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RESUMO
O objetivo deste estudo foi avaliar a atividade anticoccidiana de isoterápico em codorna doméstica. As
codornas foram adquiridas com dois dias de vida. No período inicial receberam ração comercial de
crescimento a qual não continha em sua formulação substâncias coccidiostáticas. Aos quinze dias de
vida, receberam fezes de galinhas contaminadas com ovos contendo coccídeos, as quais foram
dissolvidas junto na água bebida pelas mesmas. Após duas semanas deste processo, as fezes das
codornas foram recolhidas, ainda frescas, no fundo do recinto e realizado o exame coproparasitológico.
Tal procedimento foi repetido, quinzenalmente, durante oito meses. Não foram identificados ovos de
coccídios ou de qualquer outro parasita nas fezes das aves. O resultado negativo, sobre a
contaminação das codornas levanta uma série de questionamentos, uma vez que, os ovos do parasita
estavam sendo administrados diretamente na água dos animais e estarem em um recinto propício à
contaminação. Diante desse resultado, as hipóteses do insucesso na contaminação são: a
possibilidade da ração de crescimento ter anticoccidiano na formulação e isto não estar descrito nos
componentes do produto; à boa condição imunológica das aves, onde o ciclo do parasita fora
interrompido pelo sistema imune em alguma fase não identificada; a possibilodade as mesmas terem
adquirido resistência ao parasita após um primeiro contado, e por último, o parasito ser exclusivamente
específico das codornas, e que necessite de fezes de codornas contaminadas para a contaminação
das aves.
Palavras-chave: Coccídeo.Coturnix coturnix japônica.Homeopatiaveterinária.
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INTRODUÇÃO

Os coccídeos são protozoários de ampla distribuição geográfica (FRENKEL; DUBEY,
1972; BECKER; HEINE; BOCH, 1981; SHIRLEY, 1994). Esses parasitas podem
causar doença clínica ou subclínica em animais domésticos e silvestres de diferentes
espécies. Multiplicam-se nas células do intestino podendo provocar: má absorção,
desidratação, perda de sangue e aumento da susceptibilidade para outros agentes
patogênicos (FRENKEL; DUBEY, 1972; MCDOUGALD; SIBERT, 1998).
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A homeopatia se fundamenta em princípios diferentes da medicina convencional,
utilizando como princípio de cura a Lei dos Semelhantes, por meio de substâncias
previamente experimentadas em indivíduos sadios, em doses infinitesimais. A
homeopatia apresenta tanto efeitos curativos como preventivos, o que possibilita
melhor desempenho produtivo e reprodutivo dos animais. Profilaticamente já foi
utilizada no controle de carrapato, berne, mosca-do-chifre e das principais
verminoses, não eliminando completamente os parasitas, mas levando a sua
população para níveis que não causam danos econômicos (DIAS, 2002; TEIXEIRA,
2004).
O objetivo deste trabalho foi avaliar e comparar a atividade anti-coccidiana, em
codornas, de isoterápico preparado a partir de material biológico em relação à
medicamento alopático encontrado, regularmente, no mercado e, os objetivos
específicos foram: realizar exames de fezes pela técnica de Faust, contar o número
de oocistos por lâminas; avaliar quanto ao surgimento de sinais clínicos e pesar os
animais para acompanhamento da evolução do tratamento.
Muitas pesquisas ainda necessitam ser realizadas no âmbito da homeopatia
veterinária. A área demonstra-se crescente com o passar dos anos, despertando o
interesse de muitos pesquisadores. Baseado nos resultados já descritos na literatura
pretendeu-se com esta pesquisa, responder à seguinte questão: a utilização de
medicamentos homeopáticos preparados a partir de material biológico contaminado
com ovos de coccídeos é, de fato, capaz de curar ou reduzir a presença dos mesmos
a níveis toleráveis?
2 REFERENCIAL TEÓRICO
A Homeopatia foi criada no século XVIII por Samuel Hahnemann (1755-1843), médico
alopata alemão que, por volta de 1790, experimentou numerosas substâncias em
indivíduos sadios após não se satisfazer com a explicação dada por Cullen (escritor
escocês), no livro Matéria Médica de Cullen sobre a ação curativa da quina, no
tratamento da febre palustre, atribuída às suas propriedades aromáticas e amargas
(BRICKMANN, 1987). Esse sistema médico tem como princípio básico o aforismo
enunciado por Hipócrates – considerado o pai da medicina (468 a. C. – 377 a. C) – “A
doença é produzida pelos semelhantes e pelos semelhantes o paciente retorna a
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saúde” (FONTES et al., 2007). Ainda, segundo Fontes et al. (2007), a Homeopatia
está

fundamentada

em

quatro

princípios

básicos:

