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            O interesse por animais de companhia aumentou nos últimos anos, com isso preocupações 

com a sanidade e desafios que os animais sofrem cresce gradativamente. Hoje a indústria tem 

investido na produção de produtos capazes de prevenir doenças, assim a indústria homeopática 

tem ganhado mercado, com essa proposta de prevenção, assim como tratamento. Portanto, foi 

realizado dois experimentos, com o objetivo de avaliar eficácia de produtos homeopáticos 

comerciais para cães. O experimento 1, teve a finalidade de avaliar a eficácia de um produto 

homeopático comercializado com a indicação de estimular a imunidade canina; já o experimento 

2 teve objetivo de testar um produto homeopático indicado para minimizar problemas de diarreia 

associado a um antiprotozoário conhecido como secnidazole usado para controle de Giardia sp. 

Para o Experimento 1 foi utilizado o produto homeopático ORGAIMUNI® e 10 cães machos da 

raça Beagle com o peso médio de 5,5 kg e com 5 meses de idade. Os animais foram divididos 

aleatoriamente em dois grupos: Controle (C, n = 5) e Tratado (T, n = 5). O grupo T recebeu dieta 

basal (300 g de ração/dia) com dose adicional pulverizado sob ração já nos potes de alimentação 

do produto homeopático na dose de 0,5 mL/animal/dia; enquanto os cães do grupo C receberam 

apenas dieta basal e o veículo usado para produto homeopático no mesmo volume (efeito 

placebo). O produto foi fornecido por 45 dias, durante esse período os cães foram pesados e 

houve coletas de amostras de sangue para análise de hemograma completo e análises de 

bioquímica sérica nos dias 1, 15, 30 e 45 do experimento. Posteriormente, os dados foram 

analisados estatisticamente. Dados sem distribuição normal foram transformados para logaritmo, 

e em seguida submetidos a ANOVA de duas vias (comparação entre grupos e ao longo do 

tempo). Houve diminuição no número total de leucócitos concomitantemente com a diminuição 

de neutrófilos nos dias 30 e 45 para o grupo T e no dia 45 no grupo C comparado ao dia 1 (P 

<0,001). As contagens de linfócitos foram maiores no grupo T nos dias 30 e 45 do experimento 

(P <0,05). No entanto, as contagens de eritrócitos foram maiores nos dias 15, 30 e 45 em ambos 

os grupos em comparação ao dia 1 (P <0,001). O hematócrito foi maior no dia 15 no grupo T, 

mas no dia 45 diminuiu no grupo T (P <0,001). O Experimento 2 descreve dois casos distintos 

como os mesmos 10 cães Beagles, machos, com média de 3 meses de idade (caso 1), 

apresentaram quadro clinico de diarreia severa, febre, apatia, anorexia/hiporexia e desidratação. 

Técnica de centrifugo flutuação com as fezes dos animais confirmou que os sinais clínicos eram 

consequência da giardíase, pois alta contagem de cistos de Giardia spp. nas fezes; sendo naquele 

momento iniciado o protocolo a base de secnidozole (10 mg/kg) por via oral em uma única dose. 
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O exame parasitológico foi repetido após 5 dias, e observou que os cães estavam negativos para 

Giardia spp; no entanto esses animais permaneceram com diarreia de 5 a 8 dias pós-tratamento. 

Após 3 meses do Caso 1, os mesmos 10 cães, com 6 meses de idade, apresentaram novamente 

giardíase (Caso 2), confirmada pela técnica de centrifugo flutuação. Coleta de sangue nos dias 1 e 

5 foram feitas para análises hematológicas e bioquímicas. Outro protocolo terapêutico foi usado 

nesse segundo caso de giardíase, isto é, a associação de secnidozole (dose única de 10 mg/kg) 

com um produto comercial homeopático (ENTEROPET®) com indicação de controle de diarreia; 

na dose 3g/animal em intervalo de 12 h, pela via oral. Durante o período ocorreram coletas de 

fezes para avaliação do escore fecal, em que estas apresentaram consistência normal entre o 

terceiro e quarto dia de tratamento em todos os cães. Portanto, o número de aplicação do produto 

homeopático oscilou entre 3 a 5 doses em intervalos de 12h dependendo do cão, ou seja, 4 dias 

após início do tratamento nenhum dos animais apresentava fezes amolecidas ou diarreia e 

estavam livres de cistos de Giardia spp provavelmente como confirmado no dia 5. Dados 

hematológicas e bioquímicas foram submetidos a análise de variância de uma via para análise ao 

longo do tempo (dia 1 para dia 5). Entre os resultados que diferiram, destaca-se o aumento no 

valor de hematócrito, níveis de proteína total e globulinas após o tratamento (P<0.05). Variáveis 

como hematológicas (eritrócitos, hemoglobina, leucócitos, linfócitos, neutrófilos, monócitos, 

eosinófilos) e bioquímicas (albumina) não diferiram ao longo do tempo (P>0.05). Conclusões: 

Com Experimento 1 conclui-se que o uso do homeopático estimula a produção de linfócitos, o 

que é benéfico, pois os linfócitos estão relacionados a resposta imune que permite a defesa mais 

rápidas aos microrganismos. Já como Experimento 2, o uso do medicamento secnidazole 

apresentou eficácia de 100% no tratamento de giardíase em cães após 5 dias nos dois casos 

descrito; no entanto a associação com produto homeopático reduziu o tempo de diarreia pós 

tratamento, resultado benéfico a saúde dos cães, visto que a diarreia pode elevar o grau de 

desidratação dos cães.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


