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Efeitos da homeopatia nas taxas de 
cura da mastite subclínica bovina e na 
contagem de células somáticas do leite
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A homeopatia é uma forma alternativa para o tratamento da mastite. O seu uso pode ser mais 
econômico que o de antibióticos, na dependência de sua eficácia, além de menos riscos à saúde 
pública. Objetivou‑se investigar os efeitos de medicamentos homeopáticos nas taxas de cura 
da mastite subclínica bovina e na contagem de células somáticas (CCS) do leite. O rebanho era 
formado por vacas da raça Holandesa e Holandesa x Jersey, que foram distribuídas em dois 
grupos homogêneos, de acordo com a produção leiteira, CCS e micro‑organismos identificados 
nas glândulas mamárias. Cada grupo foi composto por 25 animais, um deles recebeu formulação 
homeopática e o outro não foi tratado (controle). O rebanho foi estudado de novembro de 2015 e 
março de 2016, com amostragens mensais. O medicamento homeopático foi oferecido em conjunto 
com a alimentação, composto por Belladonna (12CH), Hepar Sulphur (12 CH), Silicea (12 CH), 
Phosphorus (12 CH) e Phytolacca dec. (12 CH), de acordo com orientação técnica especializada. 
Os animais do grupo controle receberam placebo (açúcar puro). A identificação dos micro‑
organismos foi feita de acordo com o crescimento em meio de cultivo, características morfo‑tintoriais 
e por provas bioquímicas, no Laboratório de Microbiologia da Embrapa Pecuária Sudeste. A CCS foi 
analisada pela técnica de citometria de fluxo, na Clínica do Leite em Piracicaba. Os animais doentes 
foram assim classificados de acordo com os resultados microbiológicos, em conjunto com a CCS. 
Taxas de cura para cada mês foram obtidas de acordo com a frequência da doença no intervalo de 
dois meses, exceto o primeiro mês analisado, comparado ao mês anterior. A análise estatística foi 
feita por meio do acompanhamento de medidas repetidas no tempo, com posterior utilização do 
teste de Tukey (P=0,05). Ambos os grupos apresentaram micro‑organismos como Streptococcus spp 
e Staphylococcus aureus igualmente distribuídos antes do início do tratamento. As taxas de cura 
dos animais tratados com homeopatia variaram de nula a 75% em março e abril, respectivamente, 
enquanto no grupo controle as taxas variaram de nula (março) a 100% (dezembro e fevereiro). Houve 
diferenças para CCS no decorrer do tempo, com interação significativa entre o grupo tratado e o não 
tratado, assim como também entre animais com e sem mastite subclínica. O pós‑teste apontou que 
os animais com mastite subclínica não tratados apresentaram diferença na CCS quando comparados 
os meses de novembro e dezembro (P<0,05). Os resultados encontrados apontaram que, no período 
analisado, a homeopatia não melhorou a resposta do animal à doença, uma vez que as diferenças 
ocorreram fundamentalmente devido às recuperações espontâneas ocorridas no grupo controle. 
Mais estudos serão feitos em períodos do ano em que a ocorrência de chuvas é inferior, quando 
ocorre menor desafio ambiental aos animais.
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