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Uso da seiva de sangue de dragão (Croton lechleri) no tratamento de 
feridas em equinos 

 

INTRODUÇÃO 

  

Feridas 

Ferida é toda e qualquer solução de continuidade da pele, geralmente 
produzida por ação traumática externa, cuja intensidade ultrapassa a 
resistência dos tecidos atingidos (Thomassian, 2005). 

Os cavalos são animais que apresentam comportamentos explosivos 
associados às atividades atléticas. Além disso, a natureza, pastagens sujas, 
instalações inadequadas e tipos de trabalho também favorecem no 
desenvolvimento de feridas, principalmente em região de membros e região 
peitoral, sendo esses fatores importantes para o aparecimento de lesões nesta 
espécie (Santos, et al 2017) 

Segundo Auer; Stick (2012) devido à ampla variedade de feridas e sua 
evolução torna-se difícil classificá-las de um único modo que incorpore todas as 
suas características. Porém, as classificações utilizadas em ferimentos de 
diversas origens incluem: ferida de primeira ou segunda intenção relacionada 
ao tipo de cicatrização, aberta ou fechada de acordo com o tipo da ferida e 
quanto ao grau de contaminação microbiana podendo apresentar-se como 
limpa ou contaminada. 

As feridas dependendo do tipo e intensidades da ação traumática podem 
ser classificadas em Planos: Superficiais que possuem bordas limpas e 
regulares, sem apresentar lesão vascular ou nervosa; Profundas que 
apresenta-se comprometidos vários planos, atingindo músculos, tendões, 
vasos, nervos e ossos dependendo da região atingida pelo agente traumático. 
(Thomassian, 2005). 

As feridas podem ser classificadas quanto ao tipo de lesão: Perfurantes 
quando são atingidas por objetos pontiagudos, geralmente a lesão é pequena, 
porem profunda; Incisas que são as feridas causadas por objetos afiados, 
produzindo danos, cuja gravidade está na dependência da profundidade e do 
local atingido; e Contusas feridas produzidas por objetos sem pontas, sem 
corte ou forem capazes de provocar soluções de continuidade da pele por 
traumas em graus variados, podendo ainda comprometer estruturas profundas 
como vasos, nervos e ossos (Thomassian, 2005). 

 



Cavalos freqüentemente sofrem feridas cutâneas na porção distal do 
membro que são difíceis ou impossíveis de fechar por primeira intenção, 
consequentemente devem cicatrizar por 2ª intenção. Contudo  os equinos tem 
um fator peculiar que dificulta a cicatrização, que é a resolução mais lenta em 
feridas localizadas na  porção distal dos membros. (Gomes, et al 2014). 

Paganela, (2009) cita que as feridas localizadas nas extremidades 
distais, as quais são, em geral, mais complicadas a cicatrização por falta de 
tecidos de revestimentos, má circulação, maior movimentos articulares, 
maiores predisposição a contaminação e consequentemente infecção. Por isso 
a cicatrização por segunda intenção na porção distal dos equinos pode ser 
lenta e complicada. Estas feridas curam mais lentamente do que aquelas no 
tronco por exibirem taxas relativamente baixas de epitelização e contração.  

Conforme Santos et al, (2017), os ferimentos localizados em região 
distais dos membros dos cavalos apresentam dificuldades no processo de 
cicatrização devido a menor presença de tecido de revestimento, um menor 
aporte sanguíneo, movimento da articulação intensa e uma maior chance para 
a contaminação predispondo a infecções e proliferação de tecido de 
granulação exuberante. 

A formação do tecido de granulação (tecido rosado que se forma na 
cicatrização) é uma fase essencial para a reparação da ferida, apresentando 
importantes funções como o preenchimento do leito da lesão, barreira contra 
infecção e influxo local de células responsáveis pela contração da mesma. 
Idealmente, o tecido de granulação diminui sua proliferação conforme a ferida é 
preenchida e quando se inicia a contração, entretanto, nos membros dos 
equinos a proliferação se mantém por período indeterminado, resultando em 
um tecido de granulação exuberante, irregular e que ultrapassa os bordos da 
ferida (Pasquini, 2001).  

