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1 INTRODUÇÃO 
A mastite é uma resposta inflamatória da glândula mamária, sendo a infecção mais freqüente 
dos rebanhos bovinos leiteiros. 
É uma doença de grande importância econômica, pois afeta acentuadamente a produção 
leiteira causada pelo descarte do leite contaminado, diminuição da produção leiteira, mão de 
obra e elevado custo dos tratamentos tradicionais para mastite, bem como a exigência, cada 
vez mais rigorosa, da ausência de resíduos de antimicrobianos por parte de instituições 
nacionais e internacionais, que impulsiona o desenvolvimento de novas alternativas 
terapêuticas que visem minimizar o impacto das medidas tradicionais. 
Verifica-se na atualidade que, apesar da disponibilidade de vários antimicrobianos para 
tratamento da mastite, a resistência de microrganismos a estes se acentuou pelo uso 
indiscriminado e inadequado, particularmente no Brasil. O insucesso do tratamento também 
pode relacionar-se a capacidade de sobrevivência intracelular de algumas bactérias e também 
a alterações anatomopatológicas induzidas por certas infecções impedindo o acesso do 
medicamento no foco. 
A preocupação crescente com a presença de resíduos de antibióticos no leite gera uma busca 
de métodos alternativos para o uso clássico dos antibióticos. Portanto, a homeopatia é uma 
possibilidade de tratamento que se adequa às mastites, e praticamente a única opção para a 
obtenção de produtos orgânicos. 
O presente estudo pretende verificar a eficácia da obtenção de um medicamento homeopático 
baseado no método de genius epidemicus para seu uso no rebanho, visto que a Homeopatia é 
uma melhor opção terapêutica pelas suas características de eficácia, segurança e isenção de 
resíduos nos produtos de origem animal. 
Para tornar a homeopatia aplicável nas grandes criações e sistemas de produção animal 
modernos, os homeopatas consideram o denominado genius epidemicus, partindo do princípio 
que os indivíduos de um mesmo grupo sofreriam ou padeceriam de patologias semelhantes, 
poderiam receber o mesmo tipo de tratamento e poderiam ser considerados como único ser. 
  
2 REVISÃO DE LITERATURA 
2.1 A HOMEOPATIA E UM BREVE HISTÓRICO 
Os princípios homeopáticos foram determinados por Christian Friedrich Samuel Hahnemann no 
final do século XVIII, e foram baseados na cura pelo semelhante (similia similibus curentur), 
isto é, uma substância capaz de produzir determinada alteração (sintoma) em um indivíduo 
saudável, teria a capacidade de curar esta alteração, em uma condição de doença, quando 
dada em doses pequenas. 
Samuel Hahnemann nasceu em Meissen, pequena cidade alemã em 1755. Formou-se em 
medicina no ano de 1779. De Hipócrates estudou os fenômenos vitais, de Paracelso o princípio 
da similia similibus curentur e, de Platão a alma como causa da vida. Mas, foi estudando a 
matéria médica de Cullen, em 1790 que resolveu testar em si próprio as propriedades da 



Cinchona officinalis, conhecida também por China officinalis (retirada da casca de arbustos 
chamados Rubiáceas), indicada para curar a febre da malária e ser capaz de produzir febre. À 
cada dose ingerida um acesso de febre intermitente o assaltava. Este fato o impressionou de 
tal forma, que começou a registrar observações sobre o efeito das substâncias no corpo de 
outras pessoas, como continuou a fazer experiências no próprio corpo com diferentes 
medicamentos. 
Em 1810 publicou seu livro mestre, chamado “O Organon da Ciência Médica Racional”, que foi 
aperfeiçoado em 1819, mudando o nome para “O Organon da Arte de Curar”. 
Estava assim criada a homeopatia. 
No Brasil se fala em homeopatia desde 1818, entretanto só em 1840 através do médico 
francês Benoit Jules Mure é que teve inicio sua propagação no Rio de Janeiro. 
Em 1843 fundou-se o Instituto Homeopático do Brasil. Porém, só em 1980, é que a homeopatia 
foi reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina e, em 1990, passou a constar do Conselho 
de Especialidades Médicas da Associação Médica Brasileira, deixando assim de fazer parte 
das terapias alternativas. 
Atualmente a homeopatia é uma especialidade médica e farmacêutica, reconhecida pelos 
Conselhos Federais de Medicina, Farmácia, Odontologia e de Medicina Veterinária. 
Hahnemann (2001) no parágrafo 9 do Organon diz que cada organismo no estado de saúde é 
composto de uma força vital de tipo não material que anima o corpo material como “dynamis” e 
que mantém todo o organismo em harmonia nas suas sensações e funções. 
No parágrafo 11, explica: 
P quando o Homem adoece é somente porque, originalmente, esta força do tipo não material 
presente em todo o organismo [...] foi afetada através da influência dinâmica de um agente 
morbífero, hostil à vida; somente o princípio vital afetado em tal anormalidade pode conferir ao 
organismo as sensações adversas, levando-o, assim, a funções irregulares a que damos o 
nome de doença [...]. 
No parágrafo 17 do Organon, Hahnemann diz: 
Pvisto que, na cura, sempre que há a remoção da completa essência dos sinais e fenômenos 
perceptíveis da doença, é removida, ao mesmo tempo, a alteração interna de sua força vital 
que lhe deu origem – a totalidade da doença – segue-se, então, que o artista da cura 
simplesmente deve tomar a essência dos sintomas a fim de afastar e aniquilar a alteração 
interna, isto é, a afecção do princípio vital – portanto, o total da doença, a própria doença. 
