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RESUMO
A celulose bacteriana, devido a biocompatibilidade e capacidade de manter o ambiente úmido 

em feridas, tem sido estudada como alternativa para curativos, e quando associada aos hidrogéis 
de alginato, auxilia ainda no desbridamento destas. Avaliou-se a cicatrização de feridas cutâneas 
tratadas com pomada de hidrogel de celulose bacteriana com alginato (GCBA), comparando os 
achados clínicos e histopatológicos com feridas tratadas com ringer com lactato (GC). 
Utilizando-se cinco equinos saudáveis, foram realizadas feridas (3 x 3 cm), duas de cada lado da 
região lombar, distantes 7 cm, incluindo pele e subcutâneo (Figura 1), sendo que um lado foi 
realizada avaliação clínica e outro histopatológica, aleatoriamente. 

As avaliações macro e microscópicas ocorreram nos dias 0, 3, 7, 14 e 21, e os curativos 
diariamente. Na avaliação clínica notou-se que ambos os grupos apresentaram preenchimento 
da ferida por tecido de granulação no 14º dia e epitelização no 21º dia (Figura 2). No GC 
observou-se menores médias de área e maiores taxas de contração até o 7º dia e no GCBA 
foram observados nos dias 14 e 21 (Figura 3). No GCBA observou-se a formação de uma 
película protegendo o exsudato, mantendo o leito da ferida úmido, o que permite a absorção de 
exsudatos no período inflamatório. Na avaliação histopatológica o GC apresentou 
neovascularização e fibroplasia superior ao observado no GCBA até o 14º dia, mas no 21° dia, o 
GCBA apresentou intensa neovascularização comparado ao GC. Não foram observadas 
diferenças estatísticas nos grupos estudados. Diante dos resultados, conclui-se que a pomada 
promove intensa neovascularização e bom aspecto cicatricial.

Figura 1: Tratamentos das feridas onde se observa o grupo controle (GC) e o grupo hidrogel de celulose 
bacteriana com alginato (GCBA), respectivamente, em região lombar de equino.

Figura 2: Imagens fotográficas da região lombar de equino, 
evidenciando o grupo controle e o grupo hidrogel de 
celulose bacteriana com alginato, nos dias 0 (D0), 03 (D3), 
07 (D7), 14 (D14) e 21 (D21). 

Figura 3: Média das áreas das feridas da região lombar de 
equinos do grupo controle (GC) e tratados com 
hidrogel de celulose bacteriana com alginato 
(GCBA), nos dias 0 (D0), 03 (D3), 07 (D7), 14 (D14) 
e 21 (D21). 


