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“Há um menino, há um moleque 

Morando sempre no meu coração 

Toda vez que o adulto balança 

Ele vem pra me dar a mão 

 

Há um passado no meu presente 

O sol bem quente lá no meu quintal 

Toda vez que a bruxa me assombra 

O menino me dá a mão 

 

Ele fala de coisas bonitas que 

Eu acredito que não deixarão de existir 

Amizade, palavra, respeito 

Caráter, bondade, alegria e amor 

 

Pois não posso, não devo, não quero  

viver como toda essa gente insiste em viver 

Não posso aceitar sossegado 

Qualquer sacanagem ser coisa normal (...)” 

 

Bola de meia, bola de gude 

Fernando Brant/Milton Nascimento 

 

 

 

 

 

 

“No meio da confusão, encontre a simplicidade. 

A partir da discórdia, encontre a harmonia. 

No meio da dificuldade reside a oportunidade” 

 

Albert Einstein 

 

 

 

 

 

“A diferença entre o remédio e o veneno está na dose”  

Paracelsus 
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RESUMO  

LIMA, Arlene dos Santos. Uso de produtos homeopáticos na alimentação de suínos 

imunocastrados nas fases de crescimento e terminação. Sergipe: UFS, 2018.  62f. 

(Dissertação – Mestrado em Zootecnia)  

 

RESUMO: Dentro da suinocultura, os estudos e inovações sobre produtos homeopáticos, 

fitoterápicos, simbióticos e outros aditivos têm se destacado a fim de substituir ou diminuir 

o uso de promotores de crescimento em todas as fases produtivas. Diante disto, visou-se 

avaliar os efeitos da inclusão de produtos homeopáticos na alimentação de suínos nas fases 

de crescimento e terminação sobre o desempenho, parâmetros sanguíneos, características 

da carcaça, qualidade da carne e digestibilidade das rações. Foram utilizados 60 suínos 

machos inteiros, imunocastrados aos 90 e aos 120 dias de idade, com peso médio inicial de 

30,91 ± 0,95 kg. Os animais foram distribuídos em delineamento inteiramente casualizado, 

dentro de dois tratamentos, 10 repetições e três animais por unidade experimental. Os 

tratamentos consistiram em uma dieta controle e uma dieta controle mais a inclusão de 6,0 

kg/tonelada de dois produtos homeopáticos comerciais (figotonus® e sanoplus®), sendo 3,0 

kg de cada um deles. O desempenho dos animais foi avaliado em duas fases produtivas 

(crescimento e terminação) e no período total. As análises estatísticas foram realizadas 

com o auxílio do programa SAS (2015) e os dados foram submetidos à análise de variância 

considerando-se 5,0% de probabilidade. Não houve diferença entre tratamentos para os 

parâmetros de desempenho (P≥0,05) em nenhuma das fases, bem como para os parâmetros 

sanguíneos (nitrogênio ureico plasmático - NUP e enzimas aspartato aminotransferase - 

AST e alanina aminotransferase - ALT). Houve aumento (P≤0,05) do conteúdo do 

percentual de cinza insolúvel em ácido na ração (CIA-ração) e redução nos coeficientes de 

digestibilidade aparente da matéria seca, da proteína bruta, da fibra detergente neutro, da 

fibra detergente ácido e da energia bruta, em ambas as fases, bem como no coeficiente de 

digestibilidade da matéria orgânica e na energia digestível da fase de crescimento; exceto 

(P≥0,05) para o coeficiente de digestibilidade aparente do extrato etéreo, percentual de 

CIA-fezes e energia bruta nas duas fases analisadas, além do coeficiente de digestibilidade 

aparente da matéria orgânica e energia digestível na fase de terminação. Quanto às 

características de carcaça, foi observado maior quantidade de carne (P=0,05), percentual de 

músculo (P=0,04) e maior grau de marmoreio (P=0,04) nos animais que receberam adição 

de produtos homeopáticos. Conclui-se que a utilização dos produtos homeopáticos afetou 

positivamente o desempenho dos animais, o percentual e a qualidade de carne, assim como 

o grau de marmoreio das carcaças destes animais. Por isto, podem ser utilizados nas dietas 

de suínos em fases de crescimento e terminação a fim de melhorar a quantidade e 

qualidade de carcaça. 

 

 

Palavras chave: desempenho; digestibilidade; homeopatia na suinocultura; parâmetros 

sanguíneos; qualidade de carcaça 
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ABSTRACT  

 

LIMA, Arlene dos Santos. Use of homeopathic products in the feed of immunocastred 

pigs in the growth and finishing phases. Sergipe: UFS, 2018. 62f. (Dissertation - Master 

in Animal Science) 

 

ABSTRACT: In swine, the studies and innovations on homeopathic, phytotherapeutic, 

symbiotic and other additives have been highlighted in order to replace or diminish the use 

of antimicrobials promoters at all productive phases. Therefore, objected evaluate effects 

of the inclusion of homeopathic products in pig feed in the growth and finishing phases on 

performance, blood parameters, carcass characteristics, meat quality and feed digestibility. 

Sixty entire male pigs were used, immunocastred at 90 and 120 days old, with a mean 

initial weight of 30.91 ± 0.95 kg. The animals were distributed in a completely randomized 

design, within two treatments, 10 replicates and 3 animals per experimental unit. The 

treatments consisted of a control diet and control diet plus the inclusion of 6.0 kg/ton of 

two commercial homeopathic products (figotonus® and sanoplus®), being 3.0 kg of each. 

The performance of the animals was evaluated in two productive phases (growth and 

termination) and in the total period. Statistical analyzes were analyzed using the SAS 

program (2015) and the data were submitted to analysis of variance at probability of 5.0%. 

There was no difference between treatments for the performance parameters (P≥0.05) in 

any of the phases, as well as for blood parameters (plasma urea nitrogen - NUP and 

aspartate aminotransferase enzymes - AST and alanine aminotransferase - ALT).  

There was an increase (P≤0.05) in the percentage content of acid-insoluble ash in the diet 

(CIA-ration) and reduction in apparent digestibility coefficients of dry matter, crude 

protein, neutral detergent fiber, acid detergent fiber and of crude energy in both phases, as 

well as in the digestibility coefficient of the organic matter and in the digestible energy of 

the growth phase; except (P≥0.05) for the apparent digestibility coefficient of ethereal 

extract, percentage of CIA-feces and crude energy in the two phases analyzed, in addition 

to the coefficient of apparent digestibility of organic matter and digestible energy in the 

finishing phase. Regarding the carcass characteristics, a higher amount of meat (P = 0.05), 

muscle percentage (P = 0.04) and greater degree of marbling (P = 0.04) were observed in 

animals receiving homeopathic products. It was concluded that the use of homeopathic 

products positively affected the performance of the animals, the percentage and quality of 

meat, as well as the degree of marbling of the carcasses of these animals. Therefore, they 

can be used in pig diets in growth and finishing stages in order to improve the quantity and 

quality of carcass. 

  

 

Keywords: blood parameters; carcass quality; digestibility; performance; swine in the 

homeopathy 
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1. INTRODUÇÃO 

A criação racional de suínos é uma atividade pecuária bem consolidada no Brasil, 

importante do ponto de vista econômico e social, gerando empregos diretos e indiretos em 

toda cadeia produtiva; além de seu mercado estar em constante crescimento. O seu 

principal modelo de produção é caracterizado pela criação intensiva e em confinamento, 

onde são concentrados grandes números de animais em áreas reduzidas e, por isto, ocorre 

constantes inovações tecnológicas para a melhoria de todas as áreas que contribuem com a 

produção, tal como ambiência, genética, nutrição, sanidade, manejo, instalações e 

equipamentos (FÁVERO e FIGUEIREDO, 2009).  

Este crescimento contínuo da suinocultura industrial também se deve à busca da 

melhoria na qualidade da carne aliada à redução da idade ao abate. Atualmente, a definição 

de qualidade de carne considera não só as propriedades químicas, olfativas, nutricionais e 

sensoriais, mas também as condições de produção animal em relação ao bem-estar, ao 

impacto no ambiente e na segurança alimentar (GRANDIN, 2001).  

Por muito tempo o uso dos antibióticos foi considerado um aliado forte no combate e 

prevenção de inúmeras doenças nos sistemas de criação de praticamente todas as espécies 

de animais de produção confinados no Brasil e em boa parte do mundo.  

De acordo com Kil et al. (2011), há limitações ao uso de antibióticos na alimentação 

animal, principalmente para os animais destinados à importação, pois o uso de tais 

antibióticos pode elevar os custos de produção e deixar resíduos nos produtos de origem 

animal (carne, leite, ovos, etc); e com isso, possivelmente, causar resistência cruzada com 

os microorganismos do corpo humano. Diante dessas limitações, surgiu a necessidade de 

buscar promotores de crescimento naturais e/ou similares que pudessem diminuir e até 

mesmo eliminar o uso dos antibióticos.  

Dentre as alternativas, a medicina homeopática tem sido empregada por utilizar 

doses pequenas através de compostos que causam sintomas semelhantes quando 

administrado em altas concentrações (PIRES, 2005); como é o caso da homeopatia, onde 

uma grande vantagem se dá pelo fato de seus medicamentos serem elaborados a partir de 

matérias-primas de origem animal, vegetal ou mineral, não havendo, portanto, 

contraindicações e problemas com superdosagens (MANGIANI, 2002; JESUS & 

COUTINHO, 2018).  

O uso da homeopatia na alimentação animal é relativamente recente.  Ainda existe 

resistência de aceitação no meio científico, atribuída às dificuldades da comprovação de 
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sua forma de ação, nem sempre mensuráveis em experimentos convencionais (NETO, 

2018). Além disso, há escassez de trabalhos científicos com homeopatia na espécie suína, 

sendo assim, essencial avaliar as respostas produtivas, qualitativas e sanitárias da aplicação 

desta técnica na suinocultura.   

Considerando a importância das doenças hepáticas e respiratórias para as fases de 

crescimento e terminação dos suínos, bem como a escassez de trabalhos científicos com 

homeopatia em animais desta espécie, surge a necessidade de avaliar as respostas dos 

animais perante a aplicação desta técnica na suinocultura industrial.   

Diante do exposto, objetivou-se avaliar os efeitos da inclusão de produtos 

homeopáticos na alimentação de suínos nas fases de crescimento e terminação sobre o 

desempenho, parâmetros sanguíneos, características da carcaça, qualidade da carne e 

digestibilidade das rações. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1.  A importância da Suinocultura Brasileira 

A suinocultura é uma atividade pecuária que ocupa lugar de grande destaque dentro 

do agronegócio brasileiro. Diversas mudanças ocorreram nesta cadeia produtiva com 

elevados investimentos para reestruturação da produção que levaram o setor ao aumento de 

seu volume de exportações no início do século, conferindo posição de destaque tanto no 

cenário nacional quanto no internacional (SOUZA, 2018). 

A carne suína é a mais consumida em todo o mundo, com consumo médio de 42 

kg/habitante/ano (USDA/ABPA, 2017). Contudo, o consumo no Brasil é de apenas 14,4 

kg/habitante/ano (ABPA, 2017), permanecendo atrás da carne de frango (41,1 

kg/habitante/ano) e da bovina (30,7 kg/habitante/ano).  

A suinocultura brasileira tem importante representação no mercado internacional, 

visto que ela representa a quarta maior população mundial de suínos na última década, 

tendo um efetivo de 39,95 milhões de cabeças, permanecendo atrás apenas da China, 

União Europeia e dos Estados Unidos (ABPA, 2017). O efetivo brasileiro de suínos 

concentra-se em sua maior parte na Região Sul, a qual detém 49,9% de participação, sendo 

o estado do Paraná seu principal representante com o maior efetivo de suínos do país, 

calculado em 17,9% do total nacional (IBGE, 2017).  

Em termos de comercialização, de acordo com o último boletim da ABPA (2017), o 

volume exportado foi de 732,9 mil toneladas de carne suína em 2016, a qual representa 

19,6% da produção do país, contemplando um aumento de 32% em relação ao ano 

anterior, representando 8,8% do total desta carne exportada mundialmente, conferindo à 

suinocultura brasileira a quarta posição em exportação. 

2.2. Desafio sanitário x desempenho e o uso de antimicrobianos na 

suinocultura  

No Brasil, o modo de criação dos suínos é caracterizado por sistemas intensivos, 

confinados e com fases bem definidas; este tipo de sistema torna os animais mais 

susceptíveis a doenças dentro do plantel. As fases de creche, crescimento e terminação 

podem ser acometidas pelas doenças respiratórias tais como rinite atrófica, micoplasma e 

pneumonias; além de infecções por Streptococcus e o grau de incidência de ileítes e colites 

que são acompanhadas de diarreias e que também merecem atenção (FÁVERO et al., 
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2003) e mesmo com os esforços para tentar controlar estas enfermidades, elas continuam 

sendo responsáveis por inúmeras perdas na produção de suínos (SILVA et al., 2015). 