O restabelecimento do equilíbrio da força vital não material com o corpo material é exatamente 
o objetivo do tratamento homeopático. 
EISAYAGA (1992) explica que “a cura da enfermidade é através da cura do enfermo e não o 
inverso ser o verdadeiro caminho a seguir”. 
Os verdadeiros princípios primordiais e essenciais da homeopatia unicista hahnemanniana se 
constituem nesses quatro pilares como comumente são conhecidos: 
a) Experimentação no homem são: quando uma substância experimentada causa sintomas em 
um indivíduo, a somatória destes sintomas é chamada de patogenesia. Cada nova 
experimentação realizada, o novo medicamento terá a catalogação dos sintomas 
desenvolvidos (BENEZ et al, 2002). Com as fidedignas anotações dos sintomas surgidos pelo 
experimentador sadio, tão logo se iniciou o processo de catalogação de todos os sintomas das 
experimentações, redigindo estas patogenesias nos livros chamados matérias médicas 
homeopáticas (BENEZ et al, 2002). As matérias médicas são o conjunto das patogenesias 
desenvolvidas pelos experimentadores sãos, dos medicamentos homeopáticos. Atualmente 
existem cerca de 4.900 medicamentos homeopáticos (REMEDIAP, 2011) descritos nas 
matérias médicas homeopáticas; 
b) Lei dos semelhantes: o medicamento homeopático é escolhido através de um estudo da 
totalidade sintomática do paciente, hierarquizados os sintomas mais peculiares e que melhor 
descrevem a doença em questão no paciente repertorizado, e através das indicações 



sugeridas pelo repertório de medicamentos homeopáticos, lê-se a matéria médica destes 
medicamentos e escolhe-se o que mais se assemelha ao paciente em questão. Na busca dos 
sintomas semelhantes, encontramos o medicamento mais indicado para cada paciente, ou 
seja, o seu simillimum. Segundo NASSIF (1995): 
“Simillimum é o medicamento que cobre a sintomatologia da entidade clínica e da entidade 
individual nos mais amplos e completos aspectos. É o medicamento ideal, por excelência, 
quando possível de se obter, e que deve ser buscado para se conseguir os melhores 
benefícios no tratamento”. 
BENEZ et al (2002) afirma ainda que o medicamento simillimum é o mais indicado para a 
obtenção da cura do paciente; 
c) Medicamento único: Hahnemann no parágrafo 273 do Organon afirma que “em nenhum 
caso de tratamento é necessário e, por conseguinte, não é tolerável administrar a um doente 
mais de um medicamento único e simples de uma só vez [...]“. E continua no parágrafo 274: 
Como o verdadeiro artista da cura encontra nos medicamentos simples administrados 
separadamente e sem mistura tudo o que porventura possa desejar [...], conforme reza o sábio 
provérbio que diz ser um erro empregar meios compostos quando os simples são suficientes, 
jamais lhe ocorrerá dar como medicamento mais do que uma substância medicamentosa 
simples, de cada vez e também por ter em vista que, embora os medicamentos simples 
tivessem sido completamente experimentados quanto a seus efeitos puros peculiares no 
estado de saúde dos homens, é impossível prever como duas ou mais substâncias 
medicamentosas compostas podem mutuamente alterar e obstar a ação da outra sobre o 
organismo humano e porque, por outro lado, o emprego nas doenças, de uma substância 
medicamentosa simples cujo conjunto característico de sintomas e conhecido exatamente, já 
presta, por si só, ajuda completa se foi escolhido homeopaticamente e, mesmo no pior dos 
casos em que ele possa não ter sido bem selecionado de acordo com a semelhança dos 
sintomas, não produzindo, portanto, nenhum efeito benéfico, ainda assim será útil por requerer 
conhecimentos acerca dos meios de cura à medida que, através de novos padecimentos por 
ela produzidos em tal caso, vão sendo confirmados os sintomas que a substância 
medicamentosa já havia mostrado mediante experimentações no organismo humano sadio, 
vantagem esta que é suprimida pelo emprego de todos os meios compostos. 
d) Medicamento dinamizado e diluído: o medicamento homeopático é administrado em doses 
muito diluídas, mas que tem energia suficiente para restabelecer a energia vital do paciente, 
devido a uma técnica chamada “dinamização”. A diluição permite liberar a energia terapêutica 
que estava latente na substância bruta, passando a agir na energia do paciente e, com ela 
também, diminuem-se os efeitos tóxicos ou agressivos da substância bruta. Enquanto 
“dinamização”, que é obtida através das “sucussões”, que são vigorosas e fortes batidas 
verticais realizadas com o frasco contendo a substância medicamentosa em solução de água 
e/ou álcool, permite potencializar a energia do medicamento (BENEZ et al, 2002); e, juntas, 
estimulam de forma mais eficaz o restabelecimento da saúde dos pacientes quando o 
medicamento for bem prescrito. 
2.2 GENIUS EPIDEMICUS 
A homeopatia é uma ciência que individualiza o paciente, promovendo a integração entre seus 
sintomas físicos e suas características mentais. No entanto, ao ser usado em populações 
humanas extensas, como em epidemias, ou na veterinária, em rebanhos, estaremos utilizando 
uma técnica desenvolvida pelo fundador da homeopatia: o denominado genius epidemicus. A 
palavra gênio, de acordo com o dicionário Aurélio significa “temperamento, índole, inteligência 
rara; ser espiritual e invisível que inspira aos homens bons ou maus destinos”. E, epidêmico, 
segundo NASSIF (1995) “é relativo à palavra epidemia, que tem origem no termo grego 
‘epidemos’, que vem a significar prevalecente, comum”. NASSIF (1995) explica que “no sentido 
mais amplo, teríamos genius epidemicus como o conjunto sintomático mais freqüente, 
contando no decurso de uma epidemia”. 



