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O que é o Ozono? 

 
• Foi descoberto pelo físico alemão Christian Friedrich 

Schonbein (1799-1868) 

• É um gás constituído por 3 átomos de Oxigénio, muito instável 

e altamente reactivo 
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 Onde está o Ozono?  
 Ocorre na natureza na estratosfera, na tão falada camada de 

Ozono e também no nosso organismo (Babior et al., 2003; Nieva 
and Wentworth, 2004) secretado pelos neutrófilos em situações 
de inflamação 

 
Como o ozono é produzido? 

• É produzido através de uma descarga elétrica  
ou de radiação UV: na estratosfera (relâmpagos) 
ou através de um gerador de Ozono. 

1. O2 + ℎν → 2O 

2. O + O2 → O3 + K.E. 

 

Legenda: 

hv – higher frequency 

K.E. – Excess energy 

Dr Manuel Lamas - Ozonoterapia veterinária - Évora 

2015  



Ozono médico vs ozono industrial 

 •Produzido através de uma fonte 

de oxigénio médico 

 

•Produzido por geradores 

calibrados e certificados para uso 

médico 

 

•Grau de precisão muito exigente 

 

 

•Produzido através de 

oxigénio ambiental 

 

•Produzido por geradores 

menos precisos 

 

•Grau de exigência inferior 

 

•Uso industrial. Ex: piscinas, 

WC, águas para beber, 

ambientes etc. 
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Como funciona o Ozono? 

 
• “É a molecula que conheço com mais efeitos 

clínicos no organismo”     

       Vellio Bocci 
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 Como funciona o Ozono? 
 

 É um oxidante potente com apetência especial para ligações 
duplas de carbono de lipidos. 

 Comportamento diferente dos radicais livres – sem reacções de 
oxidação em cadeia 

 Ao reagir com os tecidos dissipa-se e produz  
 Reactive Oxigen Species (ROS): 
1. Ozonidos 
2. Aldeidos 
3. H2O2 

1. Lipid oxidation products (LOP) por oxidação dos Poliunsaturated faty acids (PUFA) 
 

Estes são os mensageiros do O3 que realmente vão actuar no organismo 
através de reacções bioquímicas muito complexas 

 
                                            
                                                  
                                                          Efeitos médicos 
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 Anti-infeccioso 
 Em concentrações baixas é perfeitamente tolerado por 

organismos multicelulares que usam a respiração celular 
como mecanismo de inativação de radicais livres de O2 

 Os mecanismos anti-oxidantes anulam o O3.  

 Os microrganismos por outro lado não toleram o O3 e 
morrem na sua presença, mm em () baixas 

 Segundo Carpendale M. T., Griffis G. 1993 
a) Bactérias como MRSA e Pseudomonas aeruginosa são sensíveis 

ao O3 
b) Fungus e esporos de fungos são mortos pelo ozono 
c) Vírus (especialmente encapsulados) são mortos pelo ozono 

a) Exército alemão na 1ª guerra mundial usou ozono em 
massa para tratar gangrena membros distal 
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Anti-inflamatório 

 
 Ozono tem uma apetência especial por oxidar 

ligações duplas de carbono como a existênte no Ác. 

Araquidónico 

 

 

Figura - Ác. Araquidónico 
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Anti-oxidante 

 
 Como um oxidante tem um papel anti-oxidante? 

 

 É um mecanismo simples de estímulos ou pré-condicionamento 

do organismo específico do ozono. 

 O organismo ao entrar em contacto  e ao reagir ao ozono e ao 

reduzi-lo induz uma exponencial produção de anti-oxidantes. 

 

Catalase 

Superóxido dismutase 

Glutatião peroxidase 
Estimula 
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 Efeito melhorador da oxigenação tecidual 
 

 Aumenta metabolismo da hemácia por aumento do 
ciclo de Krebs e sua disponibilidade energética.   

 
• Aumento de 2,3 DFG e ATP 

• Assim a hemácia tem 10x mais facilidade em libertar O2 para 
os tecidos 

• Efeito anti agregante das hemácias  

• Efeito reológico nas hemácias (»maleabilidade) 

 
 Estimula as células endoteliais a produzir Óxido 

Nitrico – vasodilatador periférico 
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Efeito sobre Sist. Imunitário 
• Imunoestimulador - aumenta metabolismo 

celular dos leucócitos 

• Imunomodulador – equilibra a actividade dos 

Linfócitos T helper 1&2; 

                                    - equilibra a produção de 

citoquinas pro e anti inflamatorias 
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Endovenosa Indirecta ou 

autohemo terapia maior 

Insuflação Rectal/uterina 
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Intramuscular ou auto 

hemoterapia menor Intralesionais 

Peri-lesionais 

tendinosas 
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Intra-articulares 

Intra-discal 
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Intralesionais 

Insuflação directa 
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Em bolsa local Paravertebrais 



 Esta terapia baseia-se em transposição de 

conhecimento da medicina Humana 

 

 Ciencia publicada (relativamente curta) em 

medicina veterinária 

 

 Treino e conhecimentos do Clínco 

 

 Experiência pessoal do clínico 
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I. Ortopedia 

a) Reabilitação de discoespondilose e patologia  

vertebral  

b) Artrite séptica e osteomielite 

c) Osteroartrite não séptica (inflamatória) 

d) Osteocondrite dissecante 

e) Tendinopatias e desmopatias  

f) Rabdomiolise e fibroses musculares 

g) Pontos de dor ou “Trigger points” 

Dr Manuel Lamas - Ozonoterapia veterinária - Évora 2015  



 ECO GUIDE OXYGEN PEROXIDUM INJECTION (OZONE 
THERAPY) AS TREATMENT OF INTERVERTEBRAL LESIONS IN 
HORSES. 