As doenças respiratórias possuem forte impacto sobre a taxa de crescimento, 

reduzindo o ganho de peso diário e a conversão alimentar dos animais (BARCELOS et al., 

2008), com perdas de aproximadamente 17% e 14%, respectivamente; sendo de suma 

importância o seu monitoramento através de programas de vacinação e de práticas de 

manejo preventivas (DIAS et al., 2011).  

Segundo Barcellos et al. (2008), as doenças respiratórias podem ocasionar problemas 

relacionados a piora no ganho de peso e na utilização dos alimentos, o que aumenta a 

conversão alimentar, a taxa de mortalidade e os gastos com medicamentos e vacinas, além 

de perdas no abate por condenações relacionadas a pneumonias, pleurites e/ou abscessos; 

bem como infecções virais que afetam o pulmão e podem se somar a esse complexo 

etiológico; favorecendo a instalação das doenças respiratórias e ampliando o efeito 

negativo sobre o animal, que associados a infecções bacterianas, levam a prejuízos maciços 

na indústria suinícola de todo o mundo. 

Diante disso, tornou-se indispensável maior atenção aos manejos alimentar e 

sanitário dos animais em todas as fases de criação a fim de reduzir o desafio sanitário e 

manter a produtividade. Quando alojados em ambientes que apresentam desafio sanitário, 

o organismo promove respostas fisiológicas as quais resultam em menor taxa de 

crescimento, redução na eficiência de utilização de nutrientes e alterações na composição 

da carcaça, ocasionando declínio na produção e alterações na deposição de músculo e 

gordura, na maioria das vezes (DIAS et al., 2011), pois para combater o agente estressor 

e/ou promover respostas fisiológicas, os animais utilizarão de mecanismos 

comportamentais, físicos e químicos, que por consequência, promovem  desvio de 

nutrientes e energia da produção para a mantença.  

As fases de maternidade e de creche representam o maior desafio para os produtores, 

visto que nestas fases o sistema imunológico ainda não está totalmente desenvolvido, bem 

como o sistema enzimático que ainda se encontra imaturo (BRANCO et al., 2011; SILVA, 

T. R. G. et al., 2012). Esta fragilidade no sistema imunológico, enzimático, associado ao 

período de desmame, faz com que os animais se tornem susceptíveis a doenças na fase de 

creche e, por isso, a fase inicial é representada por pouco ou nenhum ganho. Já as fases de 

crescimento e terminação, embora sejam fases menos preocupantes quanto à mortalidade, 
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atenção especial deve ser dada, visto que nesta fase o consumo de ração representa entre 75 

a 80% dos custos e de 50 a 60% do custo total de produção (ABCS, 2014).  

Desta maneira, se tornou convencional dentro da suinocultura o uso de preventivos 

e/ou promotores de crescimento na alimentação dos animais; em especial na fase de 

creche, onde os animais estão imunologicamente fragilizados devido às alterações 

ambientais, sociais e nutricionais que o processo de desmame provoca.  

Dentre os promotores de crescimento mais utilizados na suinocultura encontram-se 

os antibióticos, sendo a bacitracina de zinco a mais utilizada quando o objetivo é reduzir os 

riscos de infecções bacterianas, assim como o toltrazuril para combater a coccidiose, o uso 

de tildipirosina visando minimizar a ocorrência de doenças respiratórias, bem como a 

associação destes ou outros aditivos a fim de melhorar o desempenho dos animais 

(Sobestiansky & Barcellos, 2007).  

Atrelado a isto, em casos específicos ainda são utilizados antibióticos para controlar 

doenças dentro do plantel; contudo, nos últimos anos há grande preocupação relacionada à 

segurança alimentar por parte dos profissionais de medicina sobre a possibilidade de 

ocorrer resistência bacteriana devido ao uso excessivo e/ou incorreto de antibióticos. Esta 

resistência pode levar à diminuição da efetividade dos antibióticos, o que limitará a 

capacidade de controle da doença e propicia o desenvolvimento de resistência (GANDA et 

al., 2016), podendo aumentar a mortalidade em humanos e dificultar tratamentos clínicos. 

Em virtude de tais preocupações, o uso de antibióticos na alimentação animal 

também tem sido restringido em diversos países, os quais criaram regulamentações quanto 

ao seu uso na alimentação animal, além da proibição de alguns antibióticos (COSTA et al., 

2007; KIL et al., 2011). Estas alterações na produção e comercialização dos produtos 

brasileiros levaram a um impasse para os produtores e indústrias brasileiras. Assim, foram 

necessárias modificações nos sistemas de produção e alimentação, retirando os antibióticos 

e reduzindo o uso de promotores de crescimento, para evitar restrições de mercado e não 

interferir nas exportações da carne suína, em especial para a Europa (KIL et al., 2011). 

Objetivando resolver tal impasse, foram testadas novas alternativas com efeitos 

similares aos dos promotores de crescimento (GERON, 2013) e intensificou-se a busca por 

alternativas que mantivessem os produtores na atividade, sem grandes perdas econômicas, 

principalmente nas exportações. Neste sentido, faz-se necessário o uso de aditivos que 

atuem na prevenção de doenças e melhorias de desempenho, a fim de reduzir os efeitos 

negativos e desafiadores existentes na suinocultura.  
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Deste modo, a busca por produtos que contenham princípios ativos similares aos 

dos promotores de crescimento se tornou cada vez mais evidente. Dentre as alternativas, os 

estudos e inovações sobre produtos homeopáticos, fitoterápicos, probióticos, prebióticos, 

simbióticos, ácidos orgânicos, extratos vegetais e enzimas estão em evidência a fim de 

substituir o uso de promotores de crescimento em todas as fases (GERON, 2013). Desta 

forma, com a restrição dos promotores de crescimento, os testes com produtos alternativos 

se tornaram essenciais, em especial com produtos homeopáticos. 

2.3. Marcadores da função hepática e renal  

O fígado é um órgão parenquimatoso, formado de agregados de hepatócitos 

denominados de lóbulos e é, sem dúvida, a maior glândula no corpo, que realiza muitas 

funções essenciais à vida tais como: produção de bile, armazenamento de glicose sob a 

forma de glicogênio, armazenamento de ferro e vitaminas; metabolismo de carboidratos, 

proteínas e lipídios, ação desintoxicante, síntese de diversas proteínas presentes no sangue, 

de fatores imunológicos, de coagulação e de substâncias transportadoras de oxigênio e 

gorduras (THRALL et al., 2015). Além disto, ele é capaz de manter reserva funcional e de 

regenerar partes consideráveis dos seus tecidos tomadas por pequenas lesões que provocam 

destruição de seus tecidos (CULLEN & MACLACHLAN, 2001). 

O fígado é um dos mais importantes órgãos do corpo por metabolizar uma série de 

componentes importantes, fato que o faz vulnerável a alterações em sua consistência e cor; 

devido a diversas doenças, assim como a perihepatite, que pode promover grandes 

prejuízos econômicos, bem como no índice de condenações de carcaças devido a rejeições 

dos fígados nos frigoríficos, que devem ser seriamente considerados (MOURA et al., 

2014; BRETAS et al.,2018).  

De acordo com Ancken e Torro (2016), a intensa vascularização do fígado o torna 

susceptível a metabólitos tóxicos, agentes infecciosos e neoplásicos, mas nos animais, os 

agentes infecciosos não costumam ser específicos para o fígado, causando também lesões 

em outros órgãos. Quando há lesões no fígado, tanto hepatocelular quanto por colestase, as 

enzimas hepáticas são liberadas no plasma sanguíneo, provocando aumento das 

concentrações das mesmas no sangue, o que torna possível a avaliação hepática através dos 

testes enzimáticos laboratoriais; entretanto, na insuficiência hepática, muitas vezes não 

ocorrem alterações enzimáticas, pois elas podem ocorrer sem nenhuma lesão celular no 

fígado ou por não haver mais tecido hepático suficiente para a liberação destas enzimas, o 
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que geralmente ocorre em casos mais crônicos da insuficiência hepática (KERR, 2003; 

ANCKEN e TORRO, 2016). As enzimas alanina aminotransferase (ALT) e a aspartato 

aminotransferase (AST) são exemplos de indicadores de lesões hepáticas, por alterarem as 

suas concentrações (MEYER & HARVEY, 2004); tornando sua análise de fácil 

mensuração. No entanto, a gravidade dos sinais clínicos não está necessariamente 

correlacionada com o prognóstico ou com o grau de lesão hepática, pois depende do 

estágio de desenvolvimento do distúrbio, onde em alguns casos, a única indicação de uma 

alteração hepatobiliar pode ser os resultados anormais de enzimas específicas obtidas em 

exames de rotina (NELSON, 1994; ANCKEN e TORRO, 2016).  

A ALT é uma enzima caracterizada como específica do fígado, é normalmente 

encontrada no citosol celular do fígado e participa do metabolismo de aminoácidos, desta 

forma, é um indicador da integridade do hepatócito, uma vez que a elevação de seus níveis 

sugere lesão hepatocelular (MEYER & HARVEY, 2004). No entanto, segundo Ancken e 

Torro (2016), alterações de sua atividade no sangue não contribuem diretamente para os 

sinais clínicos, somente em casos de aumentos consideráveis em sua concentração em um 

período muito curto, o que será tido como indicador de hepatite aguda.  

A AST está presente em hemácias e células musculares esqueléticas e cardíacas de 

todas as espécies, localiza-se mais comumente no citosol e, em menor quantidade, na 

mitocôndria dos hepatócitos, por isso, a alteração de seus níveis também ocorre devido a 

danos musculares como traumas e injeções; em animais de grande porte, ela é utilizada na 

detecção de lesões hepáticas, porém, em animais de médio e pequeno portes a AST possui 

menor hepato-especificidade que a ALT e, apesar disto, pode ter certa sensibilidade a 

algumas lesões do fígado, assim, o nível da AST pode estar levemente alterado no caso de 

algumas doenças crônicas severas em todos os animais domésticos (THRALL et al., 2015).  

Os níveis de ureia são analisados em relação ao nível de proteína na dieta e ao 

funcionamento renal para a maioria dos animais, exceto nas aves, pois estas excretam 

ácido úrico; a ureia é sintetizada no fígado a partir da amônia proveniente do catabolismo 

dos aminoácidos, sendo excretada principalmente pela urina e, uma pequena parcela, pelo 

intestino e pelo leite (GONZÁLEZ, 2009).  

Desta forma, o aumento dos níveis de ureia no sangue, provocado por fatores renais 

ocorre mediante deficiência de filtração em decorrência de doença renal aguda ou crônica, 

no entanto, tais níveis também podem ser afetados pelo nível nutricional, de forma que 

excedentes de proteína na dieta são refletidos por aumentos de ureia tanto no sangue 
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quanto no leite, muitas vezes causando efeitos deletérios na reprodução (ROSSATO et al., 

1999; GONZÁLEZ, 2009).   

2.4. Homeopatia e sanidade animal 

A homeopatia na medicina veterinária é praticada de forma semelhante à aplicada na 

humana e, por isto, pode ser uma opção de tratamento e prevenção de doenças nos animais 

(VUADEN, 2005). Atualmente, o termo homeopatia é relativamente conhecido para a 

maioria das pessoas, mas mencioná-lo nos tratamentos veterinários ainda é uma prática 

pouco corriqueira.  

Esta técnica ainda é pouco difundida, fato este que acarreta limitações na utilização 

dessa terapêutica no restabelecimento da saúde dos animais nas granjas, bem como a 

pequena quantidade de profissionais homeopatas no brasileiros (COSTA & MENEZES, 

2011), principalmente nas regiões norte e nordeste do Brasil. Mas, impulsionado pelo 

acentuado crescimento da pecuária orgânica, o uso da homeopatia tem sido cada vez 

maior, o que a insere em um setor de grande importância econômica para o país (JESUS & 

COUTINHO, 2018). 

Em 1840 o médico francês Jules Benoit chegou ao Brasil e iniciou a disseminação da 

prática no país (NETO, 2006). No entanto, foi a partir da criação de cursos específicos para 

médicos veterinários na década de 80 que houve a oficialização da homeopatia veterinária, 

pois só a partir deste feito um contingente significativo de profissionais Médicos 

Veterinários Homeopatas passou a praticar esta técnica de forma constante (PINTO, 1998).  

A homeopatia na medicina veterinária também foi iniciada por Christian Sammuel 

Hahnemann, ao utilizar Natrum muriaticum em um de seus cavalos que sofria de uma 

oftalmia periódica, o que promoveu a cura de tal enfermidade (KOSSAK-ROMANACH, 

2003). Esta prática tem sido utilizada em clínicas veterinárias onde animais portadores de 

doenças consideradas graves como a displasia coxofemoral e tumores obtiveram curas 

memoráveis (ECCH, 2007).  