Na veterinária, para praticar o genius epidemicus em rebanhos, consideram-se três premissas 
ou fundamentos: o rebanho como sendo um só organismo, onde as variáveis: alimentação, 
manejo e genética são muito semelhantes, bem como o tipo de comportamento; deve-se 
observar que os rebanhos sob exploração moderna, estão submetidos a um estresse e 
desequilíbrios constantes do estado de saúde; a ação moduladora e bio-estimulatória dos 
medicamentos, atuando sobre indivíduos manejados de forma semelhante permanentemente 
estressados atuam no sentido de restabelecer o equilíbrio orgânico dos animais (REAL, 1996). 
Hahnemann nos diz no parágrafo 102 do Organon que: 
Ao tomar nota dos sintomas de diversos casos desta espécie, o esboço da doença se torna 
cada vez mais completo, não no sentido de extensão ou riqueza de vocabulário, porém se 
torna mais significativo, abrangendo mais particularidades desta doença coletiva. Os sintomas 
gerais encontram suas próprias e exatas definições; por outro lado, surgem os sintomas mais 
notáveis e especiais que são peculiares somente a poucas doenças, mais raros e formam o 
quadro característico desta epidemia. É certamente de uma mesma fonte que provém, 
consequentemente, a mesma doença de todos aqueles que contraíram a epidemia em curso, 
mas toda a extensão de tal epidemia e a totalidade de seus sintomas não pode ser percebida 
num único doente isoladamente, mas, ao contrário, somente será perfeitamente deduzida e 
descoberta através dos sofrimentos de vários doentes de diferentes constituições físicas. 
No parágrafo 104 do Organon, Hahnemann complementa que: 
Uma vez registrada de modo preciso a totalidade dos sintomas que caracterizam e distinguem 
especialmente o caso da doença, ou, em outras palavras, o quadro de uma doença qualquer, 
está concluída a parte difícil do trabalho. [...] E, quando, durante o tratamento, ele deseja 
averiguar qual foi o efeito do medicamento e quais as alterações ocorreram no estado do 
doente, basta apenas retirar de seu manual, por ocasião de um novo exame, os sintomas que, 
entre os anteriormente anotados do grupo original, apresentam melhora, colocando aí os que 
ainda persistem e outros novos eventuais que possam haver surgido. 
Segundo Benez et al (2002), “o homeopata terá o estudo do gênio epidêmico de uma doença e 
o medicamento nas mãos [...]. Quando a doença ocorre novamente, ele irá somar os sintomas 
do novo surto, e encontrará qual o medicamento indicado”. 
Benez et al (2002) afirmam que “esse medicamento do gênio epidêmico pode ser prescrito 
para todos os indivíduos que se encontram nas áreas com risco de contaminação, e que ainda 
não tiveram sintomas. Desta forma ele age preventivamente”. 
Kent (2002) nos fornece as normas para chegar ao gênio epidêmico de uma epidemia: nos 
primeiros casos de uma epidemia, temos apenas uma vaga idéia da doença, vemos apenas 
fragmentos e uma parte dos sintomas; devemos então observar cuidadosamente cerca de 20 
casos, registrar todos os sintomas presentes em cada caso e relacionar os sintomas, 
classificando-os em mentais, gerais e locais, para, assim, obter uma imagem como se um único 
paciente houvesse expressado todos os sintomas, ou seja, a totalidade sintomática (natureza 
da enfermidade). A seguir, Kent (2002) afirma que se deve definir o que é geral ou comum a 
todos os pacientes (sintomas patognomônicos) e o que é particular (sintomas modalizados) ou 
peculiar (individualidade). 
Na repertorização para achar os medicamentos que correspondem à epidemia, selecionar os 
sete ou oito deles que cobrem a totalidade sintomática, chamados de grupo de remédios 
epidêmicos para aquela epidemia, e que conduzirá à cura quase todos os casos; mas, se 
nenhum dos medicamentos do grupo epidêmico for adequado, voltar à anamnese inicial e 
verificar os outros medicamentos que apareceram na repertorização (KENT, 2002). A profilaxia 
requer um grau de similitude menor do que é necessário para curar: um remédio não tem que 
ser tão similar para prevenir a doença quanto deve ser para curá-la (KENT, 2002). 
Na homeopatia não existem medicamentos específicos para as doenças, mas nas epidemias, 
pela uniformidade do quadro clínico predominante (sinais e sintomas), devido ao agente 
etiológico comum e à grande susceptibilidade da população, um grupo de medicamentos que 



apresentam em sua patogenesia os sintomas mais semelhantes aos apresentados pela maioria 
dos pacientes, pode ser definido a partir da observação e estudo de vários casos clínicos da 
doença (BAROLLO, C. R.; MIURA, S. R. R., 2009); sendo chamados de gênio medicamentoso 
de uma epidemia. 
O medicamento é escolhido a partir do estudo da ação do mesmo quando administrado ao 
homem sadio, sempre que os sintomas obtidos com esta experimentação produzirem um 
quadro semelhante à determinada doença, é a chave para sua indicação. Esta é a maneira de 
aplicar a lei do semelhante: similia similibus curentur (GOMES, 2009). 
Eizayaga (1992) explica a cura com as afirmações de Hahnemann, que diz: que os agentes 
perturbadores que vêm do exterior transtornar o equilíbrio biológico o fazem de uma maneira 
puramente imaterial, dinâmica e energética. Assim também, graças a uma ação dinâmica, os 
medicamentos curativos podem restabelecer a saúde, isto é, o equilíbrio biológico. 
