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RESUMO
Feridas cutâneas lacerantes frequentemente são observadas na espécie equina,
onde a perda de massa tecidual e contaminação impossibilitam o fechamento
primário, necessitando, portanto, do reparo tecidual por segunda intenção, que por
sua vez pode levar a um período longo de convalescência e oneroso, aliado ainda a
um potencial de formação de cicatrizes não cosméticas, especialmente em feridas
profundas distais nos membros. Características singulares do processo cicatricial na
espécie e a aplicação inadvertida de curativos podem contribuir para este quadro.
Avanços na compreensão do processo reparativo foram recentemente obtidos,
embora muitos aspectos ainda sejam controversos. Objetiva-se, portanto, fazer uma
revisão das importantes considerações envolvidas, visando uma maior
compreensão dos fatores envolvidos na cicatrização e opções terapêuticas deste
processo nesta espécie.
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CONSIDERATIONS IN WOUND DERMAL HEALING IN EQUINE: REVIEW

ABSTRACT
Deep dermal wounds often are observed in equines, where the tissue loss and
contamination preclude the primary closure, requering tissue repear for second
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intencion, which in turn may lead to a long convalalescense and expensive, even
combined with potential to form non-cosmetic scar, especially in deep and low limbs.
Unique features of the species and the inadvertent application to dressing may
contribute for this. Advances in the understanding to repair process were obtained,
althoug several aspects are still controversial. The aim the review the most important
considerations involver to repair tissue process and heal to this process in the
species.
KEYWORDS: dressing, inflammation, proud flesh.

INTRODUÇÃO
As dermatopatias dos equinos, apesar de possuírem bom prognóstico na

maioria dos casos, podem trazer alterações estéticas e morfofuncionais, além de
perdas econômicas com custos relacionados aos tratamentos, comprometimento de
carreiras esportivas e desvalorização dos animais (ASSIS-BRASIL, 2015). As
feridas de origem traumática são as lesões mais prevalentes nos equinos,
distinguindo-se daquelas em outras espécies devido a características únicas,
incluindo taxas de cicatrização diferentes entre as raças (PESSOA et al., 2014),
localização das feridas e a grande propensão à formação de tecido de granulação
exuberante durante o processo de reparo (PROVOST, 2012). Diversos estudos
apontaram menores taxas de contração, epitelização e formação de granulação
excessiva especialmente nas regiões distais dos membros, que uma vez presente
retarda a cicatrização por inibição prévia da contração da ferida e subsequente
epitelização, com potencial de formação de ulceras na região (MARTINS et al.,
2013).

Dois processos divergentes estão envolvidos na resolução das feridas,
reparação e regeneração. Durante a regeneração, o tecido destruído é substituído
com células do mesmo funcionamento do tipo perdido; isto ocorre em tecidos que
têm uma população sustentada de células capazes de sofrer divisão mitótica (osso,
epitélio, fígado). Reparação, por outro lado, é uma reação substitutiva por tecido
fibrótico concebido para reestabelecer a continuidade dos tecidos, e em última
análise, resulta em tecido não-funcional ou cicatricial (RUH et al., 2013).

Aberrações no processo de reparo normal levam a resultados ainda menos
desejáveis, incluindo feridas crônicas, fibrose ou deformidades flexurais. Os dois
primeiros destes problemas surgem frequentemente na espécie equina e podem
exercer um impacto financeiro significativo como resultado de dispendiosos e
onerosos cuidados subsequentes (PROVOST, 2012).

Eficiência e rapidez na cicatrização são objetivos primordiais nos diferentes
tratamentos de ferida de equinos, evitando-se desta forma, o tecido de granulação
exuberante e consequente redução de custos (SALES PEREIRA et al., 2012).
Granulação exuberante tem sido o tema de diversos estudos com foco em sua
fisiopatologia e os outros com o objetivo de impedir o seu desenvolvimento. Devido
as características singulares do processo cicatricial em feridas cutâneas na espécie
equina, objetiva-se com esta revisão, proporcionar uma maior compreensão dos
fatores envolvidos no processo cicatricial de feridas dermais e descrever
importantes aspectos observados, levando a uma melhor compreensão deste
processo na espécie.
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DESENVOLVIMENTO
O processo reparativo em feridas dermais em equinos inicia-se no momento em que
uma barreira celular é quebrada e segue um padrão de fases sincronizadas
incluindo inflamação aguda, a proliferação celular, e, finalmente, a síntese da matriz
e remodelação com a formação de tecido cicatricial. Os mecanismos moleculares
que regulam este processo não são completamente compreendidos, mas é evidente
que as citocinas são mediadores críticos (CANDREVA, 2017). As citocinas são
glicoproteínas de sinalização liberadas pela maioria das células nucleadas no corpo,
que atuam como mediadores inflamatórios através de receptores específicos da
superfície celular estimulando a migração celular, proliferação e síntese (THEORET,
2001; COUTINHO et al., 2009).

