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1 INTRODUÇÃO 

Cavalos são parte integrante de nossa cultura e mesmo em face da atual 

modernização das máquinas, continuam a ser empregados para trabalho, lazer, 

competição e estimação em todo o mundo (DAVIES, 2018). A equideocultura no Brasil 

se mostra promissora e para demonstrar esse avanço, em 2014, o Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, divulgou a edição do Estudo do Complexo do 

Agronegócio Cavalo, no qual relata que a tropa nacional é superior a 5 milhões de 

cavalos, que a atividade movimenta anualmente R$ 16,15 bilhões de reais, gera 610 

mil empregos diretos e 2.430 mil empregos indiretos, sendo assim, responsáveis por 

3 milhões de postos de trabalho no país (BRASIL, 2016).  

O cavalo é naturalmente uma presa, seus ancestrais passaram por evoluções, 

sobre tudo nos sistemas musculoesquelético e digestório, tornando mais eficaz sua 

capacidade de fuga de predadores (BRASIL, 2017). Quem coexistir com cavalos, nota 

com facilidade, que estes animais escolhem situações que lhes proporcione bem-estar 

e esquivam-se de situações que lhes suscite medo e sofrimento (BROOM e 

MOLENTO, 2004). Cientificamente é reconhecido que os animais são seres dotados 

de capacidade de sentir o que se passa ao seu redor, são seres sencientes 

(MOLENTO, 2006).  

De modo inato, cavalos reagem aos estímulos do ambiente de maneira ativa e 

com respostas céleres e exacerbadas. São animais que não admitem passivamente 

qualquer forma de contenção, ameaça ou situações que lhes cause desconforto. 

Como consequência dessa característica comportamental e vinculada ao seu 

emprego em atividades esportivas ou de tração animal, recorrentemente estão 

expostos a traumas ou lesões (PAGANELA et. al, 2009). O tratamento das feridas 

decorrentes desses traumas e/ ou contusões possuem um processo cicatricial, que 

muitas das vezes, demora e causa cicatrização exuberante e irregular na pele. 

Segundo Silva et al. (2014), as injúrias de pele estão entre as mais frequentes 

na rotina da clínica de equinos e apesar de ter, em sua maioria, um prognóstico 

favorável, apresentam alta probabilidade de consequências indesejáveis resultando 

em curso cicatricial moroso e consequente cicatrização inadequada. Corroborando, 
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com a constatação de que lesões cutâneas representam uma das mais frequentes 

ocorrências na clínica de equídeos, Neto (2003), explicita que as regiões mais 

afetadas por lesões são principalmente os membros locomotores. 

Questões ambientais e fisiológicas atuam de forma determinante no 

desenvolvimento cicatricial das feridas cutâneas e podem influenciar na regularidade 

da cicatriz, no tempo necessário para cicatrização e na ocorrência de formação de 

tecido de granulação exuberante no processo cicatricial (OLIVEIRA Jr, 2010; LUCAS 

et al., 2017). Muitos compostos são utilizados com objetivo de atuar no curso 

cicatricial, bem como as substâncias fitoterápicas que podem ser empregadas como 

protocolo principal ou complemento terapêutico do tratamento de feridas cutâneas 

(OLIVEIRA Jr, 2010).  

No Brasil, dada à riqueza de espécies vegetais com propriedades cicatrizantes, 

repelentes e antimicrobianas, vários estudos tem sido conduzidos para comprovar a 

ação benéfica de fitoterápicos no tratamento de lesões cutâneas induzidas em 

equinos, tais como Lucas et al.(2017) que estudou o uso de óleo de copaíba no 

tratamento de lesões lombares e de membros;  Kauer et al.(2016) estudou o emprego 

do extrato hidroalcoólico e do óleo-resina, ambos obtidos da Copaíba,  como agente 

pró-cicatrizante de feridas lombares; e Oliveira Jr (2010) que estudou os efeitos do 

uso tópico de óleo de girassol em lesões cutâneas induzidas.   

