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Introdução: 

Práticas convencionais fazem com que as gerações recentes não apreciem e nem utilizem as práticas dos 

antepassados, fazendo com que os idosos estejam na posse do uso de tratamentos tradicionais. Estes 

conhecimentos podem desaparecer, daí a necessidade de documentar essas práticas e verificar a sua 

validade. 

Objectivos: 

Avaliar o tempo de cicatrização; grau de contaminação; histologia do tecido cicatricial.  

Material e Métodos: 

Foram usadas 12 cobaias  machos da raça Abissínio,  6 meses,  550 - 850 g. Divididos em 3 grupos de 4 cada. 

Grupo I  eutanasiado ao 7° dia;  Grupo II ao 14° dia, e Grupo III ao 21° dia pós-cirurgia.  A pré-medicação 

anestésica usou-se  Carprofeno e Morfina, via subcutânea; indução com Ketamina e Medetomidina, via 

intramuscular e manutenção com Halotano e Oxigénio. Foram induzidas 3 feridas cirúrgicas uniformes, de 

1,5cm2 e 1,5cm de distância, na região dorsal, ferida 1, 2 e 3. A Ferida 1- tratada com Cissus quandrangularis,  

Ferida 2 com soro fisiológico (controlo) e a Ferida 3- Phyllanthus reticulatus poir. Realizaram-se esfregaços , 

aos 3° e 7° dias pós-cirurgia  para bacteriológia no laboratório de Microbiologia da Faculdade de Veterinária. 

Para histologia, fez-se biopsias ao 7°, 14° e 21° dia pós-cirurgia processadas no Laboratório de Patologia da 

Faculdade de Veterinária. Os resultados da contração de feridas foram comparados estatisticamente usando 

o programa SPSS®, onde o teste estatístico aplicado foi a análise de variância, seguido do Teste de Tukey  

com 5% de nível de significância.  

Resultados: 

As feridas tratadas as duas plantas, levaram aproximadamente 18 dias para a cicatrização completa. A Cissus 

quadrangularis apresenta maior acção antimicrobiana, rápida cicatrização e reepitelização que as feridas 

tratadas com o Phyllanthus reticulatus poir. 

Conclusão: 

Cissus quandrangularis é melhor cicatrizante que a Phyllanthus reticulatus poir , e  ambas, podem ser 

indicadas no tratamento de feridas, sendo de baixo custo, de fácil aquisição e sem nenhum efeito colateral 

clínico. 
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