 DESCRIPTION OF THE EVOLUTION OF 15 CASES 
Garcia Liñeiro, Jose Alberto,  Argibay Teresa,  Scipioni Hugo,  Duarte Eugenia 

(2009) 

 

• Estudo em 15 cavalos com dor lombar e sinovite 
inter vertebral 
 Injecção de O2-O3 perilesional ecoguiada 1x por semana por 4 

semanas 

 Resultados: 

 Melhoria de 100% de dor à 3ª administração 

 Melhoria de claudicação e performance 88% 1 semana depois da última 
sessão 
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 Ozone Nucleolysis for Management of Pain and 
Disability in Prolapsed Lumber Intervertebral 
Disc 

 A Prospective Cohort Study 
 

 Pain intensity was significantly reduced following 
treatment .  

Similarly the Oswestry disability index showed a 
remarkable improvement in the functional status of 
the patients (p<0.05). No major complication was 
observed in this case series.  

 
Oxygen-ozone treatment is highly effective in relieving 

low back pain due to lumber disc herniation. 
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Moretti infiltrou ligamento patelar de jogador de 

basketball com O2-O3, 3 vezes, 1x/semana,  
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História 

Ligamento patelar 6 

meses lesionado 

refractário a terapia 

convencional (lazer, 

US, Mesoterapia, 

fisioterapia e 

Cortizona) 

Resultados: 

Moretti verificou melhoria 

clinica e ultrasonográfica 

Atleta voltou a treinar e a 

jogar em 4 semanas 

Can Oxygen–Ozone Injections in Sport 

Overuse Tendinopathies Be a Valid 

Alternative to Cortisone Therapy? 

M. MORETTI (2010) 



I. Medicina Interna 

a) Anti-infeccioso bactericida, virucida e fungicida 

para uso em feridas, artrites sépticas, osteomielite, 

endometrites, etc; 

b) Laminite 

c) Diabetes 

d) Sindrome metabólico equino 

e) Doenças degenerativas como Cauda Equina, etc; 

f) Endotoxémia 

g) Alergias 
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 Caso Clínico 1 
 Ferida no ângulo da manbibula profunda (15cm dorsalmente) com cheiro 

pútrido tratada com O2-O3 duas vezes em dias consecutivos 

5 dias depois 

Dr Manuel Lamas - Ozonoterapia veterinária - Évora 2015  



Dr Manuel Lamas - Ozonoterapia veterinária - Évora 2015  

6 semanas depois 

Caso 2 
Ferida com 

envolviment

o ósseo 



Caso Clínico 3 
Alergia à picada de Cullicoides 

Depois de 6 

sessões 

semanais de 

O2-O3 
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1. Reprodução 
a) Endometrites  

b) Endometrioses 
2. Odontologia 

a) Doença periodontal,  

b) Restauração de canal dentario, 

c) Exodontia,  

d) Sinusites, etc 
3. Oncologia 

a) Sarcoides e melanomas 
4. Oftalmologia 

a) Ulceração corneal 

b) Retinopatias 

c) Keratites herpéticas 
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Caso clínico 4 

Piometra pós coito 

 

 
•Caso de égua 24 anos 

•Coberta natural 

•13 dias depois piómetra 

•Tx  

•1x O2-O3 local  

•3 lavagens com 

soro.  

•Sem AB locais 

apenas sistémicos 

 

•Melhoria sem sequelas 

Vai para TE 
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Artigo 4 
Intrauterine ozone administration for improving 

fertility rate in ntrauterine ozone administration for 

improving fertility rate in Simmental cattle 

 

Zobel et al. VETERINARSKI ARHIV 84 (1), 1-8, 2014 

Tx c/O3 pos-parto melhorou parâmentros 

Intervalo parto-prenhez reduzido de 75 vs 98 dias 

Número de inseminações 1.68 vs 2.24 



 Caso clínico 5 

 Doença periodontal equina secundária a diastemas 

Tratamento com soro ozonizado 

2- 3 vezes localmente. 

 

Verifica-se uma melhoria do grau 

de conforto muito significativa e a 

estabilização do ligamento 

periodontal 

Verifico um ganho de condição 

corporal rápido. 

 

 
Dados não científicos, apenas da minha 

experiência prática. 
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Não existem contra-indicações excepto: 
• Favismo 

• Hipertiroidismo descontrolado 

• Risco hemorrágico 

 

• Os problemas relatados são sempre devido a má 

práctica ou mau equipamento. 

 



 Conclusão 
 
1. Terapia complementar (não alternativa) 

 
2. Necessidade de divulgação e formação aos médicos 

 
3. Necessidade de estudos clínicos controlados em cavalos 

 
4. É um acto médico previsto na nomenclatura médica (na vet??) 

 
5. Mais de 30 Países assinaram a Declaração de Madrid – 

Documento que padroniza protocolos e doses terapêuticas, 
Portugal inclusivé 
 

6. É necessaário médicos e enfermeiros com formação adequada 
 

7. É necessário equipamentos certificados pela CE para uso 
médico 
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