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RESUMO

No presente estudo realizamos a avaliação do uso de medicamentos homeopáticos em 

rebanhos leiteiros para o tratamento de mastites subclínicas, utilizando a forma repertorial 

em Gênio Epidêmico, realizando o tratamento a partir de um único medicamento para ser 

administrado a todos os animais acometidos pela enfermidade. Neste caso utilizamos o 

Teste de Mastite da Califórnia, mais conhecido como CMT como referencial para a análise 

do tratamento homeopático, onde foram tratadas apenas as vacas que apresentaram reações 

positivas perante o  teste.  O acompanhamento do rebanho deu-se  por  6  meses,  onde o 

medicamento homeopático utilizado foi  Phosphorus nas potências CH12, CH14, CH16 e 

LM3. 

Os tratamentos tiveram eficácia comprovada na grande maioria dos casos, sendo que os 

animais que não responderam tiveram suspensão do remédio e repertorização individual 

resultando na eliminação das reações positivas ao CMT.

O tratamento  homeopático  mostrou-se  bastante  eficiente  no  tratamento  de  mastites 

subclínicas, frente às práticas tradicionais alopáticas muitas vezes ineficazes nestes casos e 

até desaconselhadas pela clínica veterinária. No caso da homeopatia conseguimos debelar a 

doença sem prejuízos para o  produtor com descarte de  leite,  pois  a  mesma não deixa 

resíduos  para  as  pessoas  e  animais  que se  alimentarem dele,  nem tão  pouco resíduos 

poluentes ao meio ambiente.
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1. INTRODUÇÃO

Este trabalho traz uma avaliação de tratamentos homeopáticos, baseados na escola 

Unicista, ou seja, um medicamento único que irá restabelecer o equilíbrio da energia vital 

do ser vivo, no caso específico aqui as vacas leiteiras. Nesta pesquisa apresentaremos um 

rebanho leiteiro com 14 vacas em produção, de um pequeno produtor de leite familiar o Sr. 

Silésio de Menech, do município de Siderópolis, comunidade de Jordão Alto, interior do 

município, que trabalha com sistema de produção à base de pasto, baseado nos preceitos do 

Pastoreio  Racional  Voisin,  que  prima  pelo  bem  estar  animal  sem  agressão  ao  meio 

ambiente,  por  colocar  os  animais  no  seu  habitat  natural,  a  pastagem,  e  desta  forma 

utilizando o mínimo possível de insumos poluentes ao solo e água.

Apresentaremos os animais que receberão medicação homeopática, acompanhados por 

exames físicos e testes à campo, através do Califórnia Mastite Teste -CMT, demonstrando 

as  tomadas  de  caso,  repertorização,  interpretação  da  matéria  médica,  escolha  do 

medicamento e  tratamento. Para  a  repertorização utilizaremos a  metodologia de  Gênio 

Epidêmico, onde tomamos o rebanho como um único indivíduo, escolhendo o medicamento 

a ser utilizado nos animais acometidos pela mastite subclínica, que reagiram positivamente 

ao CMT, sendo que cada fêmea bovina receberá apenas um único medicamento de cada 

vez.

Com esta pesquisa pretendemos demonstrar que é possível  conseguirmos a cura da 

mastite  subclínica  através da  homeopatia,  com eficácia  muito  superior  a  alopatia,  que 

tecnicamente é inviável o tratamento, além do descarte do leite durante e após o tratamento 

por resíduos medicamentosos, prejuízos que o medicamento homeopático não oferece, além 

de uma vez curando a enfermidade recuperará a produção leiteira das vacas, também com 

custo consideravelmente menor se comparando com os alopáticos.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Formas terapêuticas

2.1.1 Homeopatia:

Grego “homoios” (semelhante) e “pathos” (dor, sofrimento).

Foi o termo inventado por HAHNEMANN e figurou pela 1º vez em seu “Organon 

del arte de curar” de 1810. 

          Método terapêutico baseado no princípio da Similitude.

Todos medicamentos capazes de provocar determinados sintomas no indivíduo são, 

é capaz de curar sintomas semelhantes que apresentam as enfermidades naturais.

2.1.2 Alopatia:

Grego “alloion”(diferente) e “pathos” (dor, sofrimento).

Termo criado por HAHNEMANN.

Emprega remédios não de ação semelhante ou contrária e sim “diferente” derivativa, 

substitutiva, dessemelhante. Ex: antibióticos, cortisona.

2.1.3 Tautopatia:

Grego “tauto” (o mesmo, por si mesmo) e “pathos” (dor, sofrimento).

Empregado para curar enfermidades provocadas por um determinado tóxico, em doses 

atenuadas. Ex: penicilina dinamizada na intoxicação por penicilina, etc. (substâncias não 

patógenas).

Não resolvem em nenhum caso os problemas constitucionais básicos do paciente. 

(Rinotraqueite). 
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2.1.4 Isopatia:

 Grego “iso” (igual) e “pathos” (dor, sofrimento).

Utiliza  o  idêntico,  o  “mesmo”,  quer  dizer  a  substância,  bactéria,  vírus,  agente 

patógeno, toxina, etc. Ex: os vírus, bactérias ou toxinas atenuados que se usam nas vacinas, 

soro alérgenos, etc, em doses mínimas ponderáveis.

Visa tratar doenças por meios dos produtos elaborados pela própria doença ou 

com o material do órgão afetado, administrando-o em forma dinamizada.

2.1.5 Enantiopatia:

Grego “enantio” (contrário) e “pathos” (dor, sofrimento)

Método  terapêutico  que  emprega  remédios  que  produzem efeitos  contrários  ou 

opostos  aos  da  enfermidade  natural.  Ex:  antiespasmódico,  analgésico,  purgante, 

constipante, aplicação local fria, alcalino.

