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RESUMO 

ZIEGELMEYER, L. Avaliação de tratamento homeopático para pós-cirúrgico de 

ovariohisterectomia (OSH) em felinos. [Evaluation of homeopathic treatment for 

post-operative ovariohysterectomy (OSH) in felines]. 2021. 111 f. Dissertação 

(Mestrado em Ciências) - Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 

Universidade de São Paulo, 2021.  

 

A superpopulação de cães e gatos é um problema de saúde pública e desperta 

preocupação, por esse motivo a castração é essencial para se ter um controle 

populacional. Atualmente, muitos tutores buscam tratamentos para seus animais que 

tenham várias características atrativas: financeiramente mais acessíveis, com menos 

efeitos colaterais, com maior facilidade de administração do medicamento, 

principalmente para felinos, e um atendimento humanizado entre médico e paciente. 

Assim sendo, a homeopatia torna-se uma opção viável no tratamento de animais por 

ser eficaz, segura e de baixo custo. A escolha dos medicamentos deste estudo, 

Arsenicum album, Staphysagria e Hepar sulphur, foi baseada segundo a Lei da 

Similitude do médico Hahneman, para um possível tratamento de problemas 

respiratórios e, principalmente, no tratamento pós-operatório de castração de gatas. 

Esta pesquisa foi observacional quantitativa em que uma veterinária realizou o 

tratamento cirúrgico e a própria pesquisadora realizou o tratamento medicamentoso. 

A amostra do estudo foi de 12 gatas sendo que quatro apresentaram um quadro agudo 

de problemas respiratórios no pré-operatório e foram tratadas com Arsenicum álbum, 

6CH apresentando melhora após o terceiro ou quarto dia de tratamento. Após esse 

tratamento inicial, as 12 gatas foram castradas e tratadas no pós-operatório com 

Staphysagria 12CH. Os resultados mostraram que um desses animais (8%) 

apresentou alterações graves, dois deles (17%) apresentaram alterações leves, e 

nove (75%) não apresentaram alterações. Para o animal que apresentou alterações 

graves, por estar em um quadro clínico agudo, a medicação foi alterada para Hepar 

Sulphur 6CH. No décimo quarto dia, essa gata apresentou melhora clínica. Em relação 

à dor nos animais foi aplicada a Escala da Universidade do Colorado que avalia o 

comportamento psicológico e a resposta à palpação. Assim sendo, 11 animais tiveram 

dores leves e leves/moderada e somente uma gata apresentou dores moderadas. 

Portanto, os resultados indicaram que os estímulos homeopáticos tiveram influência 

direta nos tratamentos dos animais. Por ser classificado como um estudo 



 

observacional quantitativo, não podemos atribuir significância estatística à afirmação 

anterior. Propõe-se nesse caso, como próximo passo, um ensaio clínico randomizado 

para se testar a hipótese de igualdade de eficácia entre o tratamento proposto neste 

estudo e a conduta usual alopática. 

 

Palavras-chave: Homeopatia. Staphysagria. Ovariohisterectomia. Pós-operatório.  

 



 

ABSTRACT 

 

ZIEGELMEYER, L. Evaluation of homeopathic treatment for post-operative 

ovariohysterectomy (OSH) in felines. [Avaliação de tratamento homeopático para 

pós-cirúrgico de ovariohisterectomia (OSH) em felinos]. 2021. 111 f. Dissertação 

(Mestrado em Ciências) - Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 

Universidade de São Paulo, 2021. 

 

The overpopulation of dogs and cats is a public health issue and arouses concern, 

therefore, castration is essential for population control. Currently, many guardians 

seek, for their animals, the treatments that have attractive characteristics, such as: 

more affordable, fewer side effects, greater ease of administration of the drug, 

especially for felines, and humanized care between doctor and patient. Therefore, 

homeopathy becomes a viable option in the treatment of animals as it is effective, safe 

and inexpensive. The choice of drugs in this study, Arsenicum album, Staphysagria 

and Hepar sulphur, was based on the Law of Similitude of the physician Hahneman, 

for a possible treatment of respiratory problems and, mainly, for the postoperative 

treatment in the castration of female cats. This research was quantitative observational 

in which a veterinarian performed the surgical treatment and the researcher herself 

performed the drug treatment. The study sample consisted of 12 female cats, four of 

which presented acute respiratory problems before the surgery and were treated with 

Arsenicum album, 6CH showing improvement after the third or fourth day of treatment. 

After this initial treatment, the 12 cats were neutered and treated postoperatively with 

Staphysagria 12CH. The results showed that one of these animals (8%) had severe 

alterations, two of them (17%) had mild alterations, and nine (75%) had no alterations. 

For the animal that showed severe alterations, as it was in an acute clinical condition, 

the medication was changed to Hepar Sulfur 6CH. On the fourteenth day, this cat 

showed clinical improvement. Regarding pain in animals, the University of Colorado 

Scale was applied, which assesses psychological behavior and response to palpation. 

Thus, 11 animals had mild and mild/moderate pain and only one female cat had 

moderate pain. Therefore, the results indicated that homeopathic stimuli had a direct 

influence on the animals' treatments. As it is classified as a quantitative observational 

study, we cannot attribute statistical significance to the above statement. In this case, 

a randomized clinical trial is proposed in this case to test the hypothesis of equality of 



 

efficacy between the treatment proposed in this study and the usual allopathic 

management. 

 

Keywords: Homeopathy. Staphysagria. Ovariohysterectomy. Postoperative. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Essa pesquisa vem de uma proposta pessoal da pesquisadora que ao iniciar a 

clínica, isto é, cuidados e tratamento de animais como gatos e cachorros do serviço e 

atendimento com homeopatia do laboratório de bacteriologia e micologia do 

departamento de medicina veterinária preventiva e saúde animal da FMVZ-USP, 

observou o desalento desses animais. Como por exemplo os gatos que nascem na 

rua ou são abandonados pelos tutores tornando-se populosos e assim causando 

problemas como: transmissão de raiva, esporotricose, toxoplasmose, proliferação de 

parasitas como pulgas, carrapatos e sarna, além de acidentes de ataque, poluição por 

dejetos, poluição sonora e outras perturbações.  

A nossa preocupação com esses felinos deu início a este estudo tendo como 

finalidade evitar uma superpopulação dos animais que decorre, entre outros fatores, 

pela curta gestação dos felinos, em torno 60 dias, o alto números de filhotes, em média 

5 filhotes, e alcance da maturidade precocemente, a partir do sexto mês de vida. É 

isso o que os estudos clínicos referem sobre a reprodução de gatos. Diante disso, o 

controle populacional realizado pela castração eletiva dos animais contribui para a 

saúde única, constituída pela integração da saúde humana, animal e ambiental. 

Na medicina veterinária existem vários protocolos pós cirúrgicos que usam 

medicação alopática abrangendo drogas associadas tais como: antibióticos, 

analgésicos e anti-inflamatórios. O uso indiscriminado desses fármacos alopáticos 

pode elevar a incidência de infecção pelo surgimento de resistência antimicrobiana, 

outro fator relevante é o alto custos desses medicamentos para tratamento tanto de 

animais, como de seres humanos. 

Como alternativa ao tratamento alopático, o presente estudo propõe o uso da 

homeopatia como um possível tratamento pós-cirúrgico em castrações de felinos. 

Esse tratamento com medicação homeopática pode ser mais prático para o tratador e 

aceitável pelos animais pois, os felinos sendo sensíveis ao paladar, normalmente 

rejeitam a medicação convencional. Já a homeopatia é bem aceita pelos animais 

devido a medicação não possuir gosto ou cheiro, e pode ainda ter menos efeitos 

colaterais. Além disso, o custo do tratamento geralmente é menor por se usar um 

único medicamento.   
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A proposta dessa pesquisa será observar os efeitos no pós-cirúrgico de 

ovariohisterectomia (OSH) em gatas resgatadas da rua visando ampliar as 

campanhas de castração de gatos errantes, o que pode contribuir para um maior e 

melhor controle populacional, além de ser relevante ao tratamento homeopático 

aplicado nesse estudo. 

Portanto, torna-se importante estudar a homeopatia no tratamento no pós- 

cirúrgico de OSH e observar seus resultados, com a possibilidade de prosseguir num 

futuro estudo para a criação de um novo protocolo de tratamento. 

Além disso, novos estudos podem ser estimulados focando a possível cura das 

enfermidades através de medicamentos homeopáticos e outras terapias com o 

objetivo de amenizar o sofrimento dos enfermos tanto animais como seres humanos 

e a cura de suas doenças. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 HOMEOPATIA: CONCEITOS GERAIS 

 

2.1.1 Origem da Homeopatia 

 

Cada civilização possui uma cultura, assim como tratamentos de enfermidades 

que podem estar associados as suas filosofias e religiões. Como exemplo podemos 

citar a China antiga que possuía um tratamento através do sistema de meridianos de 

energia. A energia que circula pelos meridianos do corpo humano é a força vital ou 

Chi com o objetivo de obter manutenção da vida e da saúde. Os chineses acreditavam 

na associação da força vital com a existência de uma energia ancestral (Tinh) e na 

energia mental ou psíquica (Than) que corresponde ao conjunto dos sentimentos e 

pensamentos humanos. Já na Índia dos brâmanes e budistas compreendem que o 

corpo físico (Sthula Sharira) é recoberto por éter (Linga Sharira) gerando a força vital 

ou Prana que é o que chamamos hoje de respiração. Além disso, acreditavam na 

associação das emoções e sentimentos (Kama Rupa) e na mente ou alma humana 

(Manas). No entanto, no Egito na época dos faraós havia a junção do corpo físico 

(Kha; Chat) com a aura, com as emoções ou corpo astral, a alma animal, a alma 

intelectual e a alma espiritual ou espírito para assim constituir o que denominavam de 

força vital (TEIXEIRA, 2015). 

Já na Grécia antiga acreditava-se que o homem era composto por corpo e alma 

intercalados pelos prazeres e emoções (TEIXEIRA, 2015). Sendo que no período 

clássico da Grécia antiga, um marco para a medicina moderna, havia filósofos, 

historiadores, escritores, políticos e médicos. Entre eles estão Sócrates (470-399 

a.C.), Demóstenes (384-324 a.C.), Aristóteles (384-322 a.C.), Platão (427-348 a.C.), 

Tucídides (455-400 a.C.), Sófocles (496-406 a.C.), Péricles (498-429 a.C.) e 

Hipócrates (460-370 a.C.) que iniciaram uma linha de pensamento médico-filosófica e 

uma possível relação médico-paciente (BARBOSA e LEMOS, 2007). 

A medicina cientifica tem início de fato no período histórico da Grécia, durante 

o governo de Péricles (499-429 a. C), quando surgiu a figura de Hipócrates (460 a 370 

a. C) considerado “Pai da Medicina”. Hipócrates era um médico-filósofo com vasta 

experiência na ciência médica e seus aforismos o retratavam como um homem a 
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frente do seu tempo e de pensamento livre. Frases célebres o retratam como: “Que a 

comida seja teu alimento e o alimento tua medicina” e “Nem a sociedade, nem o 

homem, nem nenhuma outra coisa deve ultrapassar os limites da natureza.”  Fazia 

uso de um método de estudo denominado observacional e registrava os sintomas dos 

enfermos nas “tabulas votivas” de forma objetiva, tornando assim esses registros 

sistematizados. A filosofia e o estudo da patologia clínica de Hipócrates seguem a 

teoria da escola de Kos que relacionava a vida aos quatros elementos que compõem 

a natureza ar, terra, água e fogo, mencionadas nas escolas filosóficas, por quatro 

humores do corpo humano: sangue, fleuma, bile amarela e bile negra (MAFFEI, 1978). 

e a doença estava relacionada ao desequilíbrio desses humores (MAFFEI, 1978).. 

Contudo, acreditava também que esses humores eram desestabilizados pelas 

mudanças climáticas ou ingestão excessiva de alimentos e assim ocorria o surgimento 

de doenças. (BARBOSA e LEMOS, 2007) 

Hipócrates defendia o princípio dos semelhantes (similia similibus curentur) “O 

que produz a estrangúria, cura a estrangúria; o que causa o vômito, cura o vômito; o 

que dá febre a um homem são, cura um homem que tem febre”. Essa teoria foi 

estudada e concretizada pelo médico Samuel Hahnemann, pai da homeopatia, com o 

método terapêutico de auxiliar e regular a energia vital do organismo orgânico de 

acordo com os sintomas clínicos apresentados pela enfermidade (TEIXEIRA, 2015; 

FREITAS, 2015; BENITES, 2017). 

Christian Friedrich Samuel Hahnemann, filho do pintor de porcelana Christian 

Gottfried Hahnemann e Johanna Christiana, nasceu na manhã do dia 10 de abril de 

1755 em uma pequena cidade chamada Meissen, na Alemanha, onde iniciou a 

formação acadêmica na escola pública de Meissen. No sexto ano mudou-se para 

escola privada Furstenschulen na mesma cidade e quatro anos depois ingressou na 

University of Leipsig onde começou o seu interesse pela medicina. Porém, por não 

haver o curso de medicina em Leipsig mudou-se para Viena, Áustria e em Erlangen 

tornou-se doutor em medicina (BRADFORD, 2002). 

No ano de 1790, Hahnemann traduziu para o alemão o livro “A Matéria Médica” 

escrita pelo doutor Willian Cullen. Os relatos descritos nesse livro, como por exemplo, 

a cura da malária com a medicação China officinalis impressionou tanto Hahnemann 

que começou a fazer experimentos em si mesmo para constatar os efeitos dessa 

medicação em uma pessoa saudável. Sendo assim, observou que a droga causava 

febre intermitente, fraqueza, sonolência, tremores e outros sintomas frequentemente 
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causado pela malária. Então, começou a experimentar em si e em seus familiares 

outras drogas e em 1805 publicou a primeira matéria medica homeopática contendo 

27 drogas experimentadas. Organon da Arte de Curar foi publicado em 1810 e após 

alguns anos publicou mais 06 (seis) volumes denominados “Matéria Medica Pura”.  Na 

sua trajetória, Hahnemann se deparou com muitos casos de doenças crônicas e o 

fator desencadeante dessas enfermidades chamou de Miasma originando o livro 

Doenças Crônicas escrito por ele no ano de 1828 (BRADFORD, 2002; SILVA, 2016; 

FREITAS, 2015). 

 

Figura 1 - Matéria médica do autor Willian Cullen 
traduzida para o alemão por Samuel Hahnemann 

 

Fonte: (Bradford 2002) 

 

Hahnemann relata em seus escritos que as substâncias são validas para todos 

os seres vivos pois, utilizou as medicações no seu próprio cavalo. (BENEZ, 2002). O 

médico Boenninghause, discípulo de Hahnemann, relata tratamentos em bovinos, 

equinos e suínos. (von BOENNINGHAUSEN, 1908). Mas, foi médico veterinário 

Joseph Wilhelm Lux considerado “o pioneiro” que introduziu do tratamento 

homeopático em 1833 em animais (MEDIO, 2004). 
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O médico francês Dr. Benoit Jules Mure, conhecido como Bento Mure 

introduziu a homeopatia no Brasil em 1840 e fundou a Escola Homeopática do Rio de 

Janeiro. Nos primórdios da prática de homeopatia no País não existiam farmácias 

homeopáticas. Então, a matéria prima era importada da Europa e os próprios médicos 

manipulavam a medicação. Assim sendo, com o crescimento e interesse pelo método 

terapêutico homeopático, em 1965 houve leis especificas para que as farmácias 

homeopáticas pudessem manipular a medicação. No ano de 1976, por meio do 

Decreto n. 78.841 foi aprovada a primeira edição da Farmacopeia homeopática 

brasileira. Enfim, a homeopatia foi reconhecida como especialidade médica pelo 

Conselho Federal de Medicina em 1980 (FONTES, 2012). 

