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1. INTRODUÇÃO 

 
O Brasil é o responsável por 50% da produção de leite da América do Sul 

ou seja, 25,3 bilhões de litros por ano (ZOCCAL, 2008). A produção brasileira, 

em 2007, foi estimada em 26,4 bilhões de litros, gerando um valor bruto da 

produção de aproximadamente R$ 15 bilhões (CNA, 2008). 

 

Dentre as doenças de maior importância nos sistemas de exploração 

pecuária está a mastite, que afeta acentuadamente a produção leiteira mundial, 

pela redução na capacidade produtora dos rebanhos infectados (SILVA, 1999), 

pela queda na qualidade do produto final com diminuição no rendimento 

industrial para fabricação de derivados e pelas alterações na composição do 

leite mamítico (ALMEIDA et al., 1999). 

 

Acredita-se que as mastites subclínicas são responsáveis por 10% a 11% 

de perda na capacidade produtiva/vaca/ano. Nos EUA estima-se que a mastite 

causa um prejuízo de US$ 1,8 bilhão/ano. Pode-se deduzir que, em função da 

alta prevalência de mastite nos rebanhos, possa ocorrer perda de produção 

entre 12 e 15%, o que representa mais de 3 bilhões de litros/ano em relação à 

produção anual (SANTOS, 2003). 

 

A utilização do tratamento com antimicrobianos é a medida mais 

frequentemente adotada para o controle da mastite. Verifica-se na atualidade 

que apesar da disponibilidade de vários antimicrobianos para tratamento da 

mastite, o problema de resistência dos microrganismos a estes acentuou-se pelo 

uso indiscriminado e inadequado, particularmente no Brasil (COSTA, 1999). 

Além dos altos custos com o tratamento, a presença de resíduos de antibióticos 

no leite advindo dos tratamentos, é um problema de saúde pública e um 

problema tecnológico em toda a cadeia leiteira (ALMEIDA et al., 1999). 



11 

Visando a solução destes problemas, formas de tratamento alternativas 

vêm sendo aplicadas para o controle da mastite. A homeopatia visa produzir 

uma resposta do hospedeiro capaz de inativar o microorganismo. Os 

medicamentos homeopáticos são mais específicos, não possuem toxicidade e 

não causam resíduos nos produtos de origem animal, o que assegura seu uso. 

Nos últimos anos intensificaram-se os estudos do uso de bioterápicos nos 

tratamentos das infecções veterinárias, e estes vêm sendo cada vez mais 

utilizados, tanto pelas vantagens econômicas, como pelas vantagens no 

tratamento populacional (CLARO PAREDES et al., 2004). Portanto, estudos 

nesse campo, tornam-se cada vez mais necessários para o entendimento do 

efeito da homeopatia e dos bioterápicos na medicina veterinária. 

Evidenciando as informações acima mencionadas, este trabalho tem 

como objetivo avaliar a eficiência de um bioterápico, produzido a partir da cultura 

bacteriana total dos quartos mamários positivos para o Califórnia Mastite Teste 

(CMT), no tratamento de vacas com mastite subclínica.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 HOMEOPATIA 

 

A Homeopatia surgiu no final do século XVIII a partir da publicação dos 

fundamentos da medicina homeopática pelo médico alemão Christian Frederich 

Samuel Hahnemann (1755-1843). Em sua época era comum o uso de 

medicamentos extremamente venenosos, como arsênico e outros, na tentativa 

de expulsar a matéria morbífica, causando maior sofrimento ao doente. 

Hahnemann, após se desiludir com a prática médica de seus contemporâneos, 

deixa a atividade clínica e passa a se dedicar à tradução de obras médicas e 

filosóficas (ROSENBAUM, 2000). 

 

Em 1790, segundo Evangelista (2003), ao traduzir um livro escrito pelo 

médico Willian Cullen, chamou-lhe a atenção a descrição dos quadros de 

intoxicação por quinino, que na época já era indicado para o tratamento da 

malária, e sua notável semelhança com o quadro clínico desta doença. Fazendo 

uma série de experiências em si mesmo, Hahnemann constatou que a quinina 

produzia a mesma febre que pretendia aniquilar, assim como outros sintomas 

provenientes do estado febril (DIAS, 2003). 

 

Essas experiências fizeram com que Hahnemann aprofundasse seus 

conhecimentos sobre os conceitos da antiga medicina hipocrática: o da “cura 

pelos contrários” (Contraria Contraris Curentur), que posteriormente tornou-se a 

base da alopatia e o da “cura pelos semelhantes” (Similia Similibus Curentur). 

Os princípios que envolvem a similitude, ou seja, a cura da enfermidade através 

de medicamentos que produzem, no indivíduo saudável, os mesmos sintomas 

que o organismo doente manifesta, constitui, segundo Corrêa et al. (1997), os 

dois primeiros fundamentos do método homeopático: a lei dos semelhantes e a 

experimentação no homem são. 
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Outras experiências se seguiram dessa vez com substâncias tóxicas, 

como o mercúrio e o arsênico, que exigiam a diluição das mesmas. Dessa 

maneira estas substâncias perdiam seu efeito tóxico, mas continuavam capazes 

de provocar os sintomas das doenças que pretendiam curar. Com os resultados 

promissores da nova terapêutica, Hahnemann decidiu voltar a clinicar, 

percorrendo o interior do país com uma pequena carroça, no tratamento da 

população. Ele começou a observar que os pacientes que moravam em locais 

mais distantes eram mais eficazes e rapidamente curados, e associou isto ao 

movimento que a carroça fazia ao passar pelos buracos da estrada. Passou, 

então, a agitar (dinamizar) os medicamentos e basear o preparo destes em dois 

preceitos: diluição e dinamização. Estava elaborado, então, o terceiro 

fundamento do método homeopático: uso de doses mínimas e dinamizadas 

(CORRÊA et al., 1997). 

 

Hahnemann fez patogenesias com medicamentos homeopáticos também 

nos animais. Entretanto, verificou que a experimentação patogenética seria 

muito mais completa no ser humano, uma vez que os sintomas subjetivos, tais 

como as sensações, poderiam ser relatadas por todos os que tomavam o 

medicamento (VERVLOET, 1991). Os relatos destas experimentações 

resultaram na publicação, em 1811, do volume 1 da “Matéria Médica Pura” 

(VERVLOET, 1991).Em 1810, Hahnemann publicou a primeira edição do 

“Organon da Medicina Racional”, tendo sido chamada mais tarde de “Organon 

da arte de curar”, a qual foi sua obra mais importante, preconizando todos os 

fundamentos da Homeopatia (LARNAUDIE, 1954; HAHNEMANN, 2001). 

