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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo relatar um caso de habronemose cutânea em equino com a
utilização de óleo ozonizado para cicatrização da ferida. Um equino, macho, de 9 anos de idade, da
raça Quarto de Milha, utilizado em prova de três tambores, apresentou lesão granulomatosa na
região dorsal do metatarso. Devido ao insucesso no tratamento convencional e demora na
cicatrização e características da lesão, foi diagnosticado como habronemose cutânea. Realizou-se
então um protocolo de tratamento convencional pelo médico veterinário responsável, porém houve
um retardo na cicatrização. Após 80 dias sem a cicatrização completa da ferida, optou-se pela
utilização de óleo ozonizado. Após 30 dias foi observado uma cicatrização significativa. Podemos
concluir que o uso de óleo ozonizado foi eficaz no tratamento da ferida, podendo ser utilizado como
terapia complementar, uma vez que a vermifugação do animal é imprescindível.
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ABSTRACT
This paper aims to report a case of equine cutaneous habronemosis with the use of ozonated oil for
wound healing. A 9-year-old, Quarter Horse, male, used in a three-drum trial, presented
granulomatous lesion in the dorsal region of the metatarsus. Due to failure in conventional treatment
and delayed healing and lesion characteristics, it was diagnosed as cutaneous habronemosis. A
conventional treatment protocol was then performed by the responsible veterinarian, but there was a
delay in healing. After 80 days without complete wound healing, ozone oil was chosen. After 30 days
significant healing was observed. It can be concluded that the use of ozonated oil was effective in the
treatment of the wound and can be used as complementary therapy, since the deworming of the
animal is essential.
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1. INTRODUÇÃO
A habronemose cutânea, ou conhecida popularmente como “ferida de verão”
ou “esponja”, é ocasionada pela reação de hipersensibilidade às larvas de
Habronema spp. e Draschia sp. que são depositadas nas feridas cutâneas dos
equídeos. Possui como vetores a Musca domestica e a Stomoxys calcitrans. É
caracterizada por uma dermatite granulosa e ulcerativa, com numerosos pontos de
necrose (MOURA; GADELHA, 2014).
Esta enfermidade manifesta-se nos animais como lesão nodular, podendo ser
única ou múltipla na superfície cutânea, acompanhada ocasionalmente de tecido de
granulação. O local que comumente estas lesões estão situadas baseia-se em
membros, prepúcio, processo uretral do pênis, canto medial do olho, comissura
labial e região ventral do tronco. Em virtude da presença de larvas que possuíram
seu ciclo de desenvolvimento errático, desenvolve um processo inflamatório que
impede a cicatrização das lesões (SANTOS; ALESSI, 2016).
Os casos de habronemose cutânea no Brasil possuem elevado índice de
ocorrência, devido ao controle ineficaz do hospedeiro intermediário ou pela
resistência parasitária (BELLI; SILVA; FERNANDES, 2005).
O tratamento é baseado especialmente no uso de anti-helmínticos, podendo
ser associado a anti-inflamatórios e uso tópico de pomadas manipuladas. Por outro
lado, um fator muito importante é realizar o manejo ambiental apropriado para o
controle do vetor (MUÑOZ; FRANZ, 2018).
A finalidade da intervenção terapêutica tem como objetivo restringir o
tamanho das lesões, reduzir a inflamação e impossibilitar a reinfestação. Além disso,
a limpeza das instalações é imprescindível, podendo associar o uso de telas para
evitar o contato do vetor com o hospedeiro (MOURA; GADELHA, 2014).
O objetivo deste artigo é relatar um caso de habronemose cutânea em um
equino abordando o uso de óleo ozonizado como tratamento alternativo da lesão.
REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT, Ano VII. v 12, n 1, maio, 2019.

1.1.

RELATO DE CASO
Um equino, macho, castrado, de 9 anos, da raça Quarto de Milha, atleta, foi