Na medicina veterinária o processo de aceitação das terapias homeopáticas foi 

mais lento, porém, teve uma dimensão maior em 1993 quando foi criada a Associação 

Médico Veterinária Homeopática Brasileira (AMVHB). Já em 1995 foi considerada 

uma especialidade por meio da Resolução nº 625/95 do Conselho Federal de 

Medicina Veterinária e Zootecnia (AMVHB, 2019; PESSANHA, 2016). 

 

2.1.2 Princípios da Homeopatia 

 

 De acordo com Hahnemann os princípios gerais da homeopatia são: 

• Lei dos semelhantes é o tratamento que faz uso de uma substância 

diluída e dinamizada na qual produz o sintoma da doença em um 

indivíduo saudável (FREITAS, 2015; BENITES, 2017). 

• Lei do vitalismo é a condição na qual o corpo físico dos seres vivos é 

animado e dominado por um fenômeno imaterial denominado força vital. 

No estado de saúde o organismo se mantém em harmonia mas, quando 

há manifestações patológica ocorre um desarranjo do princípio vital.   

(TEIXEIRA, 1997; BENITES, 2017). 

Hahnemann relata que “No estado de saúde, a força vital imaterial, que 

dinamicamente anima o corpo material, reina com poder ilimitado e 

mantém todas as suas partes em admirável atividade harmônica, nas 

suas sensações e funções, de maneira que o espírito dotado de razão 

que reside em nós possa livremente dispor desse instrumento vivo e são 

para atender aos mais altos fins de nossa existência” (Samuel 

Hahnemann, Organon da arte de curar, § 9). 
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• Experimentação em indivíduos sadios é o procedimento de testar 

substancias medicinais nesses indivíduos e assim, distinguindo suas 

espécies. As manifestações sintomáticas em indivíduos sadios 

possibilitava  a escolha do medicamento (FONTES, 2012; BENITES, 

2017). 

• Medicamento único que é o tratamento ideal para Hahnemann faz uso 

de um medicamento de cada vez, pois sempre testou as substancias 

individualmente nos seres vivos sadios. Desse modo, com um único 

medicamento Hahnemann tratava o paciente, porém, quando a cura não 

era obtida reavaliava os sintomas e o medicamento que havia indicado 

para esse paciente (DIAS e MACHADO, 2013; BENITES, 2017). 

Além disso, Hahnemann quando iniciou sua prática utilizava a solução na forma 

de tintura e observou que havia uma agravação inicial dos sintomas causando efeitos 

negativos que poderiam estar relacionadas a uma doença medicamentosa. Diante 

disso, foram iniciados vários experimentos de dinamização dos medicamentos que 

implica na diluição e sucção dos mesmos. Através desses experimentos e testes foi 

criada a escala hahnemannianas que são centesimais (C ou CH) e a cinquenta 

milesimal (LM) (FONTES, 2012). 

 

Figura 2 - Metodologia Hahnemanniano de dinamização dos 
medicamentos homeopáticos 

 

Fonte: (Barbosa 2019) 
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As medicações até 6 CH são consideradas de baixas dinamizações e são 

utilizadas em processos agudos e devem ser fornecidas com maior frequência, pois 

tem ação rápida e de curta duração. Já as potencias até 30CH estão ligadas a 

transtornos funcionais podendo assim ser fornecidas com menor frequência 

(FREITAS, 2015).  

 

2.1.3 Staphysagria 

  

Delphinium Staphysagria é uma espécie de planta pertencente à família 

Ranuneulaceae, conhecida popularmente como Staphysagria e era utilizada como 

remédio desde a época de Hipócrates. É uma planta bienal, com caules com dimensão 

de mais ou menos trinta a sessenta centímetros de altura, felpuda e de tom arroxeada. 

As folhas inferiores são grandes e palmeadas com sete lóbulos felpudos e de cor 

verde claro, já as folhas superiores são de cinco lóbulos e da mesma cor do caule. As 

flores são em tons de roxo azulado em cachos terminais e o fruto contém muitas 

sementes triangulares com as aspecto áspero (GIBSON et al, 1974). 

O preparo do medicamento é feito a partir das sementes da planta. Seu caroço 

contém uma substância oleosa com odor desagradável, que parece ser a parte ativa 

da planta. O medicamento homeopático é obtido através do método de trituração 

hahnemanniana e dinamizações por diluição homeopáticas (LATHOUD, 2010; 

HAHNEMANN,1846). 

 A Staphysagria medicação usada para acabar com a infestação de piolhos na 

cabeça teve um outro interesse clínico quando um médico que estava sofrendo com 

dor de dente colocou algumas sementes dessa erva na boca. Ocorreu que o mesmo 

teve uma reação inusitada que foi o agravamento violento da dor pensando até que 

enlouqueceria de tanta dor! Então, esse mesmo médico disse: “Que enorme poder 

deve possuir essa droga!”. Diante disso, esse achado valioso do poder da erva 

podendo alterar a saúde humana, nos revela da forma mais distinta e clara que os 

estados doentios que a medicação homeopática pode causar nos seres humanos 

saudáveis pode haver a cura pelo semelhante (TYLER, 2016; HAHNEMANN,1846). 

 Lathoud (2010) refere que a erva Staphysagria tem ação no cérebro, na 

medula óssea, nas glândulas e gânglios, nos ossos e periósteos e na pele. Já Kent 

(2000) mostra que o uso dessa medicação tem efeito nas perdas de sangue, choque, 



27 

nas operações cirúrgicas, nos ferimentos por instrumentos pontiagudos, feridas 

incisas e, também nas cólicas e enjoos.  

Sendo assim, esse medicamento pode ser usado em homens e animais que 

passaram por procedimentos cirúrgicos com o objetivo de estimular o organismo 

desses seres a reagir contra as suas enfermidades, havendo desse modo a 

possibilidade de um processo de cura dos mesmos. 

 

2.2 CONTROLE POPULACIONAL DE FELINOS 

 

2.2.1 Superpopulação de felinos 

 

A superpopulação de felinos é uma luta constante para a saúde pública e o 

bem-estar animal, mesmo porque a interação entre humanos e animais vem 

crescendo com o passar dos anos, principalmente para fins de companhia e guarda 

de propriedade (SENADO, 2020). 

O instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) disponibilizou dados da 

quantidade de animais domésticos em 2018 que foi de 139,3 milhões.  Desses 

animais, 54,2 milhões são de cães, 39,8 milhões de aves, 23,9 milhões de gatos, 19,1 

milhões de peixes e 2,3 milhões de outras espécies (repteis, anfíbios e pequenos 

mamífero). Podemos ressaltar que o maior crescimento é de gatos domésticos com 

uma alta de 8,1% desde 2013. Além disso, o IBGE aponta que já há mais cães e gatos 

do que crianças nos lares brasileiros (SENADO, 2020).  

A maior preocupação é com os gatos ferais, aqueles que vivem em estado 

selvagem sem a dependência de humanos. Portanto, com a urbanização em 

crescimento esses animais mudam para categoria de gatos errantes que perambulam 

livremente em áreas urbanas e rurais dependendo direta ou indiretamente dos 

humanos. Já os gatos domésticos, domiciliados ou semi-domiciliados que se 

encontram sob a responsabilidade de um indivíduo, também são uma preocupação 

para o crescimento exponencial da espécie pois pode ocorrer o abandono devido ao 

ritmo de vida do tutor, nascimento indesejável da ninhada e variações 

comportamentais (RAMOS, 2015).   

No começo da pandemia do COVID-19 a procura pela adoção responsável 

aumentou porém, com o agravamento do contágio pelo vírus e o prolongamento da 

pandemia, o índice de abando no Brasil aumentou para 70%. Desse modo, esses 
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abandonos irresponsáveis, ou seja, sem orientações podem causar prejuízo a saúde 

pública, zoonoses e aumento da população de animais de ruas (OLIVEIRA, 2021). 

As zoonoses são doenças, em geral infecciosas, transmitida pelos animais aos 

seres humanos. Sendo que, as principais zoonoses transmitidas por gatos são: 

toxoplasmose, esporotricose, raiva, pulgas e ácaros de sarna (SÃO PAULO, 2015). 

 A toxoplasmose é uma doença preocupante por afetar quase um terço da 

população do planeta, podendo ser adquirida pela ingestão de água e/ ou alimentos 

contaminados com oocistos esporulados do parasita da classe Coccidia, T. gondii, 

presente nas fezes de gatos (DARDE et al.,2018; DESMETRE,2020). Podemos 

ressaltar que há uma maior preocupação com as grávidas pois, a toxoplasmose é 

transmitida congenitamente, ou seja, de mãe para o feto (EMILE, 2018). 

Esporotricose é uma moléstia fúngica subcutânea endêmica causada por 

Sporothrix brasiliensis e é transmitida diretamente de gatos infectados para os seres 

humanos. Em 2020 passou a ser de notificação compulsória por ocasionar graves 

problemas de saúde pública (MUNHOZ et al., 2021). 

A raiva é uma doença provocada pelo vírus Lyssavirus transmitida por 

morcegos hematófagos contaminados que através da mordedura ou lambedura 

contamina os humanos e várias outras espécies de mamíferos por todo o mundo.  

(FERNANDES et al, 2013; GOMES et al,2010).) Existe um modo de prevenção dessa 

doença como é o caso do estado de São Paulo no Brasil que promove anualmente a 

campanha de vacinação para imunizar os animais domésticos, conhecido como o 

Programa de Controle da Raiva no Estado de São Paulo (SÃO PAULO, 2015). 

Portanto pelos motivos citados acima, desde 2001 o Centro de Controle de 

Zoonose de São Paulo (CCZ) iniciou o serviço de esterilização cirúrgica (Lei Municipal 

13.131 de 18/5/2001) com o fim de melhorar o controle populacional de felinos. Em 

2001 foram esterilizados pelo Programa de Saúde Animal (PSA) 739 cães e 464 gatos. 

Em 2008, com a implantação do Programa Permanente de Controle Reprodutivo de 

Cães e Gatos (PPCRCG) foram esterilizados 7.779 cães e 8.252 felinos. Em 2016 

foram realizadas 36.159 esterilizações de cães e 46.805 de gatos, totalizando, desde 

a implantação do programa em 2001 até dezembro de 2016, 404.114 esterilizações 

de cães e 423.678 gatos foram esterilizados (SÃO PAULO, 2015). 

A organização do PPCRCG é da responsabilidade do CCZ com parcerias de 

universidades, estabelecimentos veterinários, organizações não-governamentais 

(ONG) de proteção animal e de iniciativas privadas (VIEIRA, 2008). 
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2.2.2 Ovariohisterectomia 

 

A ovariohisterectomia (OSH) conhecida popularmente como castração que 

cientificamente é a remoção dos ovários e do útero que são os órgãos reprodutores 

feminino. Sendo assim, é um importante método cirúrgico e de alta demanda nas 

clínicas veterinárias (SILVEIRA, 2015). 

Apesar de ser uma cirurgia aparentemente simples, a técnica exige um 

veterinário experiente para promover segurança, saúde e bem-estar aos animais. 

Desse modo, mesmo com um profissional habilitado, o procedimento é considerado 

de risco de morte do animal, pois a castração exige técnica cirúrgica adequada e há 

também o procedimento de anestesia do animal envolvendo os cuidados pré-

cirúrgicos, recuperação pós-anestésica e os cuidados pós cirúrgicos, pois poderá 

ocorrer intercorrências considerando que cada organismo tem uma resposta individual 

(SILVEIRA, 2015). 

De acordo com o autor Fossum (2015) as condutas pré-operatórias são de 

extrema importância como a realização do exame físico com a inspeção e palpação 

do abdômen, assim como a inspeção da vulva e das glândulas mamárias para ser 

descartada a possibilidade, por exemplo, de um aumento de útero, massa, 

deslocamentos viscerais e dor.  

O conhecimento anatômico do animal é importante para um bom desfecho do 

procedimento. O trato reprodutor das gatas consiste em ovário, oviduto, útero, vagina 

e vulva. Os ovários estão localizados na parte dorsal do abdômen caudal ao rim. Os 

ovários e as tubas uterinas são suspensos no mesovário e na mesossalpinge que 

constituem partes do ligamento largo do útero. Além de vasos sanguíneos e nervos  

que abrangem os órgãos inseridos nesse ligamento (KONIG e LIEBICH, 2011). 

Nos felinos o útero está localizado dorsal ao intestino delgado. Há uma 

estrutura anatômica dividida em um par de cornos uterinos, o corpo uterino e a cérvix 

e que apresentam mudança de acordo com a idade e a atividade fisiológica da gata. 

Já a vagina, que é a parte cranial do órgão reprodutor feminino constitui-se de uma 

estrutura longa com paredes finas que se situam em uma posição mediana no interior 

da cavidade pélvica entre o reto no sentido dorsal e a vesícula urinária no sentido 

ventral e em estrutura mais distal localiza-se o clitóris e a vulva (KONIG e LIEBICH, 

2011). 



30 

Como conduta pré-operatória, isto é, antes do procedimento cirúrgico, deve-se 

restringir a alimentação de animais adultos por 12 a 18 horas e nos animais pediátricos 

de 4 a 8 horas. Após a indução anestésica faz-se no abdome ventral a tricotomia que 

consiste na remoção dos pelos do animal e a realização da assepsia na pele com 

soluções antissépticas (FOSSUM, 2015). 

O procedimento cirúrgico consiste em colocar o animal em decúbito dorsal na 

mesa cirúrgica e o cirurgião começa fazendo a incisão de 4 a 8cm na pele e no 

subcutâneo no terço médio do abdome caudal, sendo assim consegue localizar a linha 

alba. Com a pinça segura a linha alba e faz a incisão para entrar na cavidade 

abdominal e desse modo consegue estender a incisão cranial e na região caudal usa 

uma tesoura Mayo. Em seguida eleva a parede abdominal esquerda e com um gancho 

de ovariectomia entra na cavidade caudalmente ao rim e gira o gancho medialmente 

para encontrar o corno uterino e o ligamento e com esse procedimento consegue 

elevar a cavidade abdominal.  Coloca duas ou mais pinças Crile através do pedículo 

do ovário proximal ao ovário e um através do ligamento adequado do ovário, em 

seguida, posiciona o fio de sutura em forma de oito proximal a pinça do pedículo do 

ovário. Após apertar firmemente a sutura e retirar as pinças é feita a incisão para retirar 

o ovário. Logo após é realizado o mesmo procedimento do lado direito. E para ligar o 

útero, faz-se uma sutura em forma de oito no corpo uterino próximo a cérvix uterina. 

Após a retirada do órgão é necessário verificar se não há foco hemorrágico na 

cavidade abdominal e após faz-se a sutura na musculatura, subcutâneo e pele para 

fechar a cavidade abdominal (FOSSUM, 2015). 
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Figura 3 - Ilustração de cirurgia de tecido mole 

 

Fonte: (Fossum 2015) 

 

Além da remoção dos pontos cirúrgicos, de sete a quatorze dias, é 

recomendado repouso do animal (FOSSUM, 2015). É importante e necessário o 

monitoramento do estado geral do animal e da ferida cirúrgica. Deve ser observado 
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se há aumento do volume no local da incisão, presença de secreção ou sensibilidade 

no local que foi realizado o procedimento cirúrgico. 
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3 OBJETIVO 

 

3.1 OBJETIVO GERAL  

Avaliar o uso do tratamento homeopático para pós-cirúrgico em gatas e 

observar seus efeitos nos sinais clínicos. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

• Avaliar se a homeopatia é uma opção terapêutica viável para pós-operatórios 

de ovariohisterectomia em felinos 

• Observar efeitos do tratamento por meio da avaliação de sinais clínicos em 

animais com o uso da homeopatia. 

• Observar a evolução de dores no pós-cirúrgico com o uso de medicamento 

homeopático 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Neste trabalho, dados foram coletados e analisados para dois focos distintos e 

que se complementam, o primeiro foi conhecer o comportamento de indicadores 

operacionais do Serviço e Atendimento com Homeopatia do Laboratório de 

Bacteriologia e Micologia do Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e 

Saúde Animal da FMVZ-USP e da ONG Canto da Terra. O segundo foco foi realizar 

um estudo observacional do uso de homeopatia como tratamento de felinos na pós 

cirurgia de castração. No item 4.1 mostra-se como foram coletados e analisados os 

dados tanto para o primeiro foco. Para o segundo foco, mostra-se como o estudo foi 

planejado e analisado no item 4.2 abaixo. 