 

2.2 HOMEOPATIA NA MEDICINA VETERINÁRIA 

 

De acordo com De Médio (1993) Hahnemann, após haver curado o seu 

próprio cavalo, já adotava os métodos homeopáticos no tratamento de animais. 

A partir disto, Hahnemann afirmou que: “se as leis da medicina que eu 

reconheço e eu proclamo são reais, verdadeiras, somente naturais, elas devem 

achar sua aplicação nos animais, assim como nos homens” (SAMPAIO, 1995). 
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Em 1829, Bruchner publicou o tratado: “O sistema homeopático para a 

cura dos eqüinos” e, em 1833, em Leipzig, o médico veterinário Johann Joseph 

Wilhelm Lux (1773-1849), escreveu o livro: “Isopatia das enfermidades 

contagiosas” sendo considerado o primeiro a tratar epidemias de animais em 

caráter coletivo usando isoterápicos, isto é, medicamentos preparados 

homeopaticamente a partir de produtos patológicos da própria doença ou com 

material do órgão afetado (atualmente chamados de bioterápicos). Lux é 

considerado o pai da Homeopatia Veterinária e suas pesquisas serviram de 

base para os estudos das vacinas (NOVAES, 1989). 

 

Lux viveu numa época em que os micróbios não eram conhecidos, mas 

baseando-se na lei dos semelhantes, começou a utilizar secreções e excreções 

de animais para a produção de medicamentos. Denominou esta técnica de 

Isopatia, criando os primeiros isoterápicos: “Malleinum”, a partir de muco nasal 

de cavalo portador de mormo, e, a partir de sangue de ovino infectado por 

Bacillus anthracis preparou o “Antracinum” contra carbúnculo. A partir daí, 

muitos outros isoterápicos foram criados e chamados de nosódios 

(QUIQUANDON, 1983). A partir de então, outros isoterápicos, ou nosódios como 

preferem alguns autores, foram desenvolvidos (KOSSAK-ROMANACH, 1993). 

 

No Brasil, a Isopatia ou terapêutica isopática é um recurso que sempre foi 

usado na medicina veterinária pelos médicos veterinários homeopatas na prática 

clínica, não só no caso de tratamento a indivíduos isoladamente, mas também 

no tratamento de rebanhos ou lotes de animais. Muitos isoterápicos são 

reconhecidos e constam da Farmacopéia internacional, sendo comumente 

comercializados em farmácias. No entanto, outros são manipulados a partir de 

material colhido dos pacientes no ato do atendimento clínico (KOSSAK-

ROMANACH, 1993). 

 

Embora a homeopatia no Brasil já tenha sido usada em animais desde 

1940, sendo o Professor Dr. Cláudio Martins Real o primeiro médico veterinário 
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a empregá-la no País, ela foi reconhecida como uma especialidade médica pelo 

Conselho Federal de Medicina Veterinária apenas em 1995, através da 

Resolução nº 625/951. 

 

2.2.1 Importância da homeopatia na medicina veterinária 
 

Na tentativa de controlar as doenças dos animais, o homem desenvolveu 

diversos produtos de síntese química chamados alopáticos. Além de 

apresentarem efeitos colaterais indesejáveis no organismo, em muitas situações 

deixam resíduos tóxicos que contaminam o solo, ar, rios, lençóis freáticos, 

animais e o homem, resultando em processos produtivos, onde há em muitos 

casos, comprometimento do agroecossistema. 

 

Com a demanda mundial por alimentos de melhor qualidade, sem 

resíduos e com maior valor nutricional veio o reconhecimento da homeopatia 

como um tratamento que não agride a natureza e que pode ser aplicado em 

animais sob regime de produção orgânica através da Instrução Normativa nº 

007, de 17 de maio de 1999 do Ministério da Agricultura Pecuária e 

Abastecimento - MAPA2. 

 

A resistência a antibióticos é um problema de saúde pública global. A 

maioria das bactérias causadoras de patologias em Medicina Veterinária, 

também apresentam grande importância na Medicina Humana. A prevalência da 

resistência bacteriana é crescente, e microorganismos resistentes a quase todos 

os antibióticos já foram identificados (BAX et al., 2000). Dentre as principais 

causas do aparecimento de resistência bacteriana identifica-se a utilização 

indiscriminada do uso de antibióticos na alimentação animal, principalmente de 

                                                
1 Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV. Resolução nº 625, 16/03/95, Regulamenta 
o registro de títulos de especialidades (homeopatia), Brasília, DF, 1995. 
2 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, Instrução Normativa nº 007, de 
17/05/1999, Dispõe sobre normas de produtos orgânicos vegetais e animais, anexo IV, Brasília, 
DF, 1999. 
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aves e suínos. A resistência a antibióticos é uma fonte de interesse porque 

aumenta a freqüência de insucessos nos tratamentos, além de aumentar os 

seus custos (DARGATZ et al., 2000). Portanto, a homeopatia pode ser uma 

maneira de iniciar um combate ao desenvolvimento de resistência bacteriana. 

Pesquisas clínicas em seres humanos indicam que a homeopatia é efetiva no 

tratamento de infecções no aparelho respiratório superior em crianças, que é 

uma freqüente causa de prescrição de antibióticos (LANGE DE KLERK et al., 

1994). 

 

Remédios homeopáticos são prescritos para potencializar os mecanismos 

de defesa do próprio organismo auxiliando na eliminação das doenças. Uma 

infecção, causada por qualquer bactéria ou qualquer outro microorganismo, 

ocorre quando o sistema imunológico é incapaz de proteger ele mesmo de 

maneira eficaz contra o agente patogênico. Muitos sintomas são produzidos 

durante uma infecção pelo próprio organismo, no sentido de combatê-la, sendo 

que o exemplo mais conhecido é a febre. O medicamento homeopático, 

corretamente escolhido, irá ajudar o organismo na sua luta imunológica contra o 

microorganismo para que este supere a infecção e desenvolva uma resistência 

natural a ele (COSTA, 1988).A homeopatia vem sendo utilizada cada vez mais 

na produção animal, principalmente na forma de complexos homeopáticos, 

vendidos por várias empresas tanto no Brasil como no mundo. O crescente 

aumento no número de agricultores utilizando homeopatia se deve à não 

toxicidade desses medicamentos o que resulta na diminuição do uso de 

antibióticos e outros remédios que causam resíduos nos produtos de origem 

animal. Em reconhecimento disso, a União Européia em 1999 introduziu uma 

regulamentação recomendando que a homeopatia e a fitoterapia sejam 

utilizadas como medicamentos de primeira escolha no tratamento de animais 

produzidos de maneira orgânica 3. 

