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RESUMO 

O estudo teve como objetivo geral discutir o uso da ozonioterapia no tratamento das lesões, 

tendo como objetivos específicos: conhecer os aspectos históricos; descrever conceitos e 

aplicabilidade da ozonioterapia, e conhecer o uso da ozonioterapia na práxis da enfermagem 

moderna O estudo foi realizado através de uma revisão de literatura do tipo exploratório. As 

bases de dados utilizadas foram SCIELO, LILACS e BIREME, foi usado para limites de 

refinamentos critérios de inclusão e exclusão, bem como artigos publicados entre janeiro 2007 

agosto 2016, sendo considerado em 100% da amostra (10 artigos) que contemplavam o objetivo 

do estudo. Verificou-se que a maior parte dos artigos foi publicada pela medicina, enfermagem, 

fisioterapia, com abordagem metodológica de revisão de literatura, selecionados em revistas, 

com maior número de publicações internacionais sobre a temática. Constatou-se que desde a 

Primeira Guerra Mundial, a ozonioterapia tem sido utilizada como modalidade terapêutica 

alternativa em diversas enfermidades. O ozônio é um gás naturalmente presente na atmosfera, 

composto por três átomos de oxigênio (O3), incolor em condições normais e com odor 

característico perceptível. Seu uso terapêutico justifica-se por meio de suas propriedades 

viricida, fungicida e bactericida, baseado no seu mecanismo de ação resultante da oxidação da 

membrana celular e componentes citoplasmáticos, causando a morte dos microrganismos. De 

maneira geral, o ozônio é indicado para o tratamento de patologias de origem inflamatória, 

infecciosa e isquêmica. É uma técnica de prescrição médica, mas de aplicabilidade, 

acompanhamento e avaliação do enfermeiro. Portanto, no Brasil, a utilização terapêutica do 

ozônio ainda é muito reduzida e existem poucas informações sobre seu uso no tratamento de 

feridas, no entanto, evidencias existentes descrevem sobre seus benefícios, quando comparado 

com outras técnicas. 

PALAVRAS-CHAVE: Ozonioterapia. Ozônio. Feridas. 

ABSTRACT 

The study aimed to discuss the use of ozone therapy in the treatment of injuries, with specific 

objectives: to know the historical aspects; describe concepts and applicability of ozone therapy, 

and know the use of ozone therapy in the practice of modern nursing The study was conducted 

through a literature review of exploratory. The databases used were SCIELO, LILACS and 

BIREME, it was used to limit refinements inclusion and exclusion criteria, as well as articles 
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published between 2007-2016 and is considered at 100% of the sample (10 articles) that 

contemplated the purpose of the study . It was found that most of the articles were published in 

medicine, nursing, physical therapy, with methodological approach to literature review, 

selected in magazines with the largest number of international publications on the subject. It 

was found that since the First World War, ozone therapy has been used as an alternative 

treatment modality for various diseases. Ozone is a naturally occurring gas in the atmosphere, 

consisting of three oxygen atoms (O3), colorless under normal conditions and with noticeable 

characteristic odor. Its therapeutic use is justified through its virucidal properties, fungicidal 

and bactericidal, based on their mechanism of action resulting from oxidation of the cell 

membrane and cytoplasmic components, causing the death of microorganisms. In general, 

ozone is indicated for the treatment of pathologies of inflammatory, infectious and ischemic 

origin. It is a prescription technique but of applicability, monitoring and evaluation of the nurse. 

Therefore, in Brazil, the therapeutic use of ozone is still very low and there is little information 

about its use in the treatment of wounds, however, existing evidence describe about its benefits 

compared with other techniques. 

 

KEYWORDS: Ozone therapy. Ozone. Wounds. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Ferida pode ser definida como qualquer lesão no tecido epitelial, atingindo epiderme, 

derme, tecido subcutâneo e estruturas adjacentes, como mucosa ou órgãos, com prejuízo das 

suas funções básicas (AMARAL; MEDEIROS; PARADA, 2013).  

