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Alternative treatment for skin wounds in horses 
 

ABSTRACT Skin problems are common in horses and often determine complications and diagnostic difficulties. 

Dermatological diseases occur with higher prevalence and incidence in horses, bringing zootechnical devaluation, 

defects, serious complications, and secondary infections. A clinical approach and wound therapy through flexible 

protocols contribute to rapid tissue repair. This work aimed to make a literature review on alternative treatments for 

skin lesions in the equine clinic, as well as to make a brief approach to the association of these therapies with 

conventional ones. 
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Introdução 
 

As feridas traumáticas em equinos representam uma das mais frequentes ocorrências na clínica de equídeos, 

principalmente os ferimentos localizados nos membros locomotores e região peitoral, ocorrendo mais em animais 

sujeitos a tração, práticas esportivas ou ainda a aqueles mantidos em instalações inadequadas e/ou pastagens sujas 

(Neto 2003). A presença de claudicação persistente, membros inchados e grandes cicatrizes levam esses animais a não 

ficarem aptos a continuarem sua carreira desportiva (Wilmink 2004). 

Em equinos o tratamento de feridas é demorado e, muitas vezes, a cicatrização não é ideal, principalmente pela 

formação exacerbada de tecido de granulação (Ribeiro 2009; Ashdown 2012). Outro fator que afeta a cicatrização em 

equinos é o baixo aporte sanguíneo em determinadas regiões anatômicas, por exemplo, região distal dos membros. 

Essa menor irrigação faz com que a região seja menos oxigenada, dificultando a liberação de ocitocina pelas células, 

prolongando a fase inflamatória (Paganela 2009). 

Portanto há inúmeros estudos na medicina veterinária para a elaboração de técnicas que acelerem o reparo 

celular e que ainda promovam uma cicatrização de boa qualidade. A associação de métodos fitoterápicos junto ao 

manejo clínico de feridas tem apresentado grandes vantagens (Argentino 2017).  

RESUMO Os problemas cutâneos são comuns em equinos e frequentemente determinam complicações e 

dificuldades diagnósticas. As doenças dermatológicas ocorrem com maior prevalência e incidência em cavalos, 

trazendo desvalorização zootécnica, defeitos, complicações graves e infecções secundárias. Uma abordagem clínica 

e a terapêutica de feridas praticada através de protocolos flexíveis contribuem para a rápida reparação dos tecidos. 

Este trabalho teve por objetivo fazer uma revisão de literatura sobre os tratamentos alternativos para lesões 

cutâneas na clínica equina, bem como fazer uma breve abordagem sobre a associação dessas terapias com as 

convencionais.    
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Alguns tratamentos alternativos vêm sendo utilizado amplamente na medicina veterinária, principalmente na 

medicina equina, visto que muitos tratamentos convencionais, por vezes, não são tão eficientes, quando realizados 

sozinhos, mostrando efeitos melhores quando associados a medidas terapêuticas alternativas, como o uso de açúcar, 

óleo ozonizado, óleos de plantas e pomadas com fitoterápicos (Ferreira et al 2012). 

Diante do exposto, o objetivo do trabalho é fazer uma revisão de literatura sobre os tratamentos alternativos 

para lesões cutâneas na clínica equina, bem como as novas terapias que auxiliam os métodos convencionais. 

 

Medidas terapêuticas 
 

Antissépticos 
 

É indicado o uso de soluções antissépticas, como medidas auxiliares terapêuticas, pois apresentam atividades 

antimicrobianas que minimizam o risco de infecções, que são comuns em lesões de pele em equinos. Exemplos de 

soluções antissépticas utilizadas vastamente na clínica de equinos são a solução de Dakin, iodo-povidona, solução de 

clorexidine, hipoclorito de sódio, água oxigenada ou peróxido de hidrogênio (Moens et al 1980; Stashak 1994). 

 

Tratamento convencional 
 

Pomadas 
 

A pomada tripla de antimicrobianos vem, há muito, sendo aclamada como um agente eficaz na redução 

bacteriana e na melhora de cicatrização. Vários estudos demonstram as vantagens da pomada tripla de antimicrobianos 

quando comparada a outros agentes antissépticos e antimicrobianos locais. Os antimicrobianos funcionam de forma 

sinérgica, sendo a combinação mais benéfica que qualquer agente usado individualmente (Hendrickson 2014). 

 

Tratamentos alternativos 
 

Ainda que muitas alternativas diferentes de tratamento sejam reconhecidamente satisfatórias para o manejo de 

determinada ferida, o método selecionado deve fornecer um ambiente favorável, permitindo progressão natural, para 

não retardar o processo de reparação (Neto 2003; Paganela 2009). 
 

