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In horses, cutaneous wound healing is laborious, frequently resulting in chronicity and formation

of exuberant granulation tissue, especially when located in joints. Therefore, the use of medicinal

plants presents itself as an alternative therapy to conventional treatment. The balsam (Sedum

Dendroideum) is a plant popularly known for its supposed analgesic, anti-inflammatory and

healing properties. This study aims to evaluate the healing process of skin wounds in horses by

using balsam. It is hypothesized that this plant accelerates the healing process and reduces

formation of granulation tissue, stimulating its use in the treatment of skin wounds in horses, as

an efficient and low-cost alternative therapy. Four horses were used, in which two wounds were

induced at the lateral region of the metacarpophalangeal joint, left and right, treated daily with

balsam ointment (left forelimb) or solid vaseline (right forelimb). The balsam ointment is

composed by 3 macerated leaves, 3 mL of extract and 10 g of solid vaseline. Wounds were

weekly evaluated for hemorrhage, edema, pain, leveling of the edges, color, measurement of the

diagonals of the wound, height of the exuberant granulation and thermography. Greater

retraction of the wounds, less development of exuberant granulation tissue, less heat and greater

production of secretion in the left thoracic limb were observed, indicating better healing of the

wounds in limbs treated with balsam ointment.
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Em equinos, cicatrização de feridas cutâneas é laboriosa, frequentemente resulta na

cronicidade e formação de tecido de granulação exuberante, principalmente quando estas se

localizam em articulações. Neste sentido, a utilização de plantas medicinais se apresenta

como terapia alternativa ao tratamento convencional. O bálsamo (Sedum Dendroideum) é

uma planta popularmente conhecida por supostas propriedades analgésica, anti-inflamatória

e cicatrizante. Este estudo busca avaliar a cicatrização de feridas cutâneas em membros de

equinos utilizando bálsamo. Hipotetiza-se que esta planta acelere o processo de cicatrização

e reduza a formação do tecido de granulação, estimulando sua utilização no tratamento de

feridas de pele em equinos, como uma terapia alternativa, eficiente e de baixo custo. Foram

utilizados 4 equinos, nos quais foram induzidas duas feridas, na região lateral da articulação

metacarpofalangeana, esquerda e direita, tratadas diariamente com pomada de bálsamo

(membro torácico esquerdo) ou com vaselina sólida (membro torácico direito). A pomada de

bálsamo é composta por 3 folhas maceradas, 3 mL de extrato e 10 g de vaselina sólida. As

feridas foram avaliadas semanalmente quanto a hemorragia, edema, dor, nivelamento dos

bordos, coloração, diâmetro, altura da granulação exuberante e termografia. Foram

observadas maior retração das feridas, menor desenvolvimento de tecido de granulação

exuberante, menor calor e maior produção de secreção no membro torácico esquerdo,

indicando melhor cicatrização das feridas em membros tratadas com pomada de bálsamo.

Devido ao seu temperamento ativo, com rápidas reações e às modalidades de trabalho

exercidas, a espécie equina é uma das mais predispostas à ocorrência de injúrias acidentais

(KNOTTENBELT, 2003). Injúrias que, em sua maioria, não levam ao óbito, no entanto,

comprometem a estética e geram grandes custos, com procedimentos e tratamentos

prolongados, além da possibilidade de perda da função do animal (ASSIS-BRASIL et al.,

2015). Neste sentido, a utilização de plantas medicinais é alvo de diversos estudos que

buscam alternativas econômicas e mais eficientes para o tratamento, cura e prevenção de

variadas doenças. O Sedum dendroideum, popularmente conhecido por bálsamo, é uma

planta ornamental, que tem sido utilizada com algumas finalidades terapêuticas, no entanto,

poucos estudos foram realizados comprovando seus efeitos medicinais.

Foram utilizados 4 equinos, nos quais foram induzidas duas feridas, na região lateral da

articulação metacarpofalangeana, esquerda e direita. No membro tratado foi utilizado

diariamente a pomada de bálsamo, composta por folhas maceradas, extrato e vaselina

sólida, no membro controle utilizou-se vaselina sólida. As avaliações ocorreram em D3,

D7, D14, D21, D28, D35, D42, D49 e D56. Os parâmetros avaliados foram hemorragia,

edema, dor, nivelamento dos bordos e coloração, além de medidas quantitativas como

diâmetro, altura da granulação exuberante e temperatura no centro da lesão por termografia.

A utilização de bálsamo em feridas cutâneas de equinos se mostrou eficiente em acelerar a

cicatrização e diminuir o tecido de granulação exuberante.
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Com relação à avaliação macroscópica foi observada maior retração das feridas, menor

desenvolvimento de tecido de granulação exuberante, menor calor e maior produção de secreção

no grupo tratado, o que, possivelmente, indica uma melhor cicatrização da ferida que recebeu a

pomada de bálsamo.

Fonte: Própria autoria.

Figura 1: A: Mudas de bálsamo; B: Pomada de bálsamo; 

Fonte: Própria autoria.

Figura 2: A: Indução da ferida cirúrgica com auxílio de molde metálico; B: Mensuração do diâmetro da ferida com 

auxílio do paquímetro em D1; C: Mensuração do diâmetro da ferida com auxílio do paquímetro em D2;

Figura 4: Tecido de granulação exuberante com 21 dias de evolução, vista da face palmaro dorsal. À esquerda grupo 

tratado (A), à direita grupo controle (B);

Fonte: Própria autoria.
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§ diferença estatística entre grupos controle e tratado no mesmo momento. * diferença estatística em relação a D0 (p<0,05).

Figura 6: Gráfico comparativo entre diagonais das feridas do grupo controle e tratado;

Figura 5: Gráfico comparativo entre medidas do tecido de granulação exuberante no grupo controle e grupo tratado;

Figura 3: Registro termográfico do grupo controle; 

Fonte: Própria autoria.
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