2.1.6 Organoterapia:

A droga prescrita tem sua origem em órgãos. Sofre a diluição e ou trituração.

          Lista de produtos do tipo Myocardium, Medula ossium, Medula spinalis e Rim, em

nomenclatura  latina  e  em  concentrações  representadas  por  símbolos  próprios  da 

farmacotécnica hahnemanniana.

2.1.7 Antídoto:

Ao  se  defrontar  com  a  necessidade  de  atenuar  ou  remover  certas  agravações 

homeopáticas, HAHNNEMANN usou a expressão antidotar. Medicamento antídoto de uma 

agravação seria aquele cujos sintomas patogenéticos mais característicos coincidem com 
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aqueles exagerados e  inoportunos que precisam ser  removidos.  Este  antídoto obedece, 

portanto a lei do semelhante, guarda afinidades patogenéticas com o medicamento cujos 

efeitos se  deseja  antidotar,  sendo prescrito  em dinamizações que melhor  se  adapte  ao 

doente em reação. Nem sempre para o mesmo medicamento causal corresponde o mesmo 

antídoto.

2.1.8 Complementar:

Por definição, medicamento complementar supriria deficiências de um outro. No 

emprego  do  medicamento  incapaz  de  cobrir  por  si  só  um  quadro  mórbido, 

excepcionalmente se justifica a prescrição de um segundo complementar para compensar as 

deficiências patogenéticas do primeiro.

2.1.9 Drenador:

Significa escoamento de material purulento de ferida ou de coleção líquida, serosa 

ou hemorrágica.

    Em homeopatia significa eliminação de toxinas, estando vinculada a três fatores: 

as vias de drenagem ou emunctórios, aos tóxicos e toxinas bem como aos medicamentos.

  VANNIER, contrariando a lógica hahnemanniana, introduziu na homeopatia a 

prática  da  drenagem,  interpretando-a  como conjunto  de  meios  postos  em prática  para 

assegurar a eliminação regular das toxinas que prejudicam o organismo e que obstaculizam 

a cura.
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2.1.10 Fitoterapia:

É  a  utilização  de  plantas  com  propriedades  medicinais,  para  o  tratamento  de 

enfermidades, nas várias fórmulas de preparo conhecidas e utilizadas ao longo dos tempos 

pelos antepassados até os dias de hoje.

2.2 Fundamentos da Homeopatia:

Lei dos semelhantes: Uma substância que é capaz de produzir determinada alteração 

num indivíduo sadio, tem a capacidade de curar esta alteração numa condição de doença, 

quando dada em doses pequenas.

Esperimentação no homem são:  A experimentação constata  que  o  medicamento 

homeopático  produz  no  indivíduo  sadio,  sintomas  semelhantes  aos  observados  na 

enfermidade que se quer curar.

Medicamento único: É necessário e tolerável administrar apenas um medicamento 

por vez, não sendo recomendável a aplicação num enfermo, ao mesmo tempo, duas ou mais 

substâncias medicinais.

Doses  mínimas  (diluição  e  dinamização):  A  diluição  incrementa  a  atividade 

medicamentosa, liberando a energia curativa das substâncias. A dinamização (sucussão) 

desperta o “poder dinâmico” do medicamento, potencializando seus efeitos curativos.
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2.3 Escolas Homeopáticas:

2.3.1 UNICISMO: 

Segundo HAHNEMANN a prescrição destinada tanto para o quadro agudo como 

para o crônico é exequível com  um único medicamento.  Os estados miasmáticos que 

necessitem de  continuidade terapêutica  receberão  o  simillimum adaptado aos  quadros 

sucessivos, sempre de forma isolada. Na seqüência prolongada permitirá a exigência de um 

único remédio por vez. Conforme o parágrafo 273 do ORGANON, em nenhum caso de 

tratamento é necessário e, por conseguinte não é tolerável administrar a um doente mais de 

um medicamento único e simples em uma só vez, sendo absolutamente proibido dar a um 

doente, ao mesmo tempo, duas diferentes substâncias medicinais.

2.3.2 PLURALISMO OU ALTERNISMO:

Adota a administração intercalada de dois ou mesmo três medicamentos dotados de 

correspondência patogenética parcial ao estado mórbido presente, num esquema sucessivo 

onde a administração se processa em intervalos regulares, para que o efeito de um não seja 

(supostamente) perturbado pela dose subseqüente de outro.

2.3.3 PSEUDOPLURALISMO:

Pseudopluralismo  ou pluralismo  organizado  consiste  em  prescrições  de  vários 

medicamentos organizadamente. Este tipo de protocolo terapêutico foi muito utilizado na 

França, sendo que atualmente deixou de ser uma prática difundida pelos franceses.
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2.3.4 COMPLEXISMO:

 É a prescrição simultânea de vários medicamentos homeopáticos. Existem fórmulas 

pré-elaboradas  com  associações  medicamentosas  dotadas  de  afinidades  sindrômicas, 

genericamente denominadas por “complexos” ou “específicos”.

2.4 Medicamento Homeopático:

É considerado medicamento homeopático aquele que mostrou-se ser capaz de causar 

uma doença artificial num indivíduo, doença esta que se manifesta através de sintomas e 

sensações. Esta sua qualidade pode ter sido descoberta por experimentações no indivíduo 

sadio,  em  intoxicações  e  envenenamentos  ou  em  observações  clínicas.

Diz-se que ele deve ser diluído (suavizado) e succionado (para ser dinamizado), embora 

algumas vezes Hahnemann e outros homeopatas antigos tivessem usado certas substâncias 

in natura, principalmente plantas em tratamentos. Eles provêm dos três reinos da natureza 

(mineral,  vegetal e  animal) assim como de substâncias industrializadas,  de laboratórios 

biológicos e, em pequena proporção, de materiais fisiológicos e patológicos.

