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Introdução
No final da década de 70, quando a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) assumiu 
a responsabilidade do programa “Saúde para 
todos no ano 2000”, estimulou-se a utilização 
dos recursos alternativos da medicina popular, 
fundamentado, em grande parte, no uso de 
plantas medicinais. No Brasil, especialmente no 
Nordeste, a repercussão foi imediata; primeiro 
por uma assistência farmacêutica nacional 
carente e, segundo, por uma tradição de nossa 
cultura popular em usar, cada vez mais, 
produtos medicinais de origem vegetal. 
Somando-se ao quadro o fator econômico, pois 
se estima que apenas 23% da população têm 
acesso aos medicamentos industrializados [1].

Apesar do avanço da tecnologia, que 
diariamente cria novos compostos e substâncias 
sintéticas com poderes medicinais, mais de 40% 
de toda a matéria-prima dos remédios 
encontrados hoje nas farmácias continua sendo 
de origem vegetal [2].

A cicatrização das feridas é um 
fenômeno fisiológico que se inicia a partir da 
perda de integridade da pele, gerando uma 
solução de continuidade que atinge os planos
subjacentes em diversos graus, e depende de 
uma série de reações químicas.

Quanto ao uso de plantas medicinais 
em feridas cirúrgicas, [3] demonstraram que 
plantas influenciam positivamente no processo
de cicatrização das feridas. Confrei (Symphitum 
oficcinalis)

é utilizado popularmente por suas propriedades 
cicatrizante e regeneradora de tecidos. Propaga-
se facilmente por meio de segmentos de 
rizomas, reproduzindo-se continuamente 
durante todo o ano, com alto poder de 
regeneração após o corte. [4]

O confrei possui na sua composição 
alcalóides pirrolizidínicos, alantoína, tanino e 
saponinas triterpenóides, possuindo efeitos
cicatrizante, antiinflamatório, anti-reumático e 
antiulcerogênico [5]. 

O tanino presente no confrei precipita 
as proteínas dos tecidos lesados, formando um 
revestimento protetor que favorece a sua 
reparação, diminuindo a permeabilidade e 
exsudação da ferida [6].
Objetivou-se avaliar clinicamente a cicatrização 
de feridas cirúrgicas cutâneas de cães e gatos,
por primeira intenção, tratadas com pomada 
fitoterápica à base de confrei (Symphitum 
oficcinalis).

Material e métodos
O projeto foi desenvolvido no Hospital 

Veterinário e no laboratório de Biofármacos do 
Departamento de Medicina Veterinária da 
UFRPE, no período de maio a julho de 2009. 

Para a produção do fitoterápico, 
utilizou-se as folhas de confrei (Symphitum 
oficcinalis), que foram lavadas e submetidas ao 
processo de secagem e armazenamento.
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A pomada teve como formulação base:
30g do pó fino das folhas do Symphitum 
oficcinalis, 1 kg de vaselina sólida, 200ml de 
glicerina líquida. A pomada produzida foi
embalada, rotulada e amostras foram
encaminhadas para controle de qualidade.

Foram selecionados cães e gatos, 
machos e fêmeas, com idade mínima cinco 
meses, para a avaliação clinica da ferida 
cirúrgica atendidos no Hospital Veterinário com 
indicação de castração, para controle 
populacional. Do total 42 animais selecionados, 
31 gatos, 4 machos e 27 fêmeas, e 11 cães, 3
machos e 8 fêmeas. No pré- operatório todos os 
animais foram submetidos ao exame clínico 
sistemático e laboratorial quando necessário.

As técnicas anestésicas e cirúrgicas 
utilizadas para ovarisalpingohisterectomia e 
orquiectomia seguiram as recomendadas da 
literatura especializada [7]. No tratamento 
terapêutico pós-cirúrgico utilizou-se pomada de 
confrei, aplicada diretamente sobre a ferida 
cirúrgica, que foi recoberta com curativo 
micropore por sete dias no pós- cirúrgico.

 No Sétimo dia após a cirurgia os 
animais eram avaliados, e retirava-se o curativo 
da ferida cirúrgica para a avaliação da mesma. 
Nesse momento avaliava-se a ferida cirúrgica 
observando: Hiperemia, edema, secreção, 
crostas e deiscência.

Resultados e discussão

O resultado da avaliação da 
cicatrização da ferida da cirúrgica encontra-se
na tabela 1.

Cão, macho, sem raça definida, de onze 
meses de idade oriundo do centro de controle de 
zoonose do Recife apresentou hiperemia, 
edema, secreção, crosta e deiscência da ferida
cirúrgica. Este problema pode ser justificado 
pelo estado imunológico, variações individuas,
estresse e a inadequação do local onde este 
animal estava sendo propicio ao 
desenvolvimento de eventuais problemas no seu 
pós-cirurgico. O estresse e o estado nutricional 
podem interferir desfavoravelmente com a 
cicatrização [8].    

O aparecimento de crostas em 25% 
dos caninos fêmeas e 22,2% nos felinos 
fêmeas, pode ser justificado pela 
propriedade que o Confrei pode 
proporcionar a formação de crostas 
espessas, secas e irregulares, provavelmente 
devido ação adstringente do tanino [6], No 
sétimo dia, todas as crostas remanescentes 
foram retiradas com o auxílio de uma pinça 
anatômica, soltando-se com facilidade e não 
ocorrendo sangramento, todos este animais 

tiveram os curativos cirúrgicos retirados 
antes dos sete dias proposto).

 A retirada do curativo 
provavelmente expôs a ferida com a 
pomada ao ambiente. Com alteração 
ocorreu o contado da ferida e das secreções 
com o ar fazendo esta oxidar, secando as 
secreções e formando uma crosta negra-
amarronzada que recobre a cicatriz 
cirúrgica, não demonstrando alteração 
patológica.

A utilização da pomada de 
confrei obteve resultado satisfatórios,
tendo em vista que 78,57% dos animais 
não apresentaram alterações que fugisse 
da esperada no processo cicatricial 
normal.
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Tabela 1.  Avaliação da evolução cicatricial dos animais após sete dias da cirurgia, segundo os seguintes parâmetros: 
Hiperemia, edema, secreção, crosta e deiscência.

CANINOS FELINOS          ANIMAIS

VARIÁVEIS Machos Fêmeas Machos Fêmeas

Hiperemia 1 - - -

Edema 1 - - -

Secreção 1 - - -

Crostas 1 2 - 6

Deiscência 1 - - -

Sem Alterações 2 6 4 21


