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Resumo 

 O leite é um dos alimentos de origem animal mais consumido em todo o mundo 

e requer qualidade para seu consumo, para isto, aplicam-se os métodos de controle sanitário, 

manejo, reprodução, genética e subministrar alimentos com padrões nutritivos que satisfaçam 

a qualidade do produto desejado. Visando produzir esse leite de qualidade, sem resíduos tóxicos 

nem carência deste alimento, a Escola Técnica de Agricultura (E.T.A.) localizada no município 

de Viamão-RS, buscou recursos para melhorar a qualidade do leite produzido, combater a 

Mastite, diminuição de CCS e CBT, melhorar a higiene das instalações, melhorar o manejo dos 

animais de ordenha mediante a introdução de um sistema de tratamento homeopático inovador 

e ecologicamente correto. Para tal finalidade foi contratado um consultor técnico do IICA, 

juntamente a um grupo de alunos e professores para introduzir a homeopatia na escola como 

um elemento a mais do sistema agroecológico para a produção de leite no, “programa Leite 

Gaúcho” da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR). O medicamento utilizado 

denominado Mastite Cell, é um Complexo Homeopático, este medicamento foi produzido e 

desenvolvido pela empresa Enzivet- Biotecnologia e insumos Ltda. Através deste experimento 

os alunos tiveram a oportunidade de acompanhar e participar do controle de qualidade realizado 

na produção de leite. As vacas lactantes receberam o complexo homeopático na dosagem de 

10g animal/ordenha, totalizando a quantidade de 20g/dia, administrados na ração 

posteriormente a ordenha. Referente aos indicadores climáticos, número de vacas em lactação, 

pastagens, volume de pastagem e qualidade nos períodos 2013 e 2014, não existiu diferença, 

segundo critério do técnico agrícola que monitora o setor de produção. Durante o período de 

cinco meses de experimento, os animais foram submetidos a testes para detecção de mastites 

clínicas e subclínicas, através da caneca de fundo preto, teste da raquete (reagente C.M.T.), 
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Contagem de Células Somáticas (CCS) e Contagem Bacteriana Total (CBT) realizados no 

Laboratório de Qualidade de Leite Unianálises, da Universidade Univates (Lajeado-RS), e 

isolamento bacteriano realizados no Instituto de Pesquisas Veterinárias Desidério Finamor 

(IPVDF, Eldorado do Sul-RS). Se resume, que anteriormente ao início do tratamento 

homeopático o rebanho possuía um percentual de 25% de quartos positivos a mastite, sendo 

que gradualmente no decorrer do tratamento este percentual foi baixando, chegando no patamar 

de 7,5%, onde, somente as vacas com estados crônicos continuaram a reagir positivamente. 

Destaca-se a ação do complexo homeopático frente as bactérias do gênero Staphylococcus sp. 

e a espécie Staphylococcus aureus. Nos testes de CCS e CBT realizados na fase anterior do 

projeto apontavam os valores de 707.000 cél./mL e 1.476.000 UFC/mL, altos índices que 

comprovam a presença de mastite subclínica no rebanho. Estes índices despencam para 211.000 

cél/mL e 240.000 UFC/mL com cerca de um mês de tratamento, estabilizando em 290.000 

cél/mL e 36.000 UFC/mL no mês de dezembro. Como o sistema empregado por cinco meses 

melhorou o estado sanitário, os animais passam a incrementar a produção de leite, onde no mês 

de julho tínhamos uma média que ficava em torno de 17,7 a 19,2 litros/animal/dia, após o início 

do tratamento, os animais passam para 25,9 a 26,7 litros/animal/dia nos meses de setembro e 

outubro. Comparando a produção leiteira durante o tratamento homeopático que circulou na 

faixa dos 25 litros/animal, com a produção dos mesmos animais, nos mesmos meses, porém do 

ano passado, vemos o incremento de oito litros na média total, pois a produção passada 

circulava na faixa de 17,3 litros/animal. O tratamento homeopático introduzido no setor de 

bovinocultura leiteira atuou de forma benéfica ao combater os agentes causadores de mastite, 

promover a queda nos índices de CCS e CBT, e consecutivamente incrementar a produção de 

leite sem resíduos químicos que possam vir causar danos à saúde humana. 