 

4.1 DADOS OPERACIONAIS EM DOIS AMBULATÓRIOS DE 

HOMEOPATIA 

 

Foi realizado um levantamento de dados operacionais do Serviço e 

Atendimento com Homeopatia do Laboratório de Bacteriologia e Micologia do 

Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal da FMVZ-USP e 

da ONG Canto da Terra para obter informações sobre a procura de homeopatia para 

tratamento de animais. A finalidade dessa análise é verificar como é a procura por 

homeopatia como linha para tratamento de animais. Caso essa procura seja 

constante, ela poderia ser considerada para uso em que normalmente se usa a 

alopatia como tratamento. A seguir veremos os procedimentos de construção das 

bases de dados necessárias e os passos para a construção de indicadores e gráficos 

com o objetivo de explorar os dados operacionais citados anteriormente. 

 

4.1.1 Base de dados operacionais do serviço de homeopatia 

 

O Serviço e Atendimento com Homeopatia do Laboratório de Bacteriologia e 

Micologia do Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal da 

FMVZ-USP é localizado no campus da USP no Butantã, na cidade de São Paulo. Os 

atendimentos são coordenados pelo responsável Prof. Dr. Nilson Benites às segundas 

e sextas-feiras das 8:30 a 12:00 horas. Desde 2011 o referido serviço registra 
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digitalmente prontuários individuais de atendimento de caninos e felinos. A partir 

desses prontuários individuais de atendimento fornecidos pelo próprio professor, foi 

construída uma base de dados (aqui chamada de Base de Serviço Homeopatia 

Consultas) cujos registros são todas as consultas para 535 animais que iniciaram 

tratamento homeopático entre os anos de 2011 a 2016 e que na maioria já terminaram 

o ciclo de atendimento atualmente. Animais que iniciaram tratamento a partir de 2017 

não fazem parte da análise porque boa parte dos animais que entraram nesse período 

pode ainda estar em atendimento, o que provocaria vícios nos cálculos dos 

indicadores operacionais, principalmente Tempo de atendimento e Consultas por 

animal, devido à presença desses dados censurados. 

A base de dados foi construída em Microsoft Excel versão 2011 e sua análise 

descritiva foi feita neste mesmo software. Para se fazer uma análise de dados 

operacionais de atendimento, registramos nesta base de dados as seguintes 

variáveis: Animal (1 a 535); Consulta (número sequencial da consulta de cada animal); 

Data (data da consulta). A partir destes dados, pudemos acrescentar uma variável 

“Tempo entre consultas” (dias) ordenando-se a base pelo animal e pela consulta e 

subtraindo-se a data atual da data anterior. Na Figura 4 temos uma impressão da 

cabeça da base de dados. 
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Figura 4 - Cabeça da Base de Serviço de Homeopatia Consultas 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Por meio da ferramenta Tabela Dinâmica do Microsoft Excel e a partir da base 

de dados de consultas (Base de Serviço de Homeopatia Consultas), foi possível 

consolidar uma segunda base de dados (aqui chamada de Base de Serviço de 

Homeopatia Animais) contendo um animal por registro. Nesta nova base de dados, 

temos as seguintes variáveis: Animal (1 a 535); Frequência de consultas (quantidade 

de consultas por animal); Data 1ª consulta (data da primeira consulta do animal); Data 

última consulta (data da consulta de encerramento do ciclo de atendimento do animal); 

Tempo de tratamento (Tempo em dias entre a última consulta e a 1ª consulta); Média 

do Tempo entre consultas (Média da variável Tempo entre consultas da Base de 

Serviço de Homeopatia Consultas para cada animal). 

Para se obter especificamente cada variável dessa base, o procedimento foi: 

selecionar Base de Serviço de Homeopatia Consultas, inserir a tabela dinâmica, 

mover campo Animal para linhas da tabela, mover novamente o campo Animal para 

agregar os casos, resumir valores por Contagem, mover o campo Data para agregar 

os casos, resumir valores por Mín., mover novamente o campo Data para agregar os 

casos, resumir valores por Máx., mover o campo Tempo entre consultas para agregar 

os casos, resumir valores por Média. A partir da tabela obtida, fazer uma cópia para 

uma nova planilha e acrescentar a variável Tempo de tratamento (dias) cujos valores 
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serão o resultado da diferença entre Data da última consulta e a Data da 1ª consulta. 

Na Figura 5 temos uma impressão da cabeça da Base de Serviço de Homeopatia 

Animais. 

 

Figura 5 - Cabeça da Base de Serviço de Homeopatia Animais 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Da posse dessas duas bases de dados pode-se calcular indicadores 

operacionais tais como: Frequência de consultas (por ano); Quantidade de animais 

admitidos (por ano, por semestre); Tempo total médio de tratamento (por ano); 

Quantidade de animais em tratamento (estoque de casos); Número de consultas por 

animal (distribuição e média por ano de entrada); Tempo de tratamento por animal 

(distribuição); Média de Tempo entre consultas por animal (distribuição e média por 

ano de entrada). Tais cálculos serão descritos a seguir 

 

4.1.2 Planejamento da análise dos dados do serviço de homeopatia 

 

Da posse das bases de dados citadas no item 4.1.1 deste trabalho (Base de 

Serviço de Homeopatia Consultas e Base de Serviço de Homeopatia Animais) 

calculamos indicadores operacionais do hospital de Serviço de Homeopatia tais como: 

Frequência de consultas; Quantidade de animais admitidos (por ano, por semestre); 
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Tempo total médio de tratamento (por ano); Quantidade de animais em tratamento 

(estoque de casos em tratamento); Número de consultas por animal (distribuição e 

média por ano de entrada); Tempo de tratamento por animal (distribuição); Média de 

Tempo entre consultas por animal (distribuição e média por ano de entrada). Esses 

cálculos foram feitos por meio do uso da ferramenta Tabela Dinâmica do Microsoft 

Excel e gráficos operacionais foram feitos por meio desse mesmo software. A seguir 

temos o procedimento da análise exploratória desses indicadores. 

 

Frequência de consultas 

Para se obter o número de consultas por ano e mostrar esses dados num 

gráfico de barras, o procedimento foi: selecionar Base de Serviço de Homeopatia 

Consultas, inserir tabela dinâmica, mover campo Data para linhas da tabela, agrupar 

o campo data por anos, agregar os casos por contagem. A partir da tabela obtida, 

inserir um gráfico de barras para mostrar a tendência desse indicador. 

 

Animais Admitidos 

Para se obter o número de animais admitidos por ano e mostrar esses dados 

num gráfico de barras, o procedimento usado foi: selecionar Base de Serviço de 

Homeopatia Animais, inserir tabela dinâmica, mover campo Data da 1ª consulta para 

linhas da tabela, agrupar esse campo por anos e agregar os casos por contagem. A 

partir da tabela obtida, inserir um gráfico de barras para mostrar a tendência desse 

indicador. Para se obter o gráfico por trimestre e por ano, seguem-se os passos 

anteriores, porém com agrupamento do campo Data da 1ª consulta por trimestre e por 

ano. 

 

Tempo de tratamento 

Para se obter o tempo de tratamento médio por animal e por ano e, também, 

mostrar esses dados num gráfico de barras, o procedimento usado foi: selecionar 

Base de Serviço de Homeopatia Animais, inserir tabela dinâmica, mover campo Data 

da 1ª consulta para linhas da tabela, agrupar esse campo por ano e agregar os casos 

por média do campo Tempo de tratamento. A partir da tabela obtida, inserir um gráfico 

de barras para mostrar a tendência desse indicador. 
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Quantidade de animais em tratamento simultaneamente 

Por meio das datas de entrada e de término dos tratamentos, pode-se calcular 

o estoque de animais em tratamento simultaneamente para uma data D por meio da 

contagem de casos de animais cuja data da última consulta é maior que a data D mas 

que a data da 1ª consulta é menor ou igual a data D. Esse procedimento foi feito para 

todas as datas entre 01/01/2011 e 31/12/2016, assim, uma nova tabela de dados 

contendo a data e o estoque de animais em tratamento foi contruída. 

Para se obter o número médio de animais em tratamento por mês e ano, e 

mostrar esses dados num gráfico de linhas, o procedimento usado foi: selecionar as 

colunas criadas anteriormente, inserir tabela dinâmica, mover campo Data para linhas 

da tabela, agrupar esse campo por mês e por ano e agregar os casos por média do 

campo estoque de animais em tratamento. A partir da tabela obtida, inserir um gráfico 

de linhas para mostrar a tendência desse indicador. 

 

Número de consultas por animal 

Para se obter o histograma do número de consultas por animal, o procedimento 

usado foi: selecionar Base de Serviço de Homeopatia Animais, inserir tabela dinâmica, 

mover campo número de consultas para linhas da tabela e agregar os casos por 

Contagem. A partir da tabela obtida, inserir um gráfico de barras para mostrar a 

distribuição desse indicador. 

 

Número médio de consultas por animal por ano 

O número médio de consultas por animal usado foi calculado da seguinte 

forma: selecionar Base de Serviço de Homeopatia Animais, inserir tabela dinâmica, 

mover campo Data da 1ª consulta para linhas da tabela, agrupar esse campo por ano 

e agregar os casos por Média do campo Número de consultas. A partir da tabela 

obtida, inserir um gráfico de barras para mostrar a tendência desse indicador. 

 

4.1.3 Base de dados ONG Canto da Terra 

 

A ONG Canto da Terra é uma organização sem fins lucrativos localizada no 

bairro de Santana na capital paulista que atua desde fevereiro de 2016. Ela usa com 

métodos naturais, educação humanitária, adoções e resgates em seu serviço. Possui 
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internação homeopática solidária, centro cirúrgico solidário e consultório homeopata 

em que disponibiliza atendimentos veterinários e cirurgias, principalmente castrações. 

Para se observar a produção de cirurgias da ONG, uma base de dados foi 

obtida a partir de registros diários realizados pela administração da ONG e divulgada 

diariamente pela internet. 52 semanas de dados (cerca de um ano) entre as datas de 

14/mar/21 e 06/mar/21 foram coletados para a análise, assim pudemos possíveis 

observar efeitos sazonais. 

A base de dados (aqui chamada de Base ONG cirurgias) foi construída em 

Microsoft Excel versão 2011 e sua análise descritiva foi feita neste mesmo software. 

Para se fazer uma análise de dados operacionais de cirurgias, registramos nesta base 

de dados as seguintes variáveis: Data (dia de registro); Quantidade da mesma cirurgia 

(número da mesma cirurgia realizada na data); cirurgia (tipo de cirurgia); Local (local 

específico do tipo de cirurgia quando houver informação); Espécie (espécie dos animal 

submetidos às cirurgias, quando houver informação); Sexo (sexo dos animal 

submetidos às cirurgias, quando houver informação). Na Figura 6 temos uma 

impressão da cabeça da base de dados. 

 

Figura 6 - Cabeça da Base ONG cirurgias 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Da posse dessas duas bases de dados pudemos calcular indicadores 

operacionais de cirurgias da ONG tais como: Percentual de Castrações; Distribuição 

de casos de outras cirurgias, Distribuição de casos por tipo de cirurgia, espécie e sexo, 

Número total de cirurgias por mês, Total de cirurgias por mês estratificado por tipo de 
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cirurgia, e o mesmo estratificado por espécie. Tais cálculos serão descritos no tópico 

4.1.4. 

 

4.1.4 Planejamento da análise dos dados da ONG Canto da Terra 

 

Da posse da base de dados Base ONG cirurgias, foi calculado indicadores 

operacionais da ONG citados no item 4.1.2 acima tais. Os cálculos foram feitos por 

meio do uso da ferramenta Tabela Dinâmica do Microsoft Excel e gráficos 

operacionais foram feitos por meio desse mesmo software. A seguir temos o 

procedimento da análise exploratória desses indicadores. 

 

Percentual de Castrações 

Para se obter o Percentual de Castrações, o procedimento usado foi: selecionar 

Base ONG cirurgias, inserir tabela dinâmica, mover campo “cirurgia” para linhas da 

tabela, agrupar todas as outras exceto castração como “outras”, e agregar os casos 

por Soma de “quantidade da mesma cirurgia” e mostrar valores como % do Total 

Geral. A partir da tabela obtida, inserir um gráfico de setores para mostrar a 

distribuição desse indicador. 

 

Distribuição de casos de outras cirurgias 

Para se obter a Distribuição de casos de outras cirurgias, o procedimento usado 

foi: selecionar Base ONG cirurgias, inserir tabela dinâmica, mover campo “cirurgia” 

para linhas da tabela, agregar os casos por Soma de “quantidade da mesma cirurgia” 

e mostrar valores como % do Total Geral, ordenar pelos valores de percentuais do 

maior para o menor, agrupar os tipos de cirurgia que somarem juntas menos de 5% 

atribuindo-lhes a categoria de “outras”, filtrar os casos deixando os tipos de cirurgia 

que não forem castração. A partir da tabela obtida, inserir um gráfico de barras para 

mostrar a distribuição desse indicador. 

 

Distribuição de casos por tipo de cirurgia, espécie e sexo 

Para se obter a Distribuição de casos por tipo de cirurgia, espécie e sexo, o 

procedimento usado foi: selecionar Base ONG cirurgias, inserir tabela dinâmica, 

mover campo “cirurgia” para linhas da tabela, agrupar os tipos de cirurgia exceto 

castração como “outras”, mover campo espécie para linhas abaixo de cirurgia, agrupar 
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os casos exceto felinos e caninos como “outras”, mover o campo sexo para colunas, 

agregar os casos por Soma de “quantidade da mesma cirurgia”. A partir da tabela 

obtida, inserir um gráfico de barras para mostrar a distribuição desse indicador. Uma 

árvore de classificação também pode ser obtida mostrando as proporções de 

estratificação em cada nó para melhor análise dessas informações. 

 

Número total de cirurgias por mês 

Para se obter o Número total de cirurgias por mês, o procedimento usado foi: 

selecionar Base ONG cirurgias, inserir tabela dinâmica, mover campo “data” para 

linhas da tabela, agrupar os casos por mês e Ano, (excluir dados dos meses de março 

por não estarem completos), agregar os casos por Soma de “quantidade da mesma 

cirurgia”. A partir da tabela obtida, inserir um gráfico de linhas para mostrar a tendência 

desse indicador. 

 

Total de cirurgias por mês estratificado por tipo de cirurgia 

Para se obter o Total de cirurgias por mês estratificado por tipo de cirurgia, o 

procedimento usado foi: selecionar Base ONG cirurgias, inserir tabela dinâmica, 

mover campo “data” para linhas da tabela, agrupar os casos por mês e Ano, (excluir 

dados dos meses de março por não estarem completos), mover campo “cirurgia” para 

colunas da tabela, agrupar os tipos de cirurgia exceto castração como “outras”, 

agregar os casos por Soma de “quantidade da mesma cirurgia”. A partir da tabela 

obtida, inserir um gráfico de linhas para mostrar a tendência desse indicador. 