Sua classificação é fundamental para o processo de avaliação e cuidado, pois permite a 

correta tomada de decisão sobre as medidas a serem implementadas. Pode ser classificada de 

diversas formas, pela causa (intencional ou acidental), pelo agente (incisa, corto-contusa, 

lacero-contusas, perfurante, penetrante, abrasiva, equimose, hematoma e escoriação), pelo 

conteúdo microbiano (limpa, potencialmente contaminada, contaminada ou infectada), pela 

profundidade e tecidos acometidos em queimaduras (grau I, II, III, IV) ou pelo estágio da ferida, 

em casos de lesão por pressão, que atualmente prefere-se classificar como categorias (I, II, III, 

IV e indeterminada) (MELO; FERNANDES, 2011). 

O tratamento de feridas é uma das áreas em que exige a qualificação dos profissionais 

de saúde, pois é através do tratamento adequado que ocorrerá a regeneração ou cicatrização, a 

depender das camadas lesionadas, avaliando-se dessa forma a evolução e eficácia do tratamento 

(CARNEIRO; SOUSA; GAMA, 2010). 

Cuidar das pessoas com feridas faz parte da assistência de enfermagem, e ao longo do 

tempo vários produtos e tecnologias vêm surgindo no intuito de aprimorar técnicas, reduzir 
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gastos e reduzir o tempo cicatricial. Por isso, com os avanços tecnológicos nesta área, 

obtiveram-se novos produtos e métodos utilizados no cuidar desses pacientes, permitindo que 

a equipe de enfermagem, em especial o enfermeiro, tenha várias estratégias para tomada de 

decisão no tratamento de lesões (FERREIRA et al., 2013).  

Segundo o mesmo autor, o enfermeiro além de orientar e supervisionar a equipe de 

enfermagem na execução do curativo; é necessário que o mesmo perceba que essas 

competências são intrínsecas ao seu cotidiano, bem como é relevante que este profissional 

reconheça a necessidade do trabalho em equipe interdisciplinar, principalmente com os 

profissionais: médicos, nutricionistas, psicólogos e fisioterapeutas em busca de um cuidar 

integral e personalizado. 

Diante disso é possível identificar, que a equipe interdisciplinar em sua prática clínica, 

tem que procurar saber os recursos disponíveis diante das diversidades para o tratamento de 

feridas no seu serviço, ou procurar solicitar junto ao setor responsável pela compra, desde 

coberturas convencionais há coberturas mais sofisticadas, bem como opções terapêuticas 

usando recursos ou terapias tecnológicas, tais como: ultrassom, laser terapia, câmera 

hiperbárica, terapia por pressão negativa e a ozonioterapia, sendo esta última, uma das 

alternativas coadjuvante pouco discutida e conhecida pelos profissionais de saúde (MORAIS; 

OLIVEIRA; SOARES, 2008). 

O ozônio é um gás com infinitas aplicações, nos mais diversos campos de atividade 

humana. É um gás presente na estratosfera, permitindo que esta camada protetora de ozônio 

haja como um filtro da energia ultravioleta (UV). O ozônio (O3) é um gás bastante reativo e 

altamente instável, ou seja, logo se recompõe a oxigênio (O2). É um dos oxidantes naturais mais 

potentes e é também um poderoso germicida (ABOZ, 2016). 

A ozonioterapia é um método minimamente invasivo, que se mostra capaz de oferecer 

analgesia na maioria dos casos e se associa a raros relatos de complicações. A utilização do 

ozônio no tratamento de infecções é documentada desde o século XIX (OLIVEIRA, 2012). 

 Nas últimas quatro décadas, a ozonioterapia tem sido estudada cientificamente como 

uma alternativa no tratamento de muitas doenças agudas e crônicas como neuropatias diabética, 

artrite, osteoartrose, queimaduras, contusões musculares, tendinites, bursites, por serem capazes 

de intervir no equilíbrio de óxido – redução. A aplicação nestes casos da terapia, não tem relatos 

de efeitos adversos descritos, por isso à mistura gasosa de oxigênio e ozônio foi muito bem 
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aceita e podem ser aplicadas de várias maneiras: retal, intramuscular, tópico, oral (AMARAL; 

MEDEIROS; PARADA, 2013).  

Os tratamentos com uso de ozônio são rápidos, eficazes e econômicos, quando 

comprados aos custos hospitalares decorrentes de tratamentos extensivos hospitalares, mesmo 

consistindo em várias sessões que variam em quantidade e duração e condição da lesão de cada 

paciente (DUANY et al., 2010). 