No Brasil e em todos os países, a terapia individual com a homeopatia já é muito 

utilizada no tratamento clínico de pequenos animais, assim como também é usada com 

êxito em haras, bovinoculturas de leite e corte e suinoculturas (Real, 2008), atuando no 

aumento da produtividade dos rebanhos, como maior precocidade, maior ganho de peso e 

diminuição de ectoparasitas (MANGIANI, 2002).  
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Além disto, a medicina homeopática em animais também atua na busca do controle 

de vários problemas e tem mostrado resultados satisfatórios em seus tratamentos, obtendo 

eficácia na produção de suínos quando associada ao manejo sanitário adequado, na 

prevenção das enterites e melhorando os índices zootécnicos. A recomendação para a 

aplicação desta terapêutica na veterinária varia desde um medicamento único e específico 

para determinado indivíduo, medicamentos focalizados nos sintomas das doenças, os dois 

sistemas simultaneamente e até mesmo o uso de nosódios (AMALCABURIO et al., 2009). 

De acordo com Real (2008), a homeopatia além de um novo conceito de terapia, 

principalmente preventiva, também representa uma nova concepção sobre a cura das 

doenças, sendo assim, com seus novos métodos e concepções, tem ganhado cada vez mais 

adeptos e se expandindo cada vez mais em todos os continentes.  

Pires (2005), afirmou que os princípios e as leis da homeopatia veterinária são os 

mesmos da homeopatia humana, ou seja, sua atividade, salvo algumas especificidades, é 

igualmente idêntica, uma vez que a eficiência da homeopatia se fundamenta em seus 

princípios básicos estabelecidos por Christian Samuel Hahnemann, que são: cada paciente 

apresenta uma forma pessoal da doença que sofre; este modo individual é descrito pelos 

sintomas surgidos depois do início da doença; as propriedades curativas de cada 

medicamento são conhecidas por meio de sua experimentação no homem sadio; o 

medicamento a ser prescrito é aquele cujos sintomas manifestados quando ingerido pelo 

homem sadio apresentam-se o mais próximo daqueles manifestados pelo paciente; não se 

deve empregar mais de um medicamento por vez e; o medicamento deve ser diluído e 

dinamizado (agitado vigorosamente). 

A eficácia da homeopatia se dá pelo custo reduzido, pela ausência total de toxidez e 

por seus princípios ativos serem imensamente diluídos com impossibilidade absoluta de 

deixar resíduos na carne, leite ou ovos que prejudique a saúde humana, dessa forma, a 

homeopatia tornou-se uma possibilidade em criações de animais, uma vez que leva a 

benefícios pela ação de seus produtos (REAL, 2008). Por outro lado, os antibióticos podem 

provocar indução de efeitos indesejados na suinocultura, como resistência bacteriana e a 

presença de resíduos químicos nos produtos de origem animal, fato inexistente no 

tratamento homeopático (SOTO et al., 2008). 

A homeopatia na produção de suínos pode atuar de maneira curativa, mas deve ser 

utilizada principalmente para a prevenção das enfermidades e distúrbios, promovendo 

estímulos da imunidade e da capacidade reacional dos animais às infecções bacterianas, 
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virais e aos endo e ectoparasitas, melhorando assim os níveis de estresse dos planteis 

(VUADEN, 2005; AMALCABURIO et al., 2009).  

De acordo com Vuaden (2005), os medicamentos homeopáticos promovem 

melhorias diretas no reequilíbrio da energia vital dos seres vivos, energia esta, responsável 

por manter a vida e a harmonia das funções fisiológicas do organismo; salvo as lesões 

provocadas por traumatismos físicos, o suíno só será acometido por alguma enfermidade 

quando sua energia vital estiver em desequilíbrio, pois será refletida nos tecidos.   

Em pesquisa utilizando dois compostos à base dos bioterápicos: Streptococcus suis, 

Haemophylus parasuis, Pasteurella multocida tipo A, Bordetella bronchiseptica, 

Mycoplasma hyopneumoniae, Lawsonia intracelulares e E. coli; e dos bioterápicos: 

Streptococcus suis, Haemophylus parasuis, Mycoplasma hyopneumoniae, Lawsonia 

intracelulares, Clostridium perfringens e Brachyspira pilosicoli, para suínos nas fases de 

creche e crescimento e terminação, respectivamente, Vuaden (2005) observou efeitos 

benéficos e o equilíbrio da sanidade do plantel, bem como o controle de diarréias e outras 

doenças com a implementação da homeopatia em granja comercial. 

Felipelli e Valente (2009) conduziram um trabalho para avaliar a ação 

imunoestimulante dos medicamentos homeopáticos Echinacea e Ignatia em leitões 

híbridos Landrace-Pietran distribuídos em três grupos. O grupo I não recebeu medicamento 

homeopático (controle); os leitões do grupo II foram tratados com Echinacea 12CH e os 

leitões do grupo III foram tratados com Echinacea 12CH + Ignatia 12CH, ambos 

incorporados na ração e observaram que tanto o medicamento homeopático Echinacea 

(grupo II) quanto a sua associação com Ignatia (grupo III) se mostraram eficientes na 

profilaxia de afecções intestinais comumente presentes na fase de maternidade e creche e 

na diminuição do estresse pós-desmame na espécie suína e concluíram que a associação 

destes produtos mostrou maior eficiência na diminuição do estresse em suínos na fase de 

creche.  

Soto et al. (2007), avaliaram a ação de produtos homeopáticos sobre os índices de 

mortalidade e seus efeitos profiláticos e curativos nas fases de creche quando utilizou 

homeopáticos à base dos Bioterápicos Streptococcus suis, Haemophylus parasuis, 

Pasteurella multocida tipo A, Bordetella bronchiseptica, Mycoplasma hyopneumoniae, 

Lawsonia intracelulares e E. coli a 30CH e nas fases de crescimento e terminação produtos 

à base dos Bioterápicos Streptococcus suis, Haemophylus parasuis, Mycoplasma 

hyopneumoniae, Lawsonia intracelulares, Clostridium perfringens e Brachyspira pilosicoli 
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também a 30CH em uma granja comercial de suínos no período de um ano e observaram 

redução na mortalidade de 3,2 para 1,7% na fase de creche e 5,9 para 0,3% na fase 

crescimento. Além disto, o uso da homeopatia promoveu acentuada redução dos índices de 

doenças infecciosas, principalmente as entéricas e respiratórias nas fases de creche, recria e 

terminação, com isso, conseguiu-se eliminar o uso de antibióticos nestas fases e reduziram 

em 85% os gastos com antibióticos. 

A medicina homeopática tem a função de prevenir o aparecimento de doenças, 

atuando de forma que se possa obter a redução da predisposição dos animais às doenças, 

pois os tratamentos estimulam o restabelecimento do equilíbrio imunológico antes do 

surgimento das lesões em órgãos e tecidos, valorizando os sintomas mentais e sensoriais 

(comportamento), que são os primeiros a surgir (VUADEN, 2005).  

2.5. Mecanismos de ação da homeopatia  

Os animais de produção são tratados pela homeopatia mediante observação de 

sintomas mais característicos e possíveis problemas provocados pelas doenças que afetam 

parte ou todo o plantel, sendo possível tratar individualmente cada animal, mas 

normalmente os animais são analisados como se todo o conjunto formasse um único 

indivíduo, sendo ministrado o mesmo medicamento homeopático a todos os animais do 

grupo (PIRES, 2005).  

Christian Sammuel Hahnemann afirmou que o sucesso da homeopatia se dá pela 

condição que a água tem de guardar e repassar adiante os dados armazenados numa espécie 

de memória, característica denominada de memória da água, ou seja, é a capacidade que 

a água possui de reter propriedades de substâncias que nela estiveram diluídas e que não 

mais se encontram ali, já que muitos homeopáticos são diluídos além do ponto onde uma 

única molécula da substância original pode ser encontrada. 

Segundo Pires (2005), diversas teorias têm sido propostas sobre o mecanismo de 

ação dos tratamentos realizados com a homeopatia, no entanto, são teorias especulativas, 

onde o foco da maioria das pesquisas tem sido identificar os efeitos dos tratamentos, bem 

como o tempo de reação do organismo, que é proporcional ao tempo da afecção, pois no 

tratamento de um processo agudo, a resposta pode ser obtida em poucas horas, onde a 

rapidez da resposta do organismo perante o medicamento homeopático em casos de 

patologias agudas pode retirar o animal do perigo iminente em curto espaço de tempo. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81gua
https://pt.wikipedia.org/wiki/Subst%C3%A2ncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dilui%C3%A7%C3%A3o
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A resposta imune dos animais vertebrados pode ser dividida em imunidade inata e 

imunidade adquirida, onde a primeira é considerada como a primeira linha de defesa 

imediata, seguida da resposta adquirida (RAVAZZOLO, 2007). Assim, os medicamentos 

homeopáticos agem no estímulo desta imunidade, pois segundo Pires (2005), 

independentemente do seu modo de ação, sabe-se que os medicamentos homeopáticos 

promovem o equilíbrio do organismo pelo estímulo de suas defesas naturais, agindo 

diretamente na potencialização dos mecanismos de defesa e estimulando todo o organismo 

(física, emocional e mentalmente) à cura, ao invés de agir pontualmente sobre os 

microorganismos. 

Ainda citando Pires (2005), há três linhas distintas de atuação da homeopatia: 

• Medicamentos homeopáticos com tropismo pelo órgão ou tecidos: podem ser 

administrados de forma isolada ou associados a outro (s), com a finalidade 

de proteger o órgão a ser tratado, ativando sua ação de forma fisiológica e 

promovendo estímulos; 

• Os medicamentos homeopáticos de fundo ou da personalidade do animal, 

são aqueles que que atuam de forma sistêmica no animal, os quais atuam 

ativando suas defesas e estimulando a produção de anticorpos específicos 

contra os principais agentes etiológicos, impedindo assim, a instalação da 

infecção por agentes etiológicos diversos. No entanto, a escolha deste 

medicamento acontece mediante avaliação das principais características do 

animal, raça ou espécie, assim como seus aspectos comportamentais, ou seja, 

seu temperamento, jeito de agir na hora de comer, ordenha, cobertura, etc. 

De acordo com Costa & Menezes (2011), o temperamento representa uma 

maneira fisiológica e clínica da susceptibilidade do indivíduo a contrair e 

evoluir uma doença, uma vez que o indivíduo reage aos estímulos do meio 

conforme o seu modo de ser e agir, assim, os temperamentos são 

classificados de acordo com a tonicidade (intensidade da reação) e 

plasticidade (extensão da reação do organismo aos estímulos do meio); 

• E por último, os medicamentos denominados de nosódios, são aqueles 

elaborados a partir do próprio agente etiológico, resultando, desta forma, em 

imunidade específica, ou seja, são produzidos com a finalidade de produzir 

um combate específico, passando a informação ao animal doente dos 

principais agentes etiológicos da doença. 
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Vale ressaltar que cada espécie ou até mesmo raça, deve ser tratada de forma distinta, 

uma vez que a homeopatia é uma terapêutica bastante espécie-específica e/ou até raça-

específica, de forma que os efeitos observados em uma população de uma mesma espécie 

ou raça podem, possivelmente, ser extrapolados para outra população da mesma espécie ou 

raça, pois muitas variáveis possivelmente influenciam diretamente no resultado de cada 

tratamento, assim como o meio ambiente e sua alteração genética (COSTA et al., 2009).  

2.6. Compostos homeopáticos e suas composições 

As substâncias que compõem os preparados homeopáticos são extraídas de todos os 

reinos da natureza, sendo cerca de 70% delas retirada do reino vegetal, que em sua maioria 

são transformados através da dinamização. Além disso, veículos e excipientes são usados, 

como forma de insumos inertes, nas diluições e triturações, entre eles, água purificada, 

álcool etílico, glicerina, lactose e sacarose (GÓMEZ, 2005; COSTA & MENEZES, 2011). 

 As diluições e as sucussões fazem parte das preparações, segundo a farmacopéia 

homeopática. A preparação de 1 CH (primeira diluição na escala centesimal), ou seja, uma 

parte da tintura mãe por 99 partes do solvente água-álcool, sucucionada 100 vezes, dá 

origem a 2 CH e assim por diante, quando ultrapassa 12 CH não há mais moléculas da 

substância original, permanecendo apenas a informação contida na solução hidroalcoólica, 

sendo  que, quanto maior a dinamização (diluição + sucussão) mais forte é o efeito, ou 

seja, a potência do medicamento (CASALI et al., 2006). 

Os medicamentos homeopáticos são quase sempre dinamizados, desde que sejam 

solúveis em água, álcool etílico, glicerina, etc., quando a substância não é solúvel nestes 

solventes, é necessário aplicar outra estratégia, a trituração, como é o caso dos minerais, 

que em sua maioria são insolúveis (HAHNEMANN, 2007). Na dinamização, usa-se uma 

solução hidroalcoólica para diluir utilizando frequentemente álcool a 30% e, 

posteriormente, movimentos de batida contra um anteparo semi-rígido para agitação 

(sucussão), já no processo de trituração, é utilizada a lactose para diluir e, para agitar, faz-

se o movimento de triturar ou macerar a substância em um almofariz de porcelana (SOTO 

et al., 2007).  