Segundo Eizayaga (1992) essa cura segue o princípio físico da ação e reação, assimilável à 
biologia, a toda ação de determinada intensidade e sentido, o organismo opõem uma reação 
de igual intensidade e de sentido contrário. Na enfermidade aguda, a ação patógena se opõe a 
uma reação curativa de grande intensidade e de sentido contrário, o que leva à cura total 
(EYZAIAGA, 1992). Na enfermidade crônica, a ação patógena se opõe a uma reação curativa 
de sentido contrário, mas de menor intensidade, sendo insuficiente para curar 
espontaneamente (EYZAIAGA, 1992). 
Todas essas características fazem da homeopatia uma opção muito viável para aqueles 
produtores que desejam melhorar a relação custo-benefício e ainda agregar maior valor ao 
produto final, além de atender à demanda atual pelos medicamentos naturais e se manter 
competitivo no mercado. Os animais e os consumidores agradecem! 
2.3 MASTITE 
A mamite (do latim mammae) ou mastite (do grego mastos) é uma inflamação da glândula 
mamária, geralmente causada pela infecção por diversos tipos de microrganismos, sendo as 
bactérias os principais agentes (BRITO, 200?). Mais de 80 diferentes espécies de 
microorganismos foram identificadas como agentes causadores de mastite bovina, sendo que 
as espécies mais frequentemente isoladas são Staphylococcus aureus, Streptococcus 
agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis e Escherichia coli (HOLTENIUS 
et al, 2004). 
A mastite pode se manifestar na forma clínica ou subclínica. Chama-se forma clínica os casos 
da doença em que existem sinais evidentes de inflamação, como edema, aumento de 
temperatura, endurecimento e dor na glândula mamária, e/ou aparecimento de grumos, pus ou 
qualquer alteração das características do leite (BRADLEY, 2002). 
Na forma subclínica, ao contrário da forma clínica, não ocorrem mudanças visíveis no aspecto 
do leite ou do úbere (PERSSON WALLER et al, 2003). Caracteriza-se por alterações na 
composição do leite, tais como aumento na contagem de células somáticas (CCS), aumento 
nos teores de proteínas séricas; diminuição nos teores de caseína, lactose, gordura e cálcio do 
leite (GIANOLA et al, 2004); fazendo com que haja menor rendimento na produção de seus 
derivados, além de diminuir o tempo de prateleira do produto (BRADLEY, 2002). 
Segundo Philpot & Nickeson (1991), para cada caso clínico de mastite devem existir entre 15 a 
40 casos subclínicos. 
Conforme Radostits et al (2002): 
O diagnóstico clínico de mastite é extremamente simples, qualquer vaca que apresente mama 
inflamada, difusa ou focalmente, ou dolorosa em um ou mais quartos, não querendo deixar-se 
ordenhar, ou ainda sem alterações anatômicas, mas secretando leite com sangue, pus, flocos, 
ou dessorando, tem mastite. Entretanto, mastites subclínicas, crônicas, que em alguns meses 
destroem a capacidade funcional da mama, causando prejuízos econômicos, ao mesmo tempo 
em que podem alastrar-se silenciosamente no rebanho, agravando os prejuízos e causando 
problema de saúde animal, não são diagnosticadas pelos métodos rotineiros de exame clínico: 



inspeção do animal, leite e palpação. 
Especialmente na mastite clínica, ocorre aumento no risco de resíduos de antimicrobianos no 
leite, portanto, além do prejuízo diretamente relacionado ao processo inflamatório, acrescenta-
se o custo com medicamentos, aumento do labor da mão-de-obra e tempo de descarte do leite 
após tratamento até a total eliminação os resíduos de antibióticos utilizados (ALMEIDA, 2010). 
No Brasil pode-se afirmar que a mastite subclínica está presente em todos os rebanhos 
leiteiros (MACHADO et al, 2000). Vários levantamentos realizados a partir de 1992 indicam alta 
ocorrência, com índices variando de 14,4% a 58,8% de vacas infectadas por rebanho 
(HARMON, 2001). 
De acordo com dados da EPAGRI (2010): 
A produção mundial de leite em 2009 foi de 700 bilhões de litros. O Brasil produziu 4,2% deste 
volume, ou seja, 28 bilhões de litros. A Índia é o país que mais leite produz, com 15,6% da 
produção mundial, ou seja, 109 bilhões de litros. No Brasil, seis estados produzem 74% da 
produção nacional, a saber: Minas Gerais com 28%; Rio Grande do Sul com 12%; Paraná e 
Goiás com 10% cada um; Santa Catarina com 8% e, por fim, São Paulo com 6%. 
Geralmente, os cálculos das perdas econômicas baseiam-se principalmente na perda imediata 
do leite causada pela mastite clínica. Sabe-se, entretanto, que nas infecções subclínicas, os 
prejuízos são maiores, levando-se em consideração a sua freqüência nos rebanhos e a longa 
persistência inaparente de infecções. A contínua ação irritante de microorganismos sobre a 
mucosa, durante uma ou várias lactações, provoca perda progressiva do epitélio secretor, 
reduzindo a produção láctea (SOMMERHÄUSER et al, 2003). 