2.5 SIMILLIMUM:

É  o  medicamento  que  cobre  a  sintomatologia  da  entidade  clínica  e  da  entidade 

individual nos seus mais amplos e completos aspectos, seja a longo ou curto prazo. Seria o 

medicamento, dentre os medicamentos, que mais similitude teria com o ser tratado. É o 

medicamento ideal, por excelência, quando possível de se obter e que deve ser buscado para 

se conseguir os melhores benefícios no tratamento e consequentemente, na vida do ser 

tratado.
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2.6 Energia Vital:

2.6.1 Parágrafos do Organon A Arte de Curar (Hahnemann, 1995):

§ - 9: -  No estado de saúde, a  força vital  (imaterial  – autocracia),  que anima o corpo 

material  –  organismo),  reina  com poder  ilimitado  e  mantém todas  as  suas  partes  em 

atividade harmônica, nas suas sensações e funções. Isso tudo para atender a espiritualidade 

de nossa existência.

§ -10: - O organismo material (corpo), destituído da força vital, não é capaz de nenhuma 

sensação, nenhuma atividade, nenhuma auto-conservação -  ele está morto.

§ - 11: - Quando o homem adoece, a força vital (imaterial e de atividade  própria) e 

presente  em toda parte do organismo é a única que sofre influência dinâmica hostil a vida 

por  um  agente  morbígeno.  É  somente  o  princípio  vital  perturbado  por  uma  tal 

anormalidade, que pode fornecer ao organismo as sensações desagradáveis e impeli-lo a 

atividades irregulares chamadas doença.

§ - 12: - É somente a força vital afetada morbidamente que produz as moléstias. E toda 

perturbação mórbida do organismo interno são expressas externamente pelos sintomas aos 

nossos sentidos. E o são reveladores de todas as doenças.

§ - 13: - Por isso a doença não deve ser separada do todo organismo vivo e sua força vital 

animadora, e ocultada em seu interior como algo muito sutil. 
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§ - 14: - Não há no íntimo do homem nada mórbido ou alterações mórbidas curáveis, que 

não se revele por sintomas e sinais mórbidos ao médico observador. Uma dádiva de Deus. 

§ - 15: - A afecção do dinamismo (força vital) espiritual,  que anima nosso corpo interno 

invisível, quando afetado por uma morbilidade e com sintomas externos que representam o 

mal existente,  constituem um todo. A força vital não é concebível sem o organismo e vice-

versa.

§ - 16: - Nossa força vital (poder dinâmico), não pode ser atacada e afetada por influências 

danosas sobre o organismo sadio, como moléstias que perturbam a harmonia da vida. E não 

podem ser afastadas pelo médico a não ser pelo uso de poderes alternativos (dinâmica) dos 

remédios que atuem sobre a força vital, perceptíveis pelas terminações nervosas em todo 

nosso organismo. 

2.7 Gênio Epidêmico:

A  administração  sistemática  do  gênio  medicamentoso  de  uma  epidemia  (Gênio 

Epidêmico)  vigente,  tanto   aos  indivíduos  sadios  quanto  aos   ainda  assintomáticos, 

representa uma proposição válida,  preventiva ou mesmo curativa, tendo sido adotada em 

várias epidemias, a exemplo da  cólera asiática e da dengue.

No século XIX Hahnemann empregou para os não doentes e para aqueles doentes em 

fase inicial de cólera, o medicamento Cânfora; na fase espasmódica clônica prescrevia ora a 

Canphora,  ora  o  Cuprum C 30,  ora  o  Veratrum album C 30;  na  fase  tifóide  adotava 

Bryonia C 30 ou Rhus toxicodendron C 30
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2.8 Mastite:

Mastite  ou  mamite  consiste  num  processo  inflamatório  e  infeccioso  do  aparelho 

mamário, no caso aqui das fêmeas bovinas. Esta enfermidade em vacas leiteiras apresenta-

se de diversas formas, desde um leve aumento de temperatura dos tetos e/ou úbere até a 

infecção generalizada, chegando a supuração e muitas vezes tendo como conseqüência a 

inutilização do úbere por completo e suspensão da produção leiteira.

2.8.1 Tipos de Mastite:

Existem fundamentalmente dois tipos de mastite ou mamite, as denominadas clínica e 

subclínica.

a) Mastite clínica:

 É a enfermidade clássica, que se vê através das exacerbações visíveis a olho nu como 

grumos, sangue, ou pus no leite, pelo aumento de temperatura das tetas e úbere, além de 

edema local ou generalizado do aparelho mamário, vermelhidão entre outras características 

da enfermidade.

No caso de mastite clínica, geralmente, é preconizado tratamento antibiótico que após a 

cura, quando conseguida, deve ser seguida um período de carência entre 48 a 72hs com 

descarte do leite, a depender do medicamento utilizado. 

b) Mastite subclínica:

 É quando o leite e o aparelho mamário aparentam estar em perfeitas condições, porém o 

potencial  produtivo  se  apresenta  afetado.  É  impossível  detectarmos  sua  presença 

simplesmente pela aparência do leite ou órgão do animal, sendo necessário realizar exames 
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específicos, para podermos identificá-la. Neste caso a infecção está instalada, mas ainda em 

um grau que não compromete as propriedades sensorais do leite. Para diagnosticarmos este 

tipo de mastite precisamos realizar testes específicos como o Califórnia Mastite Teste – 

CMT.

