
   

Revista de Biologia e Ciências da Terra

ISSN: 1519-5228

revbiocieter@yahoo.com.br

Universidade Estadual da Paraíba

Brasil

Neves de Albuquerque, Helder; Correia Sales de Albuquerque, Isis; Alves Monteiro, Jaíra; Barbosa

Ribeiro, Abraão; de Medeiros Sousa, Silvaney; Cavalcanti Farias, Mário Luiz

Uso de plantas medicinais no tratamento de répteis em cativeiro: um estudo preliminar

Revista de Biologia e Ciências da Terra, vol. 4, núm. 1, primer semestre, 2004, p. 0

Universidade Estadual da Paraíba

Paraíba, Brasil

Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=50040104

   Como citar este artigo

   Número completo

   Mais artigos

   Home da revista no Redalyc

Sistema de Informação Científica

Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal

Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=500
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=50040104
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=50040104
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=500&numero=2684
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=50040104
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=500
http://www.redalyc.org


REVISTA DE BIOLOGIA E CIÊNCIAS DA TERRA ISSN 1519-5228  
 

Volume 4 - Número 1- 1º Semestre 2004  
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RESUMO 
 
Apesar das serpentes serem temidas e envolta em estórias malignas são animais 
extremamente frágeis que podem morrer com facilidade devido às doenças adquiridas em 
cativeiro. O tratamento convencional através de fármacos pode ser fatal para alguns 
animais. Com intuito de diminuir os riscos de morte em cativeiro, o presente estudo teve 
como objetivo verificar a eficácia de plantas medicinais no tratamento de serpentes em 
cativeiro a fim de minimizar os prejuízos muitas vezes provocados pelos tratamentos 
convencionais. Para isso, foram utilizados os exemplares mantidos em cativeiro no Centro 
de Conservação de Répteis da Caatinga, em Campina Grande-PB durante o ano de 2002. 
Todos os animais recém-chegados ficavam em quarentena e eram tratados e/ou 
passavam por profilaxia através do uso de fitoterápicos. As plantas utilizadas foram 
classificadas de acordo com o tipo patologia a ser tratada. Os resultados obtidos 
mostraram que as plantas testadas foram eficazes no combate as endo e ectoparasitoses, 
fungos, ferimentos e inflamações. Nesta primeira etapa do estudo pode-se constatar que o 
tratamento com plantas medicinais aplicados aos animais foi eficaz para algumas 
patologias apresentadas por répteis mantidos em cativeiro. 
 
Palavras-Chave: Répteis, Serpentes, Lagartos, Tratamento, Cativeiro, Paraíba, 
Endoparasitas, Plantas Medicinais. 
 
ABSTRACT 
 
Despite of being feared in evil stories, serpents are animals extremely fragiles that can die 
easily due to the acquired diseases in captivity. The conventional treatment with pharmacs 
can be fatal for some animals. With intention of reducing the death risks in captivity, the 
present study had as objective verifies the effectiveness of the medicinal plants in the 
treatment of serpents in captivity to minimize damages caused by conventional treatments 
frequently. For that, we used the copies maintained in captivity in the Center of 
Conservation of Reptiles of the Caatinga, in Campina Grande-PB during the year of 2002. 
All just-arrived animals stayed in quarantine and were treated and/or they went by 
prophylaxis with phytotherapy use. The used plants were classified such as with the 
pathology type to be treated. The results be presented effective for endoparasites and 
ectoparasites, mushrooms, wounds and inflammations. Even the results being preliminary 
and restricted to the some species of serpents, it was verified that the medicinal plant-
based treatment was effective and it can be used for the treatment of some pathologies 
presented in reptiles in captivity.  
 
Key words: Reptiles, Serpents, Lizards, Treatment, Confinement, Paraiba, 
Endoparasites, Medicinal Plants.  



1 - INTRODUÇÃO 
 
O Centro de Conservação dos Répteis da Caatinga (CCRC) é um criadouro 
conservacionista autorizado pelo IBAMA-Paraíba sob registro nº. 2/25/2002/0000-410. 
Está localizado na cidade de Campina Grande-Paraíba e é um órgão não governamental 
de proteção ambiental, da Herpetofauna da caatinga, bem como, de prestação de 
informações aos acidentados por animais peçonhentos, sem vínculo com nenhuma 
instituição pública ou privada, existindo com a colaboração voluntária de profissionais 
capacitados na área de biologia e farmácia, estudantes e colaboradores. 
 