A principal perda econômica decorrente da mastite bovina resulta da redução na produção em 
quantidade e qualidade do leite e produtos derivados, levando ainda a perdas devido ao 
descarte prematuro de vacas, custos com drogas e com serviços veterinários, além do 
aumento da mão-de-obra (RADOSTITS et al, 2002). Segundo Pedersen et al (2003) quando 
um agente patogênico invade a glândula mamária, o organismo do animal reage, mandando 
para o local células de defesa, principalmente leucócitos, a maioria neutrófílos 
polimorfonucleares, para tentar reverter o processo infeccioso. Essas células de defesa 
somadas às células de descamação do epitélio secretor são chamadas células somáticas. 
O aumento na contagem de células somáticas (CCS) é a principal característica utilizada para 
o diagnóstico da mastite subclínica. Dessa forma, existem vários testes que avaliam o teor de 
células somáticas do leite, e entre esses testes destacam-se o California Mastitis Test (CMT), o 
Wisconsin Mastitis Test (WMT) e a Contagem Eletrônica de Células Somáticas (RUPP et al, 
2000). 
Segundo Brito (200?) o CMT é um dos testes mais populares, prático e mundialmente utilizado 
no diagnóstico de mastite subclínica e tem vantagens de poder ser utilizado no local onde se 
encontra o rebanho no momento em que os animais são ordenhados. É prático, de baixo custo 
e fornece resultados imediatos. Seu princípio baseia-se na estimativa da contagem de células 
somáticas no leite. O resultado do teste é avaliado em função do grau de gelatinização ou 
viscosidade da mistura de partes iguais de leite e reagente (2 ml), sendo o teste realizado em 
bandeja apropriada. Mistura-se o leite com o reagente, homogeneíza-se e faz-se a leitura após 
10 segundos. De acordo com a quantidade de células somáticas do leite, forma-se um gel, de 
espessura variada. Se a quantidade de células somáticas é baixa, não forma gel, o resultado é 
negativo. De acordo com a espessura do gel, o resultado é dado em escores, que variam de 
traços (leve formação de gel) a 1+ (fracamente positivo), 2+ (reação positiva) e 3+ (reação 
fortemente positiva) (BRITO, 200?). 
Os limites máximos da CCS para aceitação do leite nas indústrias são regulamentados na 
maioria dos países, sendo os mais comuns entre 400.000 e 750.000 células/ml. Na 
Comunidade Européia e na Nova Zelândia, o limite (células/ml) é abaixo de 400.000, no 
Canadá é 500.000 e nos Estados Unidos é 750.000. 
De acordo com a Instrução Normativa no. 51, de 18 de setembro de 2001, do Ministério da 



Agricultura, Pecuária e Abastecimento, define o limite máximo de 1.000.000 de células 
somáticas por mililitro no leite cru a partir de 01 de julho de 2005 para as regiões sul, sudeste e 
centro-oeste. Esse limite foi reduzido progressivamente, de modo que a partir de 01 de julho de 
2008, foi de 750.000/ml e 400.000/ml a partir de 01 de julho de 2011. Para as regiões norte e 
nordeste, o requisito de 1.000.000/ml começa em 01 de julho de 2007. A partir de 2010, o limite 
máximo aceito será de 750.00/ml, e a partir de 01 de julho de 2012, de 400.000/ml. 
BARBOSA et al (2002) afirmam que o CMT é uma variável qualitativa nominal e a CCS é uma 
variável qualitativa ordinal, com isso pode-se efetuar a seguinte correlação entre ambas: CMT 
(negativo/traços) = CCS < 500.000 células/ml; CMT + = CCS entre 500.000 e 1.000.000 
células/ml; CMT ++ = CCS entre 1.000.000 e 5.000.000 células/ml; e CMT +++ = CCS acima 
de 5.000.000 células/ml. A CCS e o CMT são altamente dependentes e possuem alta 
correlação no diagnóstico de mastite em vacas em lactação. 
Nos últimos anos, a homeopatia tem se difundido na medicina veterinária. Na Alemanha, por 
exemplo, cerca de 90% dos veterinários usam medicamentos homeopáticos (MARTINS et al, 
2007). Em particular, o setor de pecuária tem manifestado um aumento no interesse pelo 
tratamento homeopático, em virtude da proibição do uso de substâncias farmacologicamente 
ativas em animais que produzem alimentos. Isso tem gerado uma lacuna cada vez maior no 
tratamento dos animais, ao que deve somar-se o desenvolvimento de resistência dos 
microorganismos em conseqüência do uso excessivo de antibióticos (MARTINS, 2007). Ao 
contrário, o tratamento homeopático não produz efeitos adversos conhecidos sobre o meio 
ambiente. 
A homeopatia é uma terapêutica que tem sido cada vez mais utilizada em animais de produção 
com resultados bastante satisfatórios. No Brasil a produção orgânica é regulamentada pela Lei 
no 10.831 de 23 de dezembro de 2003, que recomenda o uso de medicamentos homeopáticos, 
assim como a fitoterapia e a acupuntura na terapêutica animal, em lugar dos medicamentos 
convencionais, que têm seu uso muito restrito e em certos casos proibido (ALMEIDA, 2010). 
Infelizmente, os inúmeros trabalhos publicados com o uso da homeopatia no tratamento da 
mastite bovina, não se baseiam na essência da homeopatia propriamente dita e empregada 
por Hahnemann. Sua teoria é chamada de unicista e possui quatro pilares fundamentais para 
praticá-la: experimentação no homem sadio, lei do semelhante, medicamento diluído e 
dinamizado e medicamento único. 
Muitos trabalhos usam bioterápicos , complexos homeopáticos e a escolha de medicamentos 
de forma organicista . Toda essa linha medicamentosa foi prescrita praticamente 
organicisticamente e não homeopaticamente, pois os pesquisadores não levaram em conta os 
pilares da homeopatia Hahnemanniana que preconiza que o medicamento homeopático seja 
semelhante à totalidade sintomática do doente. Mesmo assim, em todos os tratamentos 
obtiveram-se bons resultados, com baixo custo e sem prejuízo aos animais. 