Lei

dos

Semelhantes;

Experimentação no Homem Sadio; Doses Mínimas e Medicamento Único.
[...] Uma substância capaz de determinar transtornos em um indivíduo são e
sensível é igualmente capaz (desde que seja administrada em certas
condições) de curar estes mesmos transtornos em um doente que os
apresente (MERCIER, 1987, p. 5).
[...] Experimentação no homem sadio, também chamada experimentação
patogenética, homeopática ou pura é o procedimento de testar substâncias
medicinais em indivíduos sadios para elucidar os sintomas que irão refletir
sua ação. (FONTES, 2007, p. 13).
Com a finalidade de diminuir os efeitos negativos da agravação dos sintomas,
Hahnemann realizou uma série de experiências, chegando a resultados
extremamente interessantes. [...] Além de diluir os medicamentos, passou a
imprimir agitações violentas, chamadas por ele de sucussões. Hahnemann
notou que, além da diminuição da agravação dos sintomas e dos efeitos
tóxicos das altas doses, ocorria um aumento da reação orgânica (FONTES,
2007, p. 15).
[...] Durante a experimentação patogenética testa-se apenas uma droga por
vez, obtendo por meio desse procedimento as características
famacodinâmicas da substância testada. Não se experimentam várias drogas
ao mesmo tempo. [...] (FONTES, 2007, p. 17).

2.1 MÉTODOS E ESCALAS DE PREPARAÇÃO DAS FORMAS FARMACÊUTICAS
HOMEOPÁTICAS
Existem 3 métodos de preparação dos medicamentos homeopáticos: o Método
Hahnemanniano, o Método Korsakoviano e o Método de Fluxo Contínuo. Para esta
pesquisa pretendia-se utilizar o Método Hahnemanniano, o qual se divide em: Método
Clássico ou dos Frascos Múltiplos (para tinturas-mães e drogas solúveis), Método da
Trituração (para substâncias insolúveis) e Método da CinquentaMilesimal (para
drogas minerais, animais e vegetais, estas duas em estado fresco, ou,
excepcionalmente, a partir de tinturas-mães (FONTES, 2007).
Para a preparação das formas farmacêuticas homeopáticas são empregadas três
escalas de acordo com a proporção entre os insumos ativo - vegetal, animal e química
(mineral e orgânica) e inerte: a decimal, a centesimal e a cinquenta milesimal
(FONTES, 2007; MERCIER, 1987).
Conforme cita Mercier (1987, p. 134) “essas diferentes substâncias são diluídas e
dinamizadas segundo técnicas precisas com ajuda de veículos neutros que lhes
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servem de suporte” [...] é preciso utilizar veículos ou diluentes os mais puros
possíveis”.
A preparação das diluições obedece técnica precisa e minuciosa, na qual opera-se
diluições sucessivas, seja 1/10 (decimal), seja em 1/100 (centesimal). Cada diluição é
por sua vez diluída até a diluição desejada (MERCIER, 1987).
2.2 BIOTERÁPICOS
Os Bioterápicos “são produtos não quimicamente definidos (secreções, excreções
patológicas ou não, certos produtos de origem microbiana, alérgenos) que servem de
matéria-prima para as preparações bioterápicas de uso homeopático” (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE FARMACÊUTICOS HOMEOPATAS, 1995, p.28).
Os isoterápicos são bioterápicos, porém preparados extemporaneamente a partir de
matrizes provenientes do próprio doente. São subdivididos em (a) heteroisoterápicos
– preparados a partir de substâncias alergênicas (pólen, poeira, pluma, pelo, etc) e
utilizados na dessensibilização e (b) autoisoterápicos – preparados a partir de
excreções ou secreções do próprio paciente (sangue, urina, escamas, fezes, etc), e
só