Ozonioterapia 
 

A ozonioterapia é uma técnica que deve ser utilizada por profissionais treinados para possibilitar a melhor forma 

de aplicação, devendo ser exclusividade do médico veterinário a prescrição e condução do tratamento. As feridas em 

equinos representam um desafio para a medicina veterinária, devido às particularidades da cicatrização desta espécie, 

o que faz com que se busque métodos alternativos que custem menos e sejam eficazes. O ozônio melhora a oxigenação 

e o metabolismo do corpo, tem efeitos bactericida, fungicida, viricida e melhora a circulação sanguínea (Guerra 1999; 

Pino 1999). 
 

Laser Terapia  
 

O laser, amplificação da luz mediante emissão estimulada de radiação, é uma terapia que vem sendo empregada 

mundialmente para o tratamento de diversas afecções. Na execução desta técnica, são aplicados diversos feixes de 

radiação a laser, invisíveis a olho nu, em pontos específicos. Assim cada célula que absorve a radiação vai ter 

seu metabolismo acelerado, resultando numa cicatrização mais rápida e eficiente, pois geralmente o tecido de 

reparação apresenta maiores níveis de colágeno após o tratamento. O laser, classificado como laser de baixa potência, 

vem sendo aplicado em várias afecções do aparelho músculo esquelético (Enewmeka 1990).   
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Lima (2019) realizou tratamento com laser terapia de vários tipos de ferida, com diferentes graus de evolução e 

gravidade, onde foi observada cicatrização satisfatória das mesmas, como pode ser verificada na Figura 1. 

 

 
Figura 1 Evolução da ferida durante a permanência do animal no experimento com o laser terapêutico. Observou-se que durante os 
105 dias de tratamento com a laser terapia, houve diminuição de 113 cm², resultando em reparação de 73,85% do total da ferida. 
Fonte: Lima (2019). 
 

Mel 
 

O mel é fluido açucarado, viscoso, de cor marrom-amarelada, produzido por várias espécies de abelha a partir 

do néctar das flores, e que é usado como alimento. São produtos produzidos por abelhas (Apis melífera): mel, própolis 

e a cera, e são reconhecidos por suas propriedades medicinais, no entanto, pouco estudado em tratamentos tópicos de 

feridas (Farstvedt et al 2004). Carnwath et al 2014 afirmam que o mel apresenta em sua composição, elementos com 

propriedades anti-inflamatórias, antimicrobianas e estimulador de crescimento tecidual, que podem favorecer a 

cicatrização de feridas. Pesquisa realizada por Auer e Stick (2012) demonstraram que o mel do tipo Manuka, produzido 

com néctar de Leptospermum scoparium, apresenta atividade antimicrobiana superior quando comparado aos outros 

tipos de mel e que também auxilia na epitelização. Não foram encontrados trabalhos relatando o uso no mel em feridas 

cutâneas de equinos, apesar de suas propriedades farmacológicas, mais estudos a respeito devem ser realizados para 

comprovar sua eficácia em lesões de pele em equinos. 
 

Açúcar 
 

Açúcar é um termo genérico para carboidratos cristalizados comestíveis, principalmente sacarose, lactose e 

frutose. Especificamente, monossacarídeos e oligossacarídeos pequenos. A sua principal característica é o sabor 

adocicado. Por possuir propriedades antibacterianas naturais e ajudar no processo cicatricial, o efeito do açúcar é 

atribuído ao peróxido de hidrogênio, que é liberado em uma taxa não tóxica para o tecido. Sendo indicado na fase 

inflamatória da cicatrização até o início da fase de reparação. A frequência de troca do curativo depende da rapidez 

com que o açúcar é diluído pelos exsudatos, podendo variar de uma a três vezes ao dia (Hedlund 2008). 
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As ações obtidas com o emprego do açúcar em feridas são: oferta de nutrição às células lesadas, diminuição do 

odor exalado, drenagem de exsudação, redução do edema inflamatório, diminuição do pH, dilatação dos pequenos 

vasos sanguíneos, formação de uma camada protetora de proteína, liberação de calor ao dissolver-se, atração de 

macrófagos reduzindo a necessidade de debridamento cirúrgico e estimulação dos tecidos de granulação e epitelial 

(Mathews 2002). 

Uma importante função do açúcar em feridas infectadas é criar um ambiente com baixa atividade de água. Uma 

vez que bactérias, como todas as outras formas de vida, requerem água para sobreviver, a adição de um soluto como o 

açúcar promove concentração na solução aquosa da ferida, ficando a atividade de água do local abaixo do limite 

necessário para que a bactéria se desenvolva (Christian 1981).  

Vasconcelos et al (2017) realizaram tratamento de uma ferida em membro de equino, em uma região de difícil 

tratamento, com a utilização de clorexidine e açúcar no local da ferida, duas vezes ao dia, durante 46 dias, 

aproximadamente, obtiveram melhora clínica do animal. Após esse período do uso de açúcar, foi utilizado apenas 

unguento no local da ferida até a cicatrização (128º dia). Na figura 2 (A, B e C), pode-se observar a evolução da 

cicatrização, após o uso de açúcar. 