 

                                                
3 Council Regulation (EC) nº 1804/1999 of 19 July 1999 supplementing Regulation EC nº 
2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring there on 
agricultural products and foodstuffs to include livestock production. 
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2.3 MASTITE 

A mastite é a inflamação da glândula mamária. Mastite é uma doença que 

tem diferentes níveis de intensidade e pode ser causada por diferentes 

organismos. Reconhece-se hoje na literatura oito classificações para a mastite; 

sendo elas: mastite clínica aguda, clinica hiper-aguda, subaguda, subclínica, 

crônica, gangrenosa, contagiosa e ambiental. A mastite subclínica, nosso 

principal objeto de estudo, caracteriza-se pela detecção de agentes patogênicos 

no leite e aumento da contagem de células somáticas (DUVAL, 1997). 

A mastite subclínica apresenta prevalência muito maior que a forma 

clínica e caracteriza-se por alterações na composição do leite, tais como 

aumento no número de células somáticas e dos teores de cloro e sódio, além da 

diminuição nos teores de caseína, lactose e gordura (FONSECA & SANTOS, 

2000). Ao contrário, a mastite clínica apresenta sinais evidentes de inflamação, 

tais como: edema, hipertermia, endurecimento da glândula mamária, dor e a 

presença de grumos e pus no leite além de qualquer outra alteração das 

propriedades organolépticas do leite (CULLOR et al., 1994) 

No Brasil, segundo Brant & Figueiredo (1994), a mastite subclínica 

apresenta alta incidência, com índices variando de 44,88% a 97,0%, com uma 

redução da produção de leite entre 25,4% e 43,0%. Ribeiro et al. (2003), em seu 

estudo monitorou dez Unidades de Produção leiteiras (UPLs), situadas na região 

Sul do Rio Grande do Sul. Das 12.970 amostras de leite analisadas, 37,69% 

foram positivas no Califórnia Mastite teste (CMT) indicando um quadro de 

mastite. Langenegger et al. (1981), estudou 70 pares de quartos mamários 

opostos e concluiu que os quartos com mastite subclínica diagnosticada pelo 

CMT produziam 25,4% menos leite do que os quartos normais. 

 

Watts (1988) identificou 137 espécies e subespécies de microorganismos 

que podem estar associados com a glândula mamária de vacas leiteiras. Muitos 

deles fazem parte da microbiota normal, entretanto, outros podem causar 
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infecções na glândula mamária. Os principais são Streptococcus agalactiae, 

Staphylococcus aureus e Streptococcus dysgalactiae. Microorganismos 

ambientais (Streptococcus uberis, Escherichia coli e outros coliformes) não 

permanecem nos tetos, mas podem ser os causadores das chamadas mastites 

ambientais. 

 

Mastite é uma condição patológica dificilmente entendida, pois apresenta 

características multifatoriais. Microorganismos são responsáveis pela infecção, 

mas para eles entrarem na glândula mamaria e chegarem a ponto de causar 

uma infecção, múltiplos fatores podem estar envolvidos (higiene, ambiente, 

clima, ordenhadeiras, alimentação, genética) (Figura 1). É muito difícil 

generalizar a real importância de cada um porque, certos fatores afetam certos 

microorganismos (FONSECA & SANTOS, 2000). Klastrup et al., (1987) estimou 

que 25% da suscetibilidade das infecções são atribuídas a fatores ambientais, 

20% a fatores genéticos e 50% a problemas de manejo do rebanho. 

 

 

 
Figura 1 - Uso de bioterápico em vacas com mastite subclínica. Fatores 

ambientais que influenciam a ocorrência de mastite. Fonte: 
http://eap.mcgill.ca/AgroBio/ab370-11e.htm  

 

 

http://eap.mcgill.ca/AgroBio/ab370-11e.htm
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2.3.1 Métodos diagnósticos para mastite 

 

Os principais pontos para o diagnóstico e controle da mastite no rebanho 

são o monitoramento do leite e a palpação do úbere, particularmente após a 

ordenha. Mas, somente metade de todas as infecções podem ser detectadas 

através dessas observações. Portanto, alguns testes devem ser executados 

para o diagnóstico da mastite principalmente nos animais com infecções 

subclínicas e crônicas. Neste caso devemos utilizar testes de alta sensibilidade 

como a Contagem de Células Somáticas (CCS) e o Califórnia Mastite Teste 

(CMT) (BRITO, 1997; DINGWELL et al., 2003). 

 

2.3.1.1. Califórnia Mastite Teste (CMT) 

 

O CMT é um rápido e preciso teste para estimar a Contagem de Células 

Somáticas. O teste é realizado com uma amostra de leite de cada quarto 

individualmente. O CMT estima subjetivamente o conteúdo de células somáticas 

no leite. Estabelece escores que na maioria dos casos variam de 1 a 5. O escore 

1 indica reação completamente negativa e os 2-5 indicam graus crescentes de 

resposta inflamatória do úbere, sendo normalmente considerados como 

indicativos de mastite subclínica (Quadro 1). 
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Quadro 1 - Uso de bioterápico em vacas com mastite subclínica. Observação 
dos padrões de resultados do “califórnia mastite teste” (CMT) 

% de perda Escore CMT  Contagem 
media de 
células 
(Cel/ml) 

Descrição da reação 

Vacas 
afetadas 

Quartos 
afetados 

N (negativo) 100.000 Sem engrossamento, 
homogêneo. 

  

T (traços) 300.000 Leve engrossamento, 
quase imperceptível, reação 
desaparece em 10 
segundos. 

6% 9% 

1 900.000 Nítido engrossamento, sem 
formação de gel. 

10% 20% 

2 2.700.000 Engrossa imediatamente, 
inicia a formação de gel no 
mesmo nível no fundo da 
raquete. 

15% 33% 

3 Acima de 
5.000.000 

Gel é formado, superfície 
aumenta com um pico 
acima da massa. 

25% +40% 

Fonte: Adaptado dos sites da internet: http://user.cvm.msu.edu/~sears/cmt.htm 
http://www.infovets.com/demo/demo/dairy/D100.HTM. 

 
 

2.3.1.2 Contagem de Células Somáticas (CCS) 

 

O teste de CCS quantifica todas as células somáticas eliminadas no leite, 

incluindo leucócitos e células epiteliais. A CCS é amplamente utilizada nos dias 

http://user.cvm.msu.edu/~sears/cmt.htm
http://www.infovets.com/demo/demo/dairy/D100.HTM
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de hoje para assegurar que o leite está apto para o consumo humano. Esse 

teste é também largamente utilizado como teste de detecção de mastite, embora 

carente em certos aspectos (FONSECA & SANTOS, 2000).  

 

As células epiteliais correspondem de 2% a 25% do total de CCS, sendo 

oriundas da descamação normal do tecido de revestimento e secretor interno da 

glândula mamária. As células de defesa são os leucócitos, que migram do 

sangue para o úbere, quando este sofre alguma agressão (defesa natural), 

como por exemplo, no caso de uma infecção. Logo, a CCS serve para detectar o 

aumento de leucócitos no leite, que correspondem de 75% a 98% do total de 

CCS. (RIBAS, 1996). 