a

ele

destinado

(ASSOCIAÇÃO

BRASILEIRA

DE

FARMACÊUTICOS

HOMEOPATAS, 1995; MERCIER, 1987).
2.3 A TERAPIA HOMEOPÁTICA NA MEDICINA VETERINÁRIA
A homeopatia vem mostrando-se uma alternativa interessante em diversos
tratamentos veterinários. A questão vem sendo estudada há muitos anos, mas ainda
assim, não se possui muitas conclusões satisfatórias e definitivas entre a comunidade
científica.
De acordo com Barbosa, Del Nero e Ambrosio (2013, p. 36)
Até o presente momento, a literatura disponível acerca desta questão
demonstra efetividade no tratamento de algumas dermatopatias de felinos
com homeopáticos. A efetividade do uso de venenos de cobras (Lachesis,
Crotalushorridus e Cenchriscontortrix) no tratamento do complexo granuloma
eosinofílico felino foi afirmada por ABOUTBOUL (2006), e o uso de Sulphur
foi apreciado por GIMENES (2002) para o tratamento de dermatite alérgica a
produtos de limpeza. Arsenicum, Phosphorus, Lachesis, Pulsatilla e Sepia
também mostraram-se efetivos no tratamento de dermatose por lambedura,
como descrito por TORRO et. al. (2004). MATHIE et. al. (2010) confirmam
resultados satisfatórios no tratamento de dermatite atópica com Sulphur e
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Pulsatilla. Entretanto, outros homeopáticos ainda necessitam de maiores
estudos acerca de sua real eficácia, embora mostrem um potencial positivo,
como é o caso da Staphygaria no tratamento da puliciose, relatado por

ARENALES et. al. (1994).
2.3.1 Pesquisas farmacológicas

As pesquisas farmacológicas em Homeopatia demonstram que as diluições
homeopáticas têm uma ação sobre animais, órgãos isolados ou sobre vegetais.
Mercier (1987) cita que as primeiras experiências da ação das doses infinitesimais
sobre animal intoxicado foram feitas no laboratório do Prof. Lapp, em Estrasburgo,
utilizando uma injeção de arsênico (1ml de uma solução a 1g/1000) sob a forma de
arseniato de sódio:
[...] Recolhe-se a urina e dosa-se o arsênico eliminado. Essa eliminação dura
5 a 6 dias, e representa cerca de 35% do arsênico injetado. O resto, ou seja,
65%, permanece fixado no organismo. Deixa-se o animal em repouso durante
4 a 7 semanas, após as quais injeta-se neles 1ml na diluição desejada de
arsênico, seja uma 4CH, uma 5CH ou uma 7CH, em ritmos variados, segundo
a altura da diluição. Vê-se, então, reaparecer o arsênico na urina, após essas
injeções, na proporção de 2,3 a 9,8 por cento de arsênico fixado no
organismo, sob a influência da dose infinitesimal. Não há proporcionalidade
entre as doses injetadas e as quantidades eliminadas. Uma observação
análoga foi feita por Savini a propósito da ação de doses muito fracas de
atropina sobre o intestino delgado (MERCIER, 1987, p. 180).