O Estado da Paraíba encontra-se situado na parte oriental do Nordeste Brasileiro, 
estando a área de seu território inserido cerca de 80% sob domínio da caatinga que se 
caracteriza pela presença de espécies xerofíticas, espinhosas, caducifólias, muitas vezes 
afilas, como as cactáceas, cujos répteis têm radiação plena e abundante devido a sua 
condição de bem adaptação (Agra, 1996). 
 
Se a humanidade sobreviver para relembrar o século XXI, os historiadores e 
ambientalistas futuros se referirão às extinções em massa de espécies de plantas e 
animais, atualmente em curso, como o evento de conseqüências mais duradouras para 
nós, seres humanos (Wilson, 1997).  
 
Mesmo com o crescimento desenfreado do número de farmácias implantadas em nosso 
Estado, o uso de plantas medicinais com fins terapêuticos ainda é bastante comum, 
principalmente entre a população de baixo poder aquisitivo, onde a tradição cultural e os 
problemas de acesso à saúde dificultam o acesso ao tratamento alopático, com isso, 
fornecendo subsídios para pesquisas científicas nessa área. 
 
A diversidade biológica mais ameaçada é também a menos explorada, e não há 
perspectiva alguma, no momento, de que a tarefa científica seja completada antes que 
uma grande parte das espécies desapareça. A manutenção de répteis em cativeiro torna-
se difícil porque são necessários os usos de fármacos no tratamento de patologias, onde 
em muitos casos, uma simples modificação na dose pode causar a morte dos animais em 
tratamento (Matos, 1989; Francisco, 1997). 
 
As informações etnomedicinais remanescentes repassadas de pai para filho, de geração 
a geração, através da transmissão oral e no dia-a-dia da utilização, ainda podem ser 
obtidas nas feiras livres, através de “raizeiros”. Infelizmente, muitas dessas informações e 
práticas sobre o uso dessas plantas estão se perdendo ao longo dos tempos, ou pela 
ausência de estudos ou pelo uso inadequado da flora nativa, cujas atividades terapêuticas 
ainda são desconhecidas pela Ciência 
 
Com base nessa problemática, os profissionais do Centro de Conservação dos Répteis da 
Caatinga (CCRC) buscam a manutenção, reprodução de espécies de répteis da caatinga 
Nordestina e, nesse contexto, tratam os animais de forma natural e eficaz com o uso dos 
próprios recursos naturais, as plantas medicinais. Assim, minimizando a mortandade dos 
répteis em cativeiro utilizando o tratamento através de plantas medicinais em substituição 
ao tratamento alopático, uma vez que, na natureza eles estão em contato direto com essa 
forma de tratamento.  
 
 
 
 



2 - METODOLOGIA 
 

2.1 - Desenho do Estudo 
 

O Estudo é do tipo experimental, feito através do uso de plantas medicinais nas 
patologias mais freqüentes de répteis em cativeiro e  observações sistemáticas e 
análises do resultado final desse tratamento 

 
2.2 - Escala Espacial 

 
O trabalho foi desenvolvido na cidade de Campina Grande, na sede do Centro de 
Conservação dos Répteis da Caatinga, situada a rua Antônio José Santiago, 184, 
Bodocongó. 
 
Utilizou-se o método experimental para selecionar as espécies vegetais que 
apresentavam eficácia comprovada para as doenças e infecções mais 
comumente detectadas em répteis em cativeiro. Esse estudo foi dividido em duas 
etapas: 1. Identificação de vegetais com atividade medicinal para os répteis em 
cativeiro; 2. Padronização do tratamento. 
 
Inicialmente, o estudo apresentou os resultados referentes à etapa 1, porém o 
mesmo prossegue para que se possa padronizar um protocolo de tratamento 
específico relativo a cada planta estudada e a patologia a ser tratada. Os vegetais 
do estudo foram selecionados de acordo com a atividade medicinal já 
comprovada para humanos. 

 
2.3 - Descrição dos Vegetais 

 
• Mastruz: conhecida como medicinal em todo o mundo. No Nordeste, seu porte 

alcança até um metro de comprimento. 
Atividade Biológica: vermífugo natural (Matos, 1989b). 

