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1. RESUMO 
O polo é conhecido como um esporte equestre intenso, caracterizado por mudanças 

drásticas e repentinas de direção e velocidade. Considerando que os cavalos são 

atletas e mantêm uma rotina esportiva, estão sujeitos à desenvolverem dores físicas 

entre outras complicações. Um dos problemas descritos em cavalos de polo é a 

lombalgia, que consequentemente leva a uma queda de rendimento esportivo. Este 

projeto tem como foco a utilização da ozonioterapia, nas suas diversas formas de 

aplicação, para o tratamento das lombalgias em cavalos de polo.  

2. INTRODUÇÃO 
O polo é um esporte que demanda grande esforço dos cavalos, sendo 

caracterizado por muitos movimentos bruscos e rápidos. Durante a partida, o esforço é 

alternado entre baixa e alta intensidade (Gondim et al., 2013) levando a um intenso 

trabalho muscular e articular, sendo necessário que os cavalos acelerem, desacelerem 

ou parem de forma repentina e que mudem bruscamente de direção (Bello et al. 2012; 

Ferraz et al. 2010). Por exigir muito fisicamente dos animais, é comum que estes 

tenham lombalgias (“back pain”). 

A lombalgia é considerada a principal causa de diminuição no desempenho e de 

alterações no andamento nos equinos (Turner, 2003), podendo gerar a expressão de 

sintomas como, por exemplo, insubordinação na montaria, desconforto com a sela, 

mudança de temperamento e postura anormal. O tratamento das lombalgias é no geral 

inespecífico, atuando apenas como suporte, com o objetivo de eliminar a dor 

rapidamente para possibilitar que o animal seja exercitado para que não sofra atrofia 

muscular e perda de condicionamento físico (Denoix e Dyson, 2003).  

A ozonioterapia, técnica ainda pouco explorada na medicina veterinária, estimula a 

liberação do oxigênio, levando a uma elevação da concentração de ATP. Esta maior 

oferta de oxigenio e acúmulo de energia parece estar intimamente ligada aos efeitos de 

melhora dos sinais e sintomas de fadiga e dor muscular, já que protege 

metabolicamente os tecidos da via anaeróbica e confere menor estimulo químico aos 

receptores dolorosos (Júnior e Lages, 2012). Como constatou a Associação Brasileira 

de Ozonioterapia, a ozonioterapia apresenta propriedades analgésicas e anti-



inflamatórias, sendo capaz de eliminar a dor. A técnica utilizando o ozônio terapêutico, 

portanto, mostra potencial para ser uma das melhores opções no tratamento de 

lombalgias. 

3. OBJETIVOS 
Avaliar a resposta clínica dos equinos com sintomatologia clínica de lombalgia, 

tratados com ozonioterapia, através da análise do desempenho esportivo, postura e 

comportamento dos equinos . 

4. METODOLOGIA 
Serão selecionados 10 animais de polo da espécie equine, machos ou femeas 

alojados em diversas propriedades no bairro Helvetia em Indaiatuba-S.P, que 

apresentem, ao exame clínico, quadro de lombalgia e queda de rendimento. Por se 

tratar de um estudo que irá utilizar casos clinicos reais, os animais serão de diversas 

faixas etárias. Para a produção do ozônio medicinal será utilizado um gerador da marca 

Ozone&Life, modelo 0&L 1,5 RM – portátil. . A seleção dos casos será feita pelo 

médico veterinário encarregado, Dr. Heitor Dourado Simões. Serão utilizadas as 

seguintes vias de aplicação do ozônio: tópica, subcutânea, retal e auto-hemotarapia 

maior com o objetivo de gerar um efeito predominante local e regional. 

Os resultados serão distribuidos em uma tabela para avaliação (Fig. 1). 

5. DESENVOLVIMENTO 
Após a seleção dos equinos com queixa de lombalgia, é realizada a aplicação da 

ozonioterapia, podendo ser por auto-hemoterapia maior ou menor, insuflação retal ou 

aplicação tópica. Avalia-se a resposta do animal, para decidir sobre a necessidade de 

outra sessão ou não, além de outros tratamentos associados que possam ser 

recomendados pelo veterinário responsável. Há a documentação de todos os casos 

desde o início até o final do projeto, para análise dos dados e comparação dos 

resultados. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 
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Figura 1 - Tabela para avaliação dos resultados da ozônio terapia. São Paulo 2018. 
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