Diversos estudos têm investigado recentemente a fisiologia da cicatrização
de feridas nos equinos, na expectativa de proporcionar uma base sólida para novas
terapias específicas para a espécie (RIBEIRO et al., 2013).  A fase inflamatória é
essencial para a proteção contra a infecção, bem como para iniciar o processo de
reparação. Foi atribuído aos macrófagos um papel essencial na transição entre a
inflamação e a reparação, através da liberação de diversos fatores de crescimento e
citocinas (MITCHELL et al., 2012).

Tem sido demonstrado experimentalmente que a inflamação na espécie
equina é branda, porém prolongada (BUNDGAARD et al., 2016) e que os leucócitos
produzem reações menos essenciais para a morte bacteriana. Eles também
produzem níveis mais baixos de outros mediadores necessários para reforçar a
resposta inflamatória e na ativação dos miofibroblastos na contração da ferida
(WILMINK et al., 2003; CÔRTES, 2013).

Paradoxalmente, a inflamação excessiva ou prolongada pode contribuir para
a patogênese com reações específicas durante o reparo das feridas, com produção
precoce de tecido de granulação, que é chamado de "exuberante” quando este se
eleva acima do nível das bordas da pele interferindo na contração da ferida,
retardando a cicatrização (VIANA et al., 2014).

Apesar do influxo de polimorfonucleares (PMN) em cavalos ser mais lento do
que a observada em pôneis, estudos demonstram que o total de PMN permaneceu
superior em cavalos, mais do que em pôneis durante um longo período de tempo,
resultando em inflamação crônica. Supõe-se que o desequilíbrio dos mediadores
liberados por polimorfonucleares incluindo TNF-α (fator de necrose tumoral alfa), IL-
1, IL-6 (interleucina 1 e 6) e TGF–β-1 (fator de crescimento transformador beta 1)
contribuam para a formação de tecido de granulação exuberante. TGF- β1 aumenta
a migração e a proliferação de fibroblastos e a produção de colágeno subsequente,
reduzindo também a apoptose (ALMEIDA, 2017).

Fibroplasia e formação de tecido de granulação exuberante
Produzido em resposta à baixa tensão de oxigênio tecidual (SORENSEN et al.
2014), o tecido de granulação é estabelecido dentro de 3 a 5 dias, sendo formado a
partir da proliferação capilar e de fibroblastos, o que o torna friável, porém resistente
à infecção (WINKLER, 2015). O tecido de granulação exuberante é considerado
como um importante fator no retardo da cicatrização de feridas por segunda
intenção. As proteínas inflamatórias como TGF- β desempenham papel importante
neste processo (HOLLIS, 2014). Sua formação pode estar ligada à uma ineficiente e
prolongada fase inflamatória, levando a condução de uma excessiva fase
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proliferativa mantida pelos fibroblastos em dificuldades de se diferenciarem em
miofibroblastos (SANTOS et al., 2014).

Outros fatores foram alvo de estudos e apontam como uma resposta
inflamatória específica ineficiente, desbalanceamento de colágeno na hemostase,
oclusão microvascular e apoptose celular inapropriada (DIAS; OLIVEIRA, 2012).Um
processo de epitelização precoce, requer um tecido de granulação saudável para
ocorrer a migração dos queratinócitos, e este é impedido por um processo de
inflamação crônica, assim como a contração (WILMINK, 2008; BUDGAARD et al.,
2016).

O tecido de granulação exuberante deve ser controlado, uma vez quando se
projeta acima das bordas da pele adjacente as feridas. Pode ser feito extirpando a
projeção com lâmina de bisturi. Embora este processo seja cruento, a hemorragia
geralmente é estancada com a compressão conferida pela confecção de pensos. É
ainda, aconselhada a utilização de torniquetes proximais as feridas, conferindo
menor sangramento e com isso, melhor visualização do sítio cirúrgico (CARVALHO,
2013).