 

Total de cirurgias por mês estratificado por tipo de cirurgia e por espécie 

Para se obter o total de cirurgias por mês estratificado por tipo de cirurgia e por 

espécie, o procedimento usado foi: selecionar Base ONG cirurgias, inserir tabela 

dinâmica, mover campo “data” para linhas da tabela, agrupar os casos por mês e ano, 

(excluir dados dos meses de março por não estarem completos), mover campo 

“cirurgia” para colunas da tabela, agrupar os tipos de cirurgia exceto castração como 

“outras”, mover campo espécie para colunas abaixo de cirurgia, agrupar os casos 

exceto felinos e caninos como “outras”, agregar os casos por Soma de “quantidade 

da mesma cirurgia”. A partir da tabela obtida, inserir um gráfico de linhas para mostrar 

a tendência desse indicador. 
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4.2 TRATAMENTO CIRÚRGICO COM USO DE HOMEOPATIA 

 

Nos itens 4.1.2 e 4.1.3, pudemos mostrar o planejamento de análise de dados 

de cirurgias com tratamento homeopático realizadas em um ano de registros da ONG 

Canto da Terra, ocorre, porém que não se tem alguns casos não possuem informação 

sobre os resultados obtidos dessas cirurgias pois não há retorno de informações do 

pós-operatório dos animais pelos tutores ou protetores. Para se obter informações a 

respeito do período posterior à cirurgia, foi realizado um estudo mantendo animais 

internados na própria ONG após os procedimentos. Para isso, animais que foram 

resgatados da rua foram recepcionados pela ONG e então feita uma seleção deles. 

Somente felinos fêmeas foram elegíveis ao estudo, para evitar associação dos efeitos 

de espécie. Esses animais selecionados passavam por exame clínico e aqueles que 

apresentavam algum sinal clínico foram submetidos a um tratamento pré-cirúrgico por 

meio de homeopatia com duração de 5 dias e seguiam para a cirurgia. Os outros 

animais que não apresentavam sinais clínicos ficaram 3 dias em observação antes da 

cirurgia. Após a cirurgia, todos os animais foram tratados com homeopatia por pelo 

menos 7 dias, para alguns foi necessário estender o tratamento com eventual 

mudança de medicamento ou dosagem conforme veremos. Todos os animais ficaram 

internados na ONG durante todo o período observacional e após isso, os animais 

ficaram disponíveis na ONG para adoção responsável.  

Um fluxograma com as principais etapas do estudo é mostrado na Figura 7 e 

os procedimentos utilizados no estudo são descritos nos tópicos seguintes. 
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Figura 7 - Fluxograma geral dos procedimentos do estudo 

 

Fonte: autoria própria. 
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4.2.1 Medicamentos 

 

O método terapêutico utilizado nesse estudo foi homeopático. Os 

medicamentos necessários foram fornecidos sobre a forma de glóbulos de sacarose 

pela farmácia HN Cristiano, que está devidamente em situação ativa pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

No período pré-cirúrgico, os animais que apresentaram sinais clínicos 

receberiam medicamentos escolhidos a partir do princípio de similitude descrito na 

introdução desse trabalho para cada sintoma observado, seguindo o repertorio de 

Kent (2000) A potência, frequência e duração da droga também depende dessa 

avaliação. Ocorre que para os 4 animais que apresentaram sinais após o exame 

clínico, foi diagnosticado com rinotraqueite felina, assim, o medicamento escolhido foi 

o mesmo, e com mesma dose para esses animais: Arsenicum album 6CH cuja forma 

de administração foi por meio da diluição de 2 glóbulos em 100ml de água e ministrado 

1 ml oral a cada 10 minutos por 4 vezes seguidas, repetiu-se isso 4 vezes ao dia 

durante 5 dias seguidos. 

Outro medicamento foi usado no período pós-cirúrgico. Como todos os animais 

que participaram do estudo foram submetidos ao mesmo procedimento cirúrgico, OSH 

eletiva, e partindo do fato de que os animais sofreram o mesmo trauma, assim, houve 

a padronização do tratamento e, portanto, todos receberam a medicação 

Staphysagria, na potência 12CH, obedecendo o princípio de similitude. Para isso, 

diluiu-se 2 glóbulos em 100ml de água e com uma seringa foi administrado 1ml oral 4 

vezes ao dia durante 5 dias seguidos, nos horários determinados 10:00 horas, 13:00 

hora, 16:00 horas e 19:00 horas. 

 

4.2.2 Procedimento no período pré-cirúrgico 

 

Conforme a Figura 7, no período pré-cirúrgico inclui-se as etapas de seleção 

dos animais, exame clínico e tratamentos dos animais que apresentaram sinais 

clínicos. Para compor o estudo foram aceitos somente animais resgatados da rua, da 

espécie felina, fêmeas com idade aproximada 6 meses a 2 anos de idade e não 

castradas. Todos os animais aceitos no estudo foram internados em baias individuais 

e foram realizados exames clínicos para avaliar o bom estado geral deles. Os animais 

sem sinais clínicos ficaram em observação por 3 dias como precaução para o 
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aparecimento de algum sinal a posteriori. Os animais com sinais clínicos foram 

tratados durante 5 dias e só participaram do estudo após a alta médica. 

 

4.2.3 Coleta de dados no período pré-cirúrgico 

 

Como vimos, o exame clínico foi realizado em todos os animais participantes 

do estudo, para sistematizar essa avaliação foi utilizado uma ficha homeopática 

quantitativa proposta por Oliveira 2020 (Figura 8) dos sinais clínicos apresentados 

pelas gatas internadas. Uma ficha para cada animal foi preenchida com notas de 0 a 

400 para cada sintoma observado, onde a legenda de 0 significa ausência de sinais 

clínicos do sintoma, 100 significa presença de sinais clínicos brandos, 200 para 

presença de sinais clínicos moderado, 300 para presença de sinais clínicos de 

moderados a altos e 400 para presença de sinais clínicos severos. 

Os sinais e sintomas foram divididos de acordo com o folheto embrionário e 

atribuídos a cada sistema um peso diferente que equivale à importância daquele 

conjunto de órgãos no sistema: endoderma e ectoderma subdivididos em pele com 

peso 1, sistema digestório com peso de 1,5, sistema respiratório com peso 2 e sistema 

nervoso com peso 2,5 e mesoderma subdividido em sistema endócrino com peso 1, 

linfonodo, ossos e músculos com peso 1,5, sistema geniturinário com peso 2 e sistema 

cardiovascular com peso 2,5.  

A somatória dos produtos das notas pelos pesos para os folhetos ectoderma e 

endoderma foi definido como ESCORE1, o mesmo procedimento para o folheto 

mesoderma foi definido como ESCORE2, e a soma do ESCORE1 e ESCORE2 foi 

definido como ESCORE TOTAL. A análise foi feita por meio da comparação entre os 

ESCORES no dia inicial (aqui definido como DT0) com os dias subsequentes, assim 

monitoramos a intensidade das manifestações durante o período de tratamento. 
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Figura 8 - Ficha Homeopática Quantitativa dos sinais apresentados pelas gatas 
internadas, distribuídos conforme o sistema orgânico e acometimento 

 

Fonte: OLIVEIRA, I, J 2020. 

 

Os animais que obtiveram escore total (Figura 8) maior que zero (aqui 

chamados de animais com sinais clínicos) foram diagnosticados, isolados e tratados 

conforme a sintomatologia. Os animais permaneceram em observação com datas 

referentes aos dias de tratamento DT0 = dia inicial do tratamento, DT1 = primeiro dia 

de tratamento e assim sucessivamente, até o dia que o escore total apresentou zero, 

tornando esse animal apto a participar da fase seguinte que é a castração.  

Os animais que obtiveram escore total (Figura 8) igual a zero (aqui chamados 

de animais sem sinais clínicos) foram internados em baias individuais, com água e 

ração a vontade durante 3 dias para observação preventiva. Em seguida, aqueles que 

não apresentaram enfermidades passaram para a fase de castração. 

 

4.2.4 Análise estatística dos dados no período pré-cirúrgico 

 

O preenchimento das fichas homeopáticas qualitativas para cada animal 

forneceu dados para se construir uma base de dados (aqui chamada Base Sinais 

Clínicos) contendo informação detalhada dos exames realizados nos animais que 

apresentaram sinais clínicos. A base foi construída em Microsoft Excel versão 2011. 

As variáveis coletadas que compõe a base são: Dia (dia do exame – DT0 a DT4), 

Animal (número identificador do animal), Pele (escore do sistema tegumentar), Sist. 
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Dig (escore do sistema digestivo), Sist. Resp (escore do sistema respiratório), Sist. 

Nerv (escore do sistema nervoso), ESCORE 1 (escore para ectoderma/endoderma), 

Sist. End (escore do sistema endócrino), Linf, osso, mus (escore para linfonodo, osso 

e músculo), Geniturinário (escore do sistema Geniturinário), Cardio (escore do sistema 

cardiovascular), ESCORE 2 (escore Mesoderma), ESCORE TOTAL (soma Escore 1 

e 2), Medicamento (medicamento adotado para tratamento de sinais clínicos), Dose 

(dose adotada do medicamento), Antipsórico (medicamento é ou não antipsórico). A 

cabeça desta base de dados é mostrada na Figura 9. 

 

Figura 9 - Cabeça da Base Sinais Clínicos 

 

Fonte: autoria própria. 

 

A análise desses dados foi feita de maneira descritiva e por meio de um gráfico 

de barras relativamente à variável resposta ESCORE TOTAL que mostra a evolução 

da condição dos animais que passaram pela fase de tratamento de sinais clínicos. 

Para a construção de tal gráfico no Microsoft Excel os seguintes passos foram 

realizados: selecionar a base de dados, inserir uma tabela dinâmica, mover o campo 

Animal para linhas, mover o campo Dia para linhas abaixo do campo Animal (estrutura 

Dia dentro de Animal), agregar os valores por soma de ESCORE TOTAL e inserir um 

gráfico de barras para observar o comportamento do ESCORE TOTAL para cada 

animal ao longo dos dias de tratamento. Uma visão da tabela dinâmica como resultado 

desse procedimento é mostrada na Figura 10. 
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Figura 10 - Tabela Dinâmica para análise de dados do período pré-cirúrgico 

 

Fonte: autoria própria. 

 

4.2.5 Procedimento Cirúrgico 

 

Os animais que seguiram para castração permaneceram em jejum de 12 horas 

de água e comida, antes do procedimento cirúrgico. A OSH é feita sob anestesia geral, 

considerando o peso dos animais até 4kg, no pré-operatório foi administrado para 

analgesia: petidina-0,1ml mais quetamina 0,2ml via intramuscular e para a sedação: 

acepromazina 1% 0,02ml via intramuscular. Na indução da anestesia foi utilizado 

xilazina 0,2ml mais quetamina 0,2ml via intramuscular e na manutenção da anestesia 

foi utilizado propofol intravenoso. As fichas anestésicas (Figura 11) foram preenchidas 

pela veterinária responsável pelo procedimento cirúrgico Débora Lamas de Oliveira, 

CRMV 44.228 Também, para melhor organização os responsáveis pelo resgate do 

animal assinaram um termo de autorização cirúrgica (Figura 12). 

 



50 

Figura 11 - Ficha anestésica 

 

Fonte: ONG Canto da Terra 

 

Figura 12 - Autorização cirúrgica 

 

Fonte: Ong Canto da Terra 
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Após a anestesia, foi realizada a tricotomia no abdômen do animal, a assepsia 

no local da incisão, e em seguida foi realizado o ato cirúrgico. 

Após o procedimento, foi higienizado o local do ponto externo com água 

oxigenada volume 10 e colocou-se roupa cirúrgica no animal. 

 

4.2.6 Tratamento e coleta de dados no período pós cirúrgico 

 

Após o procedimento cirúrgico os animais continuaram na ONG internados em 

baias independentes até receberem alta médica. O tratamento homeopático foi 

realizado para todos os animais conforme o protocolo de administração do 

medicamento pós-cirúrgico descrito em 4.2.1. 

Para sistematizar a avaliação do período pós-cirúrgico foi utilizada uma tabela 

(Figura 13) da escala de avaliação da hiperemia, edema, equimose, secreção e 

coaptação das bordas da lesão (REEDA) para registro das observações de cada 

animal durante 7 dias sendo DPC0 = dia da cirurgia, DPC1 = 1º dia pós-cirúrgico e 

assim por diante com os dias subsequentes. Os escores de alterações pós-cirúrgico 

para cada tipo foi obtido a partir de avaliação clínica cujo resultado foi categorizado 

por pontos de 0 a 3. 

Para hiperemia temos: 0 - nenhuma alteração, 1 - até 0,25cm da incisão 

bilateral, 2 - até 0,5cm da incisão bilateral, 3 - além de 0,5cm da incisão. 

Para edema temos: 0 - nenhuma alteração, 1-edema: menor que 1cm da 

incisão, 2- 1 a 2cm da incisão, 3 - além de 2cm da incisão. 

Para equimose temos: 1-: até 0,25 cm da incisão bilateral ou 0,5 cm unilateral, 

2 - entre 0,25cm e 1cm bilateral ou 0,5cm a 2cm unilateral, 3 - além de 1cm bilateral 

ou 2cm unilateral. 

Para secreção: 1 – serosa, 2 – serosanguinolenta, 3 – sanguinolenta e 

purulenta 

Para coaptação temos: 0 – fechada, 1 - pele separada até 3mm, 1 - pele e 

subcutâneo separado, 3 - pele, subcutâneo e musculo separado 

Além disso, foi observado se apresentaram dor no local da cicatriz, cicatriz 

exuberante, alteração comportamental entre 24-72 horas, emese entre 12-24 horas e 

emese 24-72 horas. 
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Figura 13 - Ficha para avaliação pós-cirúrgico 

 

Fonte: autoria própria (Ficha); Alvarenga et al., 2015 (Escala REEDA) 
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Em todos os dias, às 10h, foram feitas fotos da região abdominal para 

demonstrar a evolução da cicatrização. As fotos foram organizadas em quadros 

mostrando as cicatrizes na ordem de datas a partir do dia da cirurgia. 

 

4.2.7 Análise estatística dos dados no período pós-cirúrgico 

 

Com as Fichas para avaliação do período pós-cirúrgico preenchidas 

diariamente durante pelo menos 7 dias para cada animal a contar da data da cirurgia, 

construímos uma base de dados (aqui chamada Base Avaliações Pós-Cirúrgico) 

contendo informação detalhada dos resultados dos exames realizados nos animais. 

A base foi construída em Microsoft Excel versão 2011. As variáveis coletadas que 

compõe a base são: Animal (número identificador do animal), Data (data da 

observação), Evento/foto (cirurgia ou avaliação / letra correspondente à foto feita no 

evento), Dia da Avaliação (DPC0 até o último dia de avaliação), hiperemia (pontuação 

de hiperemia), edema (pontuação de edema), equimose (pontuação de equimose), 

secreção (pontuação de secreção), coaptação (pontuação de coaptação), dor cicatriz 

(pontuação de dor no local da cicatriz), cicatriz exuberante (pontuação de situação da 

cicatriz), comportamento (pontuação de alteração comportamental 24-72 horas), 

emese (pontuação de emese 12-72 horas). A cabeça desta base de dados é mostrada 

na Figura 14. 

Figura 14 - Cabeça da Base Avaliações Pós-Cirúrgico 

 

Fonte: autoria própria. 

 

A análise desses dados foi feita por meio da construção de um quadro por 

animal descrevendo sua evolução de maneira visual com marcações coloridas. Cada 
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quadro tem como linhas os tipos de alteração, e coluna que representam o dia da 

avaliação do animal no período pós-cirúrgico. Os quadros foram produzidos 

diretamente em planilha Microsoft Excel por meio de arranjo de células e formatação 

condicional conforme o escore dos cruzamentos de tipo de alteração versus dia da 

avaliação para o animal. As cores para os escores são mostradas na Figura 15. 

 

Figura 15 - Cores atribuídas aos escores de alterações 

 

Fonte: autoria própria. 

 

A partir destes quadros foram feitas as análises do histórico para cada animal 

que, associado aos quadros de fotos da região cirúrgica em cada dia, contribuiu para 

a avaliação geral do pós-cirúrgico do animal. 