 

 
Figura 2 A Ferida após deiscência de pontos. B e C limpeza da ferida com clorexidine e uso de açúcar. D e E cicatrização da ferida após 
128 dias de tratamento. Fonte: Vasconcelos et al (2017). 
 

Produtos Fitoterápicos 
 

A fitoterapia refere-se ao uso de fitoterápicos em diferentes enfermidades com diversas indicações terapêuticas. 

Observa-se uma busca crescente pela utilização de produtos naturais para o tratamento de várias enfermidades, 

concomitantemente ao desenvolvimento de novas formas farmacêuticas e técnicas para o controle de qualidade. Esses 

fatos têm estimulado a pesquisa de novas substâncias ativas com base no conhecimento popular (Bürger 2003). 

Jardim et al (2014) realizaram tratamento de feridas cutâneas em equinos empregando o uso de fitoterápicos. 

As feridas eram tratadas diariamente com solução higienizadora de ferimentos Fitoclean® (Organnact), composta por 

plantas que promovem limpeza profunda com ação adstringente. Evidenciou-se melhora na cicatrização após a segunda 

semana de uso, quando havia quase completa re-epitelização da área lesionada. Foi possível observar contração da área 

lesionada em sua maioria, por volta de 15 dias de tratamento, diferentemente de outros casos em que não se utilizou 

o produto no mesmo período de tratamento. O uso tópico de Fitoclean® nas feridas beneficiou o processo de 

cicatrização nos equinos tratados. 
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Ribeiro et al (2013) realizaram também estudo em equinos com produto fitoterápico de nome comercial Fitofix®. 

O produto possui apresentação em forma de spray e cada 100mL contém: 20mL de tintura de Calendula officinalis L, 

20mL de tintura de Stryphnodendron barbatiman, 10mL de tintura de Symphytum officinalis L, 10mL de tintura de Aloe 

vera L, 5mL de tintura de Matricaria chamomilla L, 10mL de Echinacea angustifólia DC, 15mL de tintura de própolis, 

10mL de excipiente. A figura 3 representa o tratamento dos animais controle e tratados com Fitofix®. Com base nos 

resultados obtidos, pode-se afirmar que a aplicação tópica do produto à base de plantas medicinais e própolis utilizado 

neste estudo não exerceu efeito sobre a cicatrização das feridas cutâneas induzidas em equinos durante as primeiras 

quatro semanas. Assim, conclui-se que, em feridas cutâneas induzidas na região da garupa de equinos, o produto 

promoveu significativo atraso na fase final da cicatrização. 

 

 
Figura 3 Ilustrações fotográficas nas quais se observam, à esquerda, as lesões do grupo controle e, à direita, as lesões tratadas 
com 14, 28, 42, 63 e 77 dias de evolução cicatricial. Fonte: Ribeiro 2013. 

 

Copaíba 
 

Copaíba é o nome de uma árvore, também conhecida como copaipera, copaíba-branca, copauba, copaiva, pau-

de-óleo, etc. Pertence à família das Cesalpináceas, gênero Copaifera, com muitas espécies. É uma árvore com até 20 

metros de altura encontrada na região norte do país, que tem propriedades medicinais. Seu óleo é usado como 

analgésico, cicatrizante, antibiótico, anti-inflamatório, gastroprotetor, etc. Também tem ação contra o bacilo do tétano 

e contra o herpes. O óleo da copaíba é muito usado no Norte e no Nordeste, sendo facilmente encontrado em qualquer 

feira regional. O óleo de copaíba apresenta propriedades anti-inflamatória, analgésica, cicatrizante e antisséptica por 

ter em sua composição constituintes químicos como diterpenos, sesquisterpenos e ácido polilático (Cavalcanti Neto et 

al 2005). Na figura 4, pode-se observar a cicatrização de feridas em equinos utilizando óleo de copaíba, realizado por 

Lucas et al (2017). 
 

Barbatimão 
 

Barbatimão ou casca-da-virgindade, é o nome popular de uma planta da família das fabáceas, nativa do cerrado 

brasileiro. É uma árvore pequena, de tronco tortuoso, decídua, que produz um fruto que é uma vagem grossa, carnuda, 

com muitas sementes. Contém tanino sendo usada para curtir o couro e, portanto, tóxica para animais. O extrato 

aquoso de Stryphnodendron barbatiman possui muitas propriedades medicinais, com efeito anti-inflamatório, 

analgésico e protetor da mucosa gástrica, com baixo risco citotóxico e boa atividade cicatricial (Bezerra et al 2002, 

Rebecca et al 2002; Hernandes et al 2010). 
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Em experimento realizado por Martins et al (2003), em equinos, comparou-se o efeito dos fitoterápicos 

barbatimão (Stryphnodendron barbatiman), calêndula (Calendula officinalis) e confrey (Symphytum officinale) na 

cicatrização de pele por segunda intenção em equinos. As alterações macroscópicas, histopatológica e a retração 

centrípeta do halo da lesão nos 15 primeiros dias, permitiram concluir que o barbatimão revelou efeito benéfico no 

processo de cicatrização, seguido pela calêndula, sendo os resultados do grupo controle superiores ao confrey. 

