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Introdução

As plantas medicinais são utilizadas com fins 
curativos ou preventivos desde muitos séculos atrás. Há 
relatos em que os povos primitivos já utilizavam as 
plantas medicinais para o tratamento de algumas 
patologias. Acredita-se que o descobrimento das 
propriedades curativas das plantas foi a principio 
através de observações, em que o homem começou a 
reparar que os animais buscavam determinadas ervas 
quando estavam doentes.

Atualmente o uso de fitoterápicos tanto nos humanos 
quanto nos animais, vem aumentando constantemente, 
devido aos avanços ocorridos na área científica que 
comprovam e reconhecem os fitoterápicos como 
seguros, eficazes, pouco agressivo, de pouco efeito 
colateral e de baixo custo; com isso sua popularidade 
vem aumentando muito não só no Brasil como no 
mundo todo,segundo a ONU ( Organização Mundial de 
Saúde) aproximadamente oitenta por cento da 
população mundial [1] e oitenta e dois por cento do 
Brasil utilizam as plantas medicinais. No mundo os 
fitoterápicos movimentam em torno de 22 bilhões de 
dólares no qual o Brasil representa cerca de 23%. 
Segundo estimativas nacionais, 82% da população 
brasileira utiliza produtos à base de ervas [2].

No Brasil o medicamento é considerado fitoterápicos 
se for obtido exclusivamente de matéria prima ativa 
vegetal [3]

Fitoterápicos são substâncias produzidas a partir de 
plantas medicinais e utilizadas com o objetivo de tratar 
ou reduzir os sintomas de certas doenças. A fitoterapia 
é uma terapêutica caracterizada pelo uso de plantas 
medicinais em suas diferentes formas farmacêuticas, 
pode-se dizer que é o tratamento do organismo através 
das plantas. 

A fitoterapia utiliza-se das diversas partes das 
plantas de acordo com a erva em questão. As partes 
utilizadas geralmente são: raízes, cascas, folhas, frutos 
e sementes. Há também diferentes formas de 

preparação destas partes das plantas, podendo ser feito 
chás, infusões, óleos, tinturas e sabonetes.

Há algumas plantas que tem propriedades 
cicatrizantes, para avaliar as propriedades das plantas são 
realizadas diversas pesquisas cientificas, em que os 
constituintes e os princípios ativos da planta são isolados e 
estudados [2] dentre elas podemos citar a aroeira, 
quixabeira e angico.

A aroeira é uma planta muito comum na região do 
Nordeste. É considerado um dos melhores antiinflamatórios 
e cicatrizantes [4]. Sua casca e folhas são muito utilizadas 
para a produção de tinturas, óleos e sabonetes. A 
quixabeira (Brumélia sertorium Mart) é uma fruta bastante 
comum do semi-árido nordestino, é também considerada de 
grande importância dentro da medicina alternativa, sua 
casca é bastante utilizada como cicatrizante e adstringente 
natural [5]. O angico apresenta uma casca viva 
avermelhada internamente  e de espessura grossa . Ao se 
fazer uma incisão na casca, ela vai apresentar um exsudato 
transparente resinoso, sem odor. Sua casca tem propriedade 
hemostática, depurativa, adstringente e cicatrizante; e é 
utilizada em infusão, xarope, maceração e tintura [6].

A cicatrização consiste em uma serie de eventos 
celulares e moleculares que interagem para que ocorra a 
reconstituição do tecido.

Nos animais se faz necessário bastante cuidado na 
cicatrização umbilical, pois no período de cria 
(amamentação) o umbigo se torna uma porta de entrada 
para as bactérias, e com isso pode causar uma infecção e 
levar o animal a óbito. Atualmente esse número de morte 
causada por infecção do coto umbilical vem diminuindo, 
devido a conscientização e cuidados tomado pelo criador. 
Há diversas formas de se tratar o coto umbilical, 
primeiramente deve-se fazer o corte do umbigo usando uma 
tesoura desinfectada, deixando um pedaço de dois a quatro 
centímetros; depois mergulha-se o umbigo em um 
recipiente com tintura iodo ou alguma outra tintura com 
ação cicatrizante e bactericida, logo ocorrera a desinfecção 
e a rápida cicatrização do coto umbilical do caprino [7].



O trabalho realizado objetivou-se avaliar a ação 
cicatrizante da tintura no tratamento do coto umbilical 
de caprinos neonatos, a partir de composto obtido de 
uma tintura, contendo aroeira, quixabeira e angico, para 
ser utilizado na cura do umbigo dos caprinos neonatos.

Material e métodos

Os animais eram oriundos da fazenda MULUNGU, 
localizada no município de Venturosa – PE, onde foi 
realizada parte da pesquisa. Foram utilizados vinte 
caprinos neonatos, nascidos de fêmeas jovens, da raça 
Saanen. 

Os caprinos nasceram no período de 26/03/2009 a 
05/04/2009, houve fêmeas que pariram três e outras 
dois animais. Os animais nascidos eram divididos em 
grupos distintos, formando quatro grupos, cada um com 
cinco animais.