Campos (2009) avaliou a biocompatibilidade da seiva do sangue de dragão 

(Croton lechleri) no tecido subcutâneo de ratos e obteve resposta positiva para essa 

substância o que expandiu o panorama para novas pesquisas. Na busca de 

substâncias alternativas para cicatrização de feridas por segunda intenção em 

equinos, Rodrigues e Melotti (2018) fizeram o uso de seiva de sangue de dragão 

(Cloton lechleri) para tratamento de lesões cutâneas e obtiveram respostas 

satisfatórias.   

 

Sangue de dragão – Croton lechleri 

O sangue de dragão, também conhecido como sangue de grado, sangue de 

drago e sangre de dragon se refere ao látex vermelho e viscoso extraído de varias 

espécies arbóreas do gênero Croton, pertencente à família das Euphorbiaceae Juss, 

assim como a seringueira e a mandioca.  A Croton lechleri, é um dos maiores gêneros 
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das Euphobiaceas, é uma espécie de árvores monoica presente na porção mais 

ocidental da Amazônia, medindo de 8 a 30 metros de altura e de 15 a 30 cm de 

diâmetro (CAMPOS, 2009; OSAKADA, 2009). Essas árvores produzem uma resina 

de cor avermelhada, que se mostra mais intensa em árvores mais velhas e de tom 

alaranjado em árvores mais jovens. Esse látex vermelho cor de sangue deu a espécie 

o nome popular de sangue de dragão (LUNZ, 2012).  

Os primeiros relatos de emprego do sangue de dragão no tratamento de 

ferimentos datam de 1600, pelo padre espanhol Bernabé Cobo. No entanto, esse látex 

vem sendo utilizado a vários anos por populações amazônicas (Campos, 2009). 

Diversos são os usos de Croton lechleri na medicina dos povos amazônicos: 

tratamento de feridas para estancar a hemorragia, acelerar a cicatrização, proteger de 

infecções, tratamento de câncer, reumatismo, hemorragias, gripes, úlceras 

estomacais, cólicas intestinais, diarreia, ação herpética e outras (CAMPOS, 2009; 

OSAKADA, 2009; LOPES et al., 2013; LOPES, 2014).  

Alguns autores demonstraram as atividades biológicas de compostos químicos 

extraídos da resina sangue de dragão, tais como os proantocianidinas e os diterpenos, 

no entanto o alcalóide taspina o princípio ativo que atua sobre radicais livres 

associados a processos patológicos, possui atividade cicatrizante, potencial 

repelente, propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, potencial citotóxico para 

células cancerígenas, antifúngico (LOPES et al., 2013).  

Rodrigues e Melotti (2018) encontraram resultados satisfatórios no uso da seiva 

do sangue de dragão em feridas já existentes em equinos, contudo observou-se a 

necessidade de mais estudos para averiguar a eficiência do uso da seiva do sangue 

de dragão como promotor da cicatrização em equinos, já que neste experimento não 

foi possível a realização de grupo controle e avaliação histológica das feridas. 

1.1 Justificativa 

A frequência e a dificuldade no tratamento adequado de lesões cutâneas em 

equinos, devido as peculiaridades da espécie, requer alternativas viáveis e eficazes 

de substâncias que auxiliem no processo cicatricial de equinos evitando ou 

minimizando o aparecimento de tecido cicatricial exuberante. Na medicina veterinária 

o Croton lechleri (sangue de dragão) pode ser uma alternativa no tratamento de feridas 

cutâneas em eqüinos, e como não existem muitos relatos do seu uso, é importante a 
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avaliação da sua biocompatibilidade e potencial ação pró-cicatricial em feridas 

cutâneas em equinos. 

1.2 Objetivo 

Avaliar as características clínicas e histopatológicas de feridas induzidas 

experimentalmente na região dorsal e lateral metacarpiana de equinos, tratadas com 

aplicação tópica de sangue de dragão (Croton lechleri), verificando as possíveis 

variações no processo de cicatrização entre as regiões.   