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
3.1 A AMOSTRA 
A amostra é intencional, os animais escolhidos fazem parte de uma propriedade onde a 
pesquisadora tem fácil e livre acesso por autorização do proprietário, por se localizar na 
mesma cidade em que reside e por possuir um bom número de bovinos de leite. 
Foram selecionadas sete vacas de leite da raça Jersey de uma propriedade localizada no 
município de Camboriú-SC, todas portadoras de mastite subclínica diagnosticada pelo 
Califórnia Mastitis Test (CMT). 
No momento da coleta das amostras, dia 29 de março de 2011, foram realizados exames 
clínicos dos úberes e o CMT do leite das vacas que não estavam manifestando mastite clínica 
para identificar se alguma delas estaria com mastite subclínica e o resultado está descrito na 
tabela abaixo. 
TABELA 1 – Resultados obtidos da avaliação do leite pelo teste do CMT de vacas de uma 
propriedade localizada no município de Camboriú-SC, em 29 de março de 2011. 



Número Nome da vaca Resultado CMT 
AD1 AE2 PD3 PE4 
1 Bárbara – - – - 
2 Fantasy – + + - 
3 Felina – + – - 
4 Golden +++ +++ – - 
5 Jane – + – - 
6 Jade – - – - 
7 Juma – - – + 
8 Jordana +++ +++ +++ +++ 
9 Luna – + – + 
Nota: CMT – California Mastitis Test; 
1. Glândula mamária Anterior Direita; 
2. Glândula mamária Anterior Esquerda; 
3. Glândula mamária Posterior Direita; 
4. Glândula mamária Posterior Esquerda. 
Os animais serão acompanhados semanalmente durante o período de quarenta dias do 
tratamento, sendo registrados semanalmente os resultados do CMT de cada um dos quartos 
de cada vaca tratada e anotadas as eventuais mudanças que possam ocorrer durante esse 
período. 
As pessoas que participarão do trabalho são, dentre eles o proprietário, um criador experiente 
em bovinocultura de leite; e duas assistentes de ordenha, alimentação e aplicação das 
medicações. Todos serão conscientizados e orientados para que, durante toda a execução da 
pesquisa, não utilizarem nenhum outro produto externo ou interno nos animais da pesquisa, 
além do medicamento homeopático prescrito, mas se extremamente importante a utilização de 
algum alopático, o mesmo terá de ser comunicado para ser anotado na pesquisa; e também 
para que a dieta e o modo de vida permaneçam inalterados. 
Os animais são criados em sistema extensivo, com ordenhas realizadas duas vezes ao dia. 
Após cada ordenha, apenas os animais portadores receberão 0,5 ml do medicamento 
homeopático escolhido com base no genius epidemicus, fornecido diretamente na boca dos 
animais, conforme sugerido pela pesquisadora e que as funcionárias aceitaram, pois não 
atrapalharia no trabalho delas. 
Abaixo está uma fotografia mostrando parte do rebanho e as características da propriedade. 
FIGURA 1 – Parte do rebanho leiteiro da propriedade localizada no município de Camboriú-SC. 
3.2 ANAMNESE 
Individualmente foram realizadas perguntas sobre cada uma das vacas portadoras da mastite 
subclínica, seu histórico, seu comportamento, desde que chegaram na propriedade, enfim, 
perguntas essas feitas tanto às ordenhadoras, quanto ao proprietário. 
3.2.1 Resumo das anamneses 
Nessa propriedade uma vaca após parir, os funcionários são instruídos para deixarem o recém 
nascido junto da mãe para que ela o limpe, que o amamente e, assim que começar a andar 
sejam separados. Esse contato materno dura aproximadamente 10 a 12 horas. A partir de 
então os funcionários começam a alimentá-los com aproximadamente seis a oito litros de 
colostro por dia, via mamadeira até o quinto dia após o nascimento. Se for uma fêmea e tiver 
as características que o proprietário considera boas, ela permanece na propriedade, se não, é 
vendida. Se nascer um macho ele será vendido assim que possível após o quinto dia do 
nascimento. 
Praticamente todas as mães alteravam seu comportamento após a separação com seu recém 
nascido. Algumas vocalizavam, outras escondiam o leite por uma a duas semanas, ficavam 
agitadas, ansiosas e muitas vezes se tornavam agressivas. Outras alteravam as características 
do úbere, com edemaciação além de esconderem o leite após a separação com seu recém 



nascido. 
Nenhuma delas aparenta ter medo. Sejam mudanças climáticas, intempéries, do calor, do frio, 
do vento, dos barulhos altos; definitivamente não demonstram medo nem se assustam, não 
ficam agitadas, nada. 
Todas gostam de receber um carinho na cabeça, corpo e conversar calmo com elas, adoram. 
Adoram ser mimadas. Palavras de uma das ordenhadoras: “quando estão agitadas é só 
conversar com jeitinho, logo elas se acalmam e vão para onde você quer que vá, ou até para 
receber uma injeção, etc. São bem educadas!”. 
Para o proprietário “toda a criação leiteira tem esse ambiente: contato constante das pessoas 
com os animais seja por palavras ou fisicamente, porque se sabe que se alguém é agressivo 
ou bruto com os animais eles logo manifestam isso na produção de leite e no próprio 
comportamento”, o que já aconteceu na sua propriedade, conta que uma vez um funcionário 
gesticulava fervorosamente com as mãos, segurando um pedaço de madeira para tocar os 
animais do pasto, percebeu que as vacas ficavam incomodadas, estressadas, assustadiças 
com essa situação. 
