olho seco aumenta com a idade e é mais comum em  
mulheres.9 Outros fatores de risco incluem o uso de  
certos medicamentos, doenças inflamatórias autoimunes, 
uso de lentes de contato, LASIK, cirurgia refrativa e  
menopausa.10-13 O olho seco também pode ser causado 
por dietas deficientes em alimentos ômega-3 e exacerba-
das por fatores ambientais, como baixa umidade, am-
biente deficiente e uso prolongado de computadores.14-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Como o Olho Seco é diagnosticado? 
Diagnosticar com precisão o olho seco é o primeiro 
passo crítico para implementar um plano de tratamento 
adequado. A síndrome do olho seco pode ser  
diagnosticada através de um exame abrangente do seu 
oftalmologista, que pode incluir:17   
 Questionário Sintoma  

 Exame físico das pálpebras e córnea 

 Medição da quantidade e qualidade das lágrimas 

 Testes diagnósticos que medem a composição da  
lágrima 

O que é o InflammaDry®? 
O InflammaDry é um teste de diagnóstico que pode ser 
realizado no consultório do seu oftalmologista para testar 
suas lágrimas quanto à presença de inflamação. A  
inflamação pode aumentar à medida que o olho seco 
progride para uma condição crônica e, se não tratada, 
pode potencialmente danificar as células na superfície do 
olho.18 Usando o teste InflammaDry para determinar se 
há um nível de inflamação acima do normal na superfície 
do olho, seu oftalmologista pode determinar o melhor e 
mais adequado plano de tratamento do olho seco para 
você. 
 

Como funciona? 

Para realizar o teste InflammaDry, as lágrimas são  
coletadas das pálpebras inferiores. Cada olho requer o 
uso de um teste InflammaDry separado. Um pedaço  
pequeno e macio de tecido será suavemente aplicado ao 
longo da pálpebra inferior para coletar lágrimas, muito  
semelhante à maneira como uma toalha de papel absorve 
o líquido de uma superfície. O processo de coleta de  
lágrimas leva menos de um minuto e não é doloroso. Uma 
vez coletada a amostra lacrimal, o teste InflammaDry é  
ativado e os resultados são fornecidos antes de você sair 
do consultório do seu médico. Um resultado positivo no 
teste InflammaDry indica que existe uma quantidade  
significativa de inflamação na superfície do olho. 
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Secura extrema na superfície do olho pode estimular o  
lacrimejamento excessivo, fazendo com que alguns  
pacientes com olho seco experimentem olhos  
lacrimejantes.8
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