Primeiramente a CCS não distingue células epiteliais de leucócitos. Sem 

essa distinção é difícil interpretar o resultado da CCS, especialmente com 

números médios. Com altas contagens de células somáticas (na casa dos 

milhões) o diagnóstico é claro de mastite. Existe uma grande variação entre o 

número de células somáticas de animais com ou sem mastite. O número de 

células no leite é geralmente maior no verão, no início e no final da lactação e 

aumenta com a idade da vaca. Também depende da genética da vaca e do 

touro, além da variação individual do rebanho (HANUS & SUCHANEK, 1991; 

NATZKE, 1978). 

 

Mesmo com esses inconvenientes, a CCS continua sendo uma 

ferramenta muito utilizada para verificar a presença ou não de mastite 

subclínica. A CCS é particularmente útil para avaliar a saúde mamária do 

rebanho ao longo do tempo. A observação dos resultados da CCS de um ano 

para o outro, serve para avaliar a progressão ou não da doença em um rebanho, 

ou se ela se tornou estável (NATZKE, 1978). Segundo Chirinos (2005), o nível 

de CCS no leite tem um importante efeito no descarte de animais, sendo mais 

notável a um nível de CCS ao redor de 800.000 cél/ml. 
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A CCS vem sendo utilizada no momento para atestar a qualidade leite 

comercializado. No Brasil, foram implantados novos padrões na legislação 

referente ao leite cru resfriado. Para as regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste, a 

meta de contagem máxima de células somáticas após 01/07/2011 será de 

400.000 células/mL. Semelhante ao permitido na União Européia, Nova Zelândia 

e Austrália (CASTRO, 2000). 

 

2.3.2 Controle e tratamento da mastite 

 

Hábitos sanitários de ordenha são importantes para o controle da mastite, 

evitando a disseminação e a proliferação das bactérias causadoras da doença. 

O propósito da higiene é prevenir a transmissão dos germes de um teto ao 

outro, ou de uma vaca a outra (FONSECA & SANTOS, 2000). 

O tratamento alopático tem como objetivo a eliminação do 

microorganismo da glândula mamária. Com essa finalidade são utilizados 

normalmente produtos antimicrobianos de uso intramamário e/ou parenteral, 

associados com antiinflamatórios e terapias de suporte dependendo da 

sintomatologia clínica. Entretanto, apesar desses esforços, observa-se uma 

baixa taxa de cura biológica no tratamento da mastite subclínica (REIS et al, 

2003). 

Fica claro perante os dados apresentados que a mastite é uma doença 

endêmica no rebanho bovino nacional. E, além de causar inúmeras perdas 

econômicas, o tratamento indiscriminado desta patologia acaba trazendo perdas 

também para a saúde da população consumidora de leite, isso porque o uso 

abusivo de antibióticos acaba por deixar resíduos desses medicamentos no leite 

que será consumido pela população. 
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Uma ocorrência comum é o não cumprimento do período de carência 

recomendado quando se utilizam antibióticos, para o aproveitamento do leite. 

Mesmo se observado este período, na maioria dos antibióticos, os prazos 

recomendados são insuficientes, conforme demonstrou Fagundes et al. (1982). 

 

Souza (1998), em sua tese de mestrado, estudou a incidência de 

antibióticos no leite comercializado para consumo humano no Estado de Santa 

Catarina a partir de 322 amostras de leite vendido no comércio varejista. Destas, 

50,52% (194 amostras) tiveram resultado positivo, 44,01% (169 amostras) 

resultado suspeito e apenas 5,46% (21 amostras) resultado negativo. 

 

 No tratamento da mastite, é comum o uso de antibióticos e 

quimioterápicos administrados em soluções ou suspensões difundidas 

diretamente no úbere infectado, por via sistêmica ou com as duas formas 

combinadas. A ordenha dos animais assim tratados, num período de 72 horas 

após a última aplicação, revela nitidamente a presença dos antibióticos em uso 

(MELLO FILHO et al, 1967). 

 

 Após o tratamento de mastite (via intramamária e/ou sistêmica), estas 

substâncias podem ser encontradas em concentrações suficientes para inibir 

culturas lácteas e causar perdas econômicas nas indústrias de queijos e leite 

fermentado (BRADY & KATZ, 1988). 

Em relação à Saúde Pública, todos os antibióticos podem causar efeitos 

indesejáveis. Estima-se que 20% dos pacientes que procuram cuidados 

médicos, já tiveram algum tipo de efeito adverso causado por substâncias 

antimicrobianas. Estes efeitos podem ser de natureza irritativa (músculos ou 

veias) ou de natureza alérgica (benignos como: urticária, prurido, eritema, rinite 

ou graves como: choque anafilático, dermatite espoliativa, hemólise) (TAVARES, 

1990). 
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O tratamento homeopático visa produzir uma resposta do hospedeiro 

capaz de inativar o microorganismo. Os medicamentos homeopáticos são mais 

específicos e são selecionados de acordo com os sintomas, como o tipo de 

grumo no leite, tipo de edema, característica da inflamação etc. Esses 

medicamentos não possuem toxicidade e não causam resíduos nos produtos de 

origem animal, o que assegura seu uso na medicina veterinária. Alguns 

medicamentos para o tratamento de mastite são sugeridos por MacLeod (1981) 

(ANEXO 1) e Quiquandon (1982) (ANEXO 2).  

 

2.4 BIOTERÁPICOS  

 

Segundo Kossak-Romanach (1993) nosódio, (do grego nósos = doença) 

designa medicamento oriundo de produtos patológicos de vários portadores da 

mesma doença. O termo Isopatia é originário do grego (iso = igual e pathos = 

padecimento) e se refere à prática terapêutica que consiste em administrar a um 

individuo, com fins curativos, o mesmo agente causal da enfermidade que se 

pretende curar. A Isopatia, assim como a Homeopatia, utiliza medicamentos 

diluídos e dinamizados, sendo os medicamentos da Isopatia denominados 

bioterápicos (LYRIO, 2002). 

 

Os bioterápicos são elaborados a partir de culturas de bactérias, fungos, 

vírus, secreções ou excreções patológicas, ácaros, vermes etc, de origem 

vegetal ou animal (BOERICKE, 1993).  

 

O termo bioterápico, por razões legais, entrou na literatura em 1955, por 

proposta de Leon Vannier, para substituir o termo nosódio, num artifício para 

enquadramento destes produtos na lei dos soros e vacinas, bem como inclusão 

na Farmacopéia. Os bioterápicos parecem estimular todo o sistema imune 

contra uma doença específica. Uma das razões por que os bioterápicos não são 
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aceitos na medicina ‘ortodoxa’, é que não produzem anticorpos específicos. Ao 

que podemos observar os ‘testes de titulação’ são de pouco valor para mensurar 

a efetiva imunidade com o seu uso. Devido a isso a alopatia rejeita a sua 

utilização na medicina convencional. (ZACHARIAS, 1996). 