Uma segunda base de dados (aqui chamada Base Resumo Pós-Cirúrgico) foi 

construída para avaliar todos os animais conjuntamente. As variáveis coletadas que 

compõe a base são: Animal (número identificador do animal), Data da cirurgia, Data 

da Remoção do Ponto, Tempo de remoção do ponto (dias), Alteração de medicação 

(sim-medicamento/não), Avaliação (número total de dias), Apresentou alterações 

(sim-tipo/não), Tempo de Recuperação da Vitalidade (dias para retomar à vitalidade 

pré-cirurgia), Tratamento antes da cirurgia (sim/não), Observações (texto). Note que 

para estabelecer o Tempo de Recuperação da Vitalidade, considerou-se o 

comportamento do animal antes da cirurgia e, e assinalou-se o dia após a cirurgia em 

que o animal apresentou comportamento similar. A cabeça desta base de dados é 

mostrada na Figura 16. 

 

Figura 16 - Cabeça da Base Resumo Pós-Cirúrgico 

 

Fonte autoria própria. 

 

sem alteração alteração grau 1 alteração grau 2 alteração grau 3 sem avaliação
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A partir desta base de dados, uma análise estatística foi realizada da variável 

resposta “Tempo de Recuperação da Vitalidade” calculamos as estatísticas 

descritivas do conjunto de dados e construímos um histograma para representar a 

distribuição desses resultados. Além disso, explorou-se a variável “Apresentou 

alterações” construindo-se um gráfico de setores mostrando a distribuição desses 

dados categóricos, assim como, fez-se um gráfico de barras mostrando essas duas 

variáveis conjuntamente para posterior discussão desses resultados. 

 

4.2.8 Análise da avaliação de dor no período pós-cirúrgico 

 

Para sistematizar a avaliação de dor no período pós-cirúrgico, foi utilizada a 

Escala da Universidade do Colorado (Figura 17), para registro das observações de 

cada animal durante 7 dias sendo DPC0 = dia da cirurgia, DPC1 = 1º dia pós-cirúrgico 

e assim por diante com os dias subsequentes. Os escores de dor foram obtidos a 

partir de avaliação clínica levando-se em conta os aspectos psicológico e 

comportamental, resposta à apalpação e tensão, cujos resultados foram 

categorizados por pontos de 0 a 4. 

0: descansado confortável; contente e calmo sozinho; interessado e curioso 

sobre o ambiente; não se incomoda com a palpação em qualquer lugar. 

1: Sinais geralmente sutis e difíceis de detectar no hospital, mas fácil de 

detectar em casa pelo proprietário; No hospital pode estar contente ou ligeiramente 

inquieto; Menos interessado no ambiente, mas ainda olha para ver o que esta 

acontecendo; Pode ou não reagir a palpação da ferida. 

2: Menos responsivo; quer ficar só quieto; perda do brilho nos olhos; fica todo 

encolhido, com olhos parcialmente fechados; Pelo do animal mal cuidado, pode 

lamber uma área dolorida ou irritada; responde agressivamente a aproximação ou 

tenta escapar a área dolorida a palpação; Tolera atenção, pode ate gostar de ser 

acariciado se a área dolorida for evitada. 

3: Constantemente ronronando, chiado ou miado sofrido; pode morder a ferida, 

reluta em se mover sozinho; ronrona ou chia a palpação de área não dolorida; reage 

agressivamente a palpação; rejeita fortemente o contato.  

4: Prostado; potencialmente não responsivo ao ambiente, com dificuldade para 

se distrair da dor; receptivo q cuidado (mesmo gatos selvagens serão mais tolerantes 
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ao contato); pode não responder a palpação; postura rígida para evitar movimento 

doloroso. 

 

Figura 17 - Escala adaptada de dor da Universidade do Colorado 

 

Fonte: (Horta e Fukushima 2014) 

 

 Os medicamentos para a dor são necessários em algumas 

circunstâncias. Neste estudo, o uso da homeopatia foi administrado para o pós-

cirúrgico, a Staphysagria foi utilizada por aliviar a dor e para cicatrização, porém, se o 

animal apresentasse um escore de dor maior que 3 seria necessário o uso de 

medicamento alopático. Os medicamentos alopáticos que seriam utilizados são a 

dipirona na dose 25mg/kg administrada uma até três vezes ao dia durante cinco dias 

associada com meloxicam na dose 0,1mg/kg a cada 24 horas. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 DADOS OPERACIONAIS DE AMBULATÓRIOS DE HOMEOPATIA 

 

Dois ambulatórios de homeopatia foram estudados quanto aos dados 

operacionais, são eles, o Serviço e Atendimento com Homeopatia do Laboratório de 

Bacteriologia e Micologia do Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e 

Saúde Animal da FMVZ-USP e a ONG Canto da Terra localizados na cidade de São 

Paulo. 

No Serviço e Atendimento com Homeopatia do Laboratório de Bacteriologia e 

Micologia do Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal da 

FMVZ-USP pudemos observar dados operacionais de consultas no período de 2011 

a 2016 que chegaram a mais de 400 consultas por ano. Na ONG pudemos observar 

dados de cirurgias que totalizaram mais de 2200 casos no período entre as datas de 

14/mar/20 e 06/mar/21, ou seja, um ano de dados. 

Mais informações puderam ser obtidas para esses ambulatórios já que as 

bases de dados obtidas continham outras variáveis com poder de estratificação. A 

seguir são mostrados os principais resultados dessas análises. 

 

5.1.1 Análise descritiva de dados de consultas FMVZ-USP 

 

Da posse das bases de dados citadas no item 4.1.1 deste trabalho (Figura 4 e 

Figura 5) calculamos indicadores operacionais do Serviço e Atendimento com 

Homeopatia do Laboratório de Bacteriologia e Micologia do Departamento de 

Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal da FMVZ-USP entre 2011 e 2016, a 

seguir temos o resultado da análise exploratória desses indicadores. 

 

Número de consultas 

O número total de consultas realizadas no Serviço e Atendimento com 

Homeopatia do Laboratório de Bacteriologia e Micologia do Departamento de 

Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal da FMVZ-USP cresceu até atingir 

patamares maiores que 400 consultas por ano em 2014 e em 2016 conforme indica o 

gráfico da Figura 18. 
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Figura 18 - Número total de consultas na FMVZ-USP por ano de 2011 a 2016 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Animais Admitidos 

Com média de 88 animais distintos admitidos a cada ano de 2011 a 2016, o 

Serviço e Atendimento com Homeopatia do Laboratório de Bacteriologia e Micologia 

do Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal da FMVZ-USP 

apresenta uma certa estabilidade neste indicador anual não apresentando nenhuma 

tendência clara de redução ou aumento (Figura 19). 

 

Figura 19 - Quantidade de animais novos admitidos na FMVZ-USP por ano de 2011 
a 2016 

 

Fonte: autoria própria. 
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Agregando-se os dados de admissão por trimestre podemos observar (Figura 

20) que a partir de 2013 até 2016 há um aumento de entradas de novos animais para 

tratamento nos trimestres 2 e 3 em relação ao 1º e últimos trimestres do ano. 

 

Figura 20 - Animais admitidos na FMVZ-USP por trimestre de 2011 a 2016 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Tempo total do ciclo de tratamento por animal 

Aproximadamente um ano dura o ciclo de tratamento para cada animal (média 

geral de 354 dias para todos os animais registrados). O gráfico da Figura 21 mostra 

uma tendência de redução para uma média de 280 dias no período de 2013 a 2016 

em relação aos dois primeiros anos de análise. 
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Figura 21 - Tempo total do ciclo de tratamento por animal na FMVZ-USP por ano de 
2011 a 2016 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Quantidade de animais em tratamento simultaneamente 

Por meio das datas de entrada e de término dos tratamentos, pode-se calcular 

o estoque de animais em tratamento simultaneamente. Conforme podemos observar 

no gráfico da Figura 22, no fim de 2011 o hospital já tratava cerca de 50 animais 

simultaneamente, passando a 70 no final de 2013 e alcançando cerca de 90 no fim de 

2014. Após esse pico esse número de animais cai a 60 novamente ao final de 2016.  
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Figura 22 - Quantidade de animais em tratamento simultaneamente por ano de 2011 
a 2016 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Número de consultas por animal 

Há um comportamento bastante disperso quanto ao número de consultas por 

animal. Grosso modo temos um terço com somente uma consulta, outro terço com um 

número de 2 a 4 consultas e o terceiro terço com 5 ou mais consultas. É o que vemos 

na Figura 23 
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Figura 23 - Número de consultas por animal 

 

Fonte: autoria própria. 

 

O número médio de consultas por animal foi calculado em aproximadamente 5 

consultas, mas há uma variação anual que é mostrada no gráfico da Figura 24. 

 

Figura 24 - Número médio de consultas por animal por ano de 2011 a 2016 

 

Fonte: autoria própria. 
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A conclusão principal desta análise de indicadores operacionais do serviço e 

atendimento com homeopatia do laboratório de bacteriologia e micologia do 

departamento de medicina veterinária preventiva e saúde animal da FMVZ-USP é de 

que a homeopatia é procurada como linha de tratamento nos atendimentos da USP, 

com 88 novos casos por ano em média 2011 a 2016. Além disso os tutores são 

bastantes fiéis aos tratamentos que duram em média 354 dias com 5 atendimentos 

em média por animal por ano. Isso é um indicativo de que a homeopatia pode ser 

considerada em estudos como uma alternativa para outras intervenções que 

comumente se usa a alopatia e, em se obtendo sucesso, pode ser aceita pela 

credibilidade já alcançada perante o público. 

 

5.1.2 Análise descritiva de dados de cirurgia na ONG Canto da Terra 

 

Os dados de 52 semanas (cerca de um ano) entre as datas de 14/mar/21 e 

06/mar/21 das cirurgias realizadas pela ONG Canto da Terra e que foram tratadas 

com homeopatia, somam 2804 cirurgias das quais 2211 (79%) são de castração 

conforme observado no gráfico de setores da Figura 25. 

 

Figura 25 - Proporção de castrações no total de cirurgias na ONG Canto da Terra no 
período de 14/mar/21 e 06/mar/21 

 

Fonte: autoria própria. 

 

As outras cirurgias (21% do total) são distribuídas em várias categorias com 

destaque para Nódulo (4,8%), Limpeza de tártaro (2,2%), Sonda (1,8%), Ortopédica 
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(1,7%) e Piometria (1,45). Castração de outras espécies, exceto Felinos ou Caninos, 

vem em seguida com 1%. Outros tipos de cirurgia estão abaixo de 1% como descrito 

no gráfico da Figura 26. 

 

Figura 26 - Distribuição de Outras Cirurgias – Ong Canto da Terra - período de 
14/mar/21 e 06/mar/21 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Além do tipo de cirurgia, os dados puderam ser estratificados por espécie e por 

sexo conforme a Figura 27. Note que nas cirurgias de castração temos maioria de 

Felinos (76%) enquanto para outras cirurgias a espécie canina é mais prevalente 

(51%). Tanto para Felinos como para Caninos, quando se trata de castração, as 

Fêmeas aparecem mais com cerca de 57% e 61% respectivamente. Para outras 

cirurgias, em Felinos os machos são maioria (61%), em contrapontos com Caninos 

em que Fêmeas aparecem mais (56%). Esses resultados são mostrados visualmente 

na forma de árvore na figura 28. 
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Figura 27 - Distribuição de cirurgias na ONG Canto da Terra no período de 
14/mar/21 e 06/mar/21 estratificadas por espécie e por sexo 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Figura 28 - Distribuição de cirurgias na ONG Canto da Terra no período 
estratificadas por espécie e por sexo (N e % do total de cada nó) 

 

Fonte: autoria própria. 
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Essas informações foram agrupadas por meses e anos para podermos verificar 

tendências ou sazonalidades ao longo de um ano de operação da ONG. Os resultados 

são mostrados nos gráficos das figuras 29 a 31 

 

Figura 29 - Total de cirurgias por mês - Ong Canto da Terra no período de 14/mar/21 
e 06/mar/21 

 

Fonte: autoria própria. 

 

O número médio de cirurgias por mês foi de 238 e apresentou certa estabilidade 

variando entre 150 e 350 casos por mês. O maior valor foi em agosto e os menores 

em dezembro e janeiro, podendo ser reflexo de comportamentos de férias escolares. 
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Figura 30 - Total de Castrações e Outras cirurgias por mês- Ong Canto da Terra no 
período de 14/mar/21 e 06/mar/21 

 

Fonte: autoria própria. 

 

O número médio de cirurgias de castração por mês foi de 188. Para outras 

cirurgias essa média foi de 50 casos. 

 

Figura 31 - Total de cirurgias por espécie e por mês - Ong Canto da Terra no 
período de 14/mar/21 e 06/mar/21 

 

Fonte: autoria própria. 
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O número médio por mês de cirurgias em Felinos foi de 160. Para Caninos essa 

média foi de 72 casos. Outras espécies tiveram somente seis casos em média por 

mês. 

 

5.2 TRATAMENTO DOS ANIMAIS COM SINAIS CLÍNICOS 

 

Dos 12 animais selecionados, quatro deles apresentaram sintomatologia no 

exame clínico e foram tratados com medicamento homeopático, não podendo 

participar imediatamente da etapa cirúrgica seguinte. A Tabela 1 apresenta os 

resultados durante o tratamento clínico com os valores dos escores citados no item 

4.4.2. 

 

Tabela 1 – Notas e Escores observados durante o tratamento dos animais que 
apresentaram sinais clínicos 

Dia Animal Pele 
Sist. 
Dig 

Sist. 
Resp 

Sist. 
Nerv 

ESCORE 
1 

Sist. 
End 

Linf, 
osso, 
mus 

Genitario Cardio ESCORE 2 
ESCORE 
TOTAL 

DT0 1 0 100 300 0 750 0 0 0 0 0 750 

DT1 1 0 100 300 0 750 0 0 0 0 0 750 

DT2 1 0 0 200 0 400 0 0 0 0 0 400 

DT3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DT4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DT0 2 0 100 300 0 750 0 0 0 0 0 750 

DT1 2 0 0 200 0 400 0 0 0 0 0 400 

DT2 2 0 0 100 0 200 0 0 0 0 0 200 

DT3 2 0 0 100 0 200 0 0 0 0 0 200 

DT4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DT0 5 0 0 200 0 400 0 0 0 0 0 400 

DT1 5 0 0 200 0 400 0 0 0 0 0 400 

DT2 5 0 0 100 0 200 0 0 0 0 0 200 

DT3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DT4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DT0 6 0 0 200 0 400 0 0 0 0 0 400 

DT1 6 0 0 200 0 400 0 0 0 0 0 400 

DT2 6 0 0 100 0 200 0 0 0 0 0 200 

DT3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DT4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fonte: autoria própria. 

 

Os animais 1 e 2 apresentaram sintomas como secreção nasal coloração 

esverdeada, espirros e fezes amolecidas. Os animais 5 e 6 apresentaram secreção 
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nasal, ocular e espirros. Diante disso, pelo método de repertorização, o medicamento 

escolhido para esses quatro animais com sintomatologia clínica foi Arsenicum álbum 

6CH cuja forma de administração foi por meio da diluição de dois glóbulos em 100ml 

de água e ministrado 1ml na boca a cada 10min por quatro vezes seguidas, repetiu-

se isso quatro vezes ao dia durante cinco dias seguidos.  

 

Figura 32 - Escore total no tratamento de animais com sinais clínicos por data e 
animal 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Figura 33 – Mediana das notas para sistema digestivo e respiratório por data 

 

Fonte: autoria própria. 
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Pode-se observar que os quatro animais se recuperaram do quadro de sinais 

que apresentavam (todas as gatas apresentaram Escore Total nulo em DT4) e a 

evolução do tratamento foi positiva conforme o gráfico feito a partir desses dados na 

Figura 32. Os escores totais são resultados principalmente das notas dos sistemas 

digestivo e respiratório como mostra as medianas plotadas no gráfico da Figura 33. 

Concluiu-se, portanto, que os cuidados foram eficazes principalmente no 

terceiro e quarto dia. A sintomatologia respiratória que predominava nesses animais 

estudados sessou em poucos dias (média: 3,25; IC95%: 2,45 - 4,04), portanto a cura 

ocorreu entre o terceiro e o quarto dia, predominantemente no terceiro. Assim, as 

quatro gatas ao final do quinto dia, foram consideradas em condições clínicas 

favoráveis para continuarem no estudo, e foram submetidas à castração no sexto dia. 