De acordo com a farmacopeia Francesa (1985), as substâncias oriundas dos reinos 

vegetal e animal também podem ser trituradas. No entanto, é mais comum a preparação de 

uma tintura, que consiste na extração alcoólica da substância, para em seguida serem 

dinamizadas. 
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 As formas farmacêuticas mais utilizadas para a apresentação e administração dos 

remédios homeopáticos são em lóbulos, líquida, comprimidos, pastilhas ou tabletes e em 

pó, sendo que também pode ser acondicionado em papéis ou em cápsulas. 

  Por volta de 1830, o veterinário Joseph Lux, utilizou sangue de bovino acometido 

de Carbúnculo Hemático dinamizado no tratamento de Antrax bovino, com isso nasceu os 

termos isopatia e nosódio, que hoje em dia, é chamado de bioterápico (SAXTON & 

GREGORY, 2005; SOTO et al., 2007).  Ou seja, o termo nosódio foi substituído por 

bioterápico, que é a denominação francesa, uma vez que nosódio significa "medicamentos 

preparados com produtos patológicos, vegetais ou animais", bioterápicos se define por 

"produtos quimicamente não definidos (secreções, excreções patológicas ou não, certos 

produtos de origem microbiana e alérgenos) que servem de matéria prima para as 

preparações homeopáticas bioterápicas" (FARMACOPÉIA FRANCESA, 1985). Segundo 

Macleod (1994), o termo nosódio é derivado do grego, onde nosos = doença e eidos = 

significa semelhante, bem como isopatia, em que iso = igual e pathos = afecção, desta 

forma, nosódios ou isoterápicos são medicamentos em que a matéria prima é o produto de 

uma doença potencializada igualmente à pontecialização utilizada em um medicamento 

homeopático. Ou seja, os nosódios são preparados de suspensões bacterianas 

potencializadas; tendo por função curar a infecção separadamente da totalidade do 

organismo, "limpando" os sintomas agregados pelas bactérias, restando 

uma sintomatologia pura para a pesquisa do medicamento de fundo (FARMACOPÉIA 

FRANCESA, 1985). Com a utilização de um isoterápico específico em indivíduo sadio, 

pode-se promover efeitos profiláticos tanto em doenças epidêmicas como endêmicas 

(SAXTON & GREGORY, 2005; SOTO et al., 2007). 

2.6.1. Figotonus® 

O Figotonus® é um produto comercial e sua principal indicação é para casos de 

mau funcionamento do fígado, sendo composto pela combinação dos minerais e ervas 

medicinais: Chelidonium majus 10-24, Cardus marianus 10-24, Natrum muriaticum 10-

400, China officinalis 10-24, Phosphorus 10-28, Carboneum tetrachloricum 10-30, Myrica 

cerifera 10-60 e Chionantus virginica 10-30, para uso nas espécies suína, caprina, ovina, 

equina, bovina e bubalina (REAL, 2012a).  

A erva Chelidonium majus é uma planta herbácea da família das papaveráceas, 

constituída por ácidos, alcaloides, albuminas, berberina, carotenos, flavonoides, óleo 
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essencial, etc; com propriedades analgésica, antiasmática, antibacteriana, anti-

inflamatória, antitumoral, calmante, cicatrizante, digestiva, diurética, hepato-protetora, 

tônica hepática e biliar, no tempo dos alquimistas, era designada como remédio de 

fígado, muito indicado nos casos de icterícia, hipertrofia e congestão hepática, cólicas 

hepáticas com retração, cólica hepática devido à litíase biliar e náuseas, justamente por 

apresentar ação e eletividade no fígado (LATHOUD, 2010; VIJNOVSKY, 2012; 

ANCKEN & TORRO, 2016).  

A erva Cardus marianus é caracterizada como uma planta herbácea bienal, nativa 

da região Mediterrânea da Europa e Ásia e naturalizada no sul do Brasil, seus principais 

constituintes são: silimarina, flavolignanas silibinina, silicristina, silidianina, 

isosilibinina, esteroides, ácido fumárico, flavonoides, quercetina e o óleo fixo 

(BOERICKE, 2003).  É muito conhecida na medicina caseira, considerada como erva 

amarga, diurética, tônica e regeneradora das células hepáticas, estimulante do fluxo 

biliar; preparações homeopáticas com o uso desta planta têm sido utilizadas há muito 

tempo para o tratamento de doenças do fígado e da vesícula referidas como icterícia, 

cirrose, hepatite e intoxicações, principalmente aquelas causadas pela ingestão de 

cogumelos não comestíveis, álcool, drogas e substâncias químicas tóxicas (BOERICKE, 

2003), bem como no auxílio do sistema portal em congestões hepáticas passivas, dores e 

cólicas hepáticas e hipertrofias do lóbulo esquerdo do fígado com endurecimento e dor, 

atrofia e ascite (LATHOUD, 2010).    

O Natrum muriaticum é um remédio homeopático preparado a partir do sal 

comum (cloreto de sódio) e tem um efeito profundo e duradouro nos processos 

metabólicos do corpo, principalmente para doenças crônicas. Os componentes do sal de 

cozinha (sódio e cloreto) fazem parte dos minerais essenciais sendo, portanto, 

fundamentais para o funcionamento normal das células (LATHOUD, 2010). Na prática 

homeopática é bastante utilizado no tratamento de várias de doenças, entre as quais, 

bronquite persistente, espasmos musculares e doença cardíaca crônica, dores de cabeça, 

fraqueza, perda de peso incomum, além do alívio do estresse (VIJNOVSKY, 2012). 

A China officinalis é um composto preparado a partir da casca da árvore da 

Cinchona officinalis, originária da América do Sul, apresenta como principais 

contintuintes o ácido quínico e o cinchotânico, hidrocinchonidina, homoquinchonidina, 

hidroquinina, cinchonina, quinidina, quinamina, glucosídios, amido e oxalato de cálcio, 

que atuam de forma significativa nos distúrbios por perda de líquidos orgânicos tais 
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como as hemorragias e as diarréias, nos transtornos no aparelho digestivo como cólicas 

e má digestão, na hipertrofia do fígado e do baço com sensibilidade ao toque e nas 

hemorragias intestinais (BOERICKE, 2003; LATHOUD, 2010; ANCKEN & TORRO, 

2016).   

A Myrica cerifera é uma pequena árvore nativa da América do Norte; 

normalmente utiliza-se as cascas frescas de suas raízes para o preparo de tinturas-mãe 

dos medicamentos homeopáticos e é bastante conhecida por suas propriedades capazes 

de eliminar as secreções espessas e viscosas da membrana mucosa do estômago e tratar 

dores e distúrbios do fígado provocados por intoxicações (BOERICKE, 2003). Os 

principais compostos orgânicos presentes nesta erva são: triterpenos como o myricadiol, 

taraxerol e taraxerona, bem como produtos químicos como 

diferentes flavonóides, taninos, resinas, gomas e fenóis, além de uma substância 

chamada myricitrina que exibe atividade antibiótica contra uma gama extensiva de 

bactérias, já seu efeito descongestionante é útil para tosses e sinusites, além de auxiliar 

em problemas hepáticos como a icterícia (BOERICKE, 2003).  

A Chionantus virginica é uma árvore que têm mais de 10 metros de altura, mas é 

a casca de suas raízes a parte utilizada nas terapêuticas homeopáticas e fitoterápicas, 

caracterizada por ser curva, achatada, dura, medindo acima de cinco milímetros de 

espessura, sabor um tanto adstringente, tornando-se amargo (SOARES, 2000).  O 

gênero Chionanthus, em particular a Chionanthus virginica, é indicado para vários tipos 

de dores de cabeça ou enxaqueca (BOERICKE, 2003), distúrbios e dores de origem 

hepática ou alimentar, na hipertensão portal distúrbio, além de contrações ou 

fermentações indesejáveis no estômago, congestão ativa do fígado e icterícia (SOARES, 

2000; VIJNOVSKY, 2012).  

O Carboneum tetrachloricum é caracterizado como um líquido incolor, solúvel em 

álcool, sem sabor, com um odor doce, que evapora muito facilmente; é obtido a partir 

do tetracloreto de carbono, que é tido como um vermífugo e vermicida de grande 

potência, além de atuar também no tratamento de doenças respiratórias com produção 

de muco, náuseas e distensões estomacais (BOERICKE, 2003). 

O Phosphorus é um elemento simples da família dos metalóides, é extraído de 

ossos, apresenta característica sólida, cor azul amarelada brilhante no escuro e odor 

aliáceo; conhecido com um dos medicamentos mais eficazes para as alterações 

hepáticas, assim como hepatites aguda e crônica, degeneração gordurosa, congestão 

https://en.wikipedia.org/wiki/Flavonoid
https://en.wikipedia.org/wiki/Tannin
https://en.wikipedia.org/wiki/Resin
https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_gum
https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_phenol
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hepática, hiperemia, endurecimento, dores, sensação de inchaço e icterícia, atrofia com 

cirrose e degeneração gordurosa do órgão (LATHOUD, 2010; VIJNOVSKY, 2012, 

ANCKEN & TORRO, 2016).  

É um dos minerais mais necessários à vida e está presente nos ossos, nos dentes, 

no DNA e nos fluidos corporais, possui múltiplas e importantes funções por participar 

da constituição da matriz óssea, dos fosfolipídios da membrana celular, da estrutura dos 

ácidos nucléicos e de sistemas enzimáticos, sendo de suma importância na homeopatia 

devido sua dupla ação metabólica e tóxica (atua na redução da ansiedade, distúrbios 

digestivos e problemas respiratórios) (BOERICKE, 2003). De acordo com Ancken & 

Torro (2016), os compostos Cardus marianus (Card-m), Chelidonium majus (Chel) e 

Phosphorus (Phos) são utilizadas para tratamento de dor hepática.  

Custódio et al. (2017) avaliaram o efeito da inclusão do produto Figotonus® nos 

níveis  0g, 1g, 5g e 10g/animal/dia para ovelhas leiteiras com o intuito de mensurar os 

indicadores de saúde dos animais, com foco na redução de casos de cetose e observaram 

que todos os animais que receberam o produto homeopático reduziram a concentração 

sérica das enzimas AST, GGT e β-Cetona, indicando sua capacidade de prevenir a 

cetose clínica e subclínica e sua ação como protetor hepático. 

Soto et al. (2008) avaliaram a ação de preparados homeopáticos contendo Ferrum 

metallicum CH 06, Phosphurus CH 06, China officinalis CH 06, Calcarea carbônica 

CH 06, em sua composição e nosódios à base de circovirose CH 36, E.coli CH 32 e 

Streptococcus suis na redução da taxa de mortalidade de leitões por doenças infecciosas 

na fase de creche e observaram  taxa de mortalidade igual a 1,86%  nos animais tratados 

com a homeopatia, contra 5,13% nos animais tratados com  antibióticos à base de 

enrofloxacina. 

2.6.2. Sanoplus®  

O produto Sanoplus® é um composto homeopático comercial, indicado para o 

tratamento preventivo de infecções pulmonares e intestinais, produzido mediante a 

junção dos componentes Lachesis muta 10-400, Baptisia tinctoria 10-60, Yersinia 10-60, 

Sulphur iodatum 10-30 e pelos bioterápicos Streptococcinum10-30 e Colibacilinum 10-30, 

os quais possuem efeitos potentes no tratamento de vários distúrbios circulatórios e do 

sistema nervoso, diarréias e dificuldades respiratórias (REAL, 2012b).   
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A Baptisia tinctoria é nativa da América do Norte, considerada uma planta rara, 

da família das leguminosas, também conhecida por índigo selvagem ou índigo-amarelo, 

que sempre foi muito utilizado por nativos norte-americanos para a limpeza de feridas 

na pele devido a sua ação antisséptica (BOERICKE, 2003). Possui alto conteúdo de 

polissacarídeos, estimulando a fagocitose e fortalecendo o sistema imunológico, sendo 

aplicada no tratamento de infecções crônicas causadas por bactérias, além de estimular 

o bom funcionamento do sistema imunológico (LATHOUD, 2010). 

A Yersinia é um bioterápico tipo códex, caracterizado como Soro anti-peste 

proveniente de animais imunizados com bacilos pestes (Yersinia pestis) mortos ou 

vivos, utilizado para o combate de dificultades respiratórios, dores torácicas, problemas 

sanguíneos (VIJNOVSKY, 2012).  

O Sulfur iodatum tem origem mineral e é uma preparação homeopática produzida 

a partir do iodeto de enxofre ou sulfeto de iodo, combinando as qualidades terapêuticas 

do enxofre com as do iodo, este remédio é obtido pela fusão de uma parte do enxofre e 

quatro partes de iodo e administrado em doses infinitesimais, diluídas e dinamizadas, 

otimiza o funcionamento dos processos metabólicos do organismo estimulando a 

reatividade do paciente para uma recuperação mais rápida e  tem sido utilizado como 

um importante remédio contra asma, rinite, bronquite e tuberculose (BOERICKE, 

2003). 

O Streptococcinum é um bioterápico simples obtido a partir de "vacinas 

estoques" constituídas por culturas microbianas puras, lisadas e atenuadas obtido a 

partir de culturas da própria bactéria Streptococcus aureus detoxificadas, sendo muito 

eficaz no tratamento de várias dores e infecções como as pulmonares, de próstata e 

dermatológicas (VIJNOVSKY, 2012). 