Vários outros estudos são encontrados na literatura como os de Mouriquandet al., Cier
et al. Aubin et al. Bildet et al. (apud MERCIER, 1987) entre vários outros citados pelo
referido autor.
Ressaltam-se estudos mais recentes na área de Homeopatia Veterinária que se
encontram disponíveis em bases de dados científicos como os dos resumos citados
abaixo:
Este trabalho propõe a utilização da homeopatia na ausência de produtos
específicos e registrados para uso na aquicultura no Brasil. O medicamento
foi avaliado em duas apresentações: complexo homeopático Fator Pródigestão Inicial® administrado na dieta de pós-larvas de tilápias-do-Nilo e o
medicamento homeopático Isoterápico, gotejado na água dos peixes (2,5
gotas/minuto-1), ambos durante o ciclo inicial de produção (incluindo o período
de masculinização) até 70 dias. O estudo foi realizado em uma piscicultura
comercial do estado de São Paulo sendo avaliado: desempenho produtivo,
sobrevivência, prevalência parasitária e realizados exames histopatológicos
do fígado e brânquias das pós-larvas. A homeopatia, nas duas
apresentações, melhorou a sobrevivência dos peixes, o complexo
homeopático Fator Pró-digestão Inicial® e o seu veículo (sacarose)
melhoraram o desempenho produtivo em relação aos grupos controle (DIAS
NETO, 2013, s.p.)
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Escherichia coli é o agente etiológico mais importante das diarreias neonatais
em suínos, sendo a Enterotoxigênica (ETEC) a mais comumente isolada.
Foram descritos cinco tipos principais de fímbrias: F4 (K88), F6 (K00), F6
(987P), F18 e F41 e enterotoxinastermolábeis (LT), termoestáveis (ST), e a
toxina shiga-like ou verotoxina (Stx2) em isolados de origem suína envolvidas
no processo de diarreia. A exigência do consumidor em busca de carnes em
resíduos químicos e a proibição do uso de antibióticos e quimioterápicos na
produção de suínos, bem como o custo de tratamentos alopáticos, tem levado
a suinocultura a procurar alternativas. O presente estudo foi desenvolvido em
granjas de suínos no Estado de São Paulo e Mato Grosso, Brasil. Foram
avaliados 157 leitões, e realizados 243 coletas de fezes. Coletas de fezes de
3 e 8 leitões com diarreia foram realizadas em cada granja, visando a
pesquisa da presença de Escherichia coli para a preparação do medicamento
Bioterápico. Concomitantemente uma anamnese detalhada foi feita para a
escolha do medicamento homeopático ideal para cada granja (China
off30CH, Phosphorus 30CH e Pulsatilla 30CH respectivamente). Formados 4
grupos de 12 leitões e suas respectivas mães (primíparas), os tratamentos
foram simultâneos: controle (antimicrobiano empregado na granja),
medicamento homeopático, Bioterápico de E. coli e medicamento
homeopático associado com o respectivo Bioterápico. Os medicamentos
foram feitos segundo a farmacotécnica homeopática brasileira. Foi realizada
a pesquisa de fatores de virulência e enterotoxinas em 154 colônias de
Escherichia coli através da Reação em Cadeia da Polimerase (PCR). No
tratamento da diarreia os grupos tratados com medicamentos homeopáticos
passaram de 58,3% de animais com diarreia para 5,5% ao final do
tratamento, uma diferença estatisticamente significante (p, 0,05), e os grupos
de medicamento e Bioterápico 30 CH associados também apresentaram
significante redução de animais doentes (p, 0,05), pois passaram de 47,0%
de animais com diarreia no início para 20,0% ao final. No ganho de peso os
mesmos grupos obtiveram maiores ganhos, com resultados de forma
estatisticamente significante (p, 0,05) em relação aos outros grupos. Nos
animais com E. coli foram encontrados apenas o fator de virulência F41 em
10,4% dos animais e a enterotoxinaStb em 1,9% dos animais. Conclui-se que
os medicamentos homeopáticos são uma alternativa eficiente para o uso em
distúrbios entéricos em suínos, assim como para aumentar o ganho de peso,
além de ser mais econômico (COELHO, 2010, s. p.).
O desenvolvimento de novas vacinas no controle de várias doenças na
bovinocultura vem incrementando a comercialização de animais e produtos
de origem animal, com isso testaram-se duas vacinas, uma vacina bioterápica
homeopática e outra vacina alopática recombinante, utilizando micobacterias
em suas formulações que posteriormente foram testadas em camundongos
e bovinos. Com o objetivo de estudar o efeito profilático da vacina
homeopática e a potência a ser utilizada como vacina, foi empregado um
modelo de imunizações e infecções. Para tal, utilizou-se camundongos
fêmeas da linhagemBALB/c as quais foram distribuídas em 15 grupos com
três animais cada. Para avaliar os possíveis mecanismos imunológicos
envolvidos nas vacinações bioterápicas homeopáticas utilizaou-se
Mycobacterium massiliense. Os bioterápicos foram preparados a partir de
micobactérias M. massiliense. Após as imunizações e infecções, os animais
foram eutanaziados e deles colheram-se os fígados e baços, os quais foram
macerados, homogeneizados, palquados e incubados a 30ºC durante 5 dias.
Em seguida, fez-se a contagem de unidades formadoras de colônicas (UFC)
dasbactérias recuperadas dos órgãos e de acordo com os resultados obtidos
foram selecionadas as potências 11cH e 19cH para serem testadas como
vacina, por apresentarem resultados mais homogêneos. Nos animais
imunizados com 19cH houve indução da produção de anticorpos da classe
IgG2a específicos para M. massiliense, semelhantes à (0,18 ± 0,07) infecção
sozinha (0,19 ± 0,02). Para avaliar a proteção da vacina alopática, foi utilizada
a micobactéria (Mycobacterium smegmatis mc2155 com PLA 71/Fusão), em
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bovinos. Após as vacinações alopáticas foi coletado sangue e retirou-se o
soro para o teste de ELISA. Animais que receberam a vacina viva
recombinante expressando a proteína de fusão apresentaram níveis maiores
de anticorpos específicos (9, 0,01). Com este estudo avaliou-se os efeitos da
vacina bioterápica homeopática composta de M. massiliense e de vacina
alopática formulada com M. smegmatis recombinante em diferentes modelos
animais, concluindo assim que tanto as vacinas homeopáticas e vacinas
alopáticas usando diferentes tipos de micobactérias podem induzir resposta
imune humoral em modelo animal (CAVALCANTI, 2013).