Introdução 

 O leite é um dos principais alimentos presentes na alimentação de grande parte da 

população mundial. Seu consumo é influenciado por suas propriedades, seus valores benéficos 

como proteína animal. Mas, para que se tenha leite de qualidade, devem-se levar muitas 

medidas sanitárias à prática, pois ele também configura um meio ideal de desenvolvimento de 

microrganismos. 

 Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), a produção 

de leite brasileira no 3º trimestre de 2013 foi de 5.989 bilhões de litros, sendo que foram 

industrializados 5.965 bilhões de litros de leite. A região que corresponde a maior parcela 
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produtiva do país é a região sudeste com 40,1%, seguida da região sul com 37,2%. Dados do 

IBGE e da Secex (Secretaria de Comércio Exterior) indicam que o consumo de leite per capita 

cresceu 33,2% entre os anos de 1996 e 2012 no Brasil. No ano de 2012, o brasileiro consumiu 

cerca de 172,49 kg de leite, quantidade bem abaixo do recomendado pelo ministério da saúde 

que é de 210 kg/habitante/ano.  

 No parâmetro sanitário do controle de qualidade, levamos em conta a doença de maior 

preocupação na bovinocultura leiteira, a mastite. Segundo Fonseca & Santos (2000), a mastite 

é uma inflamação na glândula mamária e se caracteriza por mudanças nas propriedades físico-

químicas do leite e no parênquima glandular, tem caráter multifatorial e pode se apresentar de 

duas formas: quando os sintomas da doença podem ser observados de forma macroscópica, 

caracterizando a mastite clínica; e quando não podem ser detectados a olho nu, tendo um 

desenvolvimento microscópico dentro do parênquima glandular, assim, caracterizando a 

mastite subclínica. 

 Segundo a Instrução Normativa nº 62, responsável por indicar os índices para se 

produzir leite de qualidade, os valores de referência para a CCS e CBT nas regiões centro oeste, 

sudeste e sul são de 500.000 cél/mL (CCS) e de 300.000 UFC/mL (CBT), para o período de 

01/07/2014 a 30/06/2016. 

A produção de leite gerada no setor de 

Bovinocultura de Leite (EETA) é direcionada para o 

setor de beneficiamento do leite na escola, o setor de 

agroindústria. 

Através do tratamento homeopático buscamos combater a mastite clínica e subclínica, 

sendo a patologia que causava as maiores perdas na produção de leite da escola, diminuir a 

Contagem de Células Somáticas (C.C.S.) e a Contagem de Bactérias Totais (C.B.T.) 

produzindo um leite com índices de qualidade.  

 Anteriormente ao tratamento homeopático, o controle sanitário nas ações curativas da 

mastite ficava a cargo de tratamentos alopáticos (antibióticos), onde não obtínhamos bons 

resultados seguidos de descartes de leite.   

 Segundo Cordoves (2014), a Homeopatia é um sistema médico completo que tem uma 

doutrina, uma semiologia e uma terapêutica dentro de um marco humanístico-científico e 

holístico, descoberta pelo eminente médico alemão Samuel Christian Frederick Hahnemann 

Produtos E.T.A. 
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desde 1789, fazem mais de 200 anos. Baseia-se, por tanto, em um tratamento composto por 

ingredientes naturais do tipo vegetal, mineral e biológico usados sozinhos ou misturados que 

funcionam por meio do princípio da similitude, do termo Similia Similibus Curentur, que 

significa “semelhante curado pelo semelhante ” e obtidos por os procedimentos 

farmacotécnicos de diluições e sucussões, incorporando em veículo orgânico natural em 

apresentação tipo comprimido, glóbulo, liquida, pó, pour-on, injetável ou pulverização. O 

produto homeopático além de poder-se usar como terapêutico e profilático, tem as vantagens 

de não ser residual nem tóxico para animal, plantas ou manipulador e apresenta carência Zero. 