O Colibacilinum é caracterizado como um bioterápico simples, lisado obtido a 

partir de culturas de Escherichia coli ou Colibacillus, sem adição de antissépticos. O 

colibacillo é uma bactéria simbiótica presente no corpo humano que desempenha um 

papel importante na digestão, já a A Escherichia coli trata distúrbios 

gastroenterológicos e infecções do trato urinário (VIJNOVSKY, 2012).  

O Lachesis mutus é um composto preparado a partir do veneno da cobra Lachesis 

muta muta, comumente conhecida como Surucucu, que é da família dos viperídeos e 

pode atingir três a quatro metros de comprimento; originária da América central e do 

sul. O veneno passa por série de diluições sucessivas antes de ser usado, de modo que 

https://www.google.com.br/search?espv=2&biw=1366&bih=589&q=streptococcinum&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwix_N-_5_nSAhWIQZAKHbntCDwQvwUIFygA
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apenas quantidades infinitesimais do veneno permanecem na preparação final 

(SOARES, 2000).  

De acordo com Silva, G. H. et al. (2012), este medicamento apresenta como 

principal mecanismo de combate a intoxicações, hemorragias intestinais, dores 

estomacais, distenções abdominais e hepáticas, hepatomegalia e icterícia. A tintura mãe 

de Lachesis mutus é preparada a partir da secreção retirada da glândula maxilar superior 

da serpente Lachesis muta, que além de conter compostos orgânicos como proteínas, 

peptídeos, aminoácidos, carboidratos e lipídeos, também possui compostos inorgânicos, 

dentre eles zinco, magnésio, cálcio, potássio, sódio e cloro. (CARDOSO, 2009; SILVA, 

G. H. et al., 2012).  
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1.1. RESUMO 

LIMA, Arlene dos Santos. Inclusão de produtos homeopáticos na alimentação de 

suínos imunocastrados nas fases de crescimento e terminação. Sergipe: UFS, 2018.  

62f. (Dissertação – Mestrado em Zootecnia)  

 

RESUMO: Objetivou-se avaliar os efeitos da inclusão de produtos homeopáticos na 

alimentação de suínos nas fases de crescimento e terminação sobre o desempenho, 

parâmetros sanguíneos, características da carcaça, qualidade da carne e digestibilidade das 

rações. Foram utilizados 60 suínos machos inteiros, com peso médio inicial de 30,91 ± 

0,95 kg e imunocastrados aos 90 e aos 120 dias de idade. Os animais foram distribuídos em 

delineamento inteiramente casualizado, dentro de dois tratamentos, 10 repetições e três 

animais por unidade experimental. Os tratamentos consistiram em uma dieta controle e 

uma dieta controle mais a inclusão de 6,0 kg/tonelada de dois produtos homeopáticos 

comerciais (figotonus® e sanoplus®), sendo 3,0 kg de cada um deles. O desempenho dos 

animais foi avaliado em duas fases produtivas (crescimento e terminação) e no período 

total. As análises estatísticas foram analisadas via ANOVA, com o auxílio do programa 

SAS (2015), onde considerou-se 5,0% de probabilidade. Não houve diferença entre 

tratamentos para os parâmetros de desempenho (P≥0,05) em nenhuma das fases avaliadas, 

bem como para os parâmetros sanguíneos (P≥0,05): níveis de nitrogênio da ureia 

plasmática e das enzimas aspartato aminotransferase e alanina aminotransferase. Houve 

aumento (P≤0,05) do percentual de cinza insolúvel em ácido na ração (CIA-ração) e 

redução nos coeficientes de digestibilidade aparente da matéria seca, da proteína bruta, da 

matéria orgânica, da fibra detergente neutro, da fibra detergente ácido e da energia bruta, 

em ambas as fases, assim como no coeficiente de digestibilidade da matéria orgânica e na 

energia digestível aparente da fase de crescimento; exceto (P≥0,05) para o coeficiente de 

digestibilidade aparente do extrato etéreo, percentual de CIA-fezes, energia bruta nas duas 

fases analisadas, além do coeficiente de aparente da matéria orgânica e energia digestível 

aparente na fase de terminação. Quanto às características de carcaça, foi observado maior 

quantidade de carne (P=0,05), percentual de músculo (P=0,04) e maior grau de marmoreio 

(P=0,04) nos animais que receberam adição de produtos homeopáticos.  Conclui-se que a 

utilização dos produtos homeopáticos afetou positivamente o desempenho dos animais, o 

percentual e a qualidade de carne, assim como o grau de marmoreio das carcaças destes 

animais. Por isto, podem ser utilizados nas dietas de suínos em fases de crescimento e 

terminação a fim de melhorar a quantidade e qualidade de carcaça. 

 

Palavras chave: desempenho e digestibilidade; homeopatia; qualidade de carcaça; 

suinocultura; parâmetros sanguíneos 

 

 

 

 



27 

 

 

1.2. ABSTRACT 

LIMA, Arlene dos Santos. Inclusion of homeopathic products in the feed of 

immunocastrated pigs in the growth and finishing phases. Sergipe: UFS, 2018. 62f 

(Dissertation - Master in Animal Science). 

 

ABSTRACT: The objective of this research was to evaluate the influence of inclusion of 

homeopathic products in the pig feed in the growth and finishing phases on performance, 

blood parameters, carcass characteristics, meat quality and feed digestibility. Sixty 

immunocastrated pigs at 90 and 120 days of age were used, with initial mean weight of 

30.91 kg ± 0.95 kg. The animals were distributed in a completely randomized design, 

within two treatments, with 10 replicates and 3 animals per experimental unit. The 

treatments consisted of a control diet and a controlled diet of more than 6.0 kg / ton of 

commercial homeopathic products (figotonus® and sanoplus®), with 3.0 kg of each. The 

performance of the animals was evaluated in two productive phases (growth and 

termination) and in the total period. The dates were analyzed by ANOVA using the SAS 

program (2015), where it was considered 5.0% probability. There was no difference 

between treatments for the performance parameters (P≥0.05) in any of the phases 

evaluated, as well as for the blood parameters (P≥0.05): plasma urea nitrogen levels and 

the enzymes aspartate aminotransferase and alanine aminotransferase. The increase of the 

percentage of the insoluble ash in acid  in the diet (CIA-ration) and reduction in the 

coefficients of apparent digestibility of dry matter, crude protein, organic matter, neutral 

detergent fiber, acid detergent fiber and crude energy, in both phases, as well as no 

coefficient of digestibility of the organic matter and in the apparent digestible energy of the 

growth phase; except (P≥0.05) for the apparent digestibility coefficient of the heat extract, 

percentage of CIA-feces, energy in the two phases analyzed, in addition to the coefficient 

of exposure of organic matter and digestible energy in the finishing phase.  Regarding the 

carcass characteristics, a higher amount of meat (P = 0.05), muscle percentage (P = 0.04) 

and greater degree of marbling (P = 0.04) were observed in animals receiving homeopathic 

products. It was concluded that the use of homeopathic products positively affected the 

percentage and quality of meat, as well as the degree of marbling of the animal's charge 

particles. Therefore, they can be used in the diets of success in phases of growth and 

completion of a measure of the carcass of the same ones. 

 

Keywords: blood parameters; carcass quality; homeopathy; performance and digestibility; 

swine breeding 
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1.3. INTRODUÇÃO 

Os atuais sistemas produtivos de suínos apresentam maior densidade por área, 

predispondo estes animais a um maior desafio sanitário, o que pode ser observado pela 

maior incidência de doenças dentro do plantel, as quais tornam os animais mais 

susceptíveis a diversas infecções, principalmente provocadas por Streptococcus, bem como 

outras doenças oportunistas (FÁVERO et al., 2003; DIAS et al., 2011).  

Segundo Morés, et al. (2015), as doenças infecciosas são responsáveis por enormes 

perdas na cadeia produtiva suinícola em todo o mundo, sendo as respiratórias responsáveis 

pela maior ocorrência. Dentre elas, estão a rinite atrófica e as pneumonias.  

De acordo com Moura et al. (2004), os problemas hepáticos também devem ser 

controlados minuciosamente, pois provocam prejuízos econômicos consideráveis tanto 

para o produtor quanto para o frigorífico, ocorrendo com maior frequência a perihepatite, 

abscessos e alterações na consistência e na cor do fígado. O reflexo do surgimento de 

doenças subclínicas é a redução no ganho de peso e na eficiência de utilização dos 

nutrientes das dietas. Por tal motivo, a conversão alimentar, a mortalidade e os gastos com 

medicamentos e vacinas se elevam, bem como as perdas no processo de abate devido a 

condenações de parte da carcaça devido às patologias respiratórias e outras infecções, 

provocando prejuízos maciços à indústria suinícola (BARCELLOS et al., 2008). 

Devido à maior incidência de doenças e no percentual de condenações da carcaça, o 

uso de antibióticos como promotores de crescimento tornou-se uma prática frequente. 

Contudo, este uso de medicamentos tem sido questionado devido à possibilidade de 

permanecerem resíduos nos produtos de origem animal, assim como a carne dos suínos, 

assim como da possibilidade de se aumentar a resistência cruzada com os microorganismos 

do corpo humano (KIL et al., 2011).  

Por tais motivos, o uso de produtos alternativos aos convencionais tem-se 

intensificado, em especial sobre produtos homeopáticos, probióticos, prebióticos, 

simbióticos, ácidos orgânicos, extratos vegetais e o uso de enzimas digestivas 

(TIEFENTHALER, 1996; PIRES, 2005; GERON, 2013). Os produtos homeopáticos se 

tornaram uma opção, uma vez que esses produtos podem controlar os patógenos, podem 

atuar positivamente no tratamento de doenças ou nos sintomas das mesmas, sem deixar 

resíduos no produto final (PIRES, 2005). 

Na suinocultura, o uso da homeopatia tem se intensificado devido sua atuação na 

prevenção das enfermidades, bem como dos distúrbios metabólicos e problemas entéricos; 
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além de promover melhora na imunidade e na capacidade reacional dos animais às 

infecções bacterianas, virais e aos endo e ectoparasitas (VUADEN, 2005). Em pesquisas 

realizadas por Felipelli & Valente (2009), a substituição de medicamentos convencionais 

por homeopáticos para leitões lactentes, demonstrou eficácia da abordagem da Homeopatia 

populacional preventiva.   

A aplicação da homeopatia tem sido realizada através dos princípios ativos de 

algumas plantas, em especial, Chelidonium majus, Cardus marianus, Natrum muriaticum e 

China officinalis por demonstrarem resultados satisfatórios na prevenção e combate de 

doenças, principalmente às relacionadas ao fígado (ANCKEN & TORRO, 2016). Também 

tem sido utilizada nos tratamentos preventivos de infecções pulmonares e intestinais, 

através dos princípios ativos de plantas e secreções animais como Baptisia tinctoria e 

Lachesis muta, respectivamente, além dos bioterápicos Streptococcinum, Yersinia e 

Colibacilinum a fim de fortalecer o sistema imune dos animais (REAL, 2012b). 

O uso da homeopatia foi testado por Soto et al. (2007), que avaliaram a inclusão de 

produtos à base dos Bioterápicos: Streptococcus suis, Haemophylus parasuis, Mycoplasma 

hyopneumoniae, Lawsonia intracelulares, Clostridium perfringens e Brachyspira pilosicoli 

a 30CH na dieta de suínos em fase de crescimento e terminação em uma granja comercial 

no período de um ano e observaram redução na taxa de mortalidade de 5,9 para 0,3% 

durante a fase crescimento. Além disto, o uso da homeopatia promoveu acentuada redução 

dos índices de doenças infecciosas, principalmente nas entéricas e respiratórias nas fases 

de creche, recria e terminação, onde observam redução de 85% nos gastos com antibióticos 

em toda a granja. 

O mesmo ocorreu na pesquisa realizada por Vuaden (2005), utilizando dois 

compostos à base dos bioterápicos: Streptococcus suis, Haemophylus parasuis, Pasteurella 

multocida tipo A, Bordetella bronchiseptica, Mycoplasma hyopneumoniae, Lawsonia 

intracelulares e E. coli; e dos bioterápicos: Streptococcus suis, Haemophylus parasuis, 

Mycoplasma hyopneumoniae, Lawsonia intracelulares, Clostridium perfringens e 

Brachyspira pilosicoli, para suínos nas fases de creche e crescimento e terminação, 

respectivamente, onde observou efeitos benéficos e o equilíbrio da sanidade do plantel, 

bem como o controle de diarreias e outras doenças com a implementação da homeopatia 

em granja comercial. 