Diante disso este estudo justifica-se pela necessidade de discutir sobre a temática, já que 

existe uma deficiência de publicação e conhecimento por parte dos profissionais de saúde. Por 

isso, se faz relevante reconhecer que se trata de um interesse não apenas acadêmico, mas social 

e de gestão, pois a partir do uso dessa tecnologia na prática clínica, podem-se reduzir gastos 

que oneram os serviços de saúde pública, evitando-se internações prolongadas para os 

tratamentos de lesões, favorecendo usuários, gestores e todos os cidadãos que sustentam o 

Sistema Único de Saúde (SUS) no país. 

Assim, o objetivo geral deste estudo é discutir o uso da ozonioterapia no tratamento das 

lesões, tendo como objetivos específicos: conhecer os aspectos históricos; descrever conceitos 

e aplicabilidade da ozonioterapia, e conhecer o uso da ozonioterapia nas práxis da enfermagem 

científica. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Foi realizado um estudo descritivo, de caráter exploratório utilizando a metodologia de 

revisão de literatura. Realizou-se inicialmente um levantamento bibliográfico dos dados do 

estudo, foram utilizadas busca na Bireme, Scientific Eletronic Libray Online (SCIELO), 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências (LILACS), com as seguintes palavras-

chave: ozonioterapia, ozônio e feridas.  

Para complementação do referencial teórico foram realizadas pesquisas em referência 

pertinente ao tema proposto através de pareceres e portarias do COFEN. 

A busca eletrônica e seleção dos artigos aconteceram durante os meses de janeiro a 

agosto de 2016, onde após a escolha das palavras-chave, foi realizado um cruzamento com o 

booleano AND da seguinte forma: “ozônio” AND “feridas” e “ozonioterpia” AND “feridas” 

nas bases de dados SCIELO, LILACS e busca na, respectivamente, descritos no quadro abaixo. 
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BASES DE 

DADOS 

 

 

CRUZAMENTO 

 

 

AMONSTRA 

IDENTIFICADA 

 

 

EXCLUÍDOS 

 

 

AMOSTRA 

 

SCIELO 

Ozônio AND Feridas 02 00 02 

Ozonioterapia AND 

Feridas 

46 45 01 

 

LILACS 

Ozônio AND Feridas 02 01 01 

Ozonioterapia AND 

Feridas 

04 02 02 

 

BIREME 

Ozônio AND Feridas 01 00 01 

Ozonioterapia AND 

Feridas 

141 138 03 

TOTAL  196 186 10 

QUADRO DESCRIÇÃO DA SELEÇÃO DOS ESTUDOS INCLUIDOS NA REVISÃO LITERATURA. 

Para seleção dos trabalhos, buscamos artigos publicados, nos índices dos periódicos 

pelos títulos e palavra chave que remetessem ao tema “Ozonioterapia”, sendo consultado um 

total de 196 artigos. Posteriormente, partiu-se para a leitura dos títulos, resumos e, 

posteriormente, para uma leitura na íntegra dos trabalhos que se enquadravam no tema 

proposto. 

Os limites de refinamento das publicações indexadas encontradas foram a inclusão dos 

artigos completos, no idioma ou traduzidos em português, publicados no período do estudo, 

sendo excluídos artigos que não retratavam os objetivos do estudo. 

O estudo foi constituído de uma amostra de 10 artigos publicados pela Enfermagem, 

Medicina, Odontologia, selecionada e identificada, buscando-se enfatizar a atuação da 

enfermagem. 

Assim, a construção da fundamentação teórica foi elaborada baseada nos seguintes 

títulos: ozonioterapia: um breve histórico; ozonioterapia: conceitos e aplicabilidade no 

tratamento de lesões e uso da ozonioterapia nas práxis da enfermagem científica, visando 

responder o objetivo do estudo. 

 

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
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3.1 OZONIOTERAPIA: Um Breve Histórico  

 

O ozônio foi descoberto pelo químico alemão Cristian Friedrick Schönbein, em 1834, 

ele percebeu que, ao liberar a descarga elétrica sobre a água, era produzido um odor diferente. 

Foi descrito como uma substância oxidante e também desinfetante (OLIVEIRA, 2012).  