3 METODOLOGIA
As codornas foram adquiridas ainda jovens com dois dias de vida. No período inicial
receberam ração comercial de crescimento a qual não continha em sua formulação
substâncias coccidiostáticas. Durante o estudo foram realizados exames de fezes pelo
método de centrífugo-flutuação simples em galinhas de vida livre pertencente à zona
rural; após o resultado positivo para ovos de coccídio, as codornas receberam, com
quinze dias de vida, fezes contaminadas com os referidos ovos, as quais foram
dissolvidas junto na água bebida pelas codornas, para que se contaminassem
naturalmente. A água foi trocada duas vezes ao dia (uma pela manhã e outra à tarde),
sendo dissolvidas fezes contaminadas com ovos de coccídiotodas as vezes que foi
trocada. Após duas semanas deste processo as fezes das codornas foram
recolhidas,ainda frescas,no fundo do recinto e realizado o exame coproparasitológico
pelo método de centrifugo flutuação simples, esse processo foi repetido
quinzenalmente durante oito meses e não foram identificados ovos de coccídios e de
nenhum outro parasita nas fezes das codornas.
A escolha da potência que seria utilizada deveu-se ao fato de encontrar-se no
mercado alguns bioterápicos para controle de vermes em animais na potência de
8CH.
O experimento teve aprovação pelo Comitê de Ética Animal da Universidade Federal
do Espírito Santo sob no90/2015.
4 CONCLUSÃO
As codornas não apresentaram nenhum tipo de contaminação parasitária durante todo
o estudo, diante deste fato não foi possível administrar a medicação.
Os resultados sobre a contaminação das codornas sendo negativo levanta uma série
de questionamentos, pois há uma alta susceptibilidade de contaminação das aves, já
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que os ovos do parasita foram administrados diretamente na água dos animais, além
das codornas estarem em um recinto propício à contaminação. Diante do resultado
negativo, as hipóteses do insucesso na contaminação são: a possibilidade da ração
de crescimento ter anticoccidiano na formulação e isto não estava descrito nos
componentes do produto; devido à boa condição imunológica das aves, onde o ciclo
do parasita foi interrompido pelo sistema imunológico em alguma fase não
identificada; as aves, também, podem ter adquirido resistência ao parasita após o
primeiro contado - o que não foi diagnosticado no exame de fezes - e, por último, o
parasito ser exclusivamente específico das codornas, e que necessite de fezes de
codornas contaminadas para a contaminação das aves. Diante destas hipóteses, se
torna necessário a realização de novos experimentos para investigação das mesmas.
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