O CMT é um teste qualitativo e quantitativo para a observância da existência de mastite 

clínica ou subclínica nas vacas leiteiras. Consiste de um kit com raquete e reagente, que é 

misturado na proporção de 1:1 com o leite bovino, verificando-se o nível de gelatinização, 

quanto mais denso o gel formado, maior o número de células somáticas no leite, portanto 

mais intenso o nível de infecção na glândula mamária. 

No caso da mastite subclínica, como o leite não está comprometido ainda, e o uso de 

antibióticos não é muito eficaz nesta forma, a medicação alopática é desaconselhada, pois 

teria que ser descartado um leite que é recebido sem restrições pela indústria. 

O CMT é medido em graus de reação positiva (Souza et al., 2007):

- Traços (T): reação suspeita (formação de grumos no fundo com tênue viscosidade);

- Uma Cruz (+): reação fracamente positiva (formação de consistência levemente gel);

- Duas Cruzes (++): reação positiva (bastante gelatinosa, que forma fio ao virar fora),

- Três Cruzes (+++): reação fortemente positiva (gelatinosa que adere a raquete).

2.9 Mastites subclínicas em relação aos tratamentos alopáticos:

Segundo Reis  et  al.  (2003),  as  perdas  na  produção de  leite  atribuídas  às  mastites 

subclínicas alcançam de 10 a 26% do total da produção, de acordo com grau de intensidade 

do processo inflamatório, da prevalência da doença, da patogenicidade do agente infeccioso 

e do estágio de lactação. Além da diminuição na produção, observa-se perda da qualidade 

do leite e da função do parênquima glandular, tornando o úbere uma reserva de patógenos. 

O  animal  não  apresenta  alterações  visíveis  na  glândula,  porém o  leite  apresenta  alta 

contagem  de  células  somáticas  (CCS).  Essas  infecções,  além  de  contribuírem  com 

significativas perdas econômicas, podem ser consideradas como um problema sério para a 
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saúde pública. Os programas de controle de mastite visam diminuir a prevalência da doença 

a  níveis  aceitáveis,  uma  vez  que  sua  erradicação  não  é  viável.  Entre  as  medidas 

recomendadas  para  o  controle  das  mastites  produzidas  pela  maioria  dos  organismos 

incluem-se as medidas higiênicas. Esses procedimentos, entretanto, não são eficazes contra 

as infecções intramamárias (IIM) produzidas por microrganismos de origem ambiental ou 

oportunistas como Streptococcus uberis,  S. dysgalactiae  ou coliformes. Assim, encurtar a 

duração da IIM é um importante componente dos programas de controle de mastites, o que 

pode  ser  feito  por  meio  de  tratamentos  das  mastites  subclínicas  durante  a  lactação. 

Tratamentos, com antibacterianos, das mastites subclínicas, causadas principalmente por 

estafilococos e estreptococos, durante a lactação apresentam resultados variáveis quanto ao 

sucesso das terapias. Os índices de recuperação da glândula variam entre 3,6% e 92% (Reis 

et al., 2003).

2.10 Mastite subclínica em relação aos tratamentos Homeopáticos:

Uma das formas de tratamento da mastite subclínica com o uso da homeopatia, mais 

encontrada na literatura, corresponde ao uso de bioterápicos, seja a partir do leite infectado 

ou dos microorganismos infectantes. Neste caso verifica-se que nem sempre ocorre a cura 

esperada dos animais doentes, pela diversidade etiológica e alta prevalência da doença, 

sendo melhor indicado como medida preventiva (Almeida et al., 1999). Devemos refletir 

que ao utilizarmos bioterápicos, estamos esquecendo da similitude com os sintomas do 

paciente e apenas focando na causa da doença. Segundo Hahnemann, precisamos curar o 

doente e não a doença, uma vez que ao tratarmos com medicamento homeopático de forma 

alopática,  ao invés de levarmos a cura poderemos aprofundar ainda mais  a  doença no 

paciente. Quando tratamos a mastite subclínica como uma manifestação do desequilíbrio da 

energia vital do indivíduo, levando em conta a Similitude e utilizando Medicamento Único, 

com certeza equilibraremos os animais no seu todo, curando-se não só da mastite, como 

também de outros males que os aflijam.
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3. Descrição das experimentações em vacas leiteiras:

Para realizarmos as experimentações foi escolhida uma propriedade produtora de 

leite,  que pertence a Silésio de Menech, localizada na comunidade de Jordão Alto,  no 

município de Siderópolis. O produtor e sua família trabalha há vários anos na atividade 

leiteira, sendo que mais recentemente implantou um sistema de pastoreio, denominado de 

Pastoreio Racional Voisin, o qual oportuniza um melhor aproveitamento das pastagens, 

além de beneficiar também sanitariamente os animais, pois permite uma melhor condição 

ambiental possibilitando assim um manejo,  conservando sempre o bem estar animal. Além 

do sistema de pastagens ainda por questões de qualidade do leite, exigidos pela legislação 

federal, o produtor investiu em uma nova instalação que permite a higienização adequada e, 

por  conseguinte  diminuiu  consideravelmente  as  contaminações  ambientais,  causas 

freqüentes do desenvolvimento de mastites, sejam elas clínicas ou subclínicas nas vacas em 

lactação. Com todos estes cuidados tomados pelo produtor, ainda assim ocorrem mastites, 

subclínicas em sua maioria, que de forma alopática não possui viabilidade curativa e/ou 

econômica no seu tratamento.

Na  seqüência  estaremos  relatando todas  as  fases  do  experimento,  bem como a 

história  dos  animais  medicados,  a  repertorização  elaborada,  medicamento  utilizado, 

potências, doses, freqüência e a evolução dos casos tratados.