Historicamente, o primeiro registro bibliográfico do uso do ozônio na medicina, ocorreu 

entre 1915 e 1918, na Alemanha. Inicialmente o tratamento era utilizado para combater a ação 

de bactérias e germes na pele humana, em um período que coincidiu com a Primeira Guerra 

Mundial, médicos alemães e ingleses utilizaram o ozônio para o tratamento de feridas em 

soldados. A descoberta das propriedades antibacterianas do ozônio permitiu aos 

pesquisadores aprofundar o conhecimento de seus benefícios (AGUIAR et al., 2010). 

 Segundo (AGUIAR et al., 2010) o que então era desconhecido tornou o uso do ozônio 

uma terapia curativa em diferentes campos da saúde. Isso é importante para notar que estas 

várias ações biológicas, ocorrer após ativação do ozônio através das células imunes do corpo 

que produzem os mensageiros especiais chamados citoquinas (mediadores importantes como 

interferon e interleucinas). Estes informam outras células imunes, provocando uma cadeia de 

mudanças positivas no sistema imunes, que se torna mais capaz de resistir a doenças, obtendo 

resultados terapêuticos quando o ozônio é aplicado em doses apropriadas e uma forma 

inofensiva para o corpo. 

É uma variedade alotrópica de oxigênio com o maior poder antioxidante, que lhe 

proporciona propriedades bactericidas e fungicidas, torna útil no local do tratamento de lesões 

ou feridas infectadas; este gás é obtido a partir de oxigênio puro por choque elétrico silencioso 

e são atingidas concentrações entre 0,05-5%, em volume, com uma meia - vida de 45 min a 20 

° C (DUARTE et al., 2014). 

  Tem uso industrial como um precursor para a síntese de alguns compostos orgânicos, 

mas principalmente, como um desinfetante, também conhecida pelo seu papel importante na 

atmosfera, que elimina odores, bactérias, vírus, fungos, parasitas e outros microrganismos 

presentes no ar que causam a doença, que é usado para a purificação de água e desinfecção. 

(MATOS et al., 2014). 

O modo de aplicação pode variar com a condição a ser tratada; a concentração determina 

o tipo de efeito biológico produzido (MATOS, et al., 2014). O oxigênio tem dois alótropos, 
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formando duas substâncias simples: o gás oxigênio (O2) e o gás ozônio (O3), que é conhecido 

por seu papel no equilíbrio ecológico da terra. O ozônio absorve a maior parte da radiação 

ultravioleta do sol, impedindo-os de atingir a Terra de superfície diretamente (GUTIÉRREZ   et 

al., 2009). 

 

3.2 OZONIOTERAPIA: Conceitos e Aplicabilidade no Tratamento de Lesões 

  

A pele, o maior órgão do ser humano, está sujeita a sofrer qualquer tipo de agressão que 

poderá prejudicar o funcionamento do corpo, como exemplo as lesões (MORAIS et.al., 2008).  

Quando falamos em lesão ou ferida, referimo-nos a algo que ultrapassa a simples 

definição da perda da solução de continuidade da pele, como uma grande barreira, nos protege 

contra microrganismos infecciosos e traumas; sintetiza a vitamina D pela exposição aos raios 

ultravioletas; colabora em nossa adaptação ao meio ambiente através das terminações nervosas 

especializadas que possui para o tato, temperatura e pressão (ERHART, 1992; CANDIDO, 

2001; JORGE et.al., 2003). 

No Brasil, as feridas acometem a população de forma geral, independente de sexo, idade 

ou etnia, determinando um alto índice de pessoas com alterações na integridade da pele, 

constituindo assim, um sério problema de saúde pública. Porém não há dados estatísticos que 

comprovem este fato, devido a escassez dos registros de atendimento. Contudo, o surgimento 

de feridas onera os gastos públicos e prejudica a qualidade de vida da população (MORAIS; 

OLIVEIRA; SOARES, 2008). 

Atualmente é necessário procurar algumas terapias alternativas que ajudem a melhorar 

a qualidade de vida desses pacientes portadores de feridas. Em resposta a este fenômeno, o 

tratamento de ozônio, tem se mostrado útil, e possui propriedades benéficas (CALUNGA et al., 

2007). 

