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Resumo: A cicatrização de feridas envolve uma série de eventos celulares e moleculares que interagem
para que ocorra a reconstituição do tecido lesionado. Este trabalho teve como objetivo avaliar o processo
de reparação cicatricial em animais com feridas cutâneas induzidas experimentalmente, utilizando-se
diferentes tipos de água de beber (Grupo 1: água mineral, Grupo 2: água magnetizada e Grupo 3: água de
coco). Foram utilizados 15 coelhos machos da raça Nova Zelândia Branca, adultos, submetidos a um
processo cirúrgico de indução de ferida cutânea. Os animais foram avaliados clinicamente, diariamente,
aferindo-se a temperatura retal e realizando-se a inspeção visual das lesões. O tempo de cicatrização foi
determinado no momento em que toda área lesionada estivesse substituída por tecido cicatricial e o
tempo de epitelização quando todo o tecido já havia se regenerado. Os valores médios de temperatura
corpórea dos animais dos três grupos se mantiveram dentro dos padrões de normalidade para coelhos.
Em todos os animais as feridas não apresentaram edema, halo eritematoso ou sinal de infecção. Os
animais dos Grupos 2 e 3 tiveram suas feridas cicatrizando mais rapidamente. O Grupo 1, em
comparação aos Grupos 2 e 3, apresentou maior tempo de cicatrização e de epitelização.
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Introdução
O sistema tegumentar, do latim integumentum (cobertura), é composto da pele e de várias
estruturas acessórias que cobrem e protegem a superfície externa do corpo, como um manto de
revestimento do organismo, que isola os componentes orgânicos do ambiente externo (CORMACK,
2003), sendo uma ferida é a interrupção da continuidade de um tecido epitelial, em maior ou em menor
extensão. Esta pode ser causada por qualquer tipo de trauma físico, químico, mecânico ou por uma
afecção clínica que aciona as frentes de defesa orgânica para o contra ataque (BORGES, 2001).
O tratamento das feridas vem evoluindo com o passar do tempo. Ao longo da história percebe-se
que o tratamento de feridas vem-se modificando de acordo com os conhecimentos adquiridos em cada
época (NOVATO e CARVALHO, 2000).
Nesse contexto, este trabalho teve por objetivo avaliar o processo de reparação cicatricial em
animais tratados experimentalmente com água de indução magnética e água de coco, visando entender se
esse processo terapêutico influencia no processo de reparação cicatricial de feridas.
Material e Métodos
Foram utilizados 15 coelhos machos, da raça Nova Zelândia Branca (Oryctolagus cuniculus),
acima de 60 dias de idade, pesando em torno de três quilos, os quais foram obtidos do setor de
cunicultura da UEP ZOO I - IFNMG - Campus Salinas. Os animais foram divididos em três grupos
experimentais com cinco animais cada, alojados em gaiolas individuais, teladas e higienizadas
diariamente. Durante todo o experimento eles receberam água ad libitum, 200 gramas diárias de ração
comercial com formulação nutricional adequada para a espécie.
Para o preparo das feridas, os animais foram previamente sedados com administração
intramuscular de 0,3 mL de acepromazina 1% (0,1mg/kg) e tricotomizados na região dorso-lombar
paravertebral. Foi realizada uma anestesia local com administração de 0,1 mL de lidocaína 1% (1mg/kg)
sem vasoconstritor, no tecido subcutâneo sob o local a ser incisionado. Com auxilio de um bisturi
circular de 6mm foram realizados quatro pontos de feridas cirúrgicas.
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O tratamento dos animais seguiu a seguinte distribuição dos grupos:
• Grupo 1: os animais que receberam água mineral ad libitum;
• Grupo 2: os animais que receberam água mineral de indução magnética ad libitum;
• Grupo 3: os animais que receberam água de coco in natura no bebedouro ad libitum.
Todos os animais tiveram suas feridas tratadas com pomada antibiótica a base de triancinolona
acetonida (1 mg), sulfato de neomicina (2,5 mg), gramicidina (0,25 mg) e nistatina (100.000 UI).
Os animais foram avaliados clinicamente, diariamente, aferindo-se a temperatura retal e
realizando-se a inspeção visual das lesões, as quais foram fotografadas com câmera digital com resolução
de 6 megapixels.
A variável tempo de cicatrização foi determinada no momento em que toda área lesionada foi
substituída por tecido cicatricial e o tempo de epitelização quando todo o tecido já havia se regenerado.
Para cada animal foram obtidas as médias dos valores encontrados e a partir das médias das variáveis
foram construídas as médias dos grupos. Para se avaliar os resultados foi realizada análise de variância
(ANOVA) e posterior comparação das médias pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade.
Todos os procedimentos invasivos foram realizados por Médico Veterinário (CRMV-MG 9393) e
o trabalho seguiu as resoluções do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) e do Colégio
Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA), sendo submetido à aprovação pela Comissão de Ética
do Departamento de Veterinária da Universidade Federal de Viçosa (DVT/UFV).
Resultados e Discussão
Os valores médios de temperatura corpórea dos animais dos três grupos se mantiveram dentro
dos padrões de normalidade para coelhos, segundo PAIVA (2007), sem diferença significativa entre eles.
Esses valores estão descritos na Tabela 1.
Tabela 1 Média dos valores de temperatura corpórea dos animais dos diferentes grupos experimentais,
nas primeiras 96 horas.
0 hora
6h
12h
24h
48h
72h
96h
Grupo 1*
37,4
36,2
37,9
38,7
38,0
38,7
38,2
Grupo 2
39,4
37,2
37,3
38,3
37,9
37,7
37,7
Grupo 3
39,2
37,4
37,2
38,7
38,0
38,2
38,2
* Valores da Média do Grupo.

