
APLICAÇÃO DA TÉCNICA DOS TRÊS “L’S” NO TRATAMENTO

POR SEGUNDA INTENÇÃO DE FERIDA CUTÂNEA EM EQUINO

Helton A. P. S. Brito1; Laura L. Halinski2, Laura L. R. Vieira3, Maria I. G. F. Allgayer4

1. Graduando em medicina veterinária: UEM – Umuarama – Paraná – Brasil.

Autor para correspondência: heltonapsbrito@hotmail.com

2. Médica veterinária: Therapy4Horses: São Leopoldo – Rio Grande do Sul – Brasil

3. Residente em medicina veterinária: Therapy4Horses: Purcell – Oklahoma – Estados Unidos
4. Médica veterinária: Therapy4Horses: Purcell – Oklahoma – Estados Unidos

RESUMO

ABSTRACT

INTRODUÇÃO

RELATO DE CASO

RESULTADOS E DISCUSSÃO

CONCLUSÃO

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICA

A natureza comportamental ativa e célere do cavalo o predispõe a

traumas cutâneos, trazendo grande relevância ao manejo de feridas e

interligando o controle da lesão com o manuseio do equino, ambos

objetivando um breve período de cicatrização associado ao bem-estar

do paciente. Visando protocolos que reduzam este período e forneçam

uma epitelização de qualidade, a Técnica dos Três “L´s” foi elaborada

pela médica veterinária Maria Inês Gay da Fonseca Allgayer para

tratamento de feridas por segunda intenção. A técnica constitui da

associação de uma limpeza de baixa fricção, laserterapia e a aplicação

de uma pomada à base de Leptospermum scoparium e, quando

possível, a colocação de bandagem. A junção destes procedimentos,

somado ao manejo focado no bem-estar do paciente resultou na

resolução de uma ferida lacerante contaminada, apresentada neste

relato de caso.
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The active and rapid behavioral nature of the horse predisposes it to

cutaneous incidents, offering great relevance to wound management,

and linking control of the injury to the handling of the horse, both aiming

for a short healing period associated with the patient’s well-being.

Aiming for protocols that reduce this period and provide appropriate

epithelialization, the Three “L’s” Technique was elaborated by the

veterinarian Maria Inês Gay da Fonseca Allgayer for the treatment of

wounds by secondary intention. The technique consists of low-friction

cleaning, laser therapy, application of an ointment based on

Leptospermum scoparium, and when possible the placement of

bandages.

The combination of these procedures, in addition to management

focused on the patient’s well-being, led to the resolution of a

contaminated lacerating wound, in the case presented in this report.
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O tratamento de feridas em equinos, eventualmente, ocorre por

segunda intenção. Opta-se por este tipo de cicatrização em lesões

cujas margens encontram-se distantes para promover uma boa

coaptação, contaminadas por agentes infecciosos ou em situações que

a técnica por primeira intenção não foi satisfatória. Nestes casos

busca-se por tratamentos que promovam uma rápida reparação

tecidual.

O propósito da limpeza de baixa fricção é a retirada do exsudato

superficial e contaminantes sem lesar o tecido saudável, através da

utilização de solução isotônica não citotóxica e leve fricção.

A laserterapia é aplicada através de um equipamento que tem a

capacidade de emitir energia na forma de luz, o Laser (Light

Amplification by Stimulated Emissions of Radiation), no qual se busca

resultados através dos efeitos da fotobioestimulação. Os efeitos

biológicos do Laser estão relacionados com a diminuição do processo

inflamatório, aumento da proliferação dos fibroblastos, estímulo da

angiogêneses e aumento na síntese de colágeno, efeitos esses que

promovem excelentes resultados no processo de cicatrização de

feridas, quando utilizado de forma assertiva.

A Leptospermum scoparium é uma planta originária da Nova

Zelândia popularmente denominada como Manuka. O mel proveniente

deste arbusto tem demonstrado conter uma atividade antibacteriana

superior a outros tipos de mel, no qual se deve pela presença de

metilglioxal em altas concentrações.

A classificação do produto é estabelecida de acordo com seus

componentes distintos: o fator único manuka (FUM), onde o nível de

metilglioxal deve estar na proporção de 400mg/kg para que haja

eficácia.

Foi atendida uma potra da raça Quarto de Milha, 2 anos de idade,

com histórico de lesão lacerante na região dos músculos

braquiocefálico, braquial e peitoral descendente do membro anterior

direito. A lesão ocorreu por trauma direto e a manobra inicial foi a

realização de sutura e colocação de drenos, em hospital próximo a

propriedade.

O equino apresentava comportamento agressivo e automutilação.

A conduta realizada pela Therapy4Horses na chegada da paciente

foi a retirada dos drenos e da sutura, pois havia deiscência de pontos e

severa contaminação da ferida. Foi instituído como tratamento a

utilização da Técnica dos Três “L’s” e atividades externas para redução

de estresse. Realizou-se a limpeza asséptica de baixa fricção com

ácido hipocloroso 0,0120% (Vetericyn®️) seguido por laserterapia. O

aparelho utilizado era do tipo Hélio-Neônio classe 3b com comprimento

de onda de 904nm, potência de 500mW e dosagem de 1 Joule/cm², por

toda a extensão do ferimento. Após laserterapia era aplicada pomada à

base de Leptospermum scoparium (Medihoney®️) em toda a área

lesada. O procedimento foi realizado diariamente (limpeza e pomada) e

a cada três dias (laserterapia), durante o primeiro mês de tratamento.

Nos dois meses subsequentes houveram novos desafios ocasionados

pela automutilação. Foram então intensificadas as atividades externas,

associando caminhadas “hand walk” com trabalho proprioceptivo, além

de limpeza diária, aplicação da pomada e laserterapia a cada 10 dias.

Houve redução da prática de automutilação e resolução significativa da

área lesada. Após 3 meses foi evidente a melhor definição dos bordos

de epitelização e cicatrização.

A cicatrização por segunda intenção através da Técnica dos Três

“L’s” proporcionou um resultado satisfatório em relação ao aspecto

organizado do tecido neoformado. Dart et al. (2015) afirma que o uso

de mel de manuka pode modular a resposta inflamatória inicial,

melhorando a produção de citocinas, que são importantes para

regeneração tecidual, e na regulação da síntese de fibroblastos e

angiogênese, sendo assim de extrema importância na modulação do

reparo por segunda intenção, principalmente se associada a limpeza

de baixa fricção e uso da laserterapia.

O protocolo combinado pela utilização da Técnica dos Três “L’s”,

assim como a mudança de manejo, a fim de interromper a

automutilação e colaborar com o bem-estar do paciente, promoveu

uma cicatrização organizada em uma ferida lacerante de grande

extensão e alto grau de contaminação.
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