São vários os processos de obtenção do ozônio, porém o mais amplamente utilizado é o 

método de descarga por efeito corona. Através de tal método, o ozônio é gerado a partir da 

passagem de oxigênio medicinal puro entre eletrodos submetidos a uma corrente elétrica de 

aproximadamente 10.000 (Volts). Os sistemas de ozonização desse permitem a produção de 

ozônio de 3 diferentes níveis. Os tubos usados no sistema são compostos de polietileno ou 

silicone, matérias estes que são inertes a ação química do ozônio (KUNZ et al., 1999).  
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A ozonioterapia é uma modalidade de tratamento considerada não tóxica, que consiste 

no uso do ozônio como princípio ativo, na forma de gás ou veiculada em água ou óleo, 

atualmente a ozonioterapia é bastante utilizada em países como Alemanha, Cuba, Espanha, 

Itália e Suíça. Topicamente, o ozônio pode ser usado na forma de gás, veiculada em água e 

óleo. Seu alto poder oxidante confere grande ação microbicida (bactérias, vírus e fungos). Em 

pequena concentração, é indutor de neovascularização e proliferação tecidual (CANDIDO, 

2001; MACEDO; CARDOSO, 2005). 

O ozônio é a forma triatômica do oxigênio; apresenta-se como um gás incolor e de odor 

pungente, sendo altamente oxidante quando comparada in situ. Seu potencial de oxigenação 

(Volts) é de 2,07, este o faz altamente oxidante em comparação com outros agentes, conferindo-

lhe a propriedade de reagir com inúmeros e variados compostos orgânicos e inorgânicos, 

devendo ser gerado, conforme figura 1 (ANEXO) – gerador de ozônio (KUNZ et al., 1999). 

As formas de uso da ozonioterapia são: óleo ozonizado, creme ozonizado, água 

ozonizada e gás ozônio em bags. 

Hoje existem alguns fabricantes de geradores de ozônio, provenientes de diversos 

países, que estão regulamentados/credenciados pela Agência de Vigilância Sanitária. Tais 

geradores podem ozonizar óleo, além da água. O óleo de girassol possui grande quantidade de 

ácidos graxos insaturados e o ozônio reage basicamente com as ligações duplas de carbono 

presentes em tais ácidos. O óleo ozonizado pode ser obtido através do borbulhamento do gás 

no óleo em um recipiente resfriado, assim como também pode ser obtida a água ozonizada 

(BULIES, 2005; OLIVEIRA, 2007).  

O óleo ozonizado, possivelmente por sua ação tóxica sobre proteínas de membranas 

bacterianas, tem se mostrado eficiente bactericida em feridas infectadas. A ozonioterapia tópica 

através de “bags” geralmente é fácil quando a ferida se encontra em membros inferiores e, neste 

caso, o membro é envolto com um saco plástico sendo que dentro do mesmo o gás ozônio é 

liberado, conforme figura 2 (ANEXO) - (OLIVEIRA, 2007). 

A água ozonizada, conforme figura 3 (ANEXO), pode ser utilizada diretamente na 

ferida, sendo indicada para tratamento de infecções locais, úlceras, micoses, herpes, 

queimaduras, lavagem de cavidade no intra-operatório, além de ter ação desinfetante e auxiliar 

no alivio de dor na ação anti-inflamatória (BULIES, 2005; OLIVEIRA, 2007). 
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Estudos de (SIQUEIRA et al., 2000; VELANO et al., 2001; MACEDO; CARDOSO, 

2005)  demonstram que a água ozonizada como um meio bactericida efetivo, o gás ozônio como 

indutor de neovascularização e proliferação tecidual e a eficácia da atividade antibacteriana do 

óleo ozonizado nos levam a observar quão importante é o conhecimento por parte dos 

profissionais da saúde sobre o ozônio no tratamento de feridas, visto que até o momento poucas 

pesquisas contribuem com dados e resultados altamente relevantes sobre o assunto. 

A Associação Brasileira de Ozonioterapia (ABOZ, 2016) relata que a ozonioterapia vem 

sendo utilizada em várias patologias de forma isolada ou complementar, com resultados 

satisfatórios. De acordo com a mesma associação, o gás ozônio possui propriedades 

bactericidas, fungicidas e virostáticas, sendo largamente utilizado para tratamento de feridas 

infectadas, assim como doenças causadas por vírus e bactérias sejam na forma de óleo, água, 

gás ou bags. 