• Jerimum: utilizada contra parasitos intestinais (Corrêa, 1984). 
• Alho: utilizada devido a sua ação antifúngica (Corrêa, 1984). 
• Cravo da Índia: árvore de grande cultivo (Santim e Leitão Filho, 1991). 
 Atividade Biológica: tem ação antifúngica (Matos, 1989b). 
• Babosa: aclimatadas ao Brasil, porém espontâneas nas regiões quentes e 

semiáridas do mundo tropical, especialmente África  
 Oriental e Meridional (Matos, 1989a). 
 Atividade Biológica: antibacteriana, antifúngica e cicatrizante (Corrêa, 1984). 
• Alecrim: espécie de origem européia, cultivada especialmente nas serras 

(Santim e Leitão Filho, 1991). 
 Atividade Biológica: tem ação anti-séptica, adstringente, cicatrizante (Matos, 

1994). 
• Romã: Originária da Índia e do Norte da África e por causa de suas 

propriedades medicinais tem sido cultivada em quase todos os países do 
mundo (Matos, 1989a). 

 Atividade Biológica: apresenta ação antibacteriana e antiinflamatória (Matos, 
1994). 

• Aroeira: É uma espécie nativa do Brasil, com ampla distribuição geográfica na 
região Nordeste, alcançando a Bolívia, Paraguai e Argentina (Santim e Leitão 
Filho, 1991). 



 Atividade Biológica: cicatrizante e antiinflamatória (Menezes et al., 1986, 
1988). 

• Pau D´arco: árvores silvestres sul-americanas, comuns no Nordeste brasileiro 
(Matos, 1994). 

 Atividade Biológica: cicatrizante e antiinflamatória (Menezes et al., 1986, 
1988). 

• Barbatimão: comum no nordeste brasileiro com eficácia ação antiinflamatória 
(Matos, 1994b). 

• Camomila: erva de origem européia e cultivada em todo o país e apresenta 
odor característico (Matos, 1989). 

 Atividade Biológica: tem ação anti-séptica, adstringente e antiinflamatório 
(Matos, 1989). 

• Capim Santo: erva originária do velho mundo e cultivada na planície sertaneja, 
no litoral e nas serras. Existem variedades mais ativas do que em outras. 
(Matos, 1994). 

 Atividade Biológica: tem ação calmante e antiparasitária externa (Matos, 
1989b). 

 
 2.4 - Procedimento 

 
Foram utilizados 26 espécimes de animais pertencentes a 07 espécies 
distintas conforme pode ser visto na figura 01. 

 
NOME VULGAR NOME CIENTÍFICO Nº. DE ESPÉCIMENS 
Salamanta Epicrates cenchria assisi 06 
Jibóia Boa constrictor constrictor 04 
Periquitambóia Corallus caninus 04 
Boipeva Waglerophis merremii 02 
Papa Vento Polychrus acutirostris 02 
Iguana Iguana iguana 04 
Teiú Tupinambis merianae 04 
TOTAL DE ESPÉCIMES 26 
Figura 01. Espécies de répteis utilizadas na pesquisa. 

 
  As espécies vegetais testadas encontram-se relacionadas na figura 02. 
 

NOME VULGAR NOME CIENTÍFICO 
Mastruz Chenopodium ambrosioides 
Jerimum Cucurbita pepo 
Alho Allium sativum 
Cravo da Índia Eugenia caryophyllata 
Babosa Aloe barbadensis 
Alecrim Rosmarinus officinalis 
Romã Punica granatum 
Aroeira Myracrodum urundeuva 
Pau D´arco Tabebuia empetiginosa 
Bartimão Stryphnodendron barbatimão 
Camomila Matricaria chamomilla 
Capim Santo Cymbopogon citratus 
Figura 02. Espécies de vegetais utilizadas na pesquisa 

 
 
 
 
 



3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Das 07 espécies de répteis tratadas (Figura 01), verificou-se a eficácia total do 
tratamento. Todos os animais tratados com vegetais sobreviveram e o tratamento foi 
eficaz.  
 
Segundo Francisco (1997) e Bjarnason (1999), os répteis são animais sensíveis. Os 
cuidados e as observações devem ser diários, para prevenir situações irreversíveis. 
Saber diferenciar um réptil sadio de um doente é à distância entre o sucesso e o 
fracasso. Nos estágios iniciais, a probabilidade de cura de uma enfermidade é muito 
maior. Alguns sinais clínicos não são tão bem evidentes e devem ser observados 
minuciosamente. 
 
De acordo com Zwart apud Fowler (1986), os medicamentos alopáticos de maior 
utilização em répteis são os antibióticos (cloranfenicol, carbenecilina, gentamicina, 
amicacina, emofloxacina, tetraciclina, trimetoprima-sulfas, cefalosporinas, entre 
outras), vermífugos (metronidazol, albendazol, fenbendazol, mebendazol, tiabendazol 
e ivermeclin) e ectoparasiticidas (organofosforados, amitraz e piretróides), porém 
esses produtos dependendo da dosagem e das circunstâncias de saúde desses 
animais podem causar intoxicações e até a mortes dos animais, por isso devem ser 
usados com muito cuidado e por especialistas na área (Fraser apud MMV, 1991; 
Rangel Pinheiro, 1991). 
 