 

 
Figura 4 Imagem fotográfica das feridas da região lombar (controle - A1, A2, A3 e A4 e tratado com 10% de óleo de copaíba - a1, a2, 
a3 e a4) e região do metacarpo (controle - B1, B2, B3 e B4 e tratados com 10% de óleo de copaíba - b1, b2, b3 e b4) aos 3, 7, 14 e 21 
dias de pós-operatório, respectivamente. Observe granulação evidente aos 7 e 14 dias de DPO, o início da epitelização (seta) em 
ambos os grupos e a presença de tecido de granulação exuberante mais evidente no controle grupo (estrela). Aos 21 dias, foi 
observado no grupo tratado com óleo de copaíba, que o leito da ferida era mais plano com aspectos de tecido mais maduro. Fonte: 

Lucas 2017. 

 

Aloe Vera ou Babosa 
 

A Aloe vera é uma planta conhecida popularmente como Babosa por sua característica gelatinosa (baba), e 

utilizada pelo homem há mais de 5.500 anos como planta medicinal, conforme registros em papiros egípcios datados 

de 3.500 anos antes de Cristo. Babosa (Aloe vera) pode ser utilizada topicamente para o tratamento de lesões de pele 

por apresentar propriedades farmacológicas anti-inflamatórias e cicatrizante, devido aos seus componentes 

principalmente os mucilaginosos, atividade antiprostaglandinas e antitromboxanas (Freitas et al 2014; Orsini 2014). 

Pode favorecer o aumento da permeabilidade vascular e prevenir isquemia da pele. Além disso, estimula o processo de 

cicatrização de feridas, tem efeitos antibacterianos, antifúngicos e antivirais, e atua estimulando o sistema imunológico 

e na produção de colágeno (Freitas et al 2014).  

Não foram encontrados trabalhos utilizando somente a babosa em feridas cutâneas de equinos, somente em 

ratos (Faleiro et al 2009). Mais estudos devem ser realizados sobre o real efeito dessa planta na cicatrização de feridas 

nos equídeos. 

 

Tratamentos Associados  
 

Viana et al (2014) realizam tratamento de ferida com tecido de granulação em equinos com associação da 

remoção cirúrgica, de laser terapia e uso de fitoterápicos (óleo de copaíba e barbatimão). A área da lesão regrediu 
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totalmente (Figura 5), não houve recidiva do tecido ósseo e o animal passou a deambular normalmente, tanto ao passo 

quanto na marcha e galope. 

 

 
Figura 5 A - Tecido de granulação. B - Ferida em fase de cicatrização após a remoção cirúrgica. C - Animal recuperado. 

Fonte: Viana et al (2014). 

 

Marques (2015), relatou o uso da ozonioterapia em um equino submetido a um procedimento cirúrgico para a 

retirada de um abscesso na região torácica, sendo instituído o tratamento da ferida por segunda intenção, com o uso 

da ozonioterapia e laser terapia como adjuvantes da cicatrização. O tratamento era realizado por via tópica, através da 

lavagem da ferida, com ringer ozonizado, pela auto-hemoterapia menor e a aplicação do óleo de girassol na ferida. O 

tratamento demonstrou boa taxa de retração da ferida. 

 

 
Figura 6 Aspecto da ferida após a primeira e última sessões medindo 22 cm por 9,5 cm e 15 cm por 5 cm de comprimento e largura 

respectivamente: A - Após a primeira e B - Após a última sessão. Fonte: Marques (2015). 

 

Considerações Finais 
 

Nesse sentido, concluímos que muitos são os tratamentos para feridas em equinos, porém, não há uma maneira 

completa e universalmente aceita, que se constitua em um protocolo pré-determinado. Existem aspectos inerentes ao 

tempo e ao tipo do ferimento, ao estado de saúde do animal, à etiologia, ao estágio do processo de cicatrização, a 

logística de manejo e aos custos que devem ser considerados. Dessa forma, compreendemos que de acordo com o 

diagnóstico e natureza da ferida tem-se medicamentos, procedimentos cirúrgicos, terapias alternativas e adjuvantes, 

que, juntos ou isolados são os meios mais comuns de auxílio ao processo de reparação natural. 

A B C 
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