 

Fases da Cicatrização 

Existem vários fatores que influenciam no reparo total do tecido. Fatores 
locais, ou seja, ligados à ferida podem interferir no processo cicatricial, como: a 
dimensão e profundidade da lesão, grau de contaminação, presença de 
secreções, hematoma e corpo estranho e necrose tecidual e infecção 
local.  Além desses, existem os fatores sistêmicos, ou seja, aqueles que são 
relacionados ao paciente como idade, estado nutricional, doenças crônicas e 
terapias medicamentosas associadas (Miller, 1993). 

A cicatrização das feridas é um fenômeno fisiológico que se inicia a 
partir da perda de integridade da pele, gerando uma solução de continuidade 
que atinge os planos subjacentes em diversos graus, e depende de uma série 



de reações química, classicamente divididas em três fases: Inflamação, 
proliferação e remodelação (Martins, et al 2003). 

  Fase inflamatória ou aguda 

É a fase inicial e apresenta dimensão dependente da severidade do 
trauma, são iniciadas com resposta vascular, migração polimorfonucleraes e 
alterações da membrana celular endotelial (produção de acido aracdônico e 
seus metabólitos, que mediam o tônus vascular, a permeabilidade celular e 
agregação plaquetária). A primeira resposta do vaso lesado é a 
vasoconstricção, com duração de cinco a dez minutos, decorrente da 
hiperatividade simpática promovida pelas catecolaminas liberadas como 
resposta ao trauma, seguida por vasodilatação, induzida por mediadores, tais 
como histamina e óxido nítrico, com ação no músculo liso vascular. (Alonso et. 
al., 2018) 

Fase Proliferativa 

 A fase da cicatrização, denominada de fase de proliferação celular é 
caracterizada pela aparência rosada da ferida, e pela presença granulação. 
Durante três a cinco dias após a ocorrência da injuria, células mesenquimais 
como fibroblásticas, endoteliais e epiteliais rapidamente invadem a ferida para 
preparação da síntese de matriz. A granulação é formada por três elementos: 
debridamento, fibroplasia e angiogênese. . A proliferação fibroblástica confere 
um estroma rico em fibronectina e hialuronato, formando uma barreira à 
infecção. (Alonso et al., 2018) 

Fase de remodelamento 

Nesta fase além da epitelização, a contração contribui para um 
fechamento com sucesso nas feridas. A contração é definida como um 
processo envolvendo tanto a derme quanto epiderme, que se dá de maneira 
centrípeta ao leito da ferida, geralmente ocorre aproximadamente após duas 
semanas do trauma. Tal mecanismo não somente interfere no fechamento da 
ferida, mas também na aparência estética da mesma. Existem diversas teorias 
abordando o processo de contração da ferida, a maioria delas salientando a 
função de células especializadas (miofibroblastos), advindas dos fibroblastos 
como orientadoras das linhas de contração tissular. (Alonso et. al. 2018) 

 

Croton lecheleri 

Segundo Lopes,  et al  (2013), na região amazônica muitas plantas são 
usadas popularmente para fins medicinais, uma espécie de destaque é o 
Croton lechleri, produtora de um látex cuja composição química é rica no 



alcaloide taspina. Pois a importância do gênero Croton aumenta 
consideravelmente do ponto de vista médico por possuir grande quantidade 
desses alcaloides bioativos, por possuírem ação anti-inflamatória, analgésica e 
cicatrizante reconhecida.  

De acordo com Osakada (2009), a espécie sangue de dragão (Croton 
lechleri) tem despertado grande interesse internacional, utilizado principalmente 
no tratamento de úlceras gástricas, diarreia e diversos vírus. A utilização do 
látex de sangue de dragão sempre esteve presente na medicina tradicional da 
população amazônica. Mas nos últimos anos, a presença de taspina levou a 
produção de diversos produtos fitoterápicos de elevados preços e grande 
demanda de mercado, principalmente externo. Os produtos são  
comercializada na forma de pílulas, extratos líquidos, sabonetes, xampus, 
cremes, entre outros, utilizados principalmente no tratamento de úlceras 
gástricas, diarréia, diversos vírus e como cicatrizante. 