A figura 03, apresenta a parte vegetal utilizada de acordo com a indicação e o 
procedimento de uso para cada patologia e espécie de réptil tratado.  
 
Antes de dar início às pesquisas foi realizado um levantamento bibliográfico sobre 
tratamento de répteis com vegetais e não foi encontrado nenhum artigo ou livro que 
tratasse dessa abordagem, o que dificultou comparar dados, tipos de vegetais, 
procedimento de uso entre outras informações. 
 
Foram utilizadas duas espécies vegetais, e dentre elas a semente do jerimum 
apresentou-se com maior eficácia, uma vez que os animais expeliram os 
endoparasitos já na primeira aplicação do extrato, fato este, não evidenciado com o 
uso da semente de mastruz. 
 
O antifúngico de melhor atividade foi o alho cuja ação foi verificada já no quarto dia de 
uso. A babosa foi confirmada como o melhor cicatrizante natural, cuja atividade foi 
evidenciada no terceiro dia de uso. Quanto à atividade antiinflamatória a aroeira é a 
mais recomendada uma vez que os animais tratados com esse vegetal responderam 
mais rapidamente ao tratamento. A utilização como anti-séptico e ectoparasitário, 
respectivamente, são recomendados a camomila e o capim santo pois foram eficazes 
quanto a sua atividade. 
 
Os répteis acondicionados e tratados no CCRC não apresentam maiores problemas 
ou doenças endêmicas em cativeiro. Essa facilidade no trato com esses animais no 
cativeiro em Campina Grande parece ter influências da temperatura e umidade anual 
apresentada por essa microrregião da Paraíba. Não utilizamos nenhum aparelho para 
otimizar o acondicionamento desses animais como desumificador, ar condicionado, 
aquecedor. Os únicos animais doentes que chegam ao nosso Centro são os que vêm 
da natureza com ecto e endoparasitos e os que são apreendidos pelo IBAMA ou 



doados voluntariamente, os quais trazem consigo doenças e ferimentos provocados 
pelos maus tratos de seus criadores ilegais. 
 
De acordo com Di Stasi (1996), a atividade e a quantidade do princípio ativo dos 
vegetais varia em função da temperatura, umidade e solo de cada região, talvez isso 
explique a ação eficaz desses vegetais para o tratamento de répteis em cativeiro na 
cidade de Campina Grande. 

 
NOME 

VULGAR 
PARTE 
USADA 

 
INDICAÇÃO E PROCEDIMENTO 

 
NOME CIENTÍFICO 

 
Mastruz 

 
Semente 

Endoparasitária: extrato  – uso oral, 01 vez ao 
dia por 05 dias, repetindo após 07 dias. 

Boa constrictor constrictor 
Epicrates cenchria assisi 

 
Jerimum 

 
Semente 

Endoparasitária: extrato – uso oral, 01 vez ao 
dia por 05 dias, repetindo após 07 dias. 

Boa constrictor constrictor 
Epicrates cenchria assisi 

 
Alho 

 
Bulbo 

Antifúngico: extrato ou sumo – uso tópico 01 vez 
por dia, durante 08 dias ou até desaparecer os 
sintomas. 

Waglerophis merremi 
Iguana iguana 

Cravo da 
índia 

 
Pedúnculo 

Antifúngico: extrato ou sumo – uso tópico 01 vez 
por dia, durante 08 dias ou até desaparecer os 
sintomas. 

Waglerophis merremi 
Iguana iguana 

 
Babosa 

 
Parênquima 

Anti-séptica e cicatrizante: usa-se a maceração 
no local do ferimento uma vez ao dia até a cura. 

Boa constrictor constrictor 
Corallus caninus 

Epicrates cenchria assisi 
Alecrim Folha Anti-séptica: usa-se o chá para lavagem do 

ferimento. 
Tupinambis merianae 

 
Camomila 

 
Flores 

Anti-séptica e Adstringente: usa-se o chá para 
lavagem do ferimento e banho para facilitar a 
ecdise, ambos uma vez por dia. 

Tupinambis merianae  
Epicrates cenchria assisi  

Iguana iguana 
Romã Casca do 

Fruto 
Antiinflamatória: cozimento para lavagem do 
ferimento até a cura. 