 

3.3 USO DA OZONIOTERAPIA NA PRÁXIS DA ENFERMAGEM CIENTÍFICA 

 

No cotidiano da Enfermagem coexistem duas dimensões: a do conhecimento/saber e a 

das práxis, que diz respeito ao fazer que envolve todo o processo de cuidar em enfermagem. É 

em nossas práxis que percebemos que o saber é um dos elementos que utilizamos no exercício 

da profissão de Enfermagem, e este saber possibilita o fazer na perspectiva da ação por meio 

da competência, habilidade, persistência, paciência e disponibilidade para agir consciente e 

intuitivamente (VALE; PAGLIUCA; QUIRINO, 2009). 

Sabe-se que o profissional de enfermagem possui um papel fundamental no que se refere 

ao cuidado holístico do paciente, como também desempenha um trabalho de extrema relevância 

no tratamento de feridas, uma vez que tem maior contato com o mesmo, acompanha a evolução 

da lesão, orienta e executa o curativo, bem como detém maior domínio desta técnica, em virtude 

de ter na sua formação componentes curriculares voltados para esta prática e da equipe de 

enfermagem desenvolvê-la como uma de suas atribuições (MORAIS; OLIVEIRA; SOARES, 

2008). 

Para que o enfermeiro tenha embasamento para decidir sobre as condutas a serem 

tomadas, visando a cicatrização da ferida e recuperação do paciente, é preciso que ele se 

mantenha atualizado sobre as diferentes tecnologias disponíveis no mercado para o tratamento 
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de feridas, e mais do que isso, que saiba empregá-las de modo adequado, pois de nada adianta 

fazer uso de uma tecnologia se está não for a mais recomendada para um determinado tipo de 

ferida, pois deste modo, ao invés de trata pode piorar a sua condição (OLIVEIRA, 2007).  

Dessa forma, será possível projetar um caminho clínico, pelo qual o profissional de 

enfermagem acompanhará a evolução das diversas etapas do tratamento da ferida, como 

também realizará um planejamento de tratamento adequado, através de métodos terapêuticos 

que poderão ser aplicados juntamente com uma equipe multidisciplinar que, por sua vez, 

utilizará procedimentos e materiais, com a finalidade de levar a cicatrização da ferida sem 

complicações, com a restauração das funções e prevenção das sequelas (MORAIS; OLIVEIRA; 

SOARES, 2008). 

Considerando esta realidade, a busca de recursos e produtos que ofereçam melhor custo-

benefício, tem sido uma busca incessante dos profissionais de saúde, principalmente da 

enfermagem, por ser essa uma das áreas de atuação dos enfermeiros.  Tendo isso em vista, é 

necessário que o profissional enfermeiro tenha conhecimento sobre o uso da ozonioterapia, 

como um tipo de tratamento de feridas de baixo custo de investimento e manutenção, além de 

fácil aplicação (OLIVEIRA, 2007).  

A ozonioterapia é uma estratégia usada pela equipe de enfermagem no tratamento de 

lesões, no entanto, necessita de prescrição e acompanhamento médico, bem como de 

monitorização e avaliação periódica do enfermeiro. Diante disso, fica claro a importância do 

conhecimento amplo sobre a técnica, visto que é o enfermeiro o responsável pela aplicação, 

monitorização e avaliação, baseado nos princípios éticos e legais da legislação que rege a 

profissão, Lei 7.498 de 25/06/1986 e do decreto 94.406 de 1987. 

 A câmara Técnica de Atenção à Saúde do Conselho Federal de Enfermagem emitiu o 

parecer nº 23/2015/CTAS/COFEN (Conselho Federal de Enfermagem), datado de 16 de 

outubro de 2015, que se fundamenta em ampla análise de referencial teórico sobre o tema, com 

vistas a apresentar os inúmeros usos dados ao ozônio medicinal e sua técnica chamada de 

Ozonioterapia pelo enfermeiro no tratamento de lesões. 

Vale ressaltar ainda que existe um processo administrativo COFEN Nº 388/2015, que 

diante do consubstanciado material apresentado pela Câmara Técnica de Atenção à Saúde, o 

qual apoiou a elaboração de notável parecer técnico, não apontou problemas à saúde pública 

envolvendo a utilização do ozônio medicinal, através da técnica chamada de Ozonioterapia 
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reafirmando a necessidade de autonomia da aplicabilidade da terapia pelo enfermeiro no 

tratamento de feridas. 