Osakada (2009) fala do potencial medicinal, pois a espécie possui 
características para domesticação por encontrar-se em ecossistemas de 
várzea alta e terra firme, ocorrendo também em solos cultivados e degradados, 
tornando-se importante na recuperação de áreas degradadas nos diversos 
países em que ocorre naturalmente: Brasil, Bolívia, Colômbia, Peru e Equador. 
No Brasil, apresenta-se de forma espontânea no Acre e em Rondônia. A 
espécie Croton lechleri pertence à família Euphorbiaceae, ordem Euphorbiales, 
subclasse Rosidae, classe Magnoliopsida, das Magnoliophyta.  

A espécie C. lechleri é utilizada como planta medicinal há séculos pelas 
comunidades indígenas da Amazônia, sua casca produz um látex viscoso cor 
de sangue, conhecido por este motivo como sangue de dragão. A planta 
apresenta também outros nomes populares como sangue de drago e sangue 
de dragão (no Brasil), sangre de grado (na Bolívia, Peru e Equador). Com fins 
terapêuticos para a cura de diversas enfermidades por apresentar: atividade 
anti-inflamatória, cicatrizante de feridas, antidiarréica, analgésica bucal e para a 
cura de úlceras estomacais (Osakada, 2009). 

  De acordo com Laszlo (2012), quando aplicada a seiva de C. lechleri na 
ferida, é formada uma barreira é formada que ajuda a proteger a pele e evitar 
infecção. Ele também é um potente tratamento para uma gama de doenças de 
pele como: Coceiras, inflações, inchaços, feridas. A resina mostra atividade 
antioxidante significativa, o que sugere que o sangue de dragão reduz os 
danos dos radicais livres da pele.  

Conforme Lopes,  et al  (2013), sua folha tem propriedade repelente. O 
exsudato das glândulas das folhas não apresenta alcaloides, pois elas têm a 
função de secretarem uma substancia açucarada e potencialmente toxica aos 
insetos. 



Motta, et al (2013) relatam a atividade viral que a antiproliferativa in vitro 
do látex de cróton lechleri, determinada contra a linhagem de células 
leucêmicas K562. 

Lopes,  et al  (2013) observaram que a taspina  isolada da casca e do 
látex desta espécie, demonstrou ser o principal princípio ativo responsável pela 
cicatrização de feridas. O crescente interesse em estudos da seiva do Croton 
lechleri é principalmente devido à presença deste alcaloide, o qual atua 
também como importante estimulador da migração dos fibroblastos nas feridas. 
Tamanha a sua importância que diversos autores mencionam a necessidade 
de isolar a taspina e estudar o seu potencial individual. 

Martins (2013) observou a eficácia utilizado o sangue de dragão para 
estocagem de dentes avulsionados, apresentando bom desempenho ao manter 
a integridade da membrana dos diferentes tipos celulares e a viabilidade 
funcional das células do ligamento periodontal. 

Lopes (2013) com estudos em ratos, concluiu que a planta apresenta 
ação cicatrizante, C. lechleri a 1 µg, devido a aceleração do processo 
cicatricial, levando a diminuição da ferida aos sete dias de tratamento e leva a 
produção de um tecido capaz de suportar uma maior tensão, apresentando 
resultados satisfatórios como cicatrizante. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

As lesões cutâneas são comuns na espécie equina, por características 
peculiares dessa espécie. Na maioria das vezes a cicatrização se dá por 
segunda intenção devido à perda tecidual. A espécie equina apresenta ainda 
particularidades que dificultam a cicatrização, que é a formação de tecido 
exuberante principalmente em partes distais ao corpo do animal. Por isso há o 
interesse de se avaliar a eficácia do uso tópico da seiva de sangue de dragão 
(Croton lechleri) em feridas em equinos como promotor da cicatrização. Pois 
vários trabalhos realizados com essa planta mostraram resultados satisfatórios 
como estimulador e acelerador da cicatrização de feridas, contudo há poucos 
trabalhos realizados com o uso desse fitoterápico no tratamento de feridas em 
animais, em especial nos equinos, apesar do seu largo uso, de forma empírica, 
no tratamento de feridas destes animais. 