2 MATERIAIS E METODOS 

2.1 Animais envolvidos no experimento 

Serão utilizados seis equinos (OLIVEIRA Jr, 2010; KAUER et al., 2016) 

mestiços, de ambos os sexos pertencentes ao Regimento de Policiamento Montado–

RPMon da Polícia Militar do Distrito Federal. São animais hígidos, sem raça definida, 

score de condição corporal médio de 3,5, cuja idade varia entre 7 e 10 anos e peso 

médio de 450 Kg. Para reduzir o número de animais envolvidos no experimento e para 

anular variações individuais, adotou-se um grupo único de cavalos, que tiveram um 

lado eleito para controle do experimento outro lado eleito como tratamento.  

O extrato de seiva de dragão, Croton lechleri, empregado no experimento é 

procedente da Associação dos Pequenos Agrossilvicultores do Projeto de 

Reflorestamento Econômico Consorciado Adensado RECA do Distrito de nova 

Califórnia – Porto Velho – RO.  

O protocolo de avaliação pré-operatória, manejo e alimentação foi estabelecido 

para evitar interferências nos resultados durante o decorrer do experimento seguindo 

o relato de Oliveira Jr (2010). Duas semanas antes do início do experimento, todos os 

equinos passarão por banho com solução carrapaticidaa e passarão por uma 

avaliação clínica e exames complementares, compostos por:  

• Vermifugação com pasta oral a base de ivermectina 1%b; 

• Vacinação contra influenza equina, tétano e encefalomielitec; 

• Profilaxia oral para remoção de pontas dentárias; 
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• Exames bioquímicos (hemograma, fibrinogênio, proteína plasmática total, 

creatina fosfocinase, aspartato aminotransferase, gama glutamiltransferase, 

uréia e creatinina). 

Durante o período de experimento os animais serão alojados em baias do 

Núcleo de Veterinária com acesso a piquetes de pastagens de Tifton, ração comercial, 

sal mineral e água ad libitum. 

2.2 Procedimento cirúrgico 

Os animais serão preparados para o procedimento cirúrgico de confecção das 

feridas com jejum alimentar e hídrico de 12 e 6 horas respectivamente. 

Os animais serão tranquilizados com detomidina 1%d, o bloqueio para 

confecção das feridas na região dorsal será realizado em “U” invertido com o emprego 

de cloridrato de lidocaína a 2% sem vasoconstritor e, para confecção das feridas na 

região metacarpiana será aplicado bloqueio em anel na região da epífise proximal dos 

metacarpianos, também com emprego de cloridrato de lidocaína a 2% sem 

vasoconstritor proporcionando a manutenção dos animais em estação em tronco de 

contenção (LUCAS et al., 2017; RIBEIRO et al., 2013; SOUZA et al., 2014; OLIVEIRA 

Jr, 2010).  

2.2.1 Indução das feridas 

Será procedida a tricotomia de ambos os lados direito e esquerdo da região do 

dorso e face lateral metacarpiana seguida de antissepsia do campo operatório com 

iodopovidonaf e álcool 70%g (OLIVEIRA Jr, 2010). 

Em cada animal, serão provocadas oito feridas, quatro no lado direito e quatro 

no lado esquerdo, sendo: duas na região dorsal, uma cranial e outra caudal com 

espaçamento de 10cm entre cada ferida; duas na face lateral metacarpiana, uma 

proximal e outra distal, com espaçamento de 8 cm entre cada ferida (OLIVEIRA Jr, 

2010) conforme detalhado no Quadro 1 e Figura 1. 