3.1 Anamnese homeopática do rebanho:

As vacas existentes no rebanho da propriedade onde foi realizado o experimento são 

as seguintes: Mocha Gir, Oliva, Estrela, Pintada, Serrana, Vermelha, Cabeçuda, Grandona, 

Malhada, Roseta, Pretinha, Novilha, Mimosa e Preta.

As fêmeas bovinas do plantel de um modo geral quando existem estranhos no pasto 

ficam alertas, porém não fogem, ao passo que ao chegar alguém estranho na sala de ordenha 

diminuem consideravelmente a produção de leite e estercam bastante(“as vacas estercam 
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bastante na mudança de rotina, são nervosas”).O rebanho bebe bastante água, várias vezes 

ao dia. As mastites quando ocorrem no rebanho apresentam-se com vermeridão do úbere e 

tetos, úbere inchado e quente, pús amarela e bastante sensibilidade ao toque.

-Mocha Gir: é a mais arisca, mais nervosa (assustada), não gosta de estar presa na 

sala de ordenha;

- Malhada: Não pode ser amarrada com corrente (maneia), pois foi solta com a 

corrente uma vez, se cortou e hoje não pode mais ver. Manda nas outras, bate nas outras, 

corre com as outras (atropela), quando está no cocho nenhuma outra para junto dela. Não 

bate na Mocha e Grandona pois à enfrentam;

-  Oliva: Calma, não incomoda, bate em algumas e algumas batem nela.  Alerta/ 

assustada;

- Cabeçuda: Bem mansa, teve problema de casco (2 dianteiros e 1 traseiro, hoje está 

boa). Procura bastante sombra;

- Grandona: Mansa, normal;

- Serrana: Não gosta de injeção, pois tiveram que deitá-la para aplicar. Não gosta de 

cordas também. Não gosta que mexam com ela. Gosta de sombra;

- Roseta: Mansinha, come bastante;

- Pretinha: Já teve mastite na lactação passada, mas curou facilmente;

- Estrela: Mansinha, não bate em ninguém. Gosta de sombra,

- Novilha: Perdeu cria há um mês (5 meses de prenhês), mas continuou dando leite.
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Fotos 1 e 2: Rebanho tratado com homeopatia, instalações e manejo da ordenha.

  

3.2 Sintomas Repertoriais do rebanho na forma de “Gênio Epidêmico”:

1- Temperamento_nervoso;

2- Excitação_nervosa;

3- Alerta;

4- Sede_grandes quantidades_freqüentemente;

5- Assustado_defeca involuntariamente;

6- Inchação_mama;

7- Inflamação_mama;

8- Local_mama;

9- Descarga_mamilo,

10- Dor_mama.
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3.3 Repertorização do rebanho na forma “Gênio Epidêmico”:

TABELA 1: Repertorização do rebanho.

Sintomas          1             2             3             4             5             6             7             8             9             10          St/Pts  

Phos 3 3 3 3 2 3 3 4 1 2 10/27

Acon 3 4 4 3 - 1 3 2 - - 07/20

Sil 2 3 - - - 3 3 4 2 3 07/20

Bell 3 1 - 2 - 4 3 3 - 3 07/19

Sulph 2 - 1 - - 2 4 3 3 2 07/17

Lyc 4 2 - - - 1 2 2 3 1 07/15

Lach 2 1 3 - - 2 2 2 - 1 07/13

Bry - 1 - 4 - 4 4 4 - 2 06/19

Cham 4 3 - - - 2 3 4 - 2 06/18

Con 2 1 - - - 2 2 4 - 3 06/14

Lac-c - 1 - 1 - 3 3 4 - 2 06/14

Calc 3 1 - - - 2 1 3 - 2 06/12

Graph 2 1 - - - 1 1 2 1 - 06/08

Verat 1 2 1 - 2 - - 1 - 1 06/08

Phyt - - - - - 4 3 4 2 2 05/15

Merc 3 - - - - 3 2 2 - 3 05/13

Puls 2 2 - - - 3 2 3 - - 05/12

(Dias, 2004)
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3.4. Prescrição do Medicamento Homeopático:

O medicamento escolhido para o tratamento foi  Phosphorus,  por cobrir todos os 

sintomas principais  do rebanho e  em leitura  das matérias  médicas homeopáticas,  onde 

demonstrou grande semelhança entre o medicamento e os animais pesquisados.

Para o início do tratamento foi realizado um levantamento da prevalência da mastite 

subclínica com Califórnia Mastite Teste – CMT em 12 de novembro de 2007, sendo que 

neste caso alguns animais apresentaram teste positivo. 

Fotos 3 e 4: Testes de CMT das vacas em produção.

  

No dia 18 de dezembro de 2007 foi realizado novo teste onde confirmou o resultado 

anterior, sendo realizado a repertorização e prescrição do medicamento Phosphorus CH12, 

solução pura (sem diluição desta potência em água), 5 gotas em meio copo de água e 

dispensado aos animais positivos duas  vezes por dia na ração, durante o momento da 

ordenha. Os testes de CMT eram realizados mensalmente, sendo que as vacas que iam 

apresentando resultados positivos entravam no grupo de tratamento juntamente com as 

demais.
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Fotos 5 e 6:  Administração de medicação na ração dos animais.

                    

     Em 12 de novembro de 2007 as vacas que tiveram reação positiva foram: A 

Mocha Gir que apresentou reação positiva de duas cruzes no quarto mamário anterior 

direito (AD++). A Oliva apresentou reação de uma cruz no posterior direito (PD+). A 

Estrela apresentou reação de traços no posterior esquerdo (PEtraços). Estes testes de CMT 

demonstram a presença de mastite subclínica nestas vacas.