 Quando tratamos do termo “Complexo Homeopático”, segundo Cordoves (2013) é um 

novedoso e atual conceito moderno e avançado que existe dentro da escola de homeopatas 

Complexista ou Multixista, desenvolvida nas últimas décadas com objetivo de elaborar 

formulações farmacotecnicamente onde se associam diferentes ingredientes ativos 

homeopáticos vegetais, minerais com nosódios que  podem ter como base células, tecidos, 

exsudados, líquidos patológicos animais, agentes microbiológicos, parasitários, fragmentos de 

lesões patológicas de animais domésticos, animais afetivos, de zoológicos ou de fauna 

incorporando-se vários ingredientes   a veículo orgânico natural, com a finalidade de produzir 

um produto complexo homeopático que logre resultados superiores àqueles obtidos pelas 

farmacotecnias empregadas pelas escolas homeopáticas Unicista e Pluralista ou Alternista. 

 Ao produzir e usar um complexo homeopático é indispensável respeitar os princípios 

de Hahnemann, como: Similitude, dose infinitesimal, diluição, sucussão, avaliações in vivo, e 

especialmente uma formulação dos diferentes ingredientes ativos que não ultrapasse o Número 

de Avogadro, de forma que para obter tudo isto aplica-se os novos conhecimentos e avanços 

dos últimos 200 anos das ciências pós Hahnemann. 

 Este novo conceito tecnológico de Complexo Homeopático, onde podem associar-se 

vários ingredientes vegetais, minerais e biológicos em veículo orgânico natural constituem os 

pilares da Homeopatia Veterinária Avançada dentro da escola Multixista Homeopática. 

 

Materiais e Métodos 

O período de duração do projeto compreende os meses de julho, agosto, setembro, 

outubro, novembro e dezembro do ano de 2014. Os animais utilizados no experimento são 

fêmeas bovinas lactantes da raça Holandesa, em número de dez animais, são identificados 

através de brincagem. A avaliação dos animais compreendeu os meses de julho, agosto, 

setembro, outubro, novembro e dezembro do ano de 2014. As áreas de pastagem utilizadas 
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pelos animais foram as mesmas no período 2013 e 2014, não existindo diferença referente a 

quantidade de volume de alimento e qualidade das pastagens. 

 Anteriormente a iniciarmos a aplicação do 

medicamento “Mastite Cell” (complexo 

homeopático) no rebanho, em meio a reuniões, 

detectamos falhas reprodutivas no decorrer da vida 

produtiva dos animais lactantes, assim, 

convencionou-se realizar uma coleta de sangue e 

fezes para fazer exames referentes a doenças reprodutivas, como os vírus da IBR (Rinotraqueíte 

Infecciosa Bovina), BVD (Diarreia Viral Bovina) e a bactéria da Leptospirose (Leptospira sp.). 

Foram coletadas 12 amostras de sangue. O setor possui controle total e sistemático da Brucelose 

(Brucella sp.) todos os anos, sendo os resultados negativos para esta doença. Também foram 

coletados leite dos quartos individuais de animais que demonstraram reação ao teste com 

reagente CMT. Estas amostras foram enviadas para realizar isolamento no laboratório Instituto 

de Pesquisa Veterinárias Desidério Finamor (IPVDF). 