Por sorteio, uma ferida de cada lado, de cada região, será selecionada como 

tratada e outra como controle. Aleatoriamente, foi determinado que as feridas do lado 

direito seriam utilizadas para avaliações macroscópicas e as feridas do lado esquerdo 

para biopsia e avaliação histopatológica. 
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Quadro 1 - Detalhamento e características das feridas induzidas 

REGIÃO DA 
FERIDA LADO QNT AÇÃO OBJETIVO DIMENSÕES 

(cm x cm) 
ÁREA 
(cm²) 

Dorsal Direito 01 Macroscopia Tratamento 2,5 x 2,5  6,25  

Dorsal Direito 01 Macroscopia Controle 2,5 x 2,5 6,25  

Dorsal Esquerdo 01 Biopsia Tratamento 2,5 x 2,5 6,25 

Dorsal Esquerdo 01 Biopsia Controle 2,5 x 2,5 6,25 

Metacarpiana Direito 01 Macroscopia Tratamento 1,7 x 1,7 2,89 

Metacarpiana Direito 01 Macroscopia Controle 1,7 x 1,7 2,89 

Metacarpiana Esquerdo 01 Biopsia Tratamento 1,7x 1,7 2,89 

Metacarpiana Esquerdo 01 Biopsia Controle 1,7 x 1,7 2,89 
Fonte : Oliveira Jr (2010). 

 

Figura 1 - Localização topográfica das lesões: Azul  – região dorsal; vermelho – região 

metacarpiana. 

 

Todas as feridas serão confeccionadas utilizando moldes plásticos mensurados 

para manter padronização e dimensões das lesões segundo Oliveira Jr (2010). Moldes 

plásticos de 6,25 cm2 serão empregados na região dorsal e moldes plásticos de 2,89 

cm2 na região metacarpiana. A resseção abrangerá a pele e o tecido subcutâneo 

subjacente conforme preconizou Lucas et al. (2017). Para realização da incisão de 

pele será utilizado um bisturi e para divulsionar o tecido subcutâneo e remover o 
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fragmento de pele, será empregada uma tesoura metzenbaum romba (SILVA et al., 

2014). 

As feridas foram induzidas com utilização de material cirúrgico estéril, luvas 

estéreis, campo cirúrgico, cirurgião e auxiliar devidamente paramentados (OLIVEIRA 

Jr, 2010).  

As feridas do lado direito serão destinadas a avaliação macroscópica, do 

tratamento e do controle, quanto aos aspectos e características do processo 

cicatricial. As feridas do lado esquerdo serão destinadas a análises histopatológicas, 

do tratamento e do controle, provenientes de biopsias coletadas a cada sete dias. 

(KAUER et al., 2016).  

2.2.2 Obtenção das amostras de biópsias cutâneas para avaliação histopatológica 

A avaliação histopatológica do processo de cicatrização será feita com 

amostras de pele abrangendo as bordas da ferida e tecido íntegro das regiões dorsais 

e metacarpianas, obtidas logo após o procedimento cirúrgico e nos terceiro, sétimo, 

14º e 21º dias após o início do experimento (OLIVEIRA Jr, 2010; LUCAS et al., 2017), 

utilizando punch de 6 mm de diâmetro. (OLIVEIRA Jr, 2010; FERREIRA et al., 2007).  

Serão extraídas amostras dos lados controle e tratado de apenas um animal em cada 

tempo, com o propósito de evitar que traumas consecutivos reagudizem o processo 

inflamatório e, como consequência, impactem no processo cicatricial (SILVA et al., 

2014; RIBEIRO et al., 2013). 

O procedimento para obtenção das amostras consiste na antissepsia das 

lesões e sedação do equino com detomidina a 1% na dose de 0,02 mg/Kg/IM. Será 

feita a retirada do fragmento de pele e fixados em formaldeído tamponado em solução 

aquosa a 10%h. O material fixado será reduzido a fragmentos e submetido as técnicas 

de inclusão em parafina, seccionado em micrótomo manual e corado com corantes 

hematoxilina e eosina (HE) e tricômio de Masson (TM). As características avaliadas 

na microscopia serão: os tipos celulares presentes, a integridade epitelial, a 

organização celular do tecido conjuntivo, a presença de hemorragia, fibroplasia, 

hiperplasia epitelial, hiperqueratose e neovasos (Ribeiro et al., 2013). 