No dia 18 de dezembro de 2007 realizamos novo teste para comprovar o exame 

anterior para então começar o tratamento, os resultados são os seguintes: A Mocha Gir a 

Oliva e a  Estrela mantiveram as reações anteriores. A  Pintada que entrou em lactação 

após o exame anterior, apresentou reação de três cruzes no quarto anterior esquerdo (AE++

+). 

A partir de 22 de dezembro de 2007 o tratamento então começou com Phosphorus 

CH12, solução pura, sendo administrado duas vezes por dia, na ração das vacas positivas ao 

CMT.

No dia 10 de  janeiro de  2008, com o grupo de vacas já  em tratamento, foram 

realizados novos testes, onde tivemos os seguintes resultados: A Mocha Gir apresentava 

reação no quarto anterior direito entre uma e duas cruzes (AD+/++) e apresentava reação de 

traços a uma cruz no anterior esquerdo (AE traços/+). A Oliva apresentava-se negativa em 
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todos  quartos.  A  Estrela reduziu  significativamente  a  reação  no  posterior  esquerdo 

apresentando traços fraco (PE traços fraco).  A  Pintada apresentava reação no anterior 

esquerdo entre duas e três cruzes (AE++/+++). A  Serrana que havia sido negativa em 

todos os testes até agora, apresentava-se positiva com reação de traços a uma cruz no quarto 

anterior esquerdo (AEtraços/+). Com o medicamento  Phosphorus em potência CH12 no 

final então foi prescrito em CH14, solução pura, a ser administrado a partir de 14 de janeiro 

de 2008 aos animais, agora com a inclusão da Serrana no grupo de tratamento e mantendo 

a Oliva mesmo negativa, para efetivar a cura completa.

Em 08 de fevereiro de 2008, foram realizados novos testes de CMT onde resultou: A 

Mocha Gir apresentou-se pela primeira vez negativa. A  Oliva continuava negativa. A 

Estrela pela  primeira  vez  também  apresentou-se  negativa  para  o  teste.  A  Pintada 

apresentou reação de uma cruz no quarto anterior esquerdo (AE+). A Serrana apresentou 

reação de uma cruz no anterior direito (AD+). A Vermelha apresentou reação de uma cruz 

no quarto anterior direito pela primeira vez (AD+). As vacas que apresentaram reação 

negativa continuam em tratamento em conjunto com as positivas, incluindo a  Vermelha 

por estar positiva, sendo apartir 09 de fevereiro de 2008, com Phosphorus CH16.

Em 07 de março de 2008 realizamos novos testes onde obtivemos o seguinte: A 

Mocha Gir, a Oliva e a Estrela por estarem negativas desde o último teste preconizamos a 

retirada do medicamento, ficando uma semana com uma vez por dia, após dia sim e dia não, 

depois dia sim dois dias não, até retirar definitivamente a medicação. A Serrana por estar 

secando  e  ter  ainda  reação  de  uma  cruz  no  quarto  anterior  direito  (AD+),  embora 

desconsiderada pelo  seu estágio de  lactação preconizamos seguir  o  tratamento até  sua 

secagem. A Pintada apresentou reação de traços no quarto anterior esquerdo (AEtraços). A 

Vermelha apresentou reação de uma cruz no quarto anterior direito (AD+). Estas duas 

últimas por ainda apresentarem reação ao CMT continuam também no grupo de tratamento, 

com medicação normal em duas vezes ao dia.

A partir  de  08  de  março  de  2008 começamos  a  administrar  Phosphorus LM3, 

definido por confirmação de ser o medicamento simillimum do rebanho, e aprofundar o 
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tratamento para obtermos uma cura mais suave e duradoura, minimizando os efeitos físicos 

e agindo mais fortemente no mental dos animais.

Em 25 de abril de 2008 foi realizado o último teste de CMT, onde observamos que a 

Mocha Gir, Oliva e Serrana já haviam secado o leite. A  Estrela como foi indicado a 

retirada do medicamento junto com a  Mocha Gir e a  Oliva,  atualmente secas de leite, 

apresenta-se  sem  medicação  e  negativa.  A  Pintada apresentou-se  pela  primeira  vez 

negativa e seguiu em tratamento. A Vermelha que estava sendo medicada manteve reação 

de uma cruz no quarto anterior direito (AD+) e  apareceu reação de traços no anterior 

esquerdo (AEtraços), sendo preconizado a retirada da medicação de forma gradativa, pois 

com o tratamento as reações positivas estavam aumentando a intensidade e até tendo reação 

em outros quartos até então negativos, não esboçando, como nos outros animais tratados, 

sinais de redução da doença (suspeita de patogenesia).

A Serrana quando voltou em lactação apresentou mastite clínica, com presença de 

sangue nos quatro tetos, sendo que foi repertorizada individualmente e tratada com Hepar 

sulphur CH12,  sendo  curada  e  atualmente  está  bem.  A  propriedade  atualmente  não 

apresenta reação significativa ao CMT nas vacas em produção.



4. Apresentação dos resultados:

TABELA 2: Resultados da pesquisa à campo.

