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RESUMO 

A ozonioterapia é o uso
mais variadas doenças. O ozônio medicinal é sempre uma mistura de ozônio 
com oxigênio, em quantidades e concentrações que variam conforme a doença 
a ser tratada (1). O óleo ozonizado é obtido por meio do borbulhamento de uma 
mistura de ozônio-oxigênio em óleo vegetal à temperatura
solidifique. É utilizado 
também infecções locais, tais como 
também no tratamento de feridas crônicas como úlceras
arteriais ou úlceras venosas
tecidos fornece uma libertação
favorece o processo cicatricial. Tem uma meia vida de 6 meses a 1 ano à 
temperatura ambiente e se refrigerados podem durar vários anos (2). O ácaro 
Psoroptes cuniculi é um ectoparasita comum em coelhos. Estes causam lesões 
na parte interna da orelha, começando pela concha auditiva até atingir a 
superfície interna do pavilhão auricular
de girassol ozonizado como
sarna de ouvido, com Psoroptes
CASO: Foi atendido na Clínica Veterinária Sentinela Animal, um coelho,
não castrado, de 3 anos
crostas escuras e secas na região de pavilhão auricular, com evolução 
mês. Os sinais clínicos apresentados eram característicos de sarna de ouvido, 
foi realizada a raspagem das lesões e posteriormente feito a visualização da 
lâmina em microscópio, onde foi confirmado a presença de 
O tratamento instituído 
por via subcutânea, uma aplicação a cada quatorze dias, em um total de três 
aplicações, Selamectina 12%, via tópica, uma aplicação a cada trinta dias, em 
um total de três aplicações e óleo de gi
no pavilhão auricular, sob
RESULTADO E DISCUSSÃO:
do óleo de girassol ozonizado, uma aplicação de Ivermectina 1% e uma 
aplicação de selamectina 12%, apresentou completa remissão dos sinais 
clínicos característicos de infestação por 
cicatrização do pavilhão auricular, não necessitando de procedimentos de 
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uso de ozônio como medicamento ativo, no tratamento das 
mais variadas doenças. O ozônio medicinal é sempre uma mistura de ozônio 
com oxigênio, em quantidades e concentrações que variam conforme a doença 

). O óleo ozonizado é obtido por meio do borbulhamento de uma 
oxigênio em óleo vegetal à temperatura ambiente

 no tratamento de feridas traumáticas, queimaduras, e 
também infecções locais, tais como micoses da pele e das unhas. É aplicado 
também no tratamento de feridas crônicas como úlceras por pressão,

venosas do membro inferior. Ao entrar em
libertação de ozônio, tendo efeito preventiv

favorece o processo cicatricial. Tem uma meia vida de 6 meses a 1 ano à 
temperatura ambiente e se refrigerados podem durar vários anos (2). O ácaro 

é um ectoparasita comum em coelhos. Estes causam lesões 
a orelha, começando pela concha auditiva até atingir a 

superfície interna do pavilhão auricular (3). OBJETIVOS: Relatar
como uma alternativa segura e eficaz no

Psoroptes cuniculi como agente, em coelhos.
CASO: Foi atendido na Clínica Veterinária Sentinela Animal, um coelho,

anos de idade, com quadro clínico de prurido e formação de 
crostas escuras e secas na região de pavilhão auricular, com evolução 
mês. Os sinais clínicos apresentados eram característicos de sarna de ouvido, 
foi realizada a raspagem das lesões e posteriormente feito a visualização da 
lâmina em microscópio, onde foi confirmado a presença de Psoroptes

 foi a aplicação de Ivermectina 1%, na dose de 0,2mg/kg, 
por via subcutânea, uma aplicação a cada quatorze dias, em um total de três 
aplicações, Selamectina 12%, via tópica, uma aplicação a cada trinta dias, em 
um total de três aplicações e óleo de girassol ozonizado, uma gota,

sob as crostas duas vezes ao dia em um total de dez
RESULTADO E DISCUSSÃO: O paciente, após os dez dias de administração 
do óleo de girassol ozonizado, uma aplicação de Ivermectina 1% e uma 
aplicação de selamectina 12%, apresentou completa remissão dos sinais 
clínicos característicos de infestação por Psoroptes cuniculi, com a co
cicatrização do pavilhão auricular, não necessitando de procedimentos de 
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no tratamento das 
mais variadas doenças. O ozônio medicinal é sempre uma mistura de ozônio 
com oxigênio, em quantidades e concentrações que variam conforme a doença 

). O óleo ozonizado é obtido por meio do borbulhamento de uma 
ambiente até que se 

feridas traumáticas, queimaduras, e 
micoses da pele e das unhas. É aplicado 

pressão, úlceras 
em contato com os 

efeito preventivo, uma vez que 
favorece o processo cicatricial. Tem uma meia vida de 6 meses a 1 ano à 
temperatura ambiente e se refrigerados podem durar vários anos (2). O ácaro 

é um ectoparasita comum em coelhos. Estes causam lesões 
a orelha, começando pela concha auditiva até atingir a 

Relatar o uso do óleo 
no tratamento da 

agente, em coelhos.RELATO DE 
CASO: Foi atendido na Clínica Veterinária Sentinela Animal, um coelho, macho, 

prurido e formação de 
crostas escuras e secas na região de pavilhão auricular, com evolução de um 
mês. Os sinais clínicos apresentados eram característicos de sarna de ouvido, 
foi realizada a raspagem das lesões e posteriormente feito a visualização da 

Psoroptes cuniculi. 
na dose de 0,2mg/kg, 

por via subcutânea, uma aplicação a cada quatorze dias, em um total de três 
aplicações, Selamectina 12%, via tópica, uma aplicação a cada trinta dias, em 

rassol ozonizado, uma gota, diretamente 
um total de dez dias. 

O paciente, após os dez dias de administração 
do óleo de girassol ozonizado, uma aplicação de Ivermectina 1% e uma 
aplicação de selamectina 12%, apresentou completa remissão dos sinais 

, com a completa 
cicatrização do pavilhão auricular, não necessitando de procedimentos de 
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retirada manual das crostas, garantindo conforto e menos estresse ao paciente, 
em poucos dias de tratamento.
mostrou efetivo e um imp
reduzindo o tempo de tratamento medicamentoso e produzindo resultados 
satisfatórios, sem efeitos colaterais.
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retirada manual das crostas, garantindo conforto e menos estresse ao paciente, 
em poucos dias de tratamento. Conclusão: O óleo de girassol ozonizado se 
mostrou efetivo e um importante aliado no tratamento de Psoroptes cuniculi, 
reduzindo o tempo de tratamento medicamentoso e produzindo resultados 
satisfatórios, sem efeitos colaterais. 
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retirada manual das crostas, garantindo conforto e menos estresse ao paciente, 
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Psoroptes cuniculi, 
reduzindo o tempo de tratamento medicamentoso e produzindo resultados 
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