Adotando a orientação de Oliveira et al. (2010), os fragmentos serão 

identificados sob uma codificação que expresse a data da extração, o número do 

paciente e o local da amostra, a fim de que o patologista responsável pelo 
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processamento e análise das lâminas possa realizar o exame sem conhecimento, ou 

seja, às cegas. O material colhido será encaminhado ao laboratório de Patologia 

Veterinária Histopato® para realização da análise histopatológica. 

2.3 Protocolo experimental 

O protocolo de tratamento das feridas adotado será o definido por Lucas et 

al.(2017) modificado, no qual as feridas serão diariamente lavadas com água e 

detergente neutro, secas com gaze esterilizada e posterior aplicação de solução salina 

estéril a 0,9%. Ato continuo, procederá a aplicação tópica de sangue de dragão em 

quantidade suficiente para cobrir todo o leito da ferida. Após o curativo diário, as 

feridas serão cobertas com bandagens de crepe sobre gaze estéril.  A rotina de 

curativos será mantida até o 21 dia de pós-operatório (DPO). 

2.4 Protocolo de acompanhamento dos pacientes 

2.4.1 Avaliação das funções vitais 

Após o procedimento de indução das feridas, todos os animais receberão 

fenilbutazonai (4,4 mg kg-1, por via intravenosa) a cada 24 horas por 3 dias para 

controlar a dor e o inchaço das lesões (LUCAS et al.,2017).  

Todos os dias os animais serão sujeitados a um exame clínico para registro de 

frequência cardíaca (FC) e respiratória (FR), temperatura retal (TºC), tempo de 

preenchimento capilar (TPC), coloração das mucosas oral e conjuntival, motilidade 

intestinal, apetite e avaliação da ferida experimentalmente induzida (OLIVEIRA Jr, 

2010). 

2.4.2 Avaliação das feridas experimentalmente induzidas 

Serão realizadas avaliações das feridas cutâneas no dia da cirurgia, no terceiro, 

sétimo, 14º, 21º, 28º, 35º e 42º DPO. As características macroscópicas relacionadas 

as transformações do processo cicatricial a serem observadas serão: sensibilidade 

dolorosa á palpação digital em torno da lesão, presença de tecido de granulação, 

hemorragia, edema, presença de exsudatos, prurido. Esses parâmetros foram 
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estimados em escala de 0 a 3, segundo Ribeiro et al. (2013), onde 0 – indica ausência 

dos parâmetros avaliados, 1 – ocorrência em até 30% da lesão, 2 – ocorrência em 

30% a 60% da lesão, 3 – ocorrência em 60% a 100% da lesão. 

Além das análises observacionais, serão feitas avaliações macroscópicas de 

alterações objetivas com: documentação fotográfica; avaliação de contorno das 

lesões, delineando-as com o emprego de plástico transparente e marcador para 

retroprojetor, sendo esses esquemas posteriormente processados em análise por 

planimetria a fim de obter a área da ferida durante a evolução do processo cicatricial 

e taxa de contração (LUCAS et al., 2017). De posse dos dados referentes a áreas das 

lesões será possível determinar a porcentagem de contração das feridas com o uso 

da equação de contração da ferida = área inicial - área final / área inicial, utilizada por 

Ribeiro et al. (2013).  

Os resultados obtidos na avaliação da área das lesões tratadas com sangue de 

dragão e das lesões controle, serão submetidas a análise de variância e comparação 

entre médias pelo teste t pareado, com nível de significância de 5% (OLIVEIRA Jr, 

2010).  

3 ORIGEM DOS MATERIAIS 

aSolução carrapaticida – Butox. 
bEquimax – Ivermectina para equinos – VIRBAC. 
cVacina TRI-EQUI – Laboratório Ceva Saúde Animal Ltda – SP. 
dDetomidin – Laboratório Syntec SP.  
e Xylestesin 2% – Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda – SP. 
fIodopovidona – Rioquímica Indústria Farmacêutica – SP. 
gÁlcool 70% – Rioquímica Indústria Farmacêutica – SP. 
hFormaldeído a 10% – Rioquímica Indústria Farmacêutica – SP 
iFenilbutazona OF – Ourofino Saúde Animal - SP. 
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