atendido pelo médico veterinário responsável pela propriedade. O animal
apresentava uma ferida ulcerativa granulomatosa no membro pélvico direito, na
região dorsal do metatarso (Figura 1A).
Durante o exame clínico, o animal apresentou parâmetros fisiológicos normais
para a espécie. À inspeção, devido às características da lesão e início com
pequenas pápulas com centro erodido, e ter seu tamanho aumentado em curto
período de tempo associado ao insucesso da cicatrização da ferida relatada pelo
proprietário, obteve-se o diagnóstico de habronemose cutânea.
O animal era vermifugado periodicamente na propriedade, com vermífugo a
base de Ivermectina e Praziquantel (Padock® – Ceva – Brasil).
A partir do diagnóstico foi estabelecido um protocolo de tratamento para a
cicatrização da ferida. Utilizou-se curativo local com antimicrobiano à base de
Clorexidina (Furanil® - Vetnil – Brasil) associado com açúcar.
Foi associado ao tratamento tópico, o uso de Acetonido de Triancinolona
(Retardoesteroide® -HertapeCalier - Brasil) na dose de 0,2 ml/kg por via
intramuscular com 3 aplicações a cada 7 dias, institui-se intervalo de 15 dias, sendo
o protocolo repetido por mais duas vezes, totalizando 9 aplicações.
Após 20 dias, observou-se a formação de granulação exuberante no local da
lesão, onde realizou-se tratamento químico com sulfato de cobre (Figura 1B).
Ao observar a retração da ferida (Figura 1C), manipulou-se uma pomada para
uso tópico à base Triclorfone (Neguvon® – Bayer - Brasil), um fármaco a base de
Doramectin (Dectomax® – Zoetis – Brasil), e um medicamento em pasta oral a base
de Ivermectina (Equalan® - Merial – Brasil) e aplicação de pomada cicatrizante
(Furanil® - Vetnil – Brasil) e bandagem para proteção da ferida uma vez por
semana.
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Após 30 dias, observou-se uma melhora significativa do aspecto da ferida,
instituindo-se então, continuidade com o protocolo para a limpeza da lesão com um
cicatrizante, Licor de Villate (Pradovillate® - Prado – Brasil), fármaco a base de
Policresuleno (Albocresil® - Takeda – Brasil) direto na ferida e uso tópico de pomada
(Furanil® - Vetnil – Brasil), Sulfato de cobre, (Dectomax® – Zoetis – Brasil) e
proteção com bandagem (Figura 1D), 1 vez por semana (Figura 1E).
Passou-se então, a utilizar o Licor de Villate, e curativo com uma pomada a
base de barbatimão. Após a utilização dos protocolos citados anteriormente,
observou-se que não houve o processo de cicatrização esperado (Figura 1F).
Optou-se então pelo uso de um tratamento alternativo, utilizando óleo
ozonizado na lesão, o qual possui muitos relatos de melhora considerável na
cicatrização de feridas em equinos.
Foi utilizado o óleo ozonizado 3 vezes ao dia, deixando a ferida aberta, já que
além de sua boa capacidade de cicatrização (Figura 1G).
Com o uso do óleo ozonizado durante 30 dias, foi observado um excelente
resultado no aspecto da ferida, tendo uma cicatrização bastante significativa em
relação aos dias em que não foi utilizado, em 90 dias cicatrizando a ferida por
completo (Figura 1H).
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A) Aspecto da ferida antes do tratamento. B) Formação de granulação exuberante após 20
dias. C) Retração da granulação exuberante. D) Realização de bandagem para proteção. E)
Após 30 dias do uso da bandagem com sulfato de cobre. F) Após utilização de licor de
villate e pomada a base de barbatimão. G) Após 30 dias de aplicação diária de óleo
ozonizado. H) Aspecto da ferida após 90 dias de aplicação diaria de óleo ozonizado.
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Fonte: Arquivo Pessoal.

2. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os equinos possuem uma individualidade fisiológica quanto à cicatrização
tecidual, devido a esta espécie possuir alguns locais anatômicos que apresentam
um baixo aporte sanguíneo, ocasionando assim uma diminuição da oxigenação do
tecido e atrasando a cicatrização do local (LIMA et al., 2018).
De acordo com Araújo et al. (2018), os equinos apresentam uma cicatrização
lenta em relação as lesões cutâneas, por possuírem uma tendência à formação de
tecido de granulação exuberante. O que também pode dificultar muito a cicatrização
é a predisposição à cronicidade das lesões, além do emprego incorreto de
tratamentos (CASTON, 2012).
O local pelo qual a habronemose acometeu o animal foi na região do membro
pélvico direito, na região dorsal do metatarso, o que corresponde aos estudos
realizados por Assis-Brasil et al. (2015), que relata que as regiões mais acometidas
são nos membros e face.
A habronemose cutânea causou a formação de granulação exuberante no
local da lesão, e conforme Ferreira et al. (2012) disse, pode ser usado o tratamento
cirúrgico o qual é o mais indicado, e o tratamento químico, após pode-se empregar
uma terapia estimulando a cicatrização com o uso de medicamentos tópicos como o
açúcar.
Foi utilizado açúcar sobre a ferida, onde observou-se uma melhora em
relação a aparência da mesma, e de acordo com Lucas e Pilha (2000), o uso de
açúcar nas lesões facilita a cicatrização devido sua ação na formação precoce de
tecido de granulação.
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O uso de Acetonido de Triancinolona foi empregado e segundo Palma et al.
(2019) é utilizado em equinos para o controle da dor e inflamações locais. Segundo
Borges et al. (2010) a pomada a base de Tricorfone e o medicamento em pasta oral
a base de Ivermectina, são ótimos antiparasitários.
A utilização da Doracmetin de acordo com Mendes (2017) promove um
controle eficaz dos nematódeos gastrointestinais dos equinos, que é o caso da
habronemose.
Foi administrado o uso de Policresuleno diretamente na ferida, e segundo
Viana et al. (2014), é um ótimo cicatrizante em feridas com granulação exuberante
em equinos.
Foi aplicado também, o uso de sulfato de cobre e barbatimão na ferida para a
cicatrização, porém não obteve um resultado esperado, divergindo de Viana et al.
(2014) relatou em um estudo, que mesmo a recuperação de seu paciente sendo
lenta, o uso de barbatimão para cicatrização obteve êxito, cicatrizando por sem a
apresentação de recidiva no tecido.
O tempo total de cicatrização da ferida foi de 110 dias, corroborando com
Ashdown e Done (2012), que citaram que, os equinos apresentam um tratamento
demorado das feridas e, em muitas vezes, quando acontece a cicatrização, ela não
é ideal.
Sendo assim, a procura por outras terapias é realizada para conseguir
proporcionar ao animal o bem-estar, tendo em consideração o custo benefício,
exemplo disto é o tratamento com a ozonioterapia (HADDAD et al., 2009).
Devido a difícil cicatrização, muitas terapias convencionais não possuem
eficácia, então segundo Valacchi, Fortino e Bocci (2005), o uso da ozonioterapia nas
feridas de equinos, possuem uma melhora muito satisfatória pois melhora o seu
metabolismo e funções imunológicas.
De acordo com Penido, Lima e Ferreira (2010) o uso da ozonioterapia é muito
utilizado na medicina veterinária em equinos, para o tratamento de muitas
enfermidades, como doenças isquêmicas, habronemose, laminites, osteoartrites,
cicatrização de feridas, analgesia, etc.
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O gás de ozônio é encontrado na atmosfera, e quando utilizado na medicina,
possui

características

bactericida

e

fungicida,

ocasionando

a

morte

de

microrganismos por possuir uma ação de oxidação da membrana celular e
componentes citoplasmáticos (CARDOSO, 2009).
A terapia com o ozônio resulta na formação de radicais livres reativas de
oxigênio, pois ele realiza um processo oxidativo sobre os tecidos que entra em
contato, dessa forma acontece um desequilíbrio entre estes compostos oxidantes
presentes no gás e o sistema de defesa do organismo do animal (BOCCI, 2011).
Para utilizar o ozônio como forma tópica, pode ser usado o óleo ozonizado, o
qual é tóxico as proteínas bacterianas já que apresenta ação antimicrobiana
(OLIVEIRA, 2007). O uso de óleo ozonizado, demonstrou cicatrização muito
satisfatória da lesão, e segundo Marques e Campebell (2017) além do baixo custo, o
gás de ozônio (O3) possui ação cicatrizante e também possui o efeito analgésico,
microbicida e imunomodulador.
De acordo com Morette (2011) o ozônio possui uma ótima ação em doenças
infecciosas causadas por fungos, bactérias e parasitas, aumentando a oxigenação
tecidual e o metabolismo do animal.

3. CONCLUSÃO
Embora haja particularidades na cicatrização de feridas em equinos e a
habronemose ser de difícil tratamento, o uso de óleo ozonizado foi eficaz no
tratamento da ferida.
O óleo ozonizado deve ser utilizado como terapia complementar, uma vez que
a vermifugação do animal é imprescindível para eliminar os parasitas Habronema
spp e Drashia megastoma causadores da enfermidade.
No geral, a habronemose é doença que não leva a morte, porém causa
muitos prejuízos estéticos e principalmente a queda do rendimento do animal, como
foi no caso deste cavalo, o qual se trata de um atleta.
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