Para o proprietário o rebanho se caracteriza por ter animais que ficam agitados quando a 
comida está pouca, seja no pasto, comida oferecida ou água. Caso contrário, são bastante 
dóceis. É um rebanho que não tem um líder. A Golden e a Bárbara (que não positivou para 
mastite subclínica) são as mais “expansivas” por serem animais de porte maior, mais 
avantajadas, mas não são vistas como líderes pelo mesmo. 
Nenhum dos animais teve sequer algum problema durante seus partos, ou amanhecem com o 
recém nascido ao pé mamando ou o tem durante o dia, sem complicação. Parto sem demora. 
Com relação à sede, praticamente todas têm a sede “normal”, com exceção da Golden que é 
bastante sedenta. 
É um rebanho constituído por animais friorentos, por ficarem bastante tempo deitadas, 
remoendo, todas arrepiadinhas, mesmo no verão quente e que não gostam muito quando são 
molhadas, logo se afastam, com exceção da Golden que adora ser molhada, ficar com os pés 
na água e beber bastante água. 
Segundo uma das ordenhadoras, caracterizou resumidamente o rebanho composto de animais 
calmos e tranqüilos para serem trabalhados e, principalmente muito obedientes. 
3.2.2 Observações clínicas 
Todos os animais, sejam recém nascidos a adultos, eram portadores de uma quantidade 
considerável de bernes distribuídos por todo o corpo, sem predileção por lado ou lugar. Esses 
bernes se manifestavam com um tamanho bastante grande, ou seja, presença de grande 
reação inflamatória: grande acúmulo de pus amarelo. Alguns deles chegavam a medir até 15 
centímetros de diâmetro por seis centímetros de altura. 
Presença de pequenas verrugas redondas, rosadas, macias a toque, não sangrantes, de 
aproximadamente três milímetros de diâmetro. No máximo duas em cada um dos tetos de cada 
vaca. 
3.3 SELEÇÃO DOS SINTOMAS 
Dentro do resumo das anamneses destacaram-se sintomas que mais caracterizaram e se 
repetiram em todas as vacas, sublinhados, e que agora foram colocados em ordem 
hierarquizada de importância e transformados em sintomas homeopáticos repertoriais: 
1 – PENA, transtorno por; 
2 – DESEJO_magnetizado, ser; 
3 – SENSÍVEL_rudeza; 
4 – CONDESCENDENTE_complacente, dócil obediente; 
5 – TRANQÜILIDADE_calma serenidade; 
6 – VERRUGAS; 
7 – ABSCESSO_eliminação de corpos estranhos; 
8 – INFLAMAÇÃO_mama. 



3.4 REPERTORIZAÇÃO 
Na repertorização surgiram os medicamentos homeopáticos Phosphorus, em seguida a 
Pulsatilla nigricans, Silicea terra, Calcarea ostrearum, Lycopodium clavatum, Sulphur, 
Chamomilla, entre outros. 
Após a leitura dos medicamentos na matéria médica, o que mais se aproximou dos pacientes 
desse projeto foi a Silicea terra. 
3.5 PRESCRIÇÃO HOMEOPÁTICA 
Silicea terra 12 CH____60 ml, em solução hidroalcoólica 2%. 
Forma de uso: diluir 10 gotas da Silicea terra em aproximadamente 50 ml de água e, desta 
diluição dar 0,5 ml diretamente via oral para cada uma das vacas, duas vezes ao dia. 
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os resultados do CMT de cada quarto da glândula mamária das vacas do estudo foram 
anotados e construídos gráficos com a sua evolução. 
Gráfico 1 – Resultados obtidos pelo CMT do quarto anterior direito das vacas do projeto de 
pesquisa. 
Conforme o gráfico 1, observou-se uma curva que se iniciou no segundo e findou no quinto 
teste de CMT do quarto anterior direito. Esse fato se traduz como uma mobilização imunológica 
para a glândula comprovou-se isso com a negativação logo em seguida dos testes, ou seja, a 
cura. Excetuou-se aqui a não cura da Golden, pois essa a vaca era a que mais se diferenciou 
nos sintomas quando comparadas com o rebanho como um todo. 
A vaca de nome Juma aparece no dia 30 de maio e só reaparece no dia 20 de junho; essa 
ausência ocorreu por ser a época em que ela começou sua produção de colostro, leite rico 
para seu futuro bezerro, por estar no final da gestação. O mesmo fato aconteceu com a 
Jordana que apareceu somente nos dois primeiros testes, e não reapareceu mais por não ter 
parido até o final do prazo de execução do estudo. 
Gráfico 2 – Resultados obtidos pelo CMT do quarto anterior esquerdo das vacas do projeto de 
pesquisa. 
O gráfico 2 trouxe as mesmas informações que foram descritas no gráfico 1, a curva de 
mobilização imunológica para a glândula, no quarto anterior esquerdo. Observou-se uma breve 
melhora do CMT da Golden, mas que infelizmente não seguiu ao sentido da cura por se tratar 
de um animal que se diferiu sintomatologicamente do rebanho. 
A Juma que desapareceu após o primeiro teste, reaparecendo somente no dia 20 de junho, 
data posterior ao seu parto. 
Da Jordana conseguiu-se obter o leite dela desse quarto, o anterior esquerdo, no dia 13 de 
junho, onde se observou um aumento no resultado do CMT, mas que infelizmente não se pode 
observar a continuação de seus resultados por, no teste seguinte as características do seu leite 
se tornaram de colostro, impossibilitando realizar o teste do CMT por ser um leite muito 
espesso e gorduroso o suficiente para não se misturar ao reagente do CMT. 