Nos animais do grupo um a cura do umbigo era feita 
com a tintura produzida com aroeira: 33,33%, 
quixabeira: 33,33% e angico: 33,33%; o grupo dois 
com iodo a 2%; o grupo três com soro fisiológico e o 
grupo quatro com álcool 70%. Todos com aplicação 
tópica da solução.

Após o nascimento dos animais era realizada uma 
limpeza prévia do coto com solução fisiológica de
NaCl a 0,09%, depois foi feita a imersão dos cotos nas 
soluções de acordo com o grupo pertencente, 
anamnese, aferida temperatura e medição da 
circunferência do coto umbilical de 12 em 12 horas, 
observando a cicatrização, de acordo com grau de 
inflamação e área de circunferência do coto, medindo a 
temperatura e avaliando todo estado físico do animal.

Amostras do coto umbilical foram cortadas logo 
após o nascimento e antes do colostro. As amostras 
foram recolhidas em formol para posteriores exames 
histológico, leucocitário e cultura bacteriana.

Resultados e Discussão

Nos exames clínicos realizados individualmente, 
observou-se que o diâmetro do coto umbilical de todos
os grupos variou de 0,4 a 0,9cm; sugerindo que não 
houve diferença relevante entre os grupos avaliados, 
embora a literatura cite que as plantas utilizadas na 
fabricação da tintura avaliada sejam de alto poder 

cicatrizante e adstringentes [4,5 e 6], levando-nos a 
acreditar que a utilização destas acelerariam o processo 
cicatricial, o que não ocorreu, visto  macroscopicamente. 
No entanto um animal do grupo três, tratado apenas com 
soro fisiológico, apresentou inflamação umbilical com 
presença de secreção purulenta, divergindo dos demais 
animais. 

Os resultados dos exames histológicos, leucocitário e
cultura bacteriana dos cotos umbilicais ainda estão em 
analise, não permitindo uma avaliação completa da 
cicatrização em relação à tintura avaliada.

Referências
[1] BARCELOS;I.R., PAIVA;G.R.[Online]. Levantamento 

bibliográfico das plantas medicinais usadas na cicatrização de 
feridas no município de porto velhoro. Homepage: 
http://www.pibic.unir.br/pdf/VIDA%20E%20SAUDE/Igor%20Ribe
iro%20Barcelos%20RES.pdf

[2] FUNARI, C.S.; FERRO, V.O.[ Online] Uso ético da biodiversidade 
brasileira: Necessidade e oportunidade. Revista brasileira de 
farmacognosia. 2005. São Paulo, SP, p.178-182. Homepage: 
http://www.sbfgnosia.org.br/admin/pages/revista/artigo/arquivos/84
-

[3] RIBEIRO, A.Q.; LEITE, J.P.V.; BARROS, A.M.D.[Online]. Perfil 
de utilização de fitoterápicos em farmácias comunitárias de Belo 
Horizonte sob a influência da legislação nacional. Rev. bras. 
farmacogn. vol.15 no.1 João Pessoa Jan./Mar. 2005. Homepage: 
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-
695X2005000100014&script=sci_arttext

[4] NETO;M.L.C.B., FILHO;J.M.R., MALAFAIA;O., FILHO;M.A.O., 
CZECKO;N.G., AOKI;S., CUNHA;R., FONSECA;H.M.T., 
TEXEIRA;H.M. e AGUIAR;L.R.F. [Online]. Avaliação do extrato 
hidroalcoólico de Aroeira (Schinus terebinthifolius Raddi) no 
processo de cicatrização de feridas em pele de ratos. Acta Cir. Bras. 
vol.21 suppl.2 São Paulo  2006. Homepage:
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-
86502006000800004&script=sci_arttext&tlng=pt  .

[5] RODRIGUES;G.S.O.,AROUCHA;E.M., 
LINHARES;P.C.F.,QUEIROZ;R.F.,BEZERRA;F.N.,SOUZA;P.A.,S
OUZA;A.E. [Online]. Características químicas de frutos da 
quixabeira. Rev. Bras. de Agroecologia/out. 2007 Vol.2 No.2. 
Homepage:
http://www6.ufrgs.br/seeragroecologia/ojs/include/getdoc.php?id=5
776&article=1574&mode=pdf. 

[6] CORDEIRO;S., GAMARRA;C.,  GAMARRA;G., LIMA;M., 
GALLINDO;F. -Recife: Centro Nordestino de Informações sobre 
Plantas - CNIP; Associação Plantas do Nordeste - APNE, 2003. 
Plantas Úteis do Nordeste do Brasil, 140p.;p.91-p.93.

[7] SANTOS;J.M., SANTOS;C.F., DIAS;A.M.F. 2001 [Online]. Cabras 
e ovelhas:a criação do sertão. 4º Edição revista e ampliada 
Homepage: 
http://www.irpaa.org/br/dmdocuments/criacabras_2008.pdf .