 

Este método tem apresentado, através dos anos, grande eficiência no 

tratamento de alergias e infecções crônicas ou recorrentes. A indicação dos 

bioterápicos baseia-se no histórico clinico e nos demais métodos diagnósticos 

(sorologia ou isolamento de agentes etiológicos). Atualmente Centros como o 

Instituto Roberto Costa - Centro de Estudos e Pesquisas Homeopáticas de 

Petrópolis, instituição esta privada sem finalidade lucrativa e de Utilidade 

Pública, tem o objetivo de produzir e difundir a utilização dos medicamentos 

homeopáticos chamados Nosódios Vivos, que eles dizem ser os 

correspondentes homeopáticos das vacinas (http://www.robertocosta.org.br/).  

 

O uso dos bioterápicos atuais, na medicina veterinária, fundamenta-se 

nas pesquisas do médico veterinário Johann Joseph Wilhelm Lux (1773-1849). 

Lux demonstrou o tratamento da peste bovina e do carbúnculo hemático, a partir 

de sangue de animais infectados com Bacillus antracis, ou da secreção nasal de 

animais com peste, dinamizados na potência 30CH (DIAS, 2003). 

 

Utilizando a terapêutica isopática, Barbudo Filho et al, (1998), tratou e 

controlou um surto de pneumonia em suínos, por Mycoplasma hyopneumoniae, 

enfermidade comum nas criações brasileiras, que acometem todas as categorias 

animais desta espécie, causando consideráveis perdas econômicas. 

 

A eficiência da Isopatia já foi apontada em tratamentos de mastite 

subclínica utilizando-se medicamentos preparados a partir do leite proveniente 

de quartos infectados. Neste trabalho o bioterápico produzido a partir do leite 

infectado apresentou eficiência no tratamento de vacas com mastite por infecção 

de Staphylococcus aureus e Streptococcus sp. Apesar do tratamento não ter 

demonstrado diferença estatística em todos os animais, entre o inicio e o fim do 

http://www.robertocosta.org.br/)
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experimento, pode-se constatar que as vacas tratadas tiveram uma redução na 

contagem de colônias bacterianas totais do leite além de uma melhor 

performance no teste de CMT (ALMEIDA, 1999). Essas observações 

corroboram com a utilização dos bioterápicos no sistema de produção leiteiro, 

assim como com a sua eficiência no tratamento da mastite subclinica. 
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3. MATERIAIS E METODOS 

 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PROPRIEDADE DE ESTUDO 

 

 Os animais selecionados para o projeto são oriundos de um rebanho 

leiteiro localizado no município de Ipumirim (SC) com histórico de alta contagem 

de células somáticas. Trata-se de um minifúndio com 12 hectares de área útil 

com características de agricultura familiar. Na época do experimento (maio a 

outubro de 2007) a propriedade possuía um rebanho de 22 animais, sendo 15 

vacas em lactação, 2 novilhas e 5 terneiras, com uma produção mensal média 

de 4500 litros de leite. O sistema de ordenha utilizado na propriedade é 

mecanizado, do tipo “balde ao pé”. A ordenha é executada duas vezes ao dia 

pela própria família, sendo uma ordenha pela manhã e outra no período da 

tarde. Durante o período do tratamento não foi modificado o manejo dos 

animais, que eram criados a pasto, recebendo complementação no cocho com 

silagem e ração, em função de sua produção. 

 

 

3.2 SELEÇÃO DOS ANIMAIS 

 

 Para a detecção dos animais com mastite subclínica para o experimento, 

foi realizado Califórnia Mastite Teste (CMT) em todas as vacas do rebanho. Os 

animais selecionados para o experimento não poderiam ter mais que 120 dias 

de gestação e deveriam possuir mais que 500.000 células/ml de leite.  

Das vacas com CMT positivo (duas cruzes ou mais, em pelo menos um 

teto) foi coletada uma amostra do leite total da ordenha da manhã, dentro das 

normas e recomendações técnicas do Manual de instruções para coleta e 
envio de amostras de leite para a analise (CASSOLI & MACHADO, 2006) e 

enviada ao Laboratório de Qualidade do Leite no município de Concórdia/SC, 

para a realização da contagem de células somáticas (CCS) (Dia -28), segundo 

procedimentos de diagnóstico do laboratório. 
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Os animais foram selecionados para o experimento de acordo com a 

contagem de células somáticas e o tempo de lactação. Todos os testes foram 

realizados pelo mesmo experimentador, baseando-se nos mesmos critérios de 

avaliação e coleta. 

 

3.2.1 Califórnia mastite teste (CMT) 

 

Para a execução do CMT os três primeiros jatos de leite de cada quarto 

foram desprezados. Após esse procedimento o leite foi coletado na raquete de 

analise até a marca indicada. Adicionou-se detergente CMT apropriado para o 

teste, agitando-se a mistura e fazendo a leitura após 1 minuto, segundo 

instruções do fabricante4. 

 

3.3 PREPARAÇÃO DO BIOTERÁPICO 
 

Após analise do resultado laboratorial da CCS, retornou-se à propriedade 

para a coleta do leite dos animais selecionados. De cada vaca foi coletado um 

“pool” de leite dos quartos infectados. Após a assepsia do teto com lenço 

umedecido em álcool 70%, foi coletado em torno de 5 ml de leite de cada quarto 

desprezando-se os 3 primeiros jatos. O “pool” de leite das quatro amostras 

provenientes dos quatro animais, foram enviadas para cultura bacteriana no 

Laboratório do Centro de Diagnóstico de Sanidade Animal – CEDISA. As 

amostras de leite foram plaqueadas em placas de ágar sangue e incubadas em 

estufa a 37°C por um período de 24horas.  

Para o preparo do medicamento realizou-se a lavagem das bactérias que 

cresceram na placa de ágar com 5 ml de soro fisiológico. Após a lavagem, foi 

retirado 1 ml deste lavado e adicionado a outro frasco contendo 9 ml de uma 

solução hidroalcoólica a 70%. A partir desta solução iniciaram-se as sucessivas 

dinamizações hahnnemanianas até a trigésima centesimal hahnnemaniana 

(30CH) com 70% de álcool, de acordo com o preconizado na Farmacopéia 
                                                

4 CMT FATEC®, São Paulo, Brasil. 
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Homeopática Brasileira e Manual de Normas Técnicas da Associação 
Brasileira de Farmacêuticos Homeopatas (CLARO PAREDES et al., 2004; 

LINHARES, 1988). A formulação do medicamento foi executada na Dermus 

Farmácia de Manipulação localizada em Florianópolis (SC). 