 A administração do complexo homeopático para os animais acontece através de uma 

colher dosadora, da qual é administrado 10g (dez) do complexo sobre a ração dos animais no 

comedouro em cada ordenha, totalizando 20g (vinte) de medicamento por animal/dia. O 

complexo homeopático “Mastite Cell” combate a principal doença que acomete o gado leiteiro, 

as mastites. Sendo a doença na forma clínica ou 

subclínica, sua função é   fortalecer a úbere e 

imunidade do animal contra os agentes 

patológicos, assim, reforçando a força vital dos 

animais, diminuindo a Contagem de Células 

Somáticas do leite (C.C.S.) e a Contagem de 

Bactérias Totais (C.B.T.), principais indicadores 

de qualidade do leite. Proporcionando ao animal 

um estado de maior expressão genético e 

sanitário, como consequência aumentando sua 

produção. O complexo homeopático “Mastite 

Cell” possui a seguinte formulação descrita na 

figura ao lado: 

Produto Homeopático Mastite Cel (Enzivet)

Cada 1000g do complexo homaopático comtém: 

Staphylococcus aureus                                                                           9CH

Streptococcus agalactie                                                                         9CH

Streptococcus uberis                                                                              9CH

Streptococcus B hemol                                                                          9CH

Collibacilinum                                                                                           9CH

Timus bovino                                                                                             6CH

Hypothalamus                                                                                         11CH

Pulsatilla nigricans                                                                                11CH

Hepar sulphuricum                                                                                11CH

Ricinus comunis                                                                                      11CH

Belladona                                                                                                   6CH

Levedura seca (Saccharomyces cerevisiae)                                 11CH

Chitosan                                                                                                     10CH

Chitina                                                                                                        10CH

Homeopáticos vegetais                                                    10CH até 15CH

Homeopáticos minerais                                                    10CH até 15CH

Veículo                                                                                                     1000g
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Para a detecção de mastite clínica, os animais foram diariamente submetidos ao teste da 

caneca de fundo preto. Para a detecção de mastite subclínica, os animais passaram 

semanalmente pelo teste da raquete com o reagente C.M.T. (California Mastitis Test). Envio 

mensal de amostras de leite para o laboratório de qualidade de leite Unianálises da Univates 

Universidade (Lageado-RS), através de sistema de parceria, realizando os testes de Contagem 

de Células Somáticas (C.C.S.) e Contagem Bacteriana Total (C.B.T.). Coletas de leite de 

quartos individuais para enviar ao laboratório do Instituto de Pesquisas Veterinárias Desidério 

Finamor (IPVDF-Eldorado do Sul-RS) para realizar isolamento de bactérias. Controle de 

produção leiteira do rebanho. Todos os dados obtidos nos testes foram vinculados às tabelas de 

avaliação.  

Resultados 

Referente a parâmetros ou indicadores climáticos, número de vacas em lactação, 

pastagens, volume de pastagem e qualidade nos períodos 2013 e 2014, não existiu diferença, 

segundo critério do técnico agrícola que atende a alimentação do tambo de leite.  

Após interpretarmos os resultados das doze amostras enviadas, constatou-se que todas 

as amostras se apresentaram positivas a IBR, e para BVD, somente três animais apresentaram 

um quadro positivo, sendo eles: 058 060 e 067. Para o teste de Leptospirose, a vaca de 

identificação 028 apresentou uma taxa de anticorpos inferior ao caracterizado positivo. A tabela 

nº 1 (um) expressa a interpretação dos laudos.  

Tabela 1- Interpretação dos laudos- 18/06/2014 

Vaca BVD IBR Leptospirose 

28 Negativo Positivo Negativo 

35 Negativo Positivo Negativo 

37 Negativo Positivo Negativo 

51 Negativo Positivo Negativo 

57 Negativo Positivo Negativo 

58 Positivo Positivo Negativo 

59 Negativo Positivo Negativo 

60 Positivo Positivo Negativo 

65 Negativo Positivo Negativo 

67 Positivo Positivo Negativo 

68 Negativo Positivo Negativo 

73 Negativo Positivo Negativo 
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O laudo emitido pelo IPVDF anteriormente realizado ao início do tratamento, aponta a 

prevalência da bactéria Staphylococcus aureus. A tabela nº 2 (dois) expressa os resultados. 