Gráfico 3 – Resultados obtidos pelo CMT do quarto posterior direito das vacas do projeto de 
pesquisa. 
No gráfico 3 observou-se a curva de mobilização imunológica em alguns animais: na Felina, 
Golden e Luna. Outros seguiram imediatamente para a cura sem ter sido observada uma curva 
pré-cura, como no caso da Fantasy, Jane e Jordana. Todos foram em seguida imediatamente 
de negativação do CMT, excetuando-se novamente a Golden que, num momento teve uma 
possível mobilização energética com evolução para a cura, mas que infelizmente teve outro 
pico; bastante irregular seus resultados. 
As mesmas observações feitas com relação à Juma e a Jordana no gráfico 2, notou-se nesse 
gráfico. 
Gráfico 4 – Resultados obtidos pelo CMT do quarto posterior direito das vacas do projeto de 
pesquisa. 



As mesmas observações feitas nos gráficos acima, com relação à Golden, Juma e Jordana 
notaram-se nos resultados do quarto posterior esquerdo (gráfico 4). 
Importante comentar que as vacas Juma e Jordana enquanto estavam no período final de 
gestação e que não apareceram seus resultados nos gráficos, por conta do colostro que não se 
misturava com o reagente do CMT, elas continuaram sendo medicadas com Silicea terra 
normalmente. 
Os resultados nos gráficos da Jordana apontam para uma futura negativação dos testes após o 
parto e restabelecimento das características normais do leite. 
Praticamente todas as curvas dos gráficos tiveram um aumento no CMT por volta segunda 
semana da pesquisa e uso do medicamento. Esse fato pode ser explicado que o medicamento 
mobilizou um aumento da resposta imunológica, ou seja, células de defesa, os linfócitos, para 
as glândulas mamárias. 
Após esse aumento no CMT, nota-se a diminuição, seguida da negativação do CMT. O que 
reforça que esse aumento era apenas uma mobilização as células de defesa do organismo e 
não uma agravação na mastite subclínica. 
Aos 30 dias aumentou-se a potência do medicamento para Silicea terra 13 CH, procurando dar 
um estímulo maior, sendo diluído e administrado igualmente à primeira prescrição com o intuito 
de mobilizar a energia para a cura de uma das vacas que ainda não demonstrou resultados 
negativos como as demais, a Golden. 
A Golden era a mais diferente de todas, mesmo aumentando-se a potência, não a mobilizou 
para a cura. Portanto, realizou-se uma repertorização individual da mesma e constatou-se que 
a Silicea terra não era a melhor escolha para ela, mas sim, surgiram os seguintes 
medicamentos em ordem de pontuação: Sulphur, Lycopodium clavatum, Mercurius solubilis, 
Lachesis muta muta, Arnica montana, Apis mellifica, Phosphorus, Pulsatilla nigricans, entre 
outros. Um sintoma individual que chamou a atenção nessa vaca foi o de ela adorar ficar com 
os pés na água (Figura 2) e de ser molhada, sintoma esse raro não só nesse rebanho, mas na 
própria espécie bovina, a ele damos o nome de “sintoma raro estranho e peculiar”. 
FIGURA 2 – Golden, a vaca leiteira mais diferente do rebanho. 
Mesmo a pesquisa tendo sido apenas baseada no genius epidemicus, uma vez que o número 
de animais era inferior ao mínimo necessário para realizar o mesmo, o resultado final foi 
bastante satisfatório; estatisticamente o percentual de cura foi de 71,42%, conforme mostra o 
gráfico 5. 
Gráfico 5 – Percentual aproximado dos resultados obtidos com o tratamento homeopático pelo 
método do genius epidemicus num rebanho bovino leiteiro, município de Camboriú-SC, em 
julho de 2011. 
  
5 CONCLUSÕES 
O projeto de pesquisa apenas se baseou no genius epidemicus, uma vez que o número de 
casos foi muito abaixo do sugerido pelos grandes estudiosos, como Kent, Barollo, quando 
afirmaram que o mínimo seria de vinte casos para se realizar esse método em busca do gênio 
medicamentoso para tratar os animais enfermos de uma mesma patologia, neste caso, a 
mastite subclínica; sendo assim, o resultado alcançado está dentro dos níveis de aceitação, 
superando os 71% de cura. 
Com relação aos resultados que ficaram em aberto: o da Golden sugeriu-se fazer um 
tratamento individualizado, por se tratar de um animal extremamente diferente de todos do 
rebanho, inclusive da espécie bovina; o resultado da Jordana, que infelizmente não pariu até o 
término do prazo de execução do projeto, sugeriu-se continuar o medicamento para ela e, 
quando parisse, a pesquisadora realizaria o CMT para verificar como está a saúde de sua 
glândula mamária. 
O uso da homeopatia deve ser consciente e com o uso do bom senso. No estudo aqui descrito 
o medicamento Silicea terra foi o único utilizado, não significando que em todos os casos será 



o medicamento indicado. O mais importante é que se observe a totalidade sintomática. 
(semelhante cura semelhante). 
Do ponto de vista da homeopatia, a cura é do paciente e não da doença. Existe a necessidade 
da publicação de mais trabalhos científicos nesta área para se divulgar mais a eficiência real da 
verdadeira “arte de curar”. 
A partir desses resultados a pesquisadora pretende continuar a estudo na propriedade 
buscando novos casos de mastite subclínica para que, num futuro próximo, consiga-se concluir 
um trabalho de genius epidemicus. 
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