Para feridas que necessitam ser enfaixadas além do desenvolvimento da
granulação inicial, ou quando a exérese da granulação é indesejável, o uso de
corticoesteróides tópicos ou um curativo de silicone não aderente, se mostraram
bem sucedidos na diminuição da formação das taxas de granulação exuberante
(THEORET, 2001; MEDEIROS et al., 2018).

Técnicas de fechamento tardio e o emprego de enxertos de pele são
fortemente recomendados em todas grandes feridas, reduzindo assim a área, a
inflamação associada e eliminar o problema da granulação exuberante (PROVOST,
2012). O emprego de enxerto cutâneo autólogo, mostra-se excelente alternativa
para a diminuição do tempo de cicatrização, bem como custos com tratamentos,
além de execução relativamente simplificada com o animal em estação (MARTINS
et al., 2018).

A terapêutica de feridas em equinos com utilização de fitoterápicos é uma
alternativa adjuvante viável, sendo descritos bons resultados com a utilização de
extrato de coité (Crescentia cujete) (CAMPOS et al., 2016), papaína (DOS SANTOS
CAMPOS et al., 2017; ORLANDINI et al., 2017); óleo de copaíba (LUCAS et al.,
2017); barbatimão (Stryfhnodendron barbatiman) (VIANA et al., 2014), entre outros.

Utilização de Fármacos anti-inflamatórios
Os equinos também produzem níveis menores de outros mediadores

necessários para reforçar a resposta inflamatória e para induzir a contração da
ferida (SWAIM et al.,1996). Desta forma, o uso de fármacos anti-inflamatórios deve
ser limitado, devido ao potencial efeito inibitório sobre a resposta inflamatória que
ocorre na fase inicial da ferida, essencial para as fases subsequentes de
debridamento e reparo.

Hussni et al. (2010) observaram em seu estudo um período médio maior (49
dias) para o reparo de feridas experimentais em animais tratados com fenilbutazona
em dose terapêutica quando comparado ao controle (37 dias). Em comparação à
terapia com corticosteroides, ao mesmo tempo em que eles exercem um efeito anti-
inflamatório e retardam a fibroplasia, os AINEs suprimem a síntese de
prostaglandinas, aliviam a dor e reduzem a vasodilatação sem aparentemente,
apresentarem efeitos sobre a fibroplasia. Porém, podem reduzir a migração
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leucocitária “in vitro” e interferir na qualidade da cicatrização (HUSSNI et al., 2004;
MAY et al., 1987).

Localização das lesões
Diferenças foram identificadas em relação ao tempo de cicatrização de

feridas de acordo com sua localização. Feridas distais em membros (Figura 1A)
cicatrizam mais lentamente quando comparadas com feridas em outras regiões
corpóreas (Figura 1B) (JACOBS, 1984).

FIGURA 1- Feridas lacerantes em equinos. (A) Região distal de membro pélvico
direito; (B) Região dorsal do tórax na região da cernelha.

Fonte: arquivo pessoal dos autores.

Epitelização e contração da ferida ocorrem de forma mais lenta, e contração
ocorre em menor escala nos membros quando comparado a outras regiões, com
maior propensão a formação de tecido de granulação exuberante,
predominantemente em feridas abaixo do carpo e tarso (JACOBS, 1984). As
diferenças podem estar relacionadas com o aumento das concentrações de
citocinas prófibróticas TGFβ-1 em ferimentos distais nos membros e no tecido de
granulação, e menores concentrações de TGFβ-3 (Fator de crescimento
transformador Beta-3) e citocina anti-fibrótica. Fatores como movimentação
excessiva, infecção, também foram atribuídos como responsáveis para um maior
período de cicatrização da ferida (SWAIM et al., 1996; THEORET, 2001).