 

4 DISCUSSÃO  

 

Após análise dos artigos revisado neste estudo, consideramos que o ozônio é um gás 

que há 100 anos tem sido utilizado rotineiramente como modalidade terapêutica alternativa em 

diversas enfermidades, apresentando propriedades: viricida, fungicida e bactericida, pois 

provoca a oxidação da membrana celular e componentes citoplasmáticos, causando a morte dos 

microrganismos. 

Embora as evidências científicas apontem para os benefícios desta terapia, é 

extremamente importante que a equipe de saúde conheça a terapia, para assim aplica-la de 

forma segura e eficaz. Pois a partir de seu uso poderá se evidenciar na prática clínica subsídios 

baseados em evidências os benefícios da terapia no que se concerne a menor tempo de 

internação, redução do tempo de cicatrização e diminuição de uso de insumos e gastos públicos. 

Vale ressaltar que o profissional enfermeiro juntamente com os Conselhos Regionais e 

Federal de Enfermagem, vem lutando historicamente não só pela aplicabilidade da técnica, 

monitorização e avaliação, mas pela prescrição, já que este profissional é o que avalia e 

acompanha desde o início do processo.   

Corroborando com essa ideia, Oliveira (2007) relata que a aplicação clínica de ozônio é 

muito promissora devido ao seu baixo custo de investimento, alta eficácia e manutenção quando 

comparada com o uso de outras tecnologias como terapia por pressão negativa e oxigenoterapia 

hiperbárica (OHB), além da facilidade de aplicação e dos resultados benéficos, podendo 

constituir uma ótima opção de tratamento para pacientes portadores de feridas, bem como para 

outras indicações encontradas na literatura, podendo desta forma ser ampliada para um uso 

terapêutico nas práticas de prescrição do enfermeiro. 

Por se tratar de uma terapia complementar, segundo relatos da literatura, tem auxiliado 

em muitos tratamentos, promovendo a cicatrização de feridas extensas e proporcionando 

melhor qualidade de vida aos pacientes, devido à melhora da oxigenação tecidual. 

Dessa maneira, podem ser tratadas pela ozonioterapia as patologias de origem 

inflamatória, infecciosa e isquêmica. Por sua habilidade de estimular a circulação. O ozônio 
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medicinal pode ser indicado para o tratamento de: diversas doenças e condições do paciente 

idoso, doenças causadas por vírus, tais como hepatites, herpes simples e herpes zoster, feridas 

infectadas quaisquer, inflamadas, de difícil cicatrização, como úlceras nas pernas, de origem 

vascular, arterial ou venosas (varizes), úlceras por insuficiência arterial, úlcera diabética, risco 

de gangrena, colites e outras inflamações intestinais crônicas, queimaduras, hérnia de disco, 

protrusão discal, dores lombares, dores articulares decorrentes de doenças inflamatórias 

crônicas, imunoativação geral, como terapia complementar para vários tipos de câncer. 

Existem algumas contraindicações para a realização da ozonioterapia.  A principal 

contraindicação é a deficiência da enzima Glicose-6-Fosfato Desidrogenase (G6PD), conhecida 

como favismo, em função do risco de hemólise, bem como é contraindicada em casos de 

hipertireoidismo descompensado, diabetes mellitus descompensado, hipertensão arterial severa 

descompensada e anemia grave, pois é necessário que a estabilização clínica dessas situações 

sejam realizadas previamente à aplicação da ozonioterapia. 

Embora apresente vários benefícios, é importante que o profissional enfermeiro tenha 

conhecimento amplo de feridas para uma tomada de decisão a cerca da terapia, como tipos de 

feridas, classificações, processo cicatricial, tipos de necrose, formas de desbridamento, 

avaliação e documentação das lesões em prontuário clínico e convencional, seguindo todo o 

rigor preconizado nas Resoluções do COFEN – Conselho Federal de Enfermagem. 