Vacas 
Tratadas

12/ 
nov/ 
2007

18/ 
dez/ 
2007
CP

22/dez/ 
2007 
inicio 

tratamento 
Phos CH12

10/ jan/ 
2008

14/jan/2008 
inicio 

tratamento 
Phos CH14

8/ 
fev/ 
2008

09/fev/2008
Início 

tratamento 
Phos CH16

7/ 
mar/ 
2008

08/mar/2008 
inicio 

tratamento 
Phos LM3

25/ 
abr/ 
2008

           
MOCHA GIR AE - -  T/+  - T  S
 AD ++ ++  + /++  - -  S
 PE - -  -  - -  S
 PD - -  -  - -  S
           
OLIVA AE - -  -  - -  S
 AD - -  -  - -  S
 PE - -  -  - -  S
 PD + +  -  - -  S
           
ESTRELA AE - -  -  - -  -
 AD - -  -  - -  -
 PE T T  T f  - -  -
 PD - -  -  - -  -
           
PINTADA AE S +++  ++/+++  + T  -
 AD S -  -  - -  -
 PE S -  -  - -  -
 PD S -  -  - -  -
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Vacas 
Tratadas

12/ 
nov/ 
2007

18/ 
dez/ 
2007
CP

22/dez/ 
2007 
inicio 

tratamento 
Phos CH12

10/
 jan/ 
2008

14/jan/2008 
inicio 

tratamento 
Phos CH14

8/ 
fev/ 
2008

09/fev/2008
Início 

tratamento 
Phos CH16

7/ 
mar/ 
2008

08/mar/2008 
inicio 

tratamento 
Phos LM3

25/ 
abr/ 
2008

           
SERRANA AE - -  -  - -  S
 AD - -  T  + +  S
 PE - -  -  - -  S
 PD - -  -  - -  S
           
VERMELHA AE S -  -  -   T

AD S - - T + +
 PE S -  -  - -  -
 PD S -  -  - -  -

Legenda:

- AE: mama anterior esquerda;
- AD: mama anterior direita;
- PE: mama posterior esquerda;
- PD: mama posterior direita;
- T: reação de traços;
- Tf: reação de traços fraco;
- T/+: reação entre traços e uma Cruz;
- +/++:reação entre uma e duas cruzes,
- S: sem produção de leite (seca).



5. DISCUSSÃO:

Como podemos observar nos dados obtidos na pesquisa de campo tivemos quatro 

animais que apresentaram reação positiva ao CMT, que à medida que fomos realizando o 

tratamento a reação foi diminuindo a cada novo teste realizado com intervalo aproximado 

de 30 dias, chegando a negativar o teste até o final de suas lactações.

As reações positivas ao CMT foram diminuindo lentamente, possivelmente porque o 

medicamento homeopático induz uma resposta imunológica fazendo com que o mesmo 

libere no organismo, aqui especificamente nas mamas, uma quantidade maior de células de 

defesa (anticorpos) ou células somáticas para debelar as enfermidades, sendo que estas 

tendem diminuir seu limiar de forma mais lenta e gradativa, para manter a integridade e 

saúde do organismo. Como o CMT busca encontrar células somáticas no leite,  pois as 

mesmas indicam a presença de patógenos, podemos ter uma reação positiva mas não termos 

mais infecção na glândula mamária, como demonstrou o trabalho de pesquisa realizado por 

Mangiéri Junior et al (2007), o qual mostrou após tratamento homeopático de 15 dias, 

reação de CMT positiva e sem a presença de microorganismos patogênicos no úbere dos 

animais.

Notamos por exemplo que a Mocha Gir apresentou reação positiva após o início do 

tratamento, quando testado no mês subseqüente, em outro teto até então negativo pelos 

testes, mas que com a evolução do tratamento negativou junto com o outro teto positivo, 

sendo  que  pode  ser  encarado  como  retorno  de  sintoma  antigo,  até  mesmo porque  o 

proprietário já havia relatado de problemas com o teto em lactações passadas.

Ao  observarmos  os  dados  da  pesquisa  encontramos  animais  que  antes  não 

apresentavam reação positiva  ao teste  do CMT (Serrana e  Vermelha) e  que durante o 

tratamento das positivas, mesmo sem tomar medicação começaram a apresentar reação de 

traços, que uma vez ingressando no lote de tratamento aumentaram a reação para uma cruz, 

não diminuindo esta reação. Acredita-se que nestes casos o que deva ter ocorrido é que 

estas reações em animais não tratados, deva-se a contaminação dinâmica energética pelos 
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animais permanecerem sempre juntos no mesmo lote.  Como estes animais não tinham 

reação e através da contaminação dinâmica energética desenvolveram a reação, uma vez 

que entraram no grupo de tratamento o medicamento que já havia agido, agora diretamente 

nos animais fortalecia a reação como mostra o quadro de resultados. No caso da Vermelha 

já  estava tendo reação em outro teto que também não tinha apresentado, neste caso o 

medicamento foi retirado remissivamente e a mesma foi diminuindo as reações. A Serrana 

por secar durante o término do tratamento, quando retornou em lactação apresentou mastite 

clínica  com  presença  de  sangue  nos  quatro  tetos,  como  não  estava  respondendo  ao 

medicamento do gênio epidêmico (Phosphorus), foi repertorizada individualmente e curada 

com Hepar sulphur CH12, solução pura, 5 gotas em meio copo de água, duas vezes ao dia 

por 15 dias.

Como o medicamento do gênio Epidêmico vinha obtendo excelentes resultados aos 

animais que responderam ao mesmo, negativando as reações,  precisávamos aumentar a 

potência para tratar os sintomas mentais do rebanho, como os de serem muito assustados 

com a presença de estranhos, estercando involuntariamente e mostrarem resistência a entrar 

na sala de ordenha. Com este intuito então prescrevemos em LM 3. Após o uso desta última 

potência e por ocasião do último teste CMT, observamos que a Mocha Gir, a mais assustada 

do rebanho e de difícil manejo, mesmo após ter secado o leite apresentava interesse em 

entrar na sala de ordenha e encontramos um rebanho bastante calmo e mais indiferente a 

presença de estranhos no local.