 

5.3 TRATAMENTO PÓS-CIRÚRGICO 

 

Nove dos 12 animais submetidos à castração (p: 75%; IC95%: 42,8% – 94,5%), 

se recuperaram sem complicações até no dia DPC7 (sétimo dia após a cirurgia). 

Outros três animais apresentaram complicações, sendo que um apresentou 

complicações de vários tipos, um segundo apresentou cicatriz exuberante e tivemos 

outro animal com coaptação. Esses resultados aparecem de forma gráfica na Figura 

34. 

Figura 34 – Distribuição de resultados de complicações no tratamento pós-cirúrgico 

 

Fonte: autoria própria. 
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5.3.1 Resultados dos 12 animais em conjunto 

 

Outras informações complementares foram colhidas e registradas na Base 

Resumo Pós-Cirúrgico conforme item 4.2.7 e que foi trazida aqui na forma de Tabela 

2. 

 

Tabela 2 - Base resumo de resultados pós-cirúrgico 

animal data 
da 

cirurgia 

data 
remoção 

ponto 

tempo 
remoção 

ponto 

alteração 
de 

medicação 

avaliação 
(dias) 

apresentou 
alterações 

retomou 
vitalidade 

(dias) 

tratamento 
antes da 
cirurgia 

1 01-set 08-set 7 não 7 não 5 sim 

2 01-set 08-set 7 não 7 não 4 sim 

3 22-out 04-nov 13 sim* 14 várias 14 não 

4 22-out 29-out 7 não 7 não 5 não 

5 27-out 03-nov 7 não 7 cicatriz 
exuberante 

4 sim 

6 27-out 03-nov 7 não 7 não 5 sim 

7 29-out 05-nov 7 não 7 não 6 não 

8 12-nov 19-nov 7 sim** 10 coaptação 7 não 

9 12-nov 19-nov 7 não 7 não 4 não 

10 08-dez 15-dez 7 não 7 não 8 não 

11 08-dez 15-dez 7 não 7 não 6 não 

12 08-dez 15-dez 7 não 7 não 5 não 

* Hepar sulphur 6CH; ** Staphysagria 12CH 

Fonte: autoria própria. 

 

Na Tabela 2 temos uma variável resposta de interesse que foi o tempo em dias 

para retomar a vitalidade do animal antes da cirurgia (média: 6,08 dias; IC95%: 4,32 

– 7,85). Para estabelecer esse tempo, considerou-se o comportamento do animal 

antes da cirurgia e, e assinalou-se o dia após a cirurgia em que o animal apresentou 

comportamento similar. Um histograma para essa variável mostra a distribuição dos 

resultados para os 12 animais na Figura 35 
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Figura 35 - Distribuição do tempo para retomar a vitalidade no tratamento pós-
cirúrgico 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Como podemos observar no histograma da Figura 35, para a maioria dos 

animais, o tempo para recuperação da vitalidade após a cirurgia variou entre quatro e 

oito dias, porém, um deles apresentou um valor mais afastado de14 dias, esse animal 

foi o que apresentou as várias alterações. Um gráfico mostrando o tempo de 

recuperação da vitalidade por animal e, sinalizando se o animal apresentou 

alterações, é mostrado na Figura 36 para melhor entendimento dessas informações. 

Note como o Animal 3 aparece em destaque. 
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Figura 36 - Tempo para retomar a vitalidade no tratamento pós-cirúrgico por animal 
e por tipo de alteração 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Para avaliarmos de maneira mais detalhada, porém com uma a visão geral dos 

12 animais, um quadro com as alterações versus o dia de avaliação para cada animal 

foi realizado e mostrado conjuntamente com os outros animais na Figura 37. 

Neste quadro pode-se notar que o Animal 3 sofreu bastantes alterações e em 

grau crescente inicialmente com decréscimo após o dia 13. Outra observação 

mostrada no quadro é o prolongamento do tratamento em função dessas ocorrências. 

Ademais, podemos notar que as alterações apontadas para os Animais 5 e 8 foram 

somente de um só tipo e passageiras durando somente dois dias. Podemos 

reclassificar os resultados como sendo um animal em 12 (p: 8,3%; IC95%: 0,2% – 

38,5%) com alterações graves, dois em 12 (p: 16,7%; IC95%: 2,1% – 48,4%) com 

alterações leves e, portanto, fechando em 100% os nove em 12 animais (p: 75%; 

IC95%: 42,8% – 94,5%) de recuperações sem alterações. 
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Figura 37 - Quadro conjunto com as alterações por dia de avaliação para cada 
animal no tratamento pós-cirúrgico  

 

Fonte: autoria própria. 

Animal 1 Animal 2
hiperemia 0 0 0 0 0 0 0 0 hiperemia 0 0 0 0 0 0 0 0

edema 0 0 0 0 0 0 0 0 edema 0 0 0 0 0 0 0 0

equimose 0 0 0 0 0 0 0 0 equimose 0 0 0 0 0 0 0 0

secreção 0 0 0 0 0 0 0 0 secreção 0 0 0 0 0 0 0 0

coaptação 0 0 0 0 0 0 0 0 coaptação 0 0 0 0 0 0 0 0

dor cicatriz 0 0 0 0 0 0 0 0 dor cicatriz 0 0 0 0 0 0 0 0

cicatriz exuberante 0 0 0 0 0 0 0 0 cicatriz exuberante 0 0 0 0 0 0 0 0

comportamento 0 0 0 0 0 0 0 0 comportamento 0 0 0 0 0 0 0 0

emese 0 0 0 0 0 0 0 0 emese 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

dia de avaliação (DPC#) dia de avaliação (DPC#)

Animal 3 Animal 4
hiperemia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 hiperemia 0 0 0 0 0 0 0 0

edema 0 0 0 0 0 1 2 3 2 3 3 3 3 2 0 edema 0 0 0 0 0 0 0 0

equimose 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 2 2 equimose 0 0 0 0 0 0 0 0

secreção 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 secreção 0 0 0 0 0 0 0 0

coaptação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 coaptação 0 0 0 0 0 0 0 0

dor cicatriz 0 0 0 0 0 3 2 2 2 2 2 2 1 0 dor cicatriz 0 0 0 0 0 0 0 0

cicatriz exuberante 0 0 0 0 0 1 2 3 2 3 3 3 3 0 0 cicatriz exuberante 0 0 0 0 0 0 0 0

comportamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 comportamento 0 0 0 0 0 0 0 0

emese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 emese 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

dia de avaliação (DPC#) dia de avaliação (DPC#)

Animal 5 Animal 6
hiperemia 0 0 0 0 0 0 0 0 hiperemia 0 0 0 0 0 0 0 0

edema 0 0 0 0 0 0 0 0 edema 0 0 0 0 0 0 0 0

equimose 0 0 0 0 0 0 0 0 equimose 0 0 0 0 0 0 0 0

secreção 0 0 0 0 0 0 0 0 secreção 0 0 0 0 0 0 0 0

coaptação 0 0 0 0 0 0 0 0 coaptação 0 0 0 0 0 0 0 0

dor cicatriz 0 0 0 0 0 0 0 0 dor cicatriz 0 0 0 0 0 0 0 0

cicatriz exuberante 0 0 0 0 0 0 1 1 cicatriz exuberante 0 0 0 0 0 0 0 0

comportamento 0 0 0 0 0 0 0 0 comportamento 0 0 0 0 0 0 0 0

emese 0 0 0 0 0 0 0 0 emese 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

dia de avaliação (DPC#) dia de avaliação (DPC#)

Animal 7 Animal 8
hiperemia 0 0 0 0 0 0 0 0 hiperemia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

edema 0 0 0 0 0 0 0 0 edema 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

equimose 0 0 0 0 0 0 0 0 equimose 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

secreção 0 0 0 0 0 0 0 0 secreção 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

coaptação 0 0 0 0 0 0 0 0 coaptação 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

dor cicatriz 0 0 0 0 0 0 0 0 dor cicatriz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

cicatriz exuberante 0 0 0 0 0 0 0 0 cicatriz exuberante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

comportamento 0 0 0 0 0 0 0 0 comportamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

emese 0 0 0 0 0 0 0 0 emese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

dia de avaliação (DPC#) dia de avaliação (DPC#)

Animal 9 Animal 10
hiperemia 0 0 0 0 0 0 0 0 hiperemia 0 0 0 0 0 0 0 0

edema 0 0 0 0 0 0 0 0 edema 0 0 0 0 0 0 0 0

equimose 0 0 0 0 0 0 0 0 equimose 0 0 0 0 0 0 0 0

secreção 0 0 0 0 0 0 0 0 secreção 0 0 0 0 0 0 0 0

coaptação 0 0 0 0 0 0 0 0 coaptação 0 0 0 0 0 0 0 0

dor cicatriz 0 0 0 0 0 0 0 0 dor cicatriz 0 0 0 0 0 0 0 0

cicatriz exuberante 0 0 0 0 0 0 0 0 cicatriz exuberante 0 0 0 0 0 0 0 0

comportamento 0 0 0 0 0 0 0 0 comportamento 0 0 0 0 0 0 0 0

emese 0 0 0 0 0 0 0 0 emese 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

dia de avaliação (DPC#) dia de avaliação (DPC#)

Animal 11 Animal 12
hiperemia 0 0 0 0 0 0 0 0 hiperemia 0 0 0 0 0 0 0 0

edema 0 0 0 0 0 0 0 0 edema 0 0 0 0 0 0 0 0

equimose 0 0 0 0 0 0 0 0 equimose 0 0 0 0 0 0 0 0

secreção 0 0 0 0 0 0 0 0 secreção 0 0 0 0 0 0 0 0

coaptação 0 0 0 0 0 0 0 0 coaptação 0 0 0 0 0 0 0 0

dor cicatriz 0 0 0 0 0 0 0 0 dor cicatriz 0 0 0 0 0 0 0 0

cicatriz exuberante 0 0 0 0 0 0 0 0 cicatriz exuberante 0 0 0 0 0 0 0 0

comportamento 0 0 0 0 0 0 0 0 comportamento 0 0 0 0 0 0 0 0

emese 0 0 0 0 0 0 0 0 emese 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

dia de avaliação (DPC#) dia de avaliação (DPC#)

sem alteração alteração grau 1 alteração grau 2 alteração grau 3 sem avaliação
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Os 12 animais mostraram sinais de dor de intensidade leve a leve-moderada 

reduzindo intensidade pelo menos até o terceiro dia após o dia da cirurgia (𝑝 < 00,1 

no teste t-pareado considerando medições de dor de DTO-DT3). Alguns persistindo 

até o quinto dia. Somente o Animal 3, o mesmo em que notamos vários sinais clínicos, 

chegou ao nível 3 de dor (categoria moderada), sessando a dor no 13º dia após a 

cirurgia. Portanto não foram necessárias intervenções com medicação alopática em 

nenhum dos animais. Os dados registrados de dor encontram-se na Figura 38. 

 

Figura 38 – Avaliação de dor no pós-cirúrgico segundo escala* adaptada de dor da 
Universidade do Colorado 

 

* 0: Mínima; 1:Leve; 2: Leve/Moderada; 3: Moderada; 4: Moderada/Severa 

Fonte: autoria própria. 

 

5.3.2 Resultados para cada animal individualmente 

 

Trazemos aqui uma breve descrição de cada animal com informações 

disponíveis até a chegada a ONG e as fotos do acompanhamento pós-cirúrgico. Tais 

fotos são referentes à parte abdominal dos animais e foram codificadas como DPC0 

o dia da cirurgia, DPC1 o primeiro dia pós-cirúrgico, DCP2 o segundo dia pós-

cirúrgico, e assim por diante até DCP7 o sétimo dia pós-cirúrgico. Somente do Animal 

3 fizemos fotos adicionais por ter apresentado alterações e continuar internado. As 

fotos extras são codificadas como anteriormente, ou seja, DCP8 o oitavo dia pós-

cirúrgico, até DCP13 o décimo terceiro dia pós-cirúrgico, além dessas fotos, 

Animal 1 2 1 1 1 0 0 0 0

Animal 2 2 1 1 1 1 0 0 0

Animal 3 2 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 2 1 0

Animal 4 2 1 1 1 0 0 0 0

Animal 5 1 1 1 0 0 0 0 0

Animal 6 1 1 1 1 0 0 0 0

Animal 7 1 1 1 1 1 0 0 0

Animal 8 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0

Animal 9 1 1 1 1 1 1 0 0

Animal 10 1 1 1 0 0 0 0 0

Animal 11 1 1 1 0 0 0 0 0

Animal 12 1 1 1 1 0 0 0 0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

dia de avaliação (DPC#)
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acrescentamos uma última do dia da alta cirúrgica. Seguem essas informações por 

animal abaixo. 

Animal 1  

Mayara, aproximadamente seis meses, foi abandonada em uma caixa com 

seus cinco irmãos na porta da ONG. Após o estudo foi adotada por uma cliente da 

ONG. 

Figura 39 - Animal 1 (Mayara) na ONG Canto da Terra 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Figura 40 – Quadro de alterações por dia de avaliação para o animal 1 no 
tratamento pós-cirúrgico 

 

 

Fonte: autoria própria. 

Animal 1 
hiperemia 0 0 0 0 0 0 0 0

edema 0 0 0 0 0 0 0 0

equimose 0 0 0 0 0 0 0 0

secreção 0 0 0 0 0 0 0 0

coaptação 0 0 0 0 0 0 0 0

dor cicatriz 0 0 0 0 0 0 0 0

cicatriz exuberante 0 0 0 0 0 0 0 0

comportamento 0 0 0 0 0 0 0 0

emese 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

dia de avaliação (DPC#)

sem alteração alteração grau 1 alteração grau 2 alteração grau 3 sem avaliação
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Figura 41 - Observação da cicatrização do animal 1 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Mayara não apresentou alterações importantes conforme o quadro de 

observações pós-cirúrgicas e as fotos nas Figuras 40 e 41. Uma observação 

assinalável foi no dia 05/09 como mostrado na Figura 41 (DPC4) podendo ser um 

machucado causado pelo próprio animal, levamos em consideração que no dia 

seguinte já não apresentava mais essa ocorrência. Nos dois primeiros dias o animal 

aparentou estar prostado e andava para trás, mas percebemos que era por estar 

usando uma roupa cirúrgica. Quando a tirávamos para fazer a limpeza, Mayara 

voltava a andar normalmente para frente e ficava ativa. 

 

Animal 2 

Maraísa, aproximadamente seis meses, estava na caixa junto com a Mayara 

(animal 1) e seus irmãos. Após o estudo foi adotada por uma cliente da ONG. 
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Figura 42 - Animal 2 (Maraísa) na ONG Canto da Terra 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Maraísa não apresentou alterações importantes conforme o quadro de 

observações pós-cirúrgicas e as fotos das Figuras 43 e 44. 

  

Figura 43 - Quadro de alterações por dia de avaliação para o animal 2 no 
tratamento pós-cirúrgico 

 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Animal 2
hiperemia 0 0 0 0 0 0 0 0

edema 0 0 0 0 0 0 0 0

equimose 0 0 0 0 0 0 0 0

secreção 0 0 0 0 0 0 0 0

coaptação 0 0 0 0 0 0 0 0

dor cicatriz 0 0 0 0 0 0 0 0

cicatriz exuberante 0 0 0 0 0 0 0 0

comportamento 0 0 0 0 0 0 0 0

emese 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

dia de avaliação (DPC#)

sem alteração alteração grau 1 alteração grau 2 alteração grau 3 sem avaliação
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Figura 44 - Observação da cicatrização do animal 2 

 

Fonte: autoria  

 

O animal 2 não apresentou nenhuma complicação pós-cirúrgico e 

comportamental. No primeiro dia de avaliação já estava brincando. 

 

Animal 3 

Fofa, de aproximadamente sete meses, estava na rua e uma pessoa resgatou. 