É importante saber que doses excessivas de ozônio podem causar danos aos pacientes e 

doses baixas podem ser ineficientes, por isso, é recomendável que somente um profissional 

capacitado poderá indicar a dosagem e via de aplicação correta. Como o ozônio é um gás 

altamente instável e logo se recompõe a oxigênio, o gás deve ser gerado no local do uso, com 

equipamentos específicos, que produzem a mistura oxigênio-ozônio em concentrações 

específicas e precisas. 

Dentre as diversas Resoluções do COFEN, podemos destacar três, primeira, a Resolução 

159/1993 (Consulta de Enfermagem) que busca identificar os fenômenos de enfermagem 

através dos sinais e sintomas durante a anamnese e exame físico, segunda, a Resolução 

358/2009 (Sistematização da Assistência de Enfermagem aplicada através do Processo de 

Enfermagem) que visa avaliar e traçar condutas personalizadas para cada necessidade do 

paciente e por último a Resolução 429/2012 (Registros de Enfermagem em Prontuário Clínico 

Convencional e Eletrônico), onde enfatiza-se a necessidade de seguir os princípios dos aspectos 
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legais e éticos, evitando-se as infracções disciplinares e éticas, bem como negligência, 

imprudência e imperícia, documentando-se toda a assistência de enfermagem prestada. 

O profissional de enfermagem está diretamente relacionado ao tratamento de feridas, 

seja em serviços de atenção primária, secundária ou terciária, devendo dessa forma resgatar a 

responsabilidade de manter a observação intensiva com relação aos fatores locais, sistêmicos e 

externos que condicionam o surgimento da ferida ou interfiram no processo de cicatrização.  

Para tanto, é necessária uma visão clínica que relacione alguns pontos importantes que 

influenciam neste processo, aspectos nutricionais, infecciosos, medicamentosos e, sobretudo, o 

rigor e a qualidade do cuidado educativo. Vale salientar, ainda, a importância da associação dos 

curativos que serão utilizados a partir da sistematização do tratamento e de acordo com os 

aspectos e evolução da ferida, pensando-se sempre no tratamento em equipe interdisciplinar, 

visando um tratamento holístico. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerou-se que ozonioterapia tem se mostrado eficiente no tratamento de feridas 

extensas e de difícil cicatrização, em processos isquêmicos, alérgicos e outros; apresenta 

atuação na desinfecção, no qual ainda há campo para ser esclarecido. Trata-se de terapia que 

tem promovido a atenção de pesquisadores em diversos países, por apresentar-se como 

alternativa de baixo custo e bons resultados. Por se tratar de uma terapia complementar, segundo 

relatos da literatura, tem auxiliado em muitos tratamentos, promovendo a cicatrização de feridas 

extensas e proporcionando melhor qualidade de vida aos pacientes, devido à melhora da 

oxigenação tecidual, imunomodulação, e propriedades antibacterianas e antifúngicas. 

A ozonioterapia é uma técnica de prescrição médica, mas de aplicabilidade, 

acompanhamento e avaliação do enfermeiro, por isso, o profissional de enfermagem deve estar 

sempre qualificado antes do uso da mesma, para uma tomada de decisão e acompanhamento 

amplo no processo cicatricial, visando identificar efeitos adversos a técnica, quando a mesma 

deverá ser associada ou mesmo retirada de uso, já que não existe muitas publicações sobre a 

temática. 
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Portanto, no Brasil, a utilização terapêutica do ozônio ainda é muito reduzida e existem 

poucas informações sobre seu uso no tratamento de feridas, no entanto, evidencias existentes 

descrevem sobre seus benefícios, quando comparados com outras técnicas. 

 Vale ressaltar, a importância de novos estudos que visem ampliar a Assistência de 

Enfermagem com uso desta técnica, mostrando experiências exitosas, efeitos adversos e 

contraindicações, visto a deficiência de produções sobre a terapia de ozonioterapia, favorecendo 

assim o uso habitual e seguro. 
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ANEXOS 

 

Figura 1- Gerador de Ozônio  

 

Fonte- - http://www.inicepg.univap.br/ 2008, acesso: 15 de julho de 2016. 

Figura 2- Aplicação tópica de gás ozônio através de bags 

 

Fonte- - http://www.inicepg.univap.br/ 2008, acesso: 15 de julho de 2016. 

Figura 3- Gerador de Ozônio -  ozonizando água. 

 

Fonte-  http://www.inicepg.univap.br/ 2008, acesso: 15 de julho de 2016. 