Tabela 2-Exame de Isolamento Bacteriológico (Mastite) 

Data Vaca Quarto Infectado Agente de Infecção 

10/07/2014 

73 

A.D.-Anterior Direito Staphylococcus aureus 

P.D.-Posterior Direito Staphylococcus aureus 

A.E.-Anterior Esquerdo Não apresenta bact. Patogênica 

P.E.-Posterior Esquerdo Não apresenta bact. Patogênica 

57 
A.E.-Anterior Esquerdo Staphylococcus sp. 

P.D.-Posterior Direito Staphylococcus sp. 

25/08/2014 

37 A.D.-Anterior Direito Staphylococcus aureus 

57 
A.D.-Anterior Direito Staphylococcus aureus 

A.E.-Anterior Esquerdo Staphylococcus sp. 

73 

A.D.-Anterior Direito Staphylococcus aureus 

A.E.-Anterior Esquerdo Não apresenta bact. Patogênica 

P.D.-Posterior Direito Não apresenta bact. Patogênica 

60 
P.D.-Posterior Direito Não apresenta bact. Patogênica 

A.D.-Anterior Direito Não apresenta bact. Patogênica 

55 A.E.-Anterior Esquerdo Não apresenta bact. Patogênica 

 

Após estes resultados, podemos constatar que o rebanho se encontrava em condições 

sanitárias agravadas.  

 Os testes feitos antes do início do tratamento apontam um quadro com cerca de 27,5% 

de infecção nos animais. A tabela nº 3 (três) expressa um dos laudos feitos anteriormente ao 

início do tratamento. 

Tabela 3 - Teste de California (CMT) 

Data Vaca 
Quartos Infectados 

A.Direito A.Esquerdo P.Direito P.Esquerdo 

21/08/2014 

37 P P N N 

35 N N N N 

28 N N N N 

36 N N N N 

57 N N N N 

55 N N P P 

60 N P P N 

67 N N P N 

73 P P N N 

51 P N P N 

Legenda: P= Positivo N= Negativo       
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Com o início do tratamento com o complexo homeopático, os animais começam a 

responder de forma benéfica. Os índices percentuais de quartos positivos vão gradualmente 

sendo inferiores do que os anteriormente detectados. A tabela nº 4 (quatro), expressa o teste 

feito com três semanas de tratamento, apontando um percentual de 15% de quartos positivos. 

 

 De forma gradual, os animais foram apresentando percentuais inferiores aos 

apresentados em semanas anteriores. Somente dois animais que caracterizam mastite subclínica 

crônica continuam a apresentar um estado positivo, reagindo ao teste de raquete e obtendo um 

percentual de 7,5% no rebanho. 

 Vejamos o gráfico nº1 (um), que expressa à queda dos percentuais de infecção:  

 

 

 

Tabela 4-Teste de California (CMT) 

Data Vaca 
Quartos Infectados 

A.Direito A.Esquerdo P.Direito P.Esquerdo 

11/09/2014 

37 N N N N 

35 N N N N 

28 N N N N 

36 N N N N 

57 N N P P 

55 N N N N 

60 N N N N 

67 N N N N 

73 N P N N 

51 P N P P 

Legenda: P= Positivo N= Negativo       
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Gráfico 1-Porcentagem de Quartos Infectados- teste CMT 
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Os animais também apresentaram aumento de 

produção. Pelo mês de julho, tínhamos uma média que 

ficava em torno de 17,7 a 19,2 litros/animal/dia, após 

o início do tratamento, os animais passaram a 

aumentar a produção, chegando ao patamar de 25,9 a 

26,7 litros/animal/dia já pelos meses de setembro e 

outubro. Em torno de um mês e meio após o início do tratamento com o complexo homeopático. 

O gráfico nº 2 (dois) acaba por expressar todo desenvolvimento da produção do setor de 

bovinocultura durante o projeto: 

 

 Comparando os dados de produção obtidos durante os meses de início do projeto 

(complexo homeopático Mastite Cell) com os dados de produção dos mesmos meses, porém, 

do ano anterior, afirma-se uma grande diferença de potencial produtivo dos animais lactantes. 