Após o estudo foi adotada por uma voluntária da ONG. 
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Figura 45 - Animal 3 (Fofa) na ONG Canto da Terra 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Fofa foi o animal que mais alterações apresentou neste estudo. Seu quadro de 

observações pós-cirúrgicas está bastante assinalado e as fotos revelam suas várias 

alterações nas Figuras 46 e 47. 

Figura 46 - Quadro de alterações por dia de avaliação para o animal 3 no tratamento 
pós-cirúrgico 

 

 

Fonte: autoria própria. 

Animal 3
hiperemia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

edema 0 0 0 0 0 1 2 3 2 3 3 3 3 2 0

equimose 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 2 2

secreção 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0

coaptação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

dor cicatriz 0 0 0 0 0 3 2 2 2 2 2 2 1 0

cicatriz exuberante 0 0 0 0 0 1 2 3 2 3 3 3 3 0 0

comportamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

emese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

dia de avaliação (DPC#)

sem alteração alteração grau 1 alteração grau 2 alteração grau 3 sem avaliação
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Figura 47 - Observação da cicatrização do animal 3 

 

Fonte: autoria própria. 
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O animal 3 apresentou alterações pós-cirúrgicas a partir do sexto dia, com um 

pouco de edema, dor e cicatriz exuberante. Nos sétimo e nono dias, apresentou 

alterações moderadas de edema, dor e cicatriz exuberante. No oitavo dia, as 

alterações foram severas de edema, dor e cicatriz exuberante. Do décimo ao décimo 

terceiro dia, as alterações foram severas apresentando edema, equimose, secreção, 

dor e cicatriz exuberante, sendo que no décimo primeiro e décimo segundo dias ela 

sessou de apresentar somente secreção. Somente no décimo quarto dia as alterações 

melhoraram, mas ainda apresentando sinais moderados de edema e equimose. A 

última foto tirada alguns dias após o término do tratamento mostra Fofa recuperada e 

sem alterações pós-cirúrgicas. O animal em nenhum momento parou de se alimentar 

e de fazer as suas necessidades. 

 

Animal 4 

Preta, aproximadamente oito meses, foi regatada pela mesma pessoa que 

resgatou a Animal 3 (Fofa), elas estavam juntas na rua. Após o estudo foi adotada por 

uma família que visitou a ONG. 

 

Figura 48 - Animal 4 (Preta) na ONG Canto da Terra 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Preta não apresentou alterações importantes conforme o quadro de 

observações pós-cirúrgicas e as fotos nas Figuras 49 e 50. 
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Figura 49 - Quadro de alterações por dia de avaliação para o animal 4 no tratamento 
pós-cirúrgico 

 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Figura 50 - Observação da cicatrização do animal 4 

 

Fonte: autoria própria. 

 

O animal 4 não apresentou alterações pós-cirúrgico. 

Animal 4
hiperemia 0 0 0 0 0 0 0 0

edema 0 0 0 0 0 0 0 0

equimose 0 0 0 0 0 0 0 0

secreção 0 0 0 0 0 0 0 0

coaptação 0 0 0 0 0 0 0 0

dor cicatriz 0 0 0 0 0 0 0 0

cicatriz exuberante 0 0 0 0 0 0 0 0

comportamento 0 0 0 0 0 0 0 0

emese 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

dia de avaliação (DPC#)

sem alteração alteração grau 1 alteração grau 2 alteração grau 3 sem avaliação
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Animal 5 

Docinho, aproximadamente oito meses foi resgada da rua em um terreno baldio 

por uma cliente da ONG. 

 

Figura 51 - Animal 5 (Docinho) na ONG Canto da Terra 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Docinho apresentou cicatriz exuberante classificada como grau 1 no sexto e 

sétimo dias conforme o quadro de observações pós-cirúrgicas e fotos das Figuras 52 

e 53. 
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Figura 52 - Quadro de alterações por dia de avaliação para o animal 5 no 
tratamento pós-cirúrgico 

 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Figura 53 - Observação da cicatrização do animal 5 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Animal 5
hiperemia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

edema 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 0

equimose 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 2

secreção 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0

coaptação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

dor cicatriz 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 1 0

cicatriz exuberante 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 3 3 0 0

comportamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

emese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

dia de avaliação (DPC#)

sem alteração alteração grau 1 alteração grau 2 alteração grau 3 sem avaliação
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O animal 5 não apresentou complicações no pós-cirúrgico, mas apresentou 

uma cicatriz exuberante do ponto interno, o animal não aprestou dor na palpação em 

nenhum dia, diante disso pode ser uma rejeição ao ponto. 

 

Animal 6 

Bravinha, aproximadamente oito meses foi resgada da rua junto com animal 5 

(Docinho) pela mesma cliente da ONG 

 

Figura 54 - Animal 6 (Bravinha) na Ong Canto da Terra 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Bravinha não apresentou alterações importantes conforme o quadro de 

observações pós-cirúrgicas e as fotos nas Figuras 55 e 56. 
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Figura 55 - Quadro de alterações por dia de avaliação para o animal 6 no tratamento 
pós-cirúrgico 

 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Figura 56 - Observação da cicatrização do animal 6 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Animal 6
hiperemia 0 0 0 0 0 0 0 0

edema 0 0 0 0 0 0 0 0

equimose 0 0 0 0 0 0 0 0

secreção 0 0 0 0 0 0 0 0

coaptação 0 0 0 0 0 0 0 0

dor cicatriz 0 0 0 0 0 0 0 0

cicatriz exuberante 0 0 0 0 0 0 0 0

comportamento 0 0 0 0 0 0 0 0

emese 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

dia de avaliação (DPC#)

sem alteração alteração grau 1 alteração grau 2 alteração grau 3 sem avaliação
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O animal 6 recuperou-se muito bem sem nenhum apontamento pós-cirúrgico. 

 

Animal 7 

Deme, aproximadamente 1 ano, foi resgatada por um protetor que a acolheu 

durante 6 meses antes de participar do estudo. Após o estudo o mesmo protetor a 

adotou. 

 

Figura 57 - Animal 7 (Deme) na ONG Canto da Terra 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Deme não apresentou motivos para nenhum apontamento em seu o quadro de 

observações pós-cirúrgicas e suas fotos nada revelam conforme Figuras 58 e 59. 

Portanto, o animal 7 não apresentou alteração pós-cirúrgicas. 
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Figura 58 - Quadro de alterações por dia de avaliação para o animal 7 no tratamento 
pós-cirúrgico 

 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Figura 59 - Observação da cicatrização do animal 7 

 

Fonte: autoria própria. 

 

 

Animal 7
hiperemia 0 0 0 0 0 0 0 0

edema 0 0 0 0 0 0 0 0

equimose 0 0 0 0 0 0 0 0

secreção 0 0 0 0 0 0 0 0

coaptação 0 0 0 0 0 0 0 0

dor cicatriz 0 0 0 0 0 0 0 0

cicatriz exuberante 0 0 0 0 0 0 0 0

comportamento 0 0 0 0 0 0 0 0

emese 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

dia de avaliação (DPC#)

sem alteração alteração grau 1 alteração grau 2 alteração grau 3 sem avaliação
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Animal 8 

Júlia, de aproximadamente oito meses quando foi resgatada, estava no 

puerpério lactante, porém não foram localizados seus filhotes. O animal foi achado em 

um terreno baldio por uma cliente da ONG e foi adotado posteriormente por indicação 

dessa mesma cliente. 

 

Figura 60 - Animal 8 (Júlia) na ONG Canto da Terra 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Júlia apresentou súbita coaptação classificada como grau 1 no sétimo e oitavo 

dias. Essa ocorrência coincide com a retirada dos pontos cirúrgicos que estavam bem 

cicatrizados. Isso foi assinalado conforme o quadro de observações pós-cirúrgicas e 

fotos nas Figuras 61 e 62. 
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Figura 61 - Quadro de alterações por dia de avaliação para o animal 8 no tratamento 
pós-cirúrgico 

 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Figura 62 - Observação da cicatrização do animal 8 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Animal 8
hiperemia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

edema 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0

equimose 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2

secreção 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0

coaptação 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0

dor cicatriz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0

cicatriz exuberante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0

comportamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

emese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

dia de avaliação (DPC#)

sem alteração alteração grau 1 alteração grau 2 alteração grau 3 sem avaliação
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O animal 8 quando foi operado estava lactante e como não foram encontrados 

os filhotes, ela não teve estímulo das glândulas mamárias no pós-cirúrgico, sendo 

assim, ocorreu a secagem do leite naturalmente. Júlia não teve complicação pós-

cirúrgica até quando foram retirados os pontos cirúrgicos que estavam bem 

cicatrizados, porém nesse mesmo dia, no local da cicatriz, surgiu uma alteração, a 

ferida estava com coaptação, como mostrado na Figura 63. Provavelmente a causa 

pode ter sido uma lambedura do animal ou algum trauma porque que passou na baia 

da internação. 

 

Figura 63 - Animal 8 no mesmo dia da retirada dos pontos cirúrgico (19/11/2020) 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Diante disso, continuamos administrando a medicação e a cicatrização foi por 

segunda intenção. 

 

Animal 9 

Elizabethe, aproximadamente 8 meses, foi resgatada em um cemitério 

localizado em São Paulo, pela protetora Elizabethe e foi adotado posteriormente por 

indicação dessa protetora. 
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Figura 64 - Animal 9 (Elizabethe) na ONG Canto da Terra 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Elizabethe não apresentou motivos para nenhum apontamento em seu o 

quadro de observações pós-cirúrgicas e suas fotos nada revelam conforme Figuras 

65 e 66. 

 

Figura 65 - Quadro de alterações por dia de avaliação para o animal 9 no tratamento 
pós-cirúrgico 

 

 

Fonte: autoria própria. 

Animal 9
hiperemia 0 0 0 0 0 0 0 0

edema 0 0 0 0 0 0 0 0

equimose 0 0 0 0 0 0 0 0

secreção 0 0 0 0 0 0 0 0

coaptação 0 0 0 0 0 0 0 0

dor cicatriz 0 0 0 0 0 0 0 0

cicatriz exuberante 0 0 0 0 0 0 0 0

comportamento 0 0 0 0 0 0 0 0

emese 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

dia de avaliação (DPC#)

sem alteração alteração grau 1 alteração grau 2 alteração grau 3 sem avaliação
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Figura 66 - Observação da cicatrização do animal 9 

 

Fonte: autoria própria. 

 

O animal 9 não apresentou complicação pós cirúrgica, mas em relação aos 

outros animais aparentou ter uma cicatrização mais lenta. Não teve alterações 

comportamentais. 

 

Animal 10 

Mãe, aproximadamente um ano e cinco meses, foi abandonada na ONG em 

uma caixa junto com seus filhotes de aproximadamente 1 meses. A foto da gata Mãe 

não está disponível para registro. 

Ela não apresentou alterações importantes no pós-cirúrgicas conforme seu 

quadro e fotos nas Figuras 67 e 68. 
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Figura 67 - Quadro de alterações por dia de avaliação para o animal 10 no 
tratamento pós-cirúrgico 

 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Figura 68 - Observação da cicatrização do animal 10 

 

Fonte: autoria própria. 

O animal 10 não apresentou complicações pós cirúrgica. Não foi possível tirar 

fotos todos os dias pois o animal estava amamentando e ficava estressado com a 

manipulação, então foi feita a limpeza e a observação seguindo a ficha pós-cirúrgica 

Figura 13. 

 

Animal 11 

Jade, aproximadamente 1 ano, foi resgatada da rua por uma protetora, que a 

adotou após do estudo. 

Animal 10
hiperemia 0 0 0 0 0 0 0 0

edema 0 0 0 0 0 0 0 0

equimose 0 0 0 0 0 0 0 0

secreção 0 0 0 0 0 0 0 0

coaptação 0 0 0 0 0 0 0 0

dor cicatriz 0 0 0 0 0 0 0 0

cicatriz exuberante 0 0 0 0 0 0 0 0

comportamento 0 0 0 0 0 0 0 0

emese 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

dia de avaliação (DPC#)

sem alteração alteração grau 1 alteração grau 2 alteração grau 3 sem avaliação
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Figura 69 - Animal 11 (Jade) na ONG Canto da Terra. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Jade não apresentou alterações importantes no pós-cirúrgicas conforme seu 

quadro e fotos nas Figuras 70 e 71 

 

Figura 70 - Quadro de alterações por dia de avaliação para o animal 11 no 
tratamento pós-cirúrgico 

 

 

Fonte: autoria própria. 

Animal 11
hiperemia 0 0 0 0 0 0 0 0

edema 0 0 0 0 0 0 0 0

equimose 0 0 0 0 0 0 0 0

secreção 0 0 0 0 0 0 0 0

coaptação 0 0 0 0 0 0 0 0

dor cicatriz 0 0 0 0 0 0 0 0

cicatriz exuberante 0 0 0 0 0 0 0 0

comportamento 0 0 0 0 0 0 0 0

emese 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

dia de avaliação (DPC#)

sem alteração alteração grau 1 alteração grau 2 alteração grau 3 sem avaliação
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Figura 71 - Observação da cicatrização do animal 11 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Animal 12 

Catarina, aproximadamente 1 ano, foi resgatada e adotada pela mesma 

protetora que resgatou a Animal 11 (Jade). Não temos sua foto para registro neste 

documento. Ela não apresentou alterações importantes no pós-cirúrgicas conforme 

seu quadro e fotos nas Figuras 72 e 73. 
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Figura 72 - Quadro de alterações por dia de avaliação para o animal 12 no 
tratamento pós-cirúrgico 

 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Figura 73 - Observação da cicatrização do animal 12 

 

Fonte: autoria própria. 

  

Animal 12
hiperemia 0 0 0 0 0 0 0 0

edema 0 0 0 0 0 0 0 0

equimose 0 0 0 0 0 0 0 0

secreção 0 0 0 0 0 0 0 0

coaptação 0 0 0 0 0 0 0 0

dor cicatriz 0 0 0 0 0 0 0 0

cicatriz exuberante 0 0 0 0 0 0 0 0

comportamento 0 0 0 0 0 0 0 0

emese 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

dia de avaliação (DPC#)

sem alteração alteração grau 1 alteração grau 2 alteração grau 3 sem avaliação
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6 DISCUSSÃO 

 

A discussão dos resultados desta pesquisa é apresentada, considerado a 

homeopatia como tratamento clínico e pós-cirúrgico em animais conforme os 

seguintes itens: 6.1 Procura pelo tratamento homeopático; 6.2 O uso da 

homeopatia na doença rinotraqueíte viral felina; 6.3 Tratamento homeopático no 

pós-operatório em felinos 

 

6.1 PROCURA PELO TRATAMENTO HOMEOPÁTICO 

 

Em relação aos seres humanos, os autores Monteiro e Iriart (2007) mostraram 

que a procura por um serviço homeopático no Serviço Único de Saúde (SUS) está 

relacionada à ineficácia no tratamento convencional e, por esse motivo, as pessoas 

procuram outros métodos para solucionar seus problemas de saúde. Além disso, a 

maior parte das pessoas que procuram a especialidade homeopática não possui 

conhecimento sobre a terapia, assim, muitos pacientes chegam ao serviço por meio 

de indicações de familiares, amigos, conhecidos e até mesmo de médicos alopáticos 

com os quais se trataram anteriormente. 

Assim como na medicina humana, o maior motivo da procura do serviço 

homeopático na medicina veterinária está relacionado com a ineficiência do 

tratamento alopático (SOUZA, 2002). No estudo de Oliveira (2016) foi mostrado que 

de 20 instituições de ensino superior (IES) com curso de medicina veterinária no 

Brasil, 11 (55%) possuíam, no ano de 2006, algum tipo de atividade homeopática, ou 

seja, ofereciam um sistema de atendimento clínico homeopático à comunidade nos 

seus respectivos hospitais escola veterinários. Nesse mesmo estudo (OLIVEIRA, 

2016), a pesquisadora revela que nos hospitais universitários existem fatores políticos 

e pessoais que dificultam a adesão do atendimento clínico homeopático. 

