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RESUMO

As feridas são lesões comumente encontradas na prática da medicina veterinária de equinos. A cicatrização nos

equinos é demorada devido a formação de um tecido de granulação exacerbado que impede a contração e

epitelização da ferida, por isso, vários recursos são procurados no objetivo de diminuir esse tempo de reparação

tecidual. A laserterapia, quando em baixa frequência, tem potencial de fotoestimulação, que melhora a absorção de

energia pelas mitocôndrias e disponibiliza maior quantidade de ATP, aumentando a produção de colágeno e

facilitando a regeneração tecidual. A ozonioterapia tem função antioxidante pela reação com ácidos graxos

insaturados, sua ação fungicida, bactericida e viricida se deve ao poder de destruição do envelope da célula

bacteriana, inibição de algumas fases de crescimento dos fungos e danos que causa ao capsídeo viral. Ocorre

ativação do ciclo de Krebs por ação do ozônio, aumentando a produção de ATP e favorecendo o crescimento do

tecido de granulação, além de efeito anti-inflamatório, relacionado à inibição do fator de necrose tumoral alfa

(TNF- alfa), que aumenta a neovascularização local e infiltração celular.

O objetivo do trabalho foi observar a eficácia do tratamento integrativo como forma de reduzir o tempo de

cicatrização de feridas em um equino, da raça Quarto de Milha, fêmea, de 30 anos de idade, com lacerações

importantes provocadas por mordedura de javali em região abdominal, focinho, jarrete e peito, atendido no dia 23

de agosto de 2019. O animal havia sido previamente atendido, com poucas horas de evolução do caso e

permaneceu internado durante sete dias, até sua estabilização. No dia da admissão do animal no Centro de

Reabilitação de Equinos do Centro Hípico Diamante, em Orlândia, São Paulo, estabeleceu-se um protocolo de

cuidados intensivos da ferida com ozônio e laser de baixa frequência. O gás ozônio foi aplicado na ferida de duas

formas, pela lavagem da ferida com solução fisiológica ozonizada e óleo de girassol ozonizado, feitos três vezes

na semana durante três semanas, até sua alta. A laserterapia instituída, foi realizada com aparelho Globus Vet

classe VI, classificado como fonte do laser a substância radioativa GaAIAs diodo, >500 mW (potencial de danos),

na potência de 1 Joule e dose de 1 Joule/cm², feita por toda extensão da ferida e ao redor dela.

Após primeira semana de tratamento intensivo já foi possível visualizar o ferimento mais vivo, devido ao processo

de revascularização promovida pelo laser, também foi possível observar, as bordas características da formação de

um novo epitélio. A contração da ferida foi maior em regiões de abdômen e focinho e menor na região de jarrete,

já que a contração é favorecida em locais que a pele não sofre tensão, condição contrária das regiões distais dos

membros. Como o ozônio tem ação de indução do tecido de granulação, acelerando a formação deste, foi notável

seu aparecimento de forma exuberante, principalmente em região de jarrete. Os métodos fisioterapêuticos

complementam o tratamento convencional, que inclui o uso de anti-inflamatórios, antibiótico, soro antitetânico e

estabilização eletrolítica, reduzindo significativamente o tempo de evolução da cicatrização. Foi notável a melhora

das condições da ferida, como a redução da contaminação, a revascularização e a formação de tecido de

granulação.

ABSTRACT

Wounds are injuries commonly found in the practice of equine veterinary medicine. Healing in horses is delayed

due to the formation of an exacerbated granulation tissue that prevents the wound from contracting and

epithelializing, therefore, several resources are sought in order to decrease this time of tissue repair. Laser therapy,

when at low frequencies, has the potential for photo-stimulation, which improves energy absorption by

mitochondria and provides a greater amount of ATP, increasing collagen production and facilitating tissue

regeneration. Ozone therapy has an antioxidant function by reacting with unsaturated fatty acids, its fungicidal,

bactericidal and viricidal action is due to the destructive power of the bacterial cell envelope, inhibition of some

stages of fungal growth and damage to the viral capsid. Activation of the Krebs cycle by the action of ozone,

increasing the production of ATP and favoring the growth of granulation tissue, in addition to an anti-

inflammatory effect, related to the inhibition of tumor necrosis factor alpha (TNF-alpha), which increases the

local neovascularization and cell infiltration.

The objective of the study was to observe the effectiveness of the integrative treatment as a way to reduce the

healing time of wounds in a Quarter Horse, female, 30 years old, with important lacerations caused by a boar bite

in the abdominal region. , snout, hock and chest, treated on August 23, 2019. The animal had been previously

treated, with a few hours of evolution of the case and remained hospitalized for seven days, until its stabilization.

On the day of the animal's admission at the Equine Rehabilitation Center of the Centro Hípico Diamante, in

Orlândia, São Paulo, a protocol for intensive wound care with ozone and low-frequency laser was established.

Ozone gas was applied to the wound in two ways, by washing the wound with ozonized saline and ozonized

sunflower oil, done three times a week for three weeks, until discharge. The laser therapy instituted was performed

with a Globus Vet class VI device, classified as a laser source the radioactive substance GaAIAs diode,> 500 mW

(potential for damage), in the power of 1 Joule and dose of 1 Joule / cm², made throughout the wound and around

it.

After the first week of intensive treatment, it was already possible to visualize the most vivid wound, due to the

revascularization process promoted by the laser, it was also possible to observe the characteristic edges of the

formation of a new epithelium. The contraction of the wound was greater in the abdomen and snout regions and

less in the hock region, since the contraction is favored in places where the skin does not suffer tension, which is

the opposite condition of the distal regions of the limbs. As ozone has an action to induce granulation tissue,

accelerating its formation, its appearance in an exuberant form was remarkable, especially in the hock region.

Physiotherapeutic methods complement the conventional treatment, which includes the use of anti-

inflammatories, antibiotics, anti-tetanus serum and electrolyte stabilization, significantly reducing the time for the

evolution of healing. The improvement in wound conditions was notable, such as the reduction of contamination,

revascularization and the formation of granulation tissue.

Figura 1 - Ferida por mordedura de javali em região ventral do

abdômen de um equino, no dia (A), 1 semanas após (B), 2

semanas após (C) e 3 semanas após (D) admissão do animal no

Centro de Reabilitação de Equinos do Centro Hípico Diamante

em Orlândia/SP. Fonte: Arquivo Pessoal (2019).

Figura 2 - Ferida por mordedura de javali em região

medial de jarrete de um equino, no dia (A), 1 semanas

após (B), 2 semanas após (C) e 3 semanas após (D)

admissão do animal no Centro de Reabilitação de

Equinos do Centro Hípico Diamante em Orlândia/SP.

Fonte: Arquivo Pessoal (2019).

Figura 3 - Ferida por mordedura de javali em região dorsal do

focinho de um equino, no dia (A), 7 semanas após (B) admissão

do animal no Centro de Reabilitação de Equinos do Centro

Hípico Diamante em Orlândia/SP. Fonte: Arquivo Pessoal

(2019).