Após a preparação dos medicamentos, as doze primeiras diluições foram 

encaminhadas à incineração, juntamente com todo material utilizado no preparo 

do Bioterápico. 

 

3.3.1 Doses administradas 

 

Foram administradas concentrações de 30CH por 24 dias e 100CH por 60 

dias em doses repetidas, em períodos diferentes, e uma única aplicação de 

200CH ao final do período de tratamento. 

 

3.3.2 Método de administração do medicamento 

 

O medicamento foi impregnado em açúcar de cana (sacarose) na 

proporção de 20ml do bioterápico para cada Kg de açúcar e após, misturado em 

fubá de milho para aumentar o volume e administrado via oral junto com a ração 

dos animais. Cada vaca em tratamento tinha a sua mistura separada e recebia 

50 gramas pela manhã e 50 gramas à tarde o que correspondia a 1ml de 

medicamento por dia.  

 

3.4 ACOMPANHAMENTO DOS ANIMAIS 

 

 Após o inicio do tratamento no Dia 0 (zero), as vacas foram avaliadas 

através do exame de CCS nos dias D20, D54 e D103. Todos os testes foram 

executados no Laboratório de Qualidade do Leite no município de 

Concórdia/SC, totalizando quatro analises de CCS ao final do experimento (vide 

gráfico página 30). 
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Figura 2 - Uso de bioterápico em vacas com mastite subclínica. Desenho do 
tratamento realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda:

Exames
Bioterápico potência CH  30
Bioterápico potência CH 100
Bioterápico potência CH 200

D-28   D0               D20                               D54     D103

20/06    a      13/07
CH 30

14/07 a   13/09
CH 100

01/09
CH 200 

22/05 10/07 14/08 03/10
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4. RESULTADOS 

 

4.1 SELEÇÃO DOS ANIMAIS DE ESTUDO 

 

Das 14 vacas do rebanho analisado, 9 (64%) apresentaram índices do 

CMT, que variavam numa escala entre 2 e 3 em pelo menos um teto, 

caracterizando um quadro de mastite subclinica. Mas, em função do 

adiantamento da lactação e prenhez, decidiu-se pela secagem de alguns 

animais. O teste de CCS e o tratamento homeopático foram seguidos apenas 

em 4 animais: Gesinha, Lareca, Bonita e Serena, as quais, apresentaram 

1.644.000; 852.000; 1.357.000 e 1.022.000 cél/ml respectivamente, resultado 

indicativo de mastite subclinica.  

 

4.2 TRATAMENTO DOS ANIMAIS E ACOMPANHAMENTO DO QUADRO 

CLíNICO PELO EXAME DE CCS 

 

 Após o inicio do tratamento com o bioterápico na potência 30CH por trinta 

dias, foi executada uma segunda avaliação do rebanho em estudo, pelo teste de 

CCS. Como não havia uma redução desejada da CCS, decidiu-se dar 

continuidade ao tratamento com o mesmo bioterápico, apenas aumentando a 

potência para 100CH. Da mesma forma que a potencia anterior também foi 

administrado em doses repetidas por trinta dias. Após uma segunda avaliação 

através da CCS (D54), também com resultado indesejado, optou-se então por 

uma última tentativa onde foi administrado uma dose única de 2ml via oral da 

potência 200CH. No D103 após o tratamento as vacas foram novamente 

submetidas a um teste de CCS onde não se constatou alterações do quadro 

clinico. Durante todo o experimento a CCS de todos os animais se manteve 

acima de 500.000 células (Gráfico-1). Um dos animais (Gesinha) apresentou no 

teste do D54 um resultado de 5,5 milhões de células/ml, por cautela, priorizando 

a integridade do rebanho, optou-se pela sua secagem. 

 

 



32 

Gráfico 1 - Uso de nosódios no tratamento de vacas com mastite subclínica. 
Resultados dos exames de Contagem de Célula Somáticas (CCS), 
realizados nos animais submetidos ao tratamento homeopático. As 
coletas de leite foram realizadas 28 dias antes do inicio do 
tratamento e nos dias 20, 54 e 103 após o inicio da administração do 
bioterápico. 
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5. DISCUSSÃO 

 
A produção leiteira vem baseando-se principalmente na terapêutica 

alopática, e o aumento do uso de antibióticos ocorre em função de certos 

microorganismos resistentes. Nos tratamentos convencionais utilizam-se 

preferencialmente antimicrobianos por via intramamária ou mesmo outras vias 

de aplicação em conjunto (COSTA, 2002). A idéia principal desse experimento 

era tentar encontrar um modo de tratamento que fosse eficiente, com baixo 

custo e que pudesse ser utilizado por vários produtores em diferentes condições 

de ambiente e manejo, sem qualquer prejuízo para a população consumidora de 

leite. Neste sentido, estudos com a utilização de bioterápicos podem vir a se 

tornar promissores. É necessário, somente, que se encontre a melhor forma de 

utilizá-los. 

 

Christopher Day (1986) em seu trabalho “Uso de nosódios para 

prevenção”, coloca a dificuldade de tratar animais de produção individualmente, 

principalmente quando falamos em grandes rebanhos. A ênfase dos sistemas de 

criação de bovinos, é o desempenho do rebanho em geral. Nesse caso, fica 

difícil dar ênfase ao indivíduo, como a homeopatia preconiza. As prescrições 

homeopaticas requerem informações precisas, que nem sempre estão 

disponíveis ou identificadas nos sistemas de produção.  

 

Os resultados obtidos, não foram satisfatórios para o tratamento da 

mastite subclinica, visto que, os animais continuaram a apresentar altos 

resultados no teste de CCS. Produzir um bioterápico a partir da cultura de um 

pool de bactérias tinha a intenção de abranger todos os possíveis patógenos 

existentes na glândula mamária. Talvez a metodologia de preparo do bioterápico 

a partir da cultura total de bactérias do leite, não tenha sido a melhor escolha de 

tratamento. Trabalhos anteriores obtiveram melhores resultados, quando 

utilizaram nosódios produzidos a partir do principal agente causal da patologia. 

(ALMEIDA et al., 1999; CLARO PAREDES et al., 2004). 
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Poderíamos comparar essa metodologia à patogenesia da Calcarea 

ostrearum e Sulphur. Ao se realizar a patogenesia do medicamento feito a partir 

das duas substancias ao mesmo tempo, Hepar sulphur, produziu novos 

sintomas, que antes na patogenesia das duas substancias isoladamente, não 

existiam. Hipoteticamente, podemos concluir que um medicamento feito a partir 

de várias cepas bacterianas ao mesmo tempo não funcione como um 

medicamento feito com cada bactéria isoladamente. 