Expansão
Feridas agudas em cavalos, independentemente da sua localização, se

expandem em tamanho nas primeiras duas semanas, devido às forças de tensão
dos tecidos adjacentes. Foram observadas taxas de expansão, que aumentaram o
leito tecidual em 1,4 a 1,8 vezes o tamanho original (PROVOST, 2012). Harmon et
al. (2017), relatam a expansão de feridas experimentalmente induzidas na região do
metacarpo e metatarso de equinos, variando entre 3,34 e 5,5 % do tamanho inicial
durante os primeiros dez dias. Esta expansão pode ser significativa, contribuindo
para o aumento do período de convalescência.
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Confecção de bandagens e curativos
Conforme sugere Harmon et al. (2017), a aplicação de medicações tópicas

em feridas tratadas com bandagens é desnecessária. Na maioria das espécies, a
fibroplasia e epitelização são favorecidos por um ambiente úmido na ferida, como a
fornecida por diversas modalidades de curativos ou ligaduras, ao passo que na
espécie equina, pensos totalmente oclusivos resultam em taxas aumentadas de
exsudato na ferida e formação de tecido de granulação exuberante (SWAIM et al.,
1996). Uma exceção notável é conseguida com o uso de âmnio, um curativo
biológico espécie-específico utilizado em feridas manejadas por segunda intenção
no aspecto distal dos membros (TONKS et al., 2003) e em leitos de enxertos
(ENGELEN, 2004).

Foi demonstrado que a oclusão microvascular e um processo de apoptose
desregulada podem estar envolvidos na acumulação excessiva de matriz
extracelular no interior das feridas distais, tal como é o caso no ser humano e o
desenvolvimento de quelóides e cicatrizes hipertróficas (CHOI et al., 1996). Isto
pode fornecer uma base para o desenvolvimento de terapias específicas para
prevenir e tratar fibroplasia excessiva e extensa cicatriz em cavalos (THEORET,
2001).

Não obstante o uso de bandagens (Figura 2) também foi associado com a
proliferação de granulação excessiva. Bandagens embora apresentem efeitos
benéficos como redução da contaminação, proteção de estruturas primordiais e
providenciarem estabilização mecânica, contribuem para um hipóxia focal,
estimulando a angiogênese e o acúmulo de exsudato, que por sua vez, promove
uma constante fonte de mediadores inflamatórios, ao passo que Berry e Sullins,
(2003) em seu relato, preconizam a restrição do uso assim que possível. A hipóxia
local também estimula a síntese de TGF- β1. A migração de queratinócitos também
é diminuída pela presença de granulação exuberante, resultando em menor
sinalização a apoptose de fibroblastos e assim, a perpetuação da granulação.
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Figura 2: Penso acolchoado oclusivo
a base de algodão ortopédico e
atadura de crepe, comumente
empregado no tratamento de feridas
em equinos.
Fonte: arquivo pessoal dos autores.

O desenvolvimento de curativos para cuidados de feridas em medicina
humana envolve cifras multibilionárias, e uma diversidade de produtos, muitos dos
quais, podem ser satisfatoriamente empregados por veterinários de equinos
(PROVOST, 2012). Neste contexto, as bandagens oclusivas tradicionais podem ser
substituídas com vantagens por curativos alternativos, visando o controle da
formação de granulação exuberante, como as membranas celulósicas bacterianas
(OLIVEIRA, 2007), membranas de silicone não aderentes (THEORET, 2001),
membranas celulósicas não porosas vegetais (STEINER, 2016).

Mais recentemente, estudos mostraram a versatilidade da utilização de
membranas produzidas pela técnica de nanoeletrofiação. Esta técnica possui alto
potencial de aplicação na área biomédica, como na produção de curativos para
recobrimento de feridas e liberação controlada de fármacos (CHENG et al., 2018).
Polímeros nanoeletrofiados a partir de materiais bioativos como a quitosana,
mostraram melhores resultados na cicatrização de feridas em animais de laboratório
diabéticos (AHMED et al., 2018), possuindo portanto, potencial para utilização como
terapia adjuvante em feridas de equinos.

Contração das feridas
A contração geralmente inicia-se em feridas profundas na segunda semana

após a lesão, uma vez que neste período, encontra-se densamente povoada por
fibroblastos e pode continuar por várias semanas (FRANZ et al., 2007).  Sendo
considerado altamente benéfico, pois reduz a área de superfície da ferida original
em 40 a 80% (DI PIETRO; BURNS, 2003). O movimento centrípeto de derme e da
epiderme não lesionadas adjacentes, minimizam a área que exige a epitelização
(CÔRTES, 2013).

A diferenciação dos fibroblastos em miofibroblastos é considerado pela
maioria dos autores como requisito necessário para a contração ocorrer. O indutor
primário na diferenciação de fibroblastos em miofibroblastos parece ser o TGF-β1
liberado por macrófagos. Durante este processo, alterações fenotípicas parecem
ocorrer, embora ainda, não completamente elucidada, os miofibroblastos parecem
fazer conexões com moléculas especializadas entre eles, colágeno e fibronectina da
matriz extracelular nos limites das feridas (TRINDADE et al., 2016).