 Diante do exposto, objetivou-se avaliar a eficiência do tratamento homeopático 

através da inclusão de dois produtos comerciais às dietas de suínos durante a fase de 
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crescimento e terminação e seus efeitos sobre o desempenho, parâmetros sanguíneos, 

digestibilidade das rações, características de carcaça e qualidade da carne dos animais. 
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1.4. MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa foi realizada no Setor de Suinocultura da Fazenda Experimental Professor 

Antônio Carlos dos Santos Pessoa (latitude 24°33’22”S, longitude 54°03’24”W e altitude 

de 420 m) da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Unioeste, Campus de Marechal 

Cândido Rondon, Paraná, Brasil. O experimento foi aprovado pelo Comitê de Ética no Uso 

de Animais – CEUA.  

Os animais foram alojados em galpão de alvenaria com pé direito de 3,5m, laterais 

norte e sul abertas e com cortinas, telhado de cerâmica e piso de concreto. As baias 

experimentais continham 5,8m2 cada, dispostas em duas fileiras, providas de comedouros 

semi-automáticos e bebedouros do tipo “niple”. Sete dias antes do início do alojamento dos 

animais, o galpão foi devidamente lavado e desinfetado com produto específico. 

Foram utilizados 60 suínos machos inteiros (Landrace x Large White) com peso 

médio inicial de 30,91 ± 0,95 kg. Os animais foram identificados e distribuídos em 

delineamento inteiramente casualizado, dentro de dois tratamentos, 10 repetições e três 

animais por unidade experimental.  

Os tratamentos foram uma dieta controle e a dieta controle com a inclusão de 3,0 

kg/tonelada de produto indicado para prevenção de doenças respiratórias e intestinais e 

mais 3,0 kg/tonelada do produto para prevenção de doenças hepáticas, considerado este o 

tratamento homeopático.  

O produto indicado para o tratamento preventivo de doenças respiratórias e 

intestinais foi composto por Lachesis muta 10-400, Baptisia tinctoria 10-60,  Sulphur 

iodatum 10-30 e pelos bioterápicos Streptococcinum 10-30, Yersinia 10-60 e Colibacilinum 

10-30. Enquanto que o produto contra doenças hepáticas foi composto pela combinação de 

minerais e plantas medicinais como: Phosphorus 10-28, Carboneum tetrachloricum 10-30, 

Chelidonium majus 10-24, Cardus marianus 10-24, Natrum muriaticum 10-400, China 

officinalis 10-24, Myrica cerifera 10-60 e Chionantus virginica 10-30. 

As rações foram formuladas de acordo com as fases produtivas: Fase I: ração de 

crescimento I – dos 30 aos 50 kg; Fase II: ração de crescimento II – dos 50 aos 70 kg; Fase 

III: ração de terminação I – dos 70 aos 100 kg e Fase IV: ração de terminação II – dos 100 

aos 135 kg. As rações foram formuladas de acordo com as recomendações das Tabelas 

Brasileiras para Aves e Suínos (2011), conforme as indicações para suínos machos inteiros 

com desempenho médio da fase I a III e para machos castrados com desempenho superior 

https://www.google.com.br/search?espv=2&biw=1366&bih=589&q=streptococcinum&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwix_N-_5_nSAhWIQZAKHbntCDwQvwUIFygA
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durante a fase IV, com exceção dos produtos que foram testados, os quais foram 

adicionados à parte (Tabela 1). As rações se mantiveram isoenergéticas e isoproteicas.  

Ao início e ao final de cada fase experimental os animais, o fornecimento de ração e 

as sobras destas foram pesados para análise do desempenho dos animais. Para isso, foram 

calculados o ganho de peso diário (kg/animal/dia), o consumo diário de ração 

(kg/animal/dia) e a conversão alimentar (g/g) durante as fases de crescimento, terminação e 

no período total do experimento, o qual durou 99 dias. 

Diariamente foram registradas as temperaturas máximas e mínimas e as umidades 

relativas por meio de um termo-higrômetro digital (1566 -1 – J Prolab) alocado no centro 

do galpão à altura correspondente a dos animais.  Os dados de temperatura máxima e 

mínima foram coletados às 17:00 horas, enquanto que os dados de umidade relativa às 

8:00, 12:00 e 17:00 horas.  

No início e no final das fases de crescimento e terminação também foram 

selecionados, de cada unidade experimental, dois animais com o peso próximo à média da 

repetição e, após jejum alimentar de oito horas, foram coletadas amostras de sangue (10 

mL) através da veia jugular para obtenção do soro sanguíneo.  

O sangue coletado permaneceu em repouso por aproximadamente 60 minutos, em 

seguida foi centrifugado a 3000 rpm durante 15 minutos e transferindo para microtubos de 

polietileno “tipo eppendorf”, em duplicatas, devidamente identificados e acondicionados 

em freezer a -5ºC para posteriores análises. Foram realizadas análises de aspartato 

aminotransferase (AST), alanina aminotransferase (ALT) e níveis de nitrogênio da ureia 

plasmática (NUP), as quais foram realizadas por meio do equipamento Analisador 

Químico Automático Elitech®, modelo flexor el200 (Clinical Systems), utilizando kits 

comerciais Elitech®, específicos para cada uma das análises realizadas.  
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Tabela 1. Composição centesimal e calculada das rações experimentais 

Ingredientes (%) 
Crescimento I Crescimento II Terminação I Terminação II 

C1 H2 C1 H2 C1 H2 C1 H2 

Milho moído 66,25 66,25 69,53 69,54 74,88 74,89 81,61 81,61 

Farelo de soja 28,79 28,79 26,33 26,33 21,23 21,23 15,82 15,82 

Fosfato bicálcico  1,44 1,44 1,207 1,207 1,170 1,170 0,799 0,799 

Prod. homeopáticos - 0,600 - 0,600 - 0,600 - 0,500 

Calcário 0,815 0,214 0,727 0,125 0,703 0,101 0,583 0,073 

Óleo de soja 0,804 0,803 0,520 0,520 0,251 0,250 0,000 0,000 

Sulfato de lisina 55% 0,632 0,632 0,537 0,537 0,697 0,697 0,367 0,367 

Premix min. - vit.3,4 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,400 0,400 

Sal comum 0,390 0,390 0,364 0,364 0,337 0,337 0,329 0,329 

DL-Metionina  0,182 0,193 0,136 0,136 0,139 0,139 0,029 0,029 

L-Treonina 0,167 0,167 0,124 0,124 0,154 0,154 0,041 0,041 

L-Triptofano 0,016 0,016 0,091 0,091 0,021 0,021 0,005 0,005 

Tiamulina 0,010 0,010 0,011 0,011 0,010 0,010 0,011 0,011 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Composição Calculada 

Cálcio (%) 0,747 0,747 0,653 0,653 0,624 0,624 0,474 0,474 

EM suínos (Mcal/kg) 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 

Fósforo disp. (%) 0,369 0,369 0,323 0,323 0,308 0,308 0,231 0,231 

Lisina dig. (%) 1,196 1,196 1,087 1,087 1,000 1,000 0,748 0,748 

Met.+Cist. Disp. (%) 0,706 0,706 0,641 0,641 0,600 0,600 0,449 0,449 

PB (%) 19,00 19,00 18,00 18,00 16,20 16,20 13,93 13,93 

Sódio (%) 0,180 0,180 0,170 0,170 0,160 0,160 0,150 0,150 

Treonina dig. (%) 0,777 0,777 0,707 0,707 0,670 0,670 0,501 0,501 

Triptofano dig. (%) 0,215 0,215 0,196 0,196 0,180 0,180 0,135 0,135 
1Ração controle; 2Ração com produtos homeopáticos; 3Premix mineral vitamínico crescimento (por kg do 

produto): cálcio (min) 6000 (max) 10000 mg; biotina (min) 0,08 mg; umidade (max) 130 g; matéria mineral (max) 55 g; 
lisina (min) 7,20 g; metionina (min) 2,07 g; triptofano (min) 0,45 g; ferro (min) 75 mg; sódio (min) 2 g; fósforo (min) 

3000 mg; cobre (min) 62,5 mg; colina (min) 120,60 mg; manganês (min) 37,20 mg; niacina (min) 20,85 mg; selénio 

(min) 0,27 mg; vitamina a (min) 7.080,00 ui; vitamina bi (min) 0,95 mg; vitamina b2 (min) 4,25 mg; vitamina 36 (min) 

1,80 mg; vitamina b12 (min) 20,80 mcg; vitamina d3 (min) 1.400,00 ui; vitamina e (min) 50,25 ui; vitamina (min) 2,30 
mg; iodo (min) 1,50 mg; treonina (min) 2,05 g; zinco (min) 90,00 mg; ácido pantotênico (min) 9,50; mg; halquinol (min) 

120,00 mg; proteína bruta (min) 165 mg; extrato etéreo (min) 30 g; ácido fólico (min) 0,30 mg; fibra bruta (max) 35 g; 

aditivo antioxidante (min) 6,30 mg; bentonita (min) 1,0 g.  4Premix mineral-vitamínico terminação (por kg do 

produto): cálcio (min) 6 (max) 7,5 g; biotina (min) 0,09 mg; umidade (max) 130 g; matéria mineral (max) ss g; ferro 
(min) 75,00 mg; sódio (min) 2,0 g: lisina (min) 7,70 g; metionina (min) 2,05 g; fósforo (min) g; cobre (min) 3.000,00 mg; 

colina (min) 120,50 mg; manganês (min) 37,20 mg; niacina (min) 22 mg; halquinol (min) 120,00 mg; selénio (min) 0,27 

mg; vitamina a (min) 7.080,00 vitamina (min) 0,95 mg; vitamina 32 (min) 4,25 mg; vitamina 86 (min) 1,80 mg; vitamina 

812 (min) 20,80 mcg; vitamina 03 (min) 1.400,00 ui; vitamina e (min) 50,25 ui; vitamina k3 (min) 2,30 mg; iodo (min) 
1,50 mg; aditivo 

 



34 

 

Ao final das fases de crescimento e terminação foram realizadas coletas de fezes para 

a análise de digestibilidade parcial. Para isto, nas rações das Fases II tanto do crescimento 

quanto da terminação, foi acrescentado 1% de cinza insolúvel em ácido - CIA (celiteTM) 

como indicador e homogeneizado com o auxílio de misturador vertical, de acordo com as 

recomendações contidas em Sakomura e Rostagno (2016). Em cada fase, houve três dias 

para adaptação às dietas experimentais acrescidas de 1% de CIA e um dia para a coleta 

parcial de fezes, conforme metodologia adaptada de Kavanagh et al. (2001). Foram 

registrados o início e o final do fornecimento das rações contendo o indicador celiteTM, 

bem como o consumo real das rações por unidade experimental. 

As fezes foram coletadas por 12 horas ininterruptas no último dia de fornecimento 

das rações contendo o indicador, logo após serem excretadas a fim de evitar contaminação. 

As fezes foram alocadas em sacos plásticos devidamente identificados, homogeneizadas, 

pesadas e armazenadas em freezer a -20ºC até seu processamento. Ao final do período de 

coleta, as fezes foram descongeladas, novamente homogeneizadas, retirada uma alíquota 

de 50%, pesadas e pré-secadas em estufa de ventilação forçada a 55ºC por um período de 

72 horas conforme determinações contidas em Silva e Queiroz (2002). Logo após, foram 

moídas em moinho de bola. 

Foram analisados, nas fezes e nas rações, os teores de matéria seca (MS), matéria 

orgânica (MO), proteína bruta (PB), extrato etéreo (EE), matéria mineral (MM), fibra em 

detergente neutro (FDN) e em ácido (FDA), processadas no Laboratório de Nutrição 

Animal (LNA) do Departamento de Zootecnia (DZO) da Universidade Federal de Sergipe 

(UFS), seguindo a metodologia proposta por Silva & Queiroz (2002) e a determinação da 

Cinza Insolúvel em Àcido (CIA) foi adaptada da metodologia descrita por Van Keulen & 

Young (1977). Também foi determinada a energia bruta (EB) das rações e das fezes, 

análise realizada no LNA da Unioeste, onde as amostras foram submetidas à combustão 

em bomba calorimétrica isoperibólica Parr, modelo 6200. 

Com base nos resultados obtidos em laboratório foram calculados a Energia 

Digestível Aparente (EDA), porcentagem de recuperação da CIA e os coeficientes de 

digestibilidade aparente de matéria seca (CDAMS), matéria orgânica (CDAMO), proteína 

bruta (CDAPB), extrato etéreo (CDAEE), fibra em detergente neutro (CDAFDN), fibra em 

detergente ácido (CDAFDA) e energia bruta (CDAEB) de acordo com as informações 

contidas em Sakomura e Rostagno (2016). Os coeficientes de digestibilidade de nutrientes 

(CD) foram calculados segundo a equação:  
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CD = 100 –   (% marcador na ração)  x (% nutriente na ração)   x100 

                      (% marcador nas fezes)    (% nutriente nas fezes) 

 

Ao término do período experimental, os animais foram pesados e mantidos em jejum 

alimentar por aproximadamente oito horas, posteriormente transportados para um 

frigorífico comercial com certificação federal e abatidos. O abate foi realizado de acordo 

com o protocolo contido na Instrução Normativa nº 3, de 17 de janeiro de 2000 (BRASIL, 

2000), que estabelece os procedimentos de insensibilização para o abate humanitário de 

animais. 