 

O uso da Homeopatia apresenta algumas vantagens, quando comparada 

à Alopatia. Dentre elas podemos destacar: 

 

• Não ter efeitos colaterais;  

• Não ter contra indicações;  

• Não provocar dependência física ou psíquica; 

• Promover a cura e não simplesmente agir como paliativa dos sintomas; 

• Fácil administração, sendo muito bem aceita pelos animais;  

• Trata todos os tipos de doença, inclusive aquelas de fundo emocional. 

 

Dentre as principais vantagens do tratamento homeopático, está o custo 

do tratamento. Um trabalho realizado na Índia por Varshley & Naresh (2004), 

comparando tratamento alopático e homeopático para mastite em 96 quartos 

mamários, encontraram uma efetividade de 86,6%, duração média de 7,7 dias 

ao custo de U$ 0,47. Já para o tratamento alopático houve 59,2% de cura com 

um período médio de 4,5 dias a um custo de U$ 3,28 dólares. 

 
O teste de acompanhamento clinico dos animais foi o da CCS. 

Concordando com Hortet, & Seegers (1998), o exame de CMT não especifica o 

grau de redução na CCS, sendo este último mais preciso e menos subjetivo na 

sua avaliação. Apesar de três das quatro vacas terem apresentado um valor de 
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CCS quase estável no leite, o que se esperava com esse tratamento era uma 

diminuição da CCS total.  

 

Um ponto importante que tem que ser analisado é que em infecções 

crônicas, tanto a CCS como o número de bactérias, tendem a flutuar bastante, 

aumentando ou reduzindo com o tempo. Pode levar dias, semanas ou até mais 

tempo para CCS diminuir, depois que os patógenos são eliminados da glândula 

mamária (HARNON, 1998). Isso explicaria, talvez, o insucesso dos resultados 

obtidos já que os animais foram acompanhados somente por alguns meses. 

Para um melhor acompanhamento dos resultados do tratamento deveriam ter 

sido feitas avaliações de crescimento e isolamento bacteriano, que por falta de 

recursos, não puderam ser realizadas. 

 

 Os animais escolhidos para o experimento, apresentavam um valor de 

CCS que variava de 852.000 a 1.644.000 cél/ml, indicativo de mastite subclinica. 

Para HARNON (1998), em se tratando de úbere ou de um quarto da glândula 

mamária, a CCS considerada normal, ou seja, ausência de infecção fica 

geralmente abaixo de 200.000/ml, podendo ser inferior a 100.000 em animais de 

primeira lactação. Uma elevação da CCS acima do patamar de 200.000 cél/ml é 

geralmente considerada anormal e indicativa de inflamação no úbere. 

 

Durante o experimento optou-se pela retirada da vaca Gesinha do grupo 

experimental. Segundo Fonseca & Santos (2000), considera-se mastite 

subclinica quando uma vaca apresenta CCS acima de 300.000/ml. Com o 

resultado de 5,5 milhões de cél/ml do exame do dia 14/08 da vaca gesinha (18 

vezes a mais), achou-se prudente sua secagem. 

 

Optou-se pela administração do medicamento na ração por, entender o 

produtor, que iria facilitar a administração aos animais. Outros trabalhos como o 

de Magalhães Neto et al., (2004), mostrou a eficácia na utilização da 

“homeopatização” no alimento dos animais. Já o trabalho de Claro Paredes et al. 

(2004) obteve resultado favorável utilizando bioterápico na 30A  potência para 
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tratamento de Mycoplasma spp em bovinos, fornecendo o medicamento na 

água, diariamente, por um período de 6 meses. 

 

Quanto ao mecanismo de ação dos nosódios sobre o individuo tratado, 

restam muitas dúvidas e sobram especulações. A Isopatia está bem indicada no 

sentido de dessensibilizar um organismo com relação à alguma droga, um tóxico 

ou mesmo uma substância natural e em desequilíbrio no organismo; na cinética 

de eliminação destas mesmas drogas, tóxicos e substâncias, principalmente as 

tóxicas; dessensibilização de substâncias de poder alérgeno. É indicada 

também, como ação preventiva nas epidemias ou Parasitismo de agentes 

conhecidos (COSTA, 1988). 

 

Segundo Silva, (1990) em sua prática clínica concluiu que o uso de um 

nosódio não é suficiente para obtermos uma cura adequada do paciente, e por 

isso, devemos associar medicações homeopáticas. Silva, quando avalia um 

quadro agudo, usa duas terapias, uma estática – isopatia, que dependerá 

somente do agente; e outra dinâmica – homeopática, que pode ser trocada 

segundo a evolução do quadro. Em um estado crônico, recomenda o uso do 

nosódio, dependendo da totalidade apresentada pelo paciente. São nestes 

quadros crônicos, como o da mastite subclinica, que Silva considera o uso mais 

importante dos nosódios. Nestes casos, os nosódios liberariam as toxinas 

armazenadas nos tecidos anteriormente, promovendo uma reagudização desta 

enfermidade e liberação de suas toxinas (SILVA, 1990). 

 

O primeiro experimento sobre nosódio vivo foi desenvolvido com uma 

cepa de Trypanosoma cruzi D 30. Foi experimentado em camundongos 

infectados com o próprio T. cruzi. O resultado dos testes revelou que os animais 

que receberam o remédio por 10 dias, intervalo de 7 dias e mais 10 dias antes 

da inoculação do T. cruzi, tiveram resultados negativos em exames a fresco, 

hemocultura, xenodiagnóstico e cortes histológicos do coração, fígado e baço 

(Ribeiro et al. descrito por COSTA, 1984). 
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 Existem muitas dúvidas sobre o uso das diluições Hahnemannianas nos 

tratamentos humanos e veterinários. Sabe-se que uma diluição Hahnemanniana 

(Samuel Hahnemann) de uma substância tóxica exerce um efeito protetor contra 

a mesma substância (BOIRON et al., 1981; COTTE & BERNARD, 1983). No 

presente trabalho as diluições foram modificadas, para se alcançar um melhor 

efeito terapêutico sobre os animais, como já citado na literatura. Hayt e Genoüel 

(1998) recomendam utilizar profilaticamente um isoterápico preparado a partir do 

“pool” de leite com mamite de vários animais. Nesta indicação utiliza-se a cultura 

do sedimento da centrifugação do “pool” de leite coletado em diluições isoladas 

(9, 12, 15, 30 CH), mudando-se a diluição num período de 4 a 5 dias. Uma outra 

forma, consiste em administrar a mistura das diluições (9, 12, 15, 30 CH), todos 

os dias durante 3 semanas.  

 

Em seus estudos sobre a genotoxicidade do Cádmio (Cd), DATTA et al. 