O estudo de Mathie et al. (2007), vários profissionais homeopatas veterinários 

enviaram os dados dos atendimentos de consultas clínicas. Foram analisados 767 

pacientes individualmente sendo tratados 547 cães, 155 gatos, 50 cavalos, 5 coelhos, 

4 cobaias, 2 pássaros, 2 cabras, 1 vaca e 1 tartaruga. Dos 539 casos em que houve 

duas ou mais consultas homeoáticas, o resultado obtido foi: 79,8% apresentando 

melhora, 6,1% deterioração, 11,7% sem alteração e em 2,4% dos acompanhamentos 
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não houve resultado registrado. A pesquisa também mostra que existe uma procura 

pelo atendimento homeopático pelos tutores, principalmente por aqueles que têm 

conhecimento sobre esse tipo de tratamento e confiam na eficácia das condutas 

aplicadas aos animais. 

A presente pesquisa é pioneira em estudar os dados de fidelidade de 

atendimento do Serviço de Homeopatia do Laboratório de Bacteriologia e Micologia 

do Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal da FMVZ-USP 

com um indicativo de que os tutores, sim, são fiéis ao tratamento homeopático do seu 

animal de estimação, com 5 consultas em média por animal, sendo que há casos, 

inclusive, que passam de 20 consultas. A média de novos casos entrantes em 

tratamento ao ano, ou seja, animais atendidos na 1ª consulta ao ano, é de 88 animais, 

totalizando cerca de 400 consultas ao ano incluindo consultas para animais já em 

tratamento e animais novos. Por ser este o primeiro estudo que avaliou os dados 

desse serviço, podemos afirmar que há uma boa procura pela especialidade, mesmo 

tendo pouca divulgação que é feita principalmente por indicação entre os próprios 

tutores dos animais que são atendidos.  

A procura pelo serviço ambulatorial da USP como espaço de aprendizado 

acontece pelos alunos da própria escola de medicina veterinária da universidade 

como também por outras instituições de ensino superior cujos alunos buscam a 

oportunidade de aprender mais sobre a especialidade homeopática. O hospital 

veterinário da USP é tido como referência no país principalmente nessa área de 

homeopatia, e o professor Nilson Roberti Benites, responsável pelo serviço escrito 

acima, é muito solícito e acolhedor com os alunos, o que é, geralmente, uma 

característica comportamental das pessoas que se dedicam homeopatia. Sendo 

assim, há alunos de graduação de outras escolas e da USP que o acompanham no 

ambulatório toda as segundas e sextas-feiras, e, inclusive, há também médicas e 

médicos veterinários que o acompanham há mais de 10 anos. Além dos atendimentos 

ambulatoriais, o professor Nilson oferece um dia da semana para discussão de casos 

clínicos e, para alunos da USP, é oferecida a disciplina optativa denominada ‘Aspectos 

críticos do uso de alopatia e homeopatia na profilaxia de doenças infecciosas dos 

animais’. Contudo, o atendimento poderia ser ampliado se houvesse um número maior 

de profissionais especializados para realizar as consultas homeopáticas, pois há uma 

demanda de pacientes reprimida que não é atendida pela falta de capacidade devido 

ao curto período de atendimento ambulatorial. 
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Um indicativo dessa falta de capacidade operacional de atendimento está na 

tendência de redução do tempo de atendimento de 535 dias em média por animal em 

2011 para 216 dias em média por animal em 2016 (redução de 60%), que está 

correlacionado com a redução de número médio de consultas por animal de 6,7 em 

2011 para 4,3 em 2016 (redução de 36%). Em 2011 o número de animais em 

tratamento simultaneamente era de 50 em média, e em 2016 esse número passou 

para 80, caracterizando uma capacidade máxima de casos simultâneos com os 

recursos humanos e horários. 

 

6.2 USO DA HOMEOPATIA NA DOENÇA RINOTRAQUEÍTE VIRAL 

FELINA  

 

Este estudo foi realizado num serviço de atendimento totalmente homeopático 

que é a ONG Canto da Terra localizada na cidade de São Paulo onde a pesquisadora 

realizou a coleta dos dados da pesquisa. Nesse serviço há o atendimento clínico e 

cirúrgico dos animais. Os animais estudados foram resgatados da rua e necessitaram 

primeiramente de uma consulta clínica. Das 12 gatas estudadas quatro apresentaram 

afecções no tratado respiratório com presuntivo diagnóstico de rinotraqueíte viral 

felina e foram medicadas com o Arsenicum album 6CH e os resultados mostraram 

uma melhora no terceiro ou quarto dia de tratamento. 

A rinotraqueíte viral felina, infecção pelo Herpesvirus tipo 1 (FHV-1), é 

contagiosa e é frequente entre os felinos, principalmente entre os gatos selvagens e 

semi-selvagens, pois a principal forma de contágio é pelo corrimento nasal, ocular e 

pela saliva. A infecção no animal, após a fase aguda, pode persistir para uma fase 

crônica latente e no mínimo 80% dos gatos infectados resultam em portadores da 

doença. Existe o tratamento profilático com vacinas que apresenta bom controle da 

doença, mas que não protege contra a infecção de portador. Algum dos sintomas 

clínicos são secreções nasais e oculares, anorexia, febre, tosse e depressão. Essa 

doença é semelhante a um resfriado nos seres humanos (BISSO et al, 2011; 

CASTRO, 2012). 

Monteiro e Iriart (2007) em pesquisa realizada com atendimento homeopático 

em humanos pelo SUS mostrou que 21% dos pacientes atendidos foram por 

problemas respiratórios. A homeopatia também foi usada em algumas pandemias de 
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doenças respiratórias como na gripe espanhola em 1918, na gripe asiática em 1957, 

na Influenza A- H1N1 em 2009 (MATHIE et al., 2013). Na COVID19 em 2019, idem 

(ARAUJO, 2020). Segundo Mathie o medicamento mais prescrito para tratamento da 

influenza A- H1N1 foi Arsenicum álbum (n=265; 23,5%). 

A medicação Arsenicum álbum também foi usada no presente estudo pela 

pesquisadora para o tratamento de quatro gatas com problemas respiratórios antes 

do tratamento pós-operatório. 

 

6.3 TRATAMENTO HOMEOPÁTICO NO PÓS-OPERATÓRIO EM FELINOS  

 

A Pesquisadora submeteu à cirurgia de castração 12 gatas sendo que quatro 

delas se recuperaram da doença de rinotraqueíte felina com a medicação descrita 

(Arsenicum album) antes de seguirem às suas cirurgias. Dados operacionais de 52 

semanas (cerca de um ano) mostraram que, na ONG Canto da Terra, 79% das 

cirurgias realizadas são de castrações, mesmo sendo considerada uma cirurgia 

eletiva na maioria dos casos. O principal motivo para esse alto índice é a 

superpopulação de animais domésticos, que é um problema de saúde pública. Dos 

79% de animais castrados, 76% são felinos e 24% são caninos, sendo que, dos felinos 

57% são fêmeas. Por esse motivo o nosso estudo foi feito em gatas. 

A ONG só tem veterinários homeopatas na área de clínica médica e, mesmo 

assim, possui um centro cirúrgico, pois sabemos da importância das cirurgias. Os 

animais que passam por outro tipo de cirurgia tais como: retirada de nódulo, limpeza 

de tártaro, sonda nasogástrica e esofágica, ortopédicas, piometra, cálculo de bexiga, 

castração de outras espécies, sutura de ferimentos, prolapso de reto, hernias, 

amputação, retirada de corpo estranho, retira de fixador ortopédico e resina dentaria, 

nesse estudo, representam 21% do total de animais operados, e recebem no pós-

cirúrgico o tratamento homeopático substituindo o uso de antibiótico. Tanto a 

pesquisadora como os homeopatas em geral não tendem a ser contra cirurgias, por 

ser um método essencial em algumas situações específicas. 

A prescrição de medicamentos homeopáticos por médicos veterinários 

cirurgiões é aceita em todo o mundo por órgãos reguladores veterinários, incluindo o 

Royal College of Veterinary Surgeons no Reino Unido. Os medicamentos 

homeopáticos estimulam a força vital do corpo do paciente e, assim, seu sistema 
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imunológico é estimulado a reduzir a enfermidade e retornar a saúde geral (LESS et 

al., 2017; PESCH, 2014).  

Contudo, conforme o estudo de Hoare (2005), os profissionais da área alopática 

tendem a ignorar os profissionais da área da homeopatia e isso faz com que a 

homeopatia seja menos reconhecida pela população em geral tanto médica quanto 

leiga. Há também um problema técnico, pois terapeutas da área da saúde, leigos em 

homeopatia, atuam de forma indevida e com resultados menos eficazes se os casos 

fossem conduzidos por médicos veterinários homeopatas, isso ocorre devido à falta 

desses veterinários homeopatas. Já, Hektoen (2005) diz que há necessidade de mais 

informações sobre os efeitos e consequências do uso de homeopatia, pois o animal 

não possui o direito de escolha do seu tratamento e que dependem dos seus tutores 

e veterinários para que o tratamento seja realizado. 

Um estudo no Reino Unido mostra que nas fazendas orgânicas de produção 

de bovinos de leite, 50% dos tratamentos de mastite, doença infecciosa, com o uso 

de antibiótico, vem sendo substituída pela homeopatia por ter eficácia no tratamento 

dessa doença além de ser um medicamento barato e ter diminuição do período de 

carência do leite (LESS et al., 2017). Já o autor Mackay (2003) refere que uso 

indiscriminado de antibiótico pode causar uma resistência bacteriana, dificultando 

assim o tratamento da doença e representando uma ameaça a saúde. O Centro de 

Controle e Prevenção de Doenças (CDC) de humanos nos Estados Unidos relata o 

consumo de 235 milhões de doses de antibiótico em 2001 e ainda estimou que 20-

50% das prescrições foram de uso desnecessárias para as infecções. Portanto, as 

terapias de medicina complementar e alternativas podem reduzir a prescrição desses 

antibióticos e fornecer um tratamento mais seguro e eficaz. A homeopatia não é a 

única terapia complementar, mas segundo a Academy of Veterinary Homeopathy 

Standards of Practice para ter um melhor resultado no tratamento é essencial usar a 

homeopatia separada das outras terapias, pois a junção de acupuntura, ervas ou 

outros medicamentos que não sejam homeopáticos podem interferir na força vital do 

paciente (LESS et al., 2017). 

Nesta pesquisa usamos o protocolo do pós-cirúrgico descrito nos materiais e 

métodos acima e somente foi administrada a medicação homeopática Staphysagria 

12CH no pós-operatório. Os animais ficaram na internação da ONG Canto da Terra 

para observação no pós-operatório de ovarihisterectomia sendo que dos 12 animais 

avaliados nove, ou 75%, tiveram uma recuperação sem alterações comportamentais 
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e fisiológicas, dois, ou 17%, tiveram alterações leves e um animal, ou 8%, teve 

alteração grave. Nesse animal que teve alteração grave, foram realizados exames 

clínicos e avaliação comportamental e houve a necessidade de fazer alteração do 

medicamento usado Staphysagria 12CH. A medicação foi alterada para outro 

medicamento homeopático o Hepar sulphur 6CH, com uma frequência maior na sua 

administração. Houve melhora do quadro clínico do animal. 

A volta da vitalidade dos animais do estudo na recuperação pós-cirúrgica, foi 

observada de quatro a oito dias após o procedimento cirúrgico e somente um animal, 

o que teve alterações graves, apresentou melhora no décimo quarto dia. Mesmo com 

o caso de alteração grave, o estudo não apresentou nenhum óbito e nenhum animal 

teve intervenção alopática. Todas as gatas do estudo após a recuperação cirúrgica 

conseguiram ser adotadas e a ONG Canto da Terra tem o contato de todos os 

adotantes e consegue ter informações até o presente momento sobre esses animais. 

De acordo com Smith e Lundgren (2012) os animais de estimação após 

qualquer procedimento cirúrgico precisam de cuidados nos pós-operatório para terem 

uma melhor segurança, recuperação e conforto. A recuperação dos animais no pós-

cirúrgico tratados com medicação alopática em relação a cicatrização varia de 7 a 14 

dias. Além disso, esses cuidados minimizam o risco de cirurgias corretivas e adicionais 

acelerando a recuperação da vitalidade desses animais. 

A dor pode ser considerada o quinto sinal vital em seres humanos e em animais. 

Embora a dor geralmente cumpra um papel adaptativo, ela pode ter efeitos adversos 

no bem-estar e a incapacidade de comunicação não invalida a possibilidade de um 

ser humano ou animal de sentir dor (DE SANTANA et al.,2020). 

Um estudo diz que a dor é um fator relevante no pós-operatório, e uma das 

vantagens do uso da homeopatia em relação à dor é que a dosagem geralmente é 

menos frequente e, também, a medicação não tem gosto (PESCH, 2014). Os 

medicamentos homeopáticos não são usados na maioria das vezes como tratamento 

de dor, mas esses medicamentos são mais seguros e têm uma eficácia para esses 

tratamentos. Além disso, os medicamentos homeopáticos podem funcionar mais 

rápido que os analgésicos convencionais reduzindo seus efeitos colaterais 

(LENNIHAN, 2017) 

Sabemos que os animais não verbalizam a fala, porém podem emitir sinais e 

sintomas perceptíveis pelo ser humano. Os 12 animais deste estudo tiveram durante 

todo o pós-operatório uma avaliação de dor por meio dessa percepção, aplicando-se 
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para essa avaliação uma escala de dor.  A escala escolhida pela pesquisadora foi a 

Escala da Universidade do Colorado que avalia o comportamento psicológico e a 

resposta à palpação. Dos 12 animais estudados, 11 (92%) apresentaram níveis leves 

de comportamento observado em relação à dor e também leves quando foi realizada 

a palpação no animal. Somente um (8%) dos animais teve uma resposta mais forte 

ao se aplicar a escala, contudo o medicamento Staphysagria 12CH, foi eficaz em 

todos os casos.  

Para finalizar, os resultados apresentados neste estudo observacional revelam 

que a homeopatia é uma alternativa viável para o manejo do pós-operatório em felinos, 

mas é indispensável que novos estudos ocorram para maior compreensão dos efeitos 

e benefícios dos medicamentos homeopáticos nos pós-operatório de animais. 
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7 CONCLUSÕES 

 

Os resultados da pesquisa permitiram concluir que: 

 

• Nos casos dos felinos com sintomatologia no sistema respiratório houve 

uma evolução favorável com o uso do medicamento Arsenicum álbum. 

• A homeopatia é uma opção terapêutica viável para pós-operatórios de 

ovariohisterectomia em felinos com o uso da Staphysagria 12CH. 

• Nos casos de dores no pós-cirúrgico a homeopatia mostrou ter eficácia. 

 

Desse modo, as hipóteses levantadas neste estudo com o uso de homeopatia 

em pós-operatório se confirmaram. Por ser classificado como um estudo 

observacional quantitativo, não podemos atribuir significância estatística à afirmação 

anterior. Contudo este estudo é um início necessário de uma jornada de pesquisa cujo 

próximo passo pode ser a realização de um ensaio clínico randomizado com tamanho 

de amostra adequado para se testar estatisticamente a hipótese de igualdade de 

eficácia entre o tratamento proposto neste estudo e a conduta usual alopática. 

Como pesquisadora, foi desafiador realizar esse estudo pelo ineditismo do 

tratamento homeopático no pós-operatório de felinos, não havendo publicação de 

artigos científicos a respeito desse assunto na medicina veterinária. Espero inspirar 

outros pesquisadores a realizarem novas pesquisas em homeopatia que é uma prática 

encantadora e de grande respeito aos animais. Vou guardar a lembrança para sempre 

das gatas estudadas e desejo que esta pesquisa contribua para que novos estudos 

possam ajudar a melhorar as condutas homeopáticas. 
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