As temperaturas corporais se mantendo dentro dos padrões de normalidade indicam que os
animais não cursaram com infecção clínica das feridas, não havendo episódio de hipertermia.
Em todos os animais, dos três grupos experimentais, as feridas não apresentaram edema, halo
eritematoso ou sinal de infecção. Na Tabela 2 estão os valores médios do tempo de cicatrização e de
epitelização das feridas cutâneas dos animais.
Tabela 2 Tempo médio de cicatrização e de epitelização das feridas cutâneas dos animais.
Tempo de Cicatrização
Tempo de Epitelização
Grupo 1*
20 dias
29 dias
Grupo 2
13 dias
17 dias
Grupo 3
15 dias
17 dias
*Valores da Média do Grupo.

Os animais tratados com água de coco e água magnetizada tiveram suas feridas cicatrizando
mais rapidamente. O Grupo 1, em comparação aos Grupos 2 e 3 apresentou maior tempo de cicatrização
e de epitelização.
O Grupo 2 apresentou o menor tempo de cicatrização e de epitelização, isso pode ser entendido
por meios dos estudos que sugerem a interação da água magnetizada com os tecidos animais. ALFONSO
INSUA et al. (2009) destacam que o consumo de água com tratamento magnético pode repercutir
favoravelmente sobre os mecanismos de defesa da saúde e também dos parâmetros produtivos dos
animais.
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Com relação ao Grupo 3, pode-se sugerir que a água de coco proporcionou uma melhor
reparação cicatricial. MAGALHÃES (2007) utilizou água de coco liofilizada, em diferentes formas de
apresentação para o tratamento tópico de feridas cutâneas e observou que ouve um aumento significante
na deposição de colágeno no processo cicatricial por segunda intenção, o que influenciou positivamente
o processo cicatricial no modelo experimental. Porém, não há estudos sobre essa ação por meio da via
oral.
Na Figura 1, pode-ser observar as características das férias no décimo quinto dia após indução
das mesmas. O Grupo 1 ainda apresenta ferida aberta. O Grupo 2 está cicatrizada e o Grupo 3 em
processo de cicatrização.

Figura 1 Feridas cutâneas aos 15 dias.; grupo 1 ferida aberta; grupo 2 ferida cicatrizada; grupo 3 ferida em fase de cicatrização.

Conclusões
Os valores médios de temperatura corpórea dos animais dos três grupos se mantiveram dentro
dos padrões de normalidade para coelhos, sendo que nenhum deles apresentou sinais de infecção das
feridas.
Os animais tratados com água magnetizada apresentaram o menor tempo de cicatrização e de
epitelização. Os animais que receberam água mineral apresentaram o maior tempo de cicatrização e de
epitelização.
Os animais tratados com água de coco e água magnetizada tiveram suas feridas cicatrizando
mais rapidamente, o que demonstra a influência dessa águas no processo de reparação tecidual.
Por este trabalho ser pioneiro em tratar sobre o consumo de diferentes tipos de água de beber
(água mineral, água magnetizada e água de coco) em animais com feridas induzidas, mais estudos são
necessários para se entender a influência dos tipos de água no processo de reparação cicatricial.
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