 

 

 



OBJETIVO 

Avaliar a eficácia do uso tópico da seiva de sangue de dragão (Croton lechleri) 
como promotor da cicatrização de feridas em equinos. 

 

MATERIAS E MÉTODOS 

 

Animais  

Serão utilizados 40 equinos do 1º Regimento de Cavalaria e Guarda (1º 
RCG), hígidos, mestiços, entre machos e fêmea, com idade variando de 3 a 18 
anos e peso variando entre 350 e 600 Kg.  

Serão selecionados os animais que apresentem feridas já existentes não 
infectadas nas fases: inflamatória e proliferativa. 

 

Obtenção do produto fitoterápico 

A seiva do sangue de dragão será proveniente da Associação dos 
Pequenos Agrossilvicultores do Projeto Reca.  Distrito de Nova Califórnia, Porto 
Velho, Rondônia – Brasil. 

 

Protocolo experimental 

A avaliação inicial de uma ferida será realizada minuciosa, conforme 
descrito por Thomassian (2005), serão classificadas de acordo sua localização: 
distal ou proximal, quanto aos planos atingidos: feridas superficiais ou 
profundas e as estruturas atingidas; quanto ao tipo de lesão: feridas 
perfurantes, lacerantes, incisas e contusas, quanto as tamanho avaliando as 
dimensões comprimento vezes a largura e a profundidade em centímetros. 

Inicialmente as feridas serão a limpas com solução isotônica de cloreto 
de sódio (NaCl a 0,9%) seguida fazendo a aplicação, com auxílio de gaze, de 
um leve camada de seiva do sangue de dragão em toda extensão da ferida, 
seguindo esse protocolo diariamente até a fase de remodelação do ferimento. 

 

Acompanhamento dos pacientes  

Avaliação do exame clínico funções será feito a cada 7 dias, sendo 
registrado a frequência cardíaca (FC) e respiratória (FR), temperatura retal 
(TºC), tempo de preenchimento capilar (TPC), coloração das mucosas oral e 



conjuntival, motilidade intestinal, aspecto das fezes e urina, apetite e avaliação 
da ferida. 

 

Avaliação das feridas experimentalmente  

As feridas serão destinadas à avaliação macroscópica a cada 7 dias 
observação da presença de: edema, temperatura, exsudação, tecido de 
granulação e crostas.  

As feridas serão fotografadas durante as análises (Souza et al, 2006). 
Para mensuração da área de cada ferida, será mensurado seu diâmetro a cada 
7 dias em 3 direções: comprimento vezes a largura, e sua média calculada, e a 
profundidade em centímetros com auxílio de paquímetro e os aspectos 
macroscópicos  anotados em ficha de avaliação e monitoramento (Alonso et al, 
2015).  

As feridas serão acompanhadas até a fase de remodelação (cicatrização 
total).  

 

Ficha de avaliação e monitoramento de feridas em equinos 

Identificação do animal: 

Pelagem: Data: 

Idade: Raça: 

Sexo: Peso: Atividade: 

FC: FR: TPC: T ºC: 

Mucosas:  Motilidade: Urina: Fezes: Apetite:  

HISTÓRICO DO ANIMAL 



COMO OCORREU A LESÃO: 

Tratamentos sistêmicos realizados 

Qual (is): 

Duração: Frequência: Via: 

EXAME FÍSICO ESPECÍFICO 

Localização topográfica da lesão 

 



Descrição da lesão 

□ Superficial □ Profunda 

Estruturas atingidas: 

Dimensões (Comprimento-C) ____________cm X __________cm (Largura-L) 

Profundidade (P) ____________ cm 

Tipo de ferida 

□ Perfurante □ Incisa 

□ Contusa □ Associada 

Fase da cicatrização 

□ Inflamatória □ Proliferativa 

Avaliação semanal  

FC: FR: TPC: T ºC: 

Mucosas:  Motilidade: Urina: Fezes: Apetite:  

Data 
dimensões 
(CxL) 

profundidade edema temperatura exsudato granulação crostas 
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