Com relação a produção leiteira aferida, mediante pesagem do leite, constatamos que 

pesando apenas  mensalmente  não  foi  possível  avaliar  se  o  medicamento  homeopático 

conseguiu recuperar produção da glândula mamária, pois fisiologicamente a vaca leiteira 

em condições ideais de manejo, em sua curva de produção, tende a aumentar atingindo o 

pico de lactação em torno dos 60 dias, sendo normal ir decaindo produção cerca de 10% a 

cada mês até sua secagem por volta de 10 meses após o parto, ficando 2 meses seca até sua 

próxima lactação quando pari novamente. Para tanto se faz necessária a pesagem diária do 

leite, o que não ocorreu por motivos de logística e recursos da pesquisa à campo.
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6. CONCLUSÃO:

O que podemos concluir com esta pesquisa é que ao trabalharmos com rebanhos 

leiteiros  e  repertorizarmos  na  forma  de  gênio  epidêmico,  podemos  tratar  os  animais 

acometidos com um único medicamento para todos, conseguindo debelar as enfermidades, 

aqui neste caso as mastites subclínicas, sendo que aos que não responderem ao tratamento, 

deverão serem repertorizados individualmente para obtermos a cura. 

Durante  o  trabalho  observamos  que  para  as  reações  positivas  cederem 

completamente até ficarem negativas demoram de 2 a 3 meses, dependendo do grau de 

reação,  pois  as  mesmas  diminuem  lentamente,  sendo  que  inicialmente  podem  até 

aumentarem por estímulo do sistema imunológico. Neste contexto é importante continuar o 

tratamento após negativar as reações, retirando o medicamento de forma lenta e gradativa, 

por  risco  de  uma  interrupção  repentina  fazer  com que  as  reações  positivas  apareçam 

novamente.

Como este trabalho se baseou na avaliação dos testes de CMT, através da análise da 

redução das reações positivas, quantidade de células somáticas no leite, não podemos fazer 

uma relação entre a reação positiva e a presença de antígeno na mama.  Mangieri Júnior et 

al (2007) descreve em sua pesquisa que com somente 15 dias de tratamento homeopático as 

reações positivas através do CMT se mantinham a até aumentavam, mas não haviam mais 

patógenos na mama, sendo que de forma análoga é o que pode ter acontecido com nosso 

trabalho, animais em tratamento positivos mas sem microorganismos patogênicos, porém 

como  tratamos  por  tempo  muito  superior  além  de  eliminarmos  os  patógenos  ainda 

conseguimos a eliminação das reações ao CMT.

Animais que apresentam reações positivas durante o tratamento, mas que não estão 

sendo medicados e anteriormente eram negativos, não devem entrar no grupo tratamento, 

pois podem estar contaminados pela energia dinâmica dos tratados no mesmo lote. Uma vez 

tratados podem inclusive aumentar esta reação por tratar-se de uma patogenesia.
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Quando  encontrarmos  reações  menores  de  uma  cruz  não  devemos  tratar,  pois 

podemos  estar  diante  de  uma  reação  normal  do  organismo  que  desaparecerá 

espontaneamente e que uma vez estimulada pelo medicamento poderá aumentar sua reação.

Reações que aparecerem no início e final de lactação devem ser desconsideradas, 

pois são fisiológicas, a menos que a reação positiva seja acima de uma cruz.

Segundo Mangieri Júnior (2007) vacas de primeira cria também devemos ter maior 

cuidado quando realizarmos os testes,  pois geralmente estes animais também tendem a 

terem reações fisiológicas, sendo que a glândula mamária está em fase de estruturação por 

ser a primeira lactação.

Para termos um trabalho com informações mais aprofundadas como contagem de 

células somáticas e identificação dos antígenos presentes esbarramos na falta de recursos 

financeiros  para  tais  análises,  mas que não comprometeu a  qualidade do  trabalho e  o 

alcance dos objetivos propostos, porém poderia contribuir mais para reforçar nosso ponto 

de vista quanto a análise dos resultados apresentados.

Com relação a recuperação da produção leiteira da glândula mamária, acreditamos 

que para conseguirmos obter dados substanciais devemos realizar pesagem diária do leite, a 

qual demonstrará com maiores detalhes as oscilações no leite produzido por cada vaca do 

rebanho, durante todos os dias do tratamento homeopático.

Em suma o que podemos afirmar é que no caso de trabalharmos com tratamentos 

homeopáticos conseguimos debelar a mastite subclínica, sem prejuízos para o produtor com 

descarte  do  leite,  pois  a  mesma não deixa  resíduos  para  as  pessoas e  animais que se 

alimentarem dele, nem tão pouco poluentes ao meio ambiente. A alopatia por sua vez não 

tem eficácia  comprovada neste  tipo de  mastite  e,  além disso,  apresenta  resíduos  tanto 

durante como após o tratamento, devido ao período de carência que varia de acordo com o 

medicamento utilizado.
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7. PROPOSTAS FUTURAS:

Frente a análise dos resultados apresentados acreditamos que um próximo trabalho 

deva realizar através do método gênio epidêmico, tratamento de mastites subclínicas até a 

eliminação das reações positivas ao CMT, mas com acompanhamento de Contagem de 

Células Somáticas - CCS e realização de cultura microbiana do leite, para sabermos até 

quando temos realmente a infecção bacteriana nas mamas, acompanhando até o final do 

tratamento homeopático. Aliado a isso sugerimos o acompanhamento com pesagem diária 

do leite, a fim de observar a recuperação da produção leiteira da glândula mamária, fator 

importante para a consolidação da homeopatia frente aos demais tratamentos disponíveis 

para esta enfermidade. Este estudo poderá ser desenvolvido em trabalhos de pesquisa de 

Mestrado e/ou Doutorado, pois os mesmos detêm bolsas específicas capazes de financiar os 

desembolsos necessários para o desenvolvimento dos experimentos.
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