Epicrates cenchria assisi 
Polychrus acutirostris 

 
Barbatimão 

Casca do 
Caule 

Antiinflamatória: cozimento para lavar o 
ferimento uma vez ao dia até a cura. 

Epicrates cenchria assisi 
Polychrus acutirostris 

 
Aroeira 

 
Casca do 

Caule 

Cicatrizante e Antiinflamatória: cozimento para 
lavar o ferimento uma vez ao dia até a cura. 

Boa constrictor constrictor 
Corallus caninus  

Epicrates cenchria assisi 
 

Pau-d´arco 
 

Casca do 
Caule 

Cicatrizante e Antiinflamatória: cozimento para 
lavar o ferimento uma vez ao dia até a cura. 

Tupinambis merianae  
Epicrates cenchria assisi 

Iguana iguana 
Capim 
Santo 

 
Folhas 

Ectoparasitário: usa-se o extrato ou o sumo in 
natura durante 05 cinco e repete depois de 07 
dias. 

Epicrates cenchria assisi  
Boa constrictor constrictor 

Figura 03. Demonstração da parte vegetal utilizada de acordo com a indicação e procedimento para cada 
espécie de réptil. 

 
 

 
Figura 04.: Foto 01, Corallus caninus 

tratada com babosa para cura de ferimentos nas 
narinas, dorso e ventre provocado por cativeiro 
inadequado. Esse animal chegou ao CCRC 
através de uma ação do IBAMA – Campina 
Grande no combate ao tráfico de animais na 
cidade. Exemplar em risco de extinção com 
incidência na Mata Atlântica e distribuição 
geográfica na Região Norte do Brasil. 
 
 



 
Figura 05.: Foto 02, Epicrates cenchria assisi, 
que apresentava um quadro de estomatite 
infecciosa que afeta a cavidade oral e pode 
evoluir de uma simples inflamação para pontos 
hemorrágicos, ulcerações e necrose na mucosa 
oral. A gengivite pode enfraquecer os dentes nos 
alvéolos e em estágios avançados leva a 
osteomielite (infecção nos ossos e medula óssea), 
evoluindo até a morte do animal. Os animais 
foram tratados com os vegetais Punica granatum, 
Myracrodum urundeuva e Tabebuia empetiginosa. 
Espécie típica da caatinga paraibana. 

 
 
Figura 06: Foto 03, Polychrus acutirostris, foi 
tratado a base de Punica granatum e 
Stryphnodendron barbatimão para a profilaxia 
antiinflamatória de ferimentos no seu dorso 
provocada por predadores naturais ou por seres 
humanos. Este lagarto incide comumente na 
Paraíba e é envolto com supertições que 
incentivam a matança indiscriminada. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 07e 08.: Foto 05 e 06, Epicrates cenchria assisi, também tratada com Matricaria 
chamomilla e Cymbopogon citratus, respectivamente utilizados no favorecimento das 
ecdises encruadas e no combate de ectoparasitos. 

 
 

* FOTOS: HELDER ALBUQUERQUE 
 
 
 
 
 



4 - CONCLUSÃO 
 

Durante o estudo foi verificada a eficácia das 12 espécies de plantas estudadas, muito 
pouco para o que se conhece de vegetais com atividade terapêutica na atualidade, 
porém estudos dessa natureza devem ser repetidos em outros locais para que no 
futuro próximo possamos tratar também nossa fauna com medicamentos tão naturais 
quanto eles próprios. 
 
Embora os resultados sejam, ainda, parciais e restritos a algumas espécies de répteis, 
foi comprovada a sua eficácia como um tratamento para a manutenção desses répteis 
em cativeiro. Podendo ser verificado que o tratamento fitoterápico é mais lento, porém 
apresenta a mesma eficácia. 
 
O tratamento alopático só deve ser ministrado por especialistas na área de farmácia 
e/ou veterinária pois um pequeno erro na dosagem pode levar a perda total dos 
espécimes acometidos por algum tipo de doença. 
 
Mesmo comprovada a eficácia, esses resultados deverão ser testadas em outras 
regiões do País, pois a temperatura, umidade, espécie vegetal e procedimentos 
poderão ter diferenças nos tratamentos em geral. 
 
A posologia, métodos de uso, tipos de patologias e espécies animais tratadas, 
continuam em estudo para que se possa padronizar uma metodologia de tratamento 
específico para os répteis de nossa região mantidos em cativeiro. 
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