As características quantitativas das carcaças: percentual de carne (%), quantidade de 

tecido muscular (kg/carcaça), rendimento de carcaça (%), profundidade do músculo, 

espessura de toucinho (mm); peso (kg) e comprimento de carcaça (cm) foram mensuradas 

pelo próprio abatedouro, por meio da pistola de tipificação de carcaças suínas Hennessy 

GP4/BP4.  

O pH e a temperatura no músculo Longissimus dorsi foram mensurados com o 

auxílio de um medidor portátil de pH e temperatura modelo HI 99163 (Hanna Instruments 

Inc., Ilha de Rodes, EUA), na região P2 (região de inserção da última vértebra torácica 

com a primeira lombar a seis centímetros da linha média de corte da carcaça) post mortem 

e após 24 horas.  

Foram coletadas amostras de aproximadamente 20 cm do músculo Longissimus dorsi 

24 horas após o abate e acondicionadas em caixas térmicas, transportadas para o 

Laboratório de Tecnologia de Produtos de Origem Animal (TPOA) da Unioeste, onde 

procederam-se as análises de qualidade da carne de acordo com as orientações contidas em 

Bridi e Silva, (2009). Para as análises, foram retiradas três sub amostras de 2,5 cm de 

espessura para determinação do grau de marmoreio, perda de líquido por gotejamento 

(PLG), perda de líquido por descongelamento (PLD), perda de líquido por cocção (PLC), 

grau de marmoreio, força de cisalhamento e avaliação da coloração da carne.  

Os parâmetros foram calculados de acordo com as fórmulas: PLG = ((100 – Peso 

final da amostra) x 100) / Peso inicial da amostra. As PLD e PLC são expressas pela 

porcentagem de água perdida em relação ao peso original da amostra: PLD = ((Peso da 

amostra congelada – Peso da amostra descongelada) x 100) / Peso da amostra congelada. 

PLC = ((Peso da amostra descongelada – Peso da amostra assada) x 100) / Peso da amostra 

descongelada (BRIDI e SILVA, 2009). 
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Para avaliação da força de cisalhamento, foi utilizado um amostrador cilíndrico de 

inox para retirar as subamostras de 1,5 cm em seis pontos da amostra pré-cozida, as quais 

foram submetidas ao teste de cisalhamento com o auxílio do aparelho texturômetro CT3 

Texture Analyzer - Brookfield®, equipado com lâmina de cisalhamento padrão e calibrado 

para força de 15g, deformação de 20 mm e velocidade de 2,0 mm/s, padronizados para a 

carne suína.  

Conforme indicação contida em Bridi e Silva (2009), a coloração da carne foi 

determinada após a exposição da sub-amostra ao ar, por um período de 15 a 20 minutos 

para a oxigenação do músculo e posterior análise pelo aparelho colorímetro Minolta CR-

400 (Konica Minolta Holdings inc. Tóquio, Japão), para determinação dos componentes: 

luminosidade (L*), croma (a*) – componente vermelho-verde e tonalidade (b*) – 

componente amarelo-azul, os componentes foram expressos usando o sistema de cores 

CIELAB (CIE, 1978).  

O grau de marmoreio da carne foi estabelecido conforme informações contidas em 

Bridi e Silva (2009), determinado com auxílio de padrões fotográficos, utilizando-se uma 

escala de valores numéricos que varia de um a sete, sendo que carne com valor um 

apresenta somente traços de marmoreio e com valor sete, marmoreio excessivo. 

A determinação da área do músculo Longissimus dorsi ou AOL foi realizada a partir 

do traçado do contorno da área determinada em folhas transparentes e expressa em 

centímetros quadrados (cm2). Este método de estimativa foi realizado de acordo com 

metodologia descrita por Teixeira et al. (2011). 

 As análises estatísticas foram realizadas com o auxílio do programa Statistical 

Analysis Systems® (SAS, 2015) e os dados foram submetidos à análise de variância. 

Considerou-se 5,0% de probabilidade. O modelo estatístico utilizado foi:  Yij = µ + αi + εij; 

onde, Yij = j-ésima observação do nível i do fator; µ = média geral dos dados; αi = efeito do 

nível i do fator e εij = componente aleatória do erro. 
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1.5. RESULTADOS 

As médias das temperaturas máximas foram de 28,03 ± 3,79°C, das mínimas de 

25,82 ± 3,76°C e a umidade relativa do ar de 70,40 ± 14,49 % na fase de crescimento e de 

24,05± 3,42°C para a máxima, de 22,75 ± 3,26°C para a mínima e a umidade relativa do ar 

de 73,02 ± 11,88% na fase de terminação. 

Não houve efeito dos tratamentos (P≥0,05) sobre os pesos dos animais, consumo de 

ração, ganho de peso e conversão alimentar ao final das fases de crescimento e de 

terminação, bem como durante o período total (Tabela 2). 

Tabela 2. Desempenho de suínos durante a fase de crescimento, terminação e durante o 

período total em função dos tratamentos 

Variáveis 
Tratamentos CV 

(%)1 

Valor 

P2 Controle Homeopatia 

Fase de crescimento  

Peso Inicial (kg) 30,93 30,88 - - 

Peso Final (kg) 67,50 69,42 3,60 0,10 

Consumo de ração (kg/dia) 1,71 1,75 3,93 0,15 

Ganho de peso (kg/dia) 0,88 0,93 6,14 0,07 

Conversão Alimentar (kg/kg) 1,94 1,90 6,06 0,32 

Fase de terminação  

Peso Final (kg) 133,93 136.92        3,30       0,15 

Consumo de ração (kg/dia) 2,90 2,86 7,08 0,70 

Ganho de peso (kg/dia) 1,21 1,19 8,75 0,65 

Conversão Alimentar (kg/kg) 2,40 2,33 7,63 0,38 

Período total 

Peso Inicial (kg) 30,93 30,90 3,2 0,94 

Peso Final (kg) 133,93 136,92 3,3 0,15 

Consumo de ração (kg/dia) 2,37 2,37 4,92 0,99 

Ganho de peso (kg/dia) 1,06 1,09 3,87 0,14 

Conversão Alimentar (kg/kg) 2,24 2,17 4,73 0,20 
1CV (%) = coeficiente de variação; 2Valor P = Probabilidade 

Conforme demonstrado na Tabela 3, não foram encontradas diferenças entre os 

tratamentos (P≥0,05) para os níveis de nitrogênio ureico plasmático (NUP) analisadas no 

soro sanguíneo dos animais durante as fases de crescimento e de terminação.  

Não houve diferença para os níveis da enzima aspartato aminotransferase (AST) 

obtidos nas fases de crescimento (P=0,35) e nem para a fase de terminação (P=0,08). Para 

os níveis da enzima alanina aminotransferase (ALT) também não foram encontradas 

diferenças tanto na fase de crescimento (P=0,28) quanto na fase de terminação (P=0,78). 
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Tabela 3. Parâmetros sorológicos de suínos durante as fases avaliadas 

Variáveis 
Tratamentos CV    

(%)1 
Valor P2 

Controle Homeopatia 

Fase de crescimento (dos 30 aos 70 kg) 

Enzima aspartato aminotransferase (UI/L)    36,12       31,08    48,92 0,35 

Enzima alanina aminotransferase (UI/L)    27,17       29,04 18,98 0,28 

Nitrogênio ureico plasmático (mg/dL)    18,76       20,06 28,40 0,47 

Fase de terminação (dos 70 aos 136 kg) 

Enzima aspartato aminotransferase (UI/L)     36,94        29,29 45,76 0,08 

Enzima alanina aminotransferase (UI/L)     39,04        40,21 33,32 0,78 

Nitrogênio ureico plasmático (mg/dL)     19,80        20,78 32,05 0,64 
1CV (%) = coeficiente de variação; 2Valor P = Probabilidade. 

 Houve diferenças (P≤0,01) entre os tratamentos para a porcentagem de cinza 

insolúvel em ácido (% CIA) recuperada na ração de ambas as fases, além da energia 

digestível aparente (EDA) na fase de crescimento (Tabela 4). Já os coeficientes de 

digestibilidade aparente da matéria seca (CDAMS), da proteína bruta (CDAPB), da 

matéria orgânica (CDAMO), da fibra em detergente neutro (CDAFDN), da fibra em 

detergente ácido (CDAFDA) e da energia bruta (CDAEB) nas duas fases analisadas foram 

reduzidos (P≤0,01) nos animais que tiveram a inclusão de produtos homeopáticos à dieta. 

Contudo, o coeficiente de digestibilidade aparente do extrato etéreo (CADEE) na fase de 

crescimento não foi influenciado; enquanto que o coeficiente de digestibilidade aparente da 

matéria orgânica (CDMO), o percentual de CIA recuperada nas fezes, a energia bruta (EB) 

e a EDA não foram influenciados (P≥0,05) na fase de terminação.  

Não foram observadas diferenças (P≥0,05) sobre o peso e o rendimento de carcaça, 

profundidade do músculo longíssimo dorsi e espessura de toucinho em função dos 

tratamentos (Tabela 5). Entretanto, o percentual de músculo (P=0,04) e a quantidade de 

carne (P=0,05) foram maiores nos animais alimentados com a ração contendo os produtos 

homeopáticos.  

Também não foram obtidas diferenças entre os tratamentos (P≥0,05) para o pH 

inicial e final da carcaça, bem como para a temperatura inicial e final, perda de líquido por 

gotejamento, por descongelamento e por cocção, força de cisalhamento, área de lombo e 

todos os parâmetros de coloração (Tabela 5). Porém, o Grau de Marmoreio foi maior 

(P=0,04) nos animais suplementados com os produtos homeopáticos em relação aos sem 

suplementação. 
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Tabela 4. Coeficientes de digestibilidade aparente dos nutrientes, teor de energia bruta e 

digestível e recuperação de cinza insolúvel em ácido em função dos tratamentos 

Variáveis 
Tratamentos CV 

(%)1 
Valor P2 

Controle Homeopatia 

Fase de crescimento (dos 30 aos 69 kg) 

 Coeficientes de Digestibilidade Aparente  

Matéria Seca (%) 85,10        79,32 2,84 <0,01 

Proteína Bruta (%) 82,73        75,54 4,08       <0,01 

Matéria Orgânica (%) 88,07 83,39 3,71 <0,01 

Extrato Etéreo (%) 39,97        28,89 36,87       0,07 

Fibra em Detergente Neutro (%) 93,40        90,68 2,08       0,01 

Fibra em Detergente Ácido (%) 87,52       81,84 4,92       0,01 

Energia Bruta (%) 84,88        79,13 3,08       <0,01 

Cinza Insolúvel em Ácido (CIA)-ração (%) 1,08                1,58 0,00 <0,01 

Cinza Insolúvel em Ácido (CIA)-fezes (%) 7,14 7,76 17,56       0,30 

Energia Bruta (kcal/kg) 4469,02       4447,50 2,00 0,60 

Energia Digestível Aparente (kcal/kg) 3551,16 3341,01 4,98       <0,01 

Fase de terminação (dos 70 aos 135 kg) 

 Coeficientes de Digestibilidade Aparente  

Matéria Seca (%) 86,42 84,05 0,74  <0,01 

Proteína Bruta (%) 82,70 77,73 2,05       <0,01 

Matéria Orgânica (%) 89,40 87,31 1,35 0,06 

Extrato Etéreo (%) 65,60 67,52 7,97       0,46 

Fibra em Detergente Neutro (%) 89,74 87,89 1,15       0,01 

Fibra em Detergente Ácido (%) 79,74 74,59 3,10       0,01 

Energia Bruta (%) 86,19 84,02 0,95       <0,01 

Cinza Insolúvel em Ácido (CIA)-ração (%) 1,23                1,40  0,00 <0,01 

Cinza Insolúvel em Ácido (CIA)-fezes (%) 8,10        8,35 26,14       0,81 

Energia Bruta (kcal/kg) 4239,85       4275,75 2,18       0,43 

Energia Digestível Aparente (kcal/kg) 3416,00 3406,70 0,90       0,99 
1CV (%) = coeficiente de variação; 2Valor P = Probabilidade. 
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Tabela 5. Parâmetros quantitativos e qualitativos da carcaça e da carne de suínos em 

função dos tratamentos 

Variáveis Tratamentos CV 

(%)1 

Valor 

P2  Controle Homeopatia 

Parâmetros quantitativos 

Peso Carcaça Quente (kg) 95,85 96,73 5,09 0,63 

Rendimento de carcaça (kg) 71,07 70,88 4,82 0,88 

Profundidade de músculo (mm) 60,33 61,60 7,69 0,46 

Quantidade de carne (kg) 57,49 60,19 6,30 0,05 

Percentual de músculo (%) 60,03 62,22 4,61 0,04 

Espessura Toucinho (mm) 16,48 16,05 26,18 0,78 

Área de Lombo - AOL (cm²) 40,12        44,85        22,60 0,19 

Parâmetros qualitativos 

pH post mortem 5,87 5,91 3,89 0,68 

pH 24 horas após o abate 5,53 5,65 3,99 0,16 

Temperatura post mortem (ºC) 8,89 8,62 9,58 0,38 

Temperatura 24 horas após o abate (ºC) 12,34 11,68 19,59 0,44 

Grau de Marmoreio 2,74 3,67 36,53 0,04 

Perda de Líquido por Gotejamento (%) 5,21 5,23 41,01 0,98 

Perda de Líquido por Descongelamento (%) 4,94 5,10 50,62 0,86 

Perda de Líquido por Cocção (%) 36,69 36,55 19,44 0,96 

Força de cisalhamento (kgf) 3,83        3,50        25,30       0,33 

Luminosidade - L* 53,94        53,94        7,13 1,00 

Saturação - a* 5,19 6,14 22,44 0,29 

Tonalidade - b* 5,67        6,16        26,30       0,97 

Croma* 8,05        8,42 22,65       0,60 
1CV (%) = coeficiente de variação; 2Valor P = Probabilidade. 
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1.6. DISCUSSÃO 

O momento do alojamento dos animais, geralmente é caracterizado por ser um 

período de maior susceptibilidade a doenças e redução do ganho de peso devido às 

mudanças de ambiente, nutrição e manejo. Observou-se que na fase de crescimento, pelo 

fato de as instalações terem sido limpas e desinfetadas antes do alojamento dos animais e 

na fase de terminação, devido aos animais terem permanecidos nas mesmas instalações e o 

manejo ter sido mantido, o desafio sanitário foi reduzido e, por isto, menor necessidade de 

combate a patógenos e da ação dos produtos testados. Outro fator a ser considerado foram 

as boas condições de saúde dos animais, fato este que favoreceu o organismo dos suínos no 

combate aos microorganismos patogênicos e, por isto, a resposta não ter sido tão evidente 

na fase de crescimento. Este manejo refletiu nos resultados, consequentemente, não houve 

efeito dos produtos homeopáticos sobre o desempenho dos suínos, uma vez que o 

organismo destes foi capaz de combater os prováveis microorganismos patogênicos.  