Uma vez que os filamentos de actina estabelecem contatos com
miofibroblastos, a força tensil é transmitida através destas conexões para as bordas,
causando contração da ferida, geralmente de forma não simétrica, mais sim por
eixos de contração, fato que permite um maior alinhamento celular. Este processo
cessa ou é completamente inibido quando as bordas se encontram e a tensão dos
tecidos circundantes torna-se maior do que a gerada pelos miofibroblastos no leito
tecidual, ou quando a população de miofibroblastos se torna reduzida. Ao término
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deste processo estas células desapareceram por apoptose ou retornaram à função
fenotípica inicial (EICHLER; CARLSON, 2006; FILHO, 2017).

Infecção
A infecção também contribui para o atraso na cicatrização de feridas e é a

principal razão para deiscência em feridas humanas (DIAS; OLIVEIRA, 2012).
Feridas traumáticas contaminadas localizadas nos membros correm riscos maiores
de infecção quando comparadas a outras regiões do corpo, uma vez que
contaminação fecal e contaminação provenientes do solo são mais frequentemente
encontrados em feridas distais (MARTINS et al., 2013).

O desenvolvimento da infecção do ferimento, depende da quantidade e
patogenicidade da bactéria e da resistência do hospedeiro. Consequentemente, a
dose infectante não precisa ser muito elevada se a bactéria for muito patogênica ou
se a resistência do hospedeiro for baixa. Grandes volumes de tecido necrótico
também favorecerão a presença de bactérias. Com frequência, a infecção crônica
resultará em tecido de granulação frágil e colágeno fraco com padrões
desorganizados, causando baixa resistência à tração e reduzida contração do
ferimento (LOPES et al, 2016). Estes fatores favorecem a cronicidade da ferida, que
tem sido correlacionada também com a presença de biofilmes bacterianos, não
sendo determinado ainda, se a cronicidade é causa ou consequência da presença
de biofilmes (JORGENSEN et al., 2017).

Visando desenvolver alternativas terapêuticas para feridas infectadas,
Edwards-Milewski et al. (2015), propuseram a perfusão regional com sulfato de
amicacina, não havendo diferença significativa na cicatrização de feridas
experimentalmente induzidas no metacarpo e metatarso em condições assépticas
(EDWARDS-MILEWSKI et al., 2015). Em um outro estudo preliminar, Freeland et al.
(2016) ao utilizar a perfusão regional com amicacina em feridas inoculadas com
Staphylococcus aureus, não observaram redução da carga bacteriana no tecido de
granulação de feridas em metacarpo e metatarso. Até novas investigações, os
autores sugerem que a redução da carga bacteriana em feridas cutâneas deva ser
realizada pelos métodos já estabelecidos, através de terapia tópica, antimicrobianos
sistêmicos e debridamento cirúrgico das feridas.

Desbridamento
Nos períodos iniciais, o desbridamento afeta a cicatrização de forma positiva.

O objetivo é reduzir o número de bactérias, debris, sujidades e as taxas de tecidos
desvitalizados, que de outra forma, necessitariam serem removidos pela inflamação
celular, reduzindo desta forma o período inflamatório.

Em feridas crônicas ou indolentes, onde os fibroblastos apresentam-se
senescentes, benefícios foram observados por repetidos desbridamentos. A
estimulação cirúrgica promove um acúmulo de plaquetas e assim, reinicia-se o
processo de cicatrização (DART et al., 2005). Desbridamento não cirúrgico pode ser
obtido através de irrigação e escarificação com gaze. Outra forma de obter-se
desbridamento é permitir a ação de proteases contidas no próprio exsudato
(CAVALCANTE; LIMA, 2012) mantendo-os em contato com o leito tecidual através
de curativos oclusivos (SWAIM et al., 1996), ou através da utilização de cremes
enzimáticos à base de colagenases (PROVOST, 2012), papaína (ORLANDINI et al.,
2017; STASHAK et al., 2005), bromelina e uréia (CAVALCANTE; LIMA, 2012), com
resultados variáveis entre si.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Avanços foram obtidos no conhecimento do processo cicatricial em feridas

em equinos. Torna-se imperativo, um maior entendimento dos processos
envolvidos, visando diminuir a convalescência e os custos relacionados.
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