(2001), demonstrou a eficácia da combinação do pré e pós-tratamento com a 

medicação homeopática Cadmuim sulphuricum nas potências de 30CH e 

200CH, em camundongos. Larue et al. (1985) comprovaram a eficácia do pré-

tratamento com diluições (5CH, 9CH e 15CH) de Mercurius corrosivus, mesmo 

quando acima do número de Avogadro (Mercurius corrosivus 15CH), frente a 

doses tóxicas de cloreto de mercúrio (HgCl2) em ratos, demonstrando assim, 

uma possibilidade concreta de proteção para intoxicação aguda, em relação à 

nefrite mercurial. 

 

Foram utilizadas no tratamento da mastite subclinica diluições na 30CH, 

100CH e 200CH. Essa mudança no tratamento não surtiu efeitos sobre os 

animais, ao final do período do tratamento. Não podemos dizer com certeza se o 

insucesso ocorreu devido a algum erro nas diluições utilizadas ou na forma de 

produção do nosódio, mas devido a informações de literatura já citadas, 

acredita-se que a última hipótese seja a mais provável. 

 

 



38 

6. CONCLUSÃO 

 

 

1.  O uso do tratamento com bioterápico, preparado com um “pool” de 

bactérias provenientes da cultura do leite dos quartos mamários de vacas 

com mastite subclinica, não apresentou o resultado esperado. 

 

2. Pode-se afirmar que o uso do tratamento com o medicamento 

homeopático impregnado em outro veículo como o açúcar, foi prático 

como forma de administração para animais de produção leiteira. 

 

3.  O acompanhamento clinico dos animais através da CCS, mostrou-se 

eficiente como forma de avaliar clinicamente o estado de inflamação 

subclinica da glândula mamária, principalmente se forem acompanhadas 

de outras formas de diagnóstico, como o isolamento bacteriano.  

 

4.  A Bioterapia, dentro a Homeopatia, é um capítulo a parte que precisa 

ainda ser muito estudada. Acreditamos que a soma das pesquisas entre 

homeopatia/bioterapia, trará grandes avanços. Este trabalho não tem a 

pretensão de esgotar o assunto, mas sim, trazer a tona uma discussão 

que acredita-se, ser bastante promissora. 
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LISTA DE ANEXOS 

 

ANEXO 1 - Uso de Bioterapicos em vacas com mastite subclínica. Remédios 
homeopáticos usados por MacLeod para tratamento de mastite 

Remédio Homeopático Sintomas Dose 

Belladona 1M Para mastite aguda pós-
parto. Úbere muito 
quente e vermelho, 
dolorido ao toque. Animal 
quente, e pulso rápido e 
forte. 

 4 doses de hora em 
hora. 

Aconitum 6 x Tratamento de rotina para 
todos os casos agudos, 
particularmente os que se 
desenvolvem após uma 
rápida exposição ao frio e 
vento seco. 

6 doses de meia em meia 
hora 

Apis Melifica 6C Indicado para o primeiro 
parto de novilhas com 
edema no úbere. Veias 
mamárias inchadas 

4 doses de 3 em 3 horas. 

Bryonia Alba 30 C Indicado para úberes 
muito inchados e duros. 
Dor pouco intensa 
quando pressionado. O 
animal está 
freqüentemente deitado. 
Especialmente indicado 
para casos crônicos com 
fibrose. 

Casos agudos: 4 doses a 
cada 4 horas. 

Casos crônicos: 1 dose 
duas vezes por semana 
por 1 mês. 

Arnica Montana 30C 

 

Para mastites resultantes 
de um traumatismo no 
úbere. Pode haver 
sangue nas secreções. 

3 doses por dia durante 3 
dias 

Belia Perenis 6C Como a arnica, mas para 
traumatismos profundos 
(como lesões causadas 
por má regulagem de 
ordenhadeiras) 

3 doses por dia durante 4 
dias 
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Phytolacca 30C Usada para casos 
agudos e crônicos. Casos 
cínicos com leite azedo e 
coagulado. Casos 
crônicos com pequenos 
coágulos no meio da 
lactação. 

Clinico: 3 x por dia 
durante 3 dias seguido de 
uma dose por dia por 4 
dias. 

Crônicos: 4 doses  a cada 
3 horas. 

Urtica Urens 6x Para casos clínicos onde 
o edema forma placas 
acima do períneo.  

4 doses de hora em hora 

Sulphur + Sílica + Carbo 
Vegetalis 30C 

Essa mistura da bons 
resultados com mastites 
clínicas e subclínicas. 
Grumos são normalmente 
grandes e amarelos, 
especialmente nos 
primeiros jatos de leite. 

 3 doses por dia durante 
3 dias. 

Hepar Sulphur 6x Ajuda na supuração e 
limpeza do úbere nos 
casos de mastite do 
verão  

4 doses a cada 3 horas. 

Após o úbere estar bom, 
dar mais 1 ou 2 doses em 
grandes diluições. 

Silicea 200C Também usada nos 
casos de mastite de 
verão em casos de 
abscessos purulentos. 

2 doses por semana por 
4 semanas. 

Ipecacuanha 30C Usada nos casos de 
hemorragia interna que 
produz leite rosado ou 
sangue no leite. 

3 doses por dia por 3 
dias. 

Legenda: x, c e m refere-se as diluições 10, 100 e 1000. Fonte: adaptado de 
MacLeod (1981)  

. 
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ANEXO 2 – Uso de Bioterápicos em vacas com mastite subclinica. Remédios 

homeopáticos usados por Quiquandon para tratamento de mastite 

Remédios Sintomas 

Belladona 5CH Glândula mamária quente e vermelha, 
dolorida ao toque, febre alta e animal 
prostrado. 

Lachesis 5 CH + Belladona 5 CH Úbere violeta, infiltração na base do 
tecido de preferência na lateral. Animal 
prostrado. 

Lachesis 5 CH + Carbolicum acidum 
5CH 

Mastite Gangrenosa 

Vipera Reddi Inflamação aguda com edema, 
inchação nas veias, tendência a 
gangrena, extremamente dolorido ao 
toque podendo sentir o quarto mamário 
frio. Coração fraco, pulso pequeno e 
rápico. 

Conium maculatum + Plumbum 
iodanum 5CH 

Endurações marcadas na glândula. 
Mastites crônicas ou final das mastites. 
Pouco ou nenhuma dor ao toque. 
Hipertrofia seguida de atrofia. 

Phytolacca alternada com Conium O quarto mamário está duro e com 
nódulos. Dor ao toque nos gânglios 
retromamários. Rachaduras nos tetos. 

Bryonia Mastite aguda com glândula dura, 
quente, mas pálida. Animal imóvel. 
Forte pressão trás alívio. 

Silicea Para drenar o pus. 

Fonte: Quiquandon (1982) 
 