De acordo com Ravazzolo (2007), o organismo dos animais é capaz de produzir 

compostos para combater microorganismos patogênicos; fato este que justifica a ausência 

do efeito dos produtos homeopáticos nas ótimas condições às quais os suínos foram 

mantidos, já que, animais adultos desenvolvem a sua imunidade aos agentes presentes no 

ambiente e, por estarem em melhores condições imunológicas, conseguem combater os 

microorganismos patogênicos de maneira satisfatória, impedindo que o ganho de peso e a 

conversão alimentar sejam afetados negativamente.  

De acordo com Rocha et al. (2010), animais sob maior desafio sanitário desviam 

nutrientes para a resposta imune e, consequentemente, há menor quantidade de nutrientes 

disponível para o crescimento. Segundo Costa & Menezes (2011), os animais alojados sob 

maior desafio sanitário apresentam menor ganho de peso e pior conversão alimentar que 

aqueles mantidos em ambiente controlado.  

Santos et al. (2014), utilizando produtos homeopáticos na dieta de frangos de corte 

no período de 1 a 42 dias também observaram resultados similares aos deste experimento, 

relatando que o baixo desafio sanitário pode ter contribuído para os resultados encontrados. 

Como o desempenho não foi influenciado durante as fases de crescimento e 

terminação, também era de se esperar a ausência de efeitos durante todo o período 

experimental, possivelmente pelas boas condições de saúde dos animais e ambientais, 

assim como a ausência de estímulo imunológico intencional. Boratto et al. (2004) também 
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observaram ausência de efeito com o uso da homeopatia (à base do bioterápico de 

Escherichia coli) sobre o desempenho de frangos durante a fase de 1 a 42 dias.   

Como a taxa de crescimento foi similar entre tratamentos, era de se esperar que os 

valores de ureia plasmática não diferissem entre os tratamentos em nenhuma das fases, já 

que o consumo de ração e, consequentemente, proteína foi o mesmo. Estes valores 

observados também se encontram dentro dos valores referência para a espécie suína que 

variam de 9,97 a 29,92 mg/dL (MEYER & HARVEY, 2004).  

As concentrações das enzimas aspartato aminotransferase (AST) e alanina 

animotransferase (ALT) não diferiram entre tratamentos, demonstrando que o uso de 

produtos homeopáticos na dieta de suínos não ocasionou danos hepáticos aos animais, 

assinalando assim que o produto pode ser utilizado sem afetar a saúde dos suínos. Vale 

ressaltar ainda que os valores destas enzimas também se encontram dentro dos valores 

padrão para os suínos. De acordo com Meyer & Harvey (2004), os valores referência para 

a espécie suína são de 31 a 58 UI/L e de 32 a 84 UI/L para as enzimas ALT e AST, 

respectivamente. Da mesma forma, Santos et al. (2014) também não encontraram 

divergências entre os tratamentos homeopático e alopático sobre os níveis das 

transaminases AST e ALT de frangos de corte nas fases de crescimento e terminação.  

Ao analisar os coeficientes de digestibilidade dos nutrientes, observou-se que o fato 

dos produtos homeopáticos utilizados possuírem alta concentração de carbonato de cálcio 

como veículo, os coeficientes de digestibilidade tenham sido reduzidos devido à menor 

digestibilidade do mesmo. Consequentemente, este aumento do conteúdo de carbonato de 

cálcio na dieta contribuiu para a redução nos coeficientes de digestibilidade de nutrientes, 

visto que o carbonato de cálcio apresenta menor digestibilidade quando comparado ao 

calcário calcítico. Assim, o maior conteúdo de matéria mineral prejudicou a digestibilidade 

de nutrientes e a energia digestível neste tratamento. Em trabalhos desenvolvidos por 

AMMERMAN et al. (1995), o coeficiente de digestibilidade do carbonato de cálcio PA foi 

de 80%, enquanto que o do calcário calcítico foi de 99%, o que reflete nos coeficientes de 

digestibilidade dos nutrientes. Desta forma, o aumento do conteúdo de carbonato de cálcio 

à dieta dos animais influenciou negativamente os coeficientes de digestibilidade da matéria 

seca, matéria orgânica, proteína bruta, fibra em detergente neutro e ácido, e do teor de 

energia bruta tanto na fase de crescimento quanto na fase de terminação. 

Jiang et al. (2013) ao analisarem o efeito de carbonato e citrato de cálcio na 

alimentação de leitões, observaram redução nos coeficientes de digestibilidade dos 
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nutrientes nos animais que consumiram a dieta contendo carbonato de cálcio. Segundo os 

autores, tanto no uso de carbonato de cálcio quanto de citrato de cálcio o desempenho dos 

animais foi similar, porém, o uso de carbonato de cálcio resultou em maior eliminação de 

cálcio nas fezes e em virtude disto, menor digestibilidade, mostrando que a fonte de cálcio 

pode influenciar os coeficientes de digestibilidade de nutrientes em suínos. Estes resultados 

corroboram com os observados neste experimento, justificando desta forma, o menor 

coeficiente de digestibilidade observado nos tratamentos contendo os produtos 

homeopáticos.  

Embora a inclusão de produtos homeopáticos tenha afetado negativamente os 

coeficientes de digestibilidade aparente dos nutrientes em ambas as fases e a energia 

digestível aparente na fase de crescimento, pode-se observar que o desempenho dos 

animais foi mantido, demonstrando que o uso dos produtos na dieta melhorou a eficiência 

de uso dos nutrientes. Resultados similares foram observados por Boratto et al. (2004) ao 

avaliarem o uso da homeopatia à base do bioterápico Escherichia coli sobre o desempenho 

de frangos durante a fase de 1 a 42 dias.   

A concentração de cinza insolúvel em ácido na excreta foi superior (P<0,01) para os 

animais que consumiram os produtos homeopáticos. Isto se deve ao fato de alguns 

alimentos possuírem maior teor de compostos que não são digeridos em sua totalidade, tal 

como o carbonato de cálcio; alterando o teor de cinza insolúvel em ácido, e assim, 

superestimando os valores recuperados. De acordo com Sales e Janssens (2011), a 

concentração de CIA pode variar dependendo dos ingredientes utilizados, podendo alterar 

as estimativas com utilização de indicadores, desta forma, deve-se considerar que os 

ingredientes da dieta já possuem certa quantidade de CIA. Portanto, os níveis deste 

composto na dieta tendem a ser superiores aos adicionados. 

Os valores de Energia Bruta não diferiram entre os tratamentos (P>0,05) em 

nenhuma das fases, bem como a Energia Digestível Aparente na fase final deste 

experimento, isto se deve ao fato de que todas as dietas eram isoenergéticas, desta forma, a 

inclusão dos produtos homeopáticos não chegou a influenciar as rações. 

No entanto, o ponto positivo do uso de produtos homeopáticos é o fato de se ter 

obtido maior eficiência na utilização de nutrientes pelo organismo dos animais, visto que o 

coeficiente de digestibilidade de nutrientes foi reduzido. Isto possivelmente ocorreu devido 

à menor demanda de energia e nutrientes pelo sistema imune, mantendo o desempenho e 

melhorando a deposição de tecido muscular. Assim, os nutrientes disponíveis foram 



44 

 

metabolizados e depositados na carcaça na forma de carne, aumentando o percentual de 

carne e a quantidade de carne na carcaça dos animais tratados com a homeopatia. No 

entanto, o uso dos produtos homeopáticos não refletiu em aumento na área de olho de 

lombo.  

Esta maior eficiência na deposição de tecidos também influenciou o grau de 

marmoreio. Nos animais que consumiram os produtos homeopáticos, o grau de marmoreio 

ficou em média com 3,6, valores estes considerados como excelente marmoreio. De acordo 

com Bridi e Silva (2013), valores entre 3,0 e 4,0% são característicos de carnes com maior 

grau de marmoreio aceitável e, por isto, imprimem melhor maciez e suculência, se 

tornando mais atrativa para os consumidores. 

Em experimento desenvolvido por Melhado (2008), utilizando produto homeopático 

à base de Calcarea carbonica e Calcarea phosphorica misturados ao sal mineral de 

bovinos de corte na fase de terminação, durante 104 dias, observou-se melhora sobre o 

grau de marmoreio (3,43 vs. 3,32 pontos com e sem homeopatia, respectivamente) dos 

animais devido à maior disponibilidade de nutrientes no organismo e, por isto, aumentou a 

maciez, a palatabilidade e a suculência da carne, uma vez que estas características são 

influenciadas pelo grau de marmorização. Entretanto, não foi observado aumento na área 

de olho de lombo dos bovinos com o uso da homeopatia por este autor. 

Filippsen et al. (2011), também observaram que ao utilizarem o homeopático à base 

de Aconitum napellus na ração de bovinos de corte por um período de sete dias antes do 

abate, houve melhoria na qualidade da carne. De acordo com Bridi e Silva (2008), a 

quantidade de carne na carcaça é uma característica muito importante e de alto valor 

econômico, uma vez que possui influência significativa sobre a redução da quantidade de 

gordura na carcaça. 

O maior grau de marmoreio dos suínos que consumiram os produtos homeopáticos 

foi em resposta à maior disponibilidade de nutrientes, assim como da maior deposição em 

tecido muscular, sugerindo que o sistema imune foi menos ativado que o tratamento 

controle. De acordo com Campos et al. (2013), vários fatores podem influenciar a 

qualidade da carne e, como consequência, o grau de marmoreio, tais como fatores 

genéticos, as condições da granja, da alimentação, do transporte, do abate e processamento.  

Os resultados obtidos demonstram que não houve efeito do uso dos produtos 

homeopáticos sobre o pH, a temperatura, a perda de líquidos por gotejamento, 

descongelamento e cocção, sobre a cor da carne e a força de cisalhamento. Estes valores 
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demonstram que a qualidade da carne foi mantida e, por isto, o produto testado pode ser 

utilizado sem afetar negativamente os parâmetros de qualidade de carne. Vale ressaltar 

ainda que os valores encontrados neste experimento são considerados normais para a 

espécie suína.   

Diante dos dados obtidos nesta pesquisa, observou-se que os produtos utilizados se 

mostraram satisfatórios para características da carne e promissores nas fases de produção, 

uma vez que, mesmo com o fato dos coeficientes de digestibilidade terem sido menores, o 

desempenho dos animais não foi influenciado negativamente.  

Contudo, como os resultados de desempenho em todas as fases foram similares entre 

os tratamentos, pode-se inferir que são necessárias mais pesquisas para elucidar melhor a 

interação entre os produtos utilizados, em especial seu mecanismo de ação sobre o sistema 

imune e sobre a população bacteriana no organismo de suínos. Assim como para definir o 

melhor nível de inclusão de tais produtos às dietas dos suínos em todas as fases produtivas. 
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1.7. CONCLUSÃO 

A utilização dos produtos homeopáticos afetou positivamente o desempenho dos 

animais, o percentual e a qualidade de carne, assim como o grau de marmoreio das 

carcaças destes animais. Por isto, podem ser utilizados nas dietas de suínos em fases de 

crescimento e terminação a fim de melhorar a quantidade e qualidade de carcaça. 
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