Vejamos o gráfico de nº 3 (três), que acaba por expressar de forma concreta estes dados 

comparativos: 
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 Anteriormente a iniciarmos o projeto com a homeopatia, tínhamos valores exorbitantes 

e muito variáveis quanto a C.C.S. e a C.B.T do rebanho, caracterizando um controle agravado 

no quadro de mastite. 

 Os gráficos de nº 4 (quatro) e 5 (cinco) mostram os valores das amostras de CCS e CBT 

realizadas durante o experimento, também demonstrando a queda destes índices:  

 

 Pode-se notar um grande número para a C.C.S. na fase anterior do projeto 

(707.000cél.mL), com em torno de 30 (trinta) dias de tratamento homeopático nota-se uma 

grande queda dos valores (211.000cél.mL), que posteriormente voltam a ser maiores em 

decorrência dos animais com os estados crônicos de mastite. Estes animais que apresentam 

quadros positivos acabam por incrementar a C.C.S. e C.B.T. do restante dos animais. Para que 

possamos justificar o que esta sendo discutido, no mês de Dezembro de 2014, convencionou-
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Gráfico 4-Contagem de Células Somáticas (CCS)
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Gráfico 5-Contagem de Bactérias Totais (CBT)
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se fazer três coletas de leite para a realização de C.C.S. e C.B.T., uma somente com os animais 

crônicos; uma com os animais não positivos e a outra com todos os animais. Os animais 

afetados por grave mastite crônica e não recuperados, são os principais responsáveis pelo 

incremento dos níveis de CCS e CBT no tanque. Assim, prejudicando o desempenho dos outros 

animais lactantes.   

Vejamos os gráficos de nº 6 (seis) e 7 (sete), que expressam o comparativo: 
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Gráfico 7-Comparativo CBT-(Dezembro/2014)

ETA 01: Animais com mastite crônica no rebanho,
ETA 02: Animais não positivos ao teste C.M.T.,
ETA 03: Todos os animais do rebanho lactante.
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Gráfico 6-Comparativo CCS - (Dezembro/2014) 

ETA 01: Animais com mastite crônica no rebanho,
ETA 02: Animais não positivos ao teste C.M.T.,
ETA 03: Todos os animais do rebanho lactante.
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Em meio a 30 (trinta) dias de uso com o tratamento, podemos notar uma grande 

diferença nos dados de produção e no teste com a raquete (reagente C.M.T.). O gráfico de nº 8, 

expressa que em quanto as porcentagens de quartos infectados estavam baixando, a produção 

estava sendo incrementada, assim aumentando a média de litros/animal/dia.    

 

Conclusão 

 Com base nos resultados obtidos durante os cinco meses de avalição do 

complexo homeopático Mastite Cell no setor de bovinocultura de leite da Escola Técnica de 

Agricultura no município de Viamão-RS, conferimos que o tratamento homeopático para o 

combate e prevenção da doença de maior caráter patológico nos sistemas de produção de leite 

e diminuição da Contagem de Células Somáticas e Contagem de Bactérias totais foi satisfatório. 

Anteriormente ao início do tratamento homeopático, a CCS e a CBT do rebanho apontavam os 

valores de 707.000 cél./mL e 1.476.000 UFC/mL, altos índices que comprovam a presença de 

mastite subclínica no rebanho. Estes índices despencam para 211.000 cél/mL e 240.000 

UFC/mL com cerca de um mês de tratamento, estabilizando em 290.000 cél/mL. Os testes de 

raquete com reagente CMT indicavam um percentual de 25% de quartos positivos a mastite 

anteriormente a utilização do homeopático, sendo que gradualmente no decorrer do tratamento 

este percentual foi despencando, chegando no patamar de 7,5%, onde, somente as vacas com 

estados crônicos continuaram a reagir positivamente. A produção de leite foi incrementada com 

o controle das mastites, onde no mês de julho tínhamos uma média que ficava em torno de 17,7 

a 19,2 litros/animal/dia, após o início do tratamento, os animais passam para 25,9 a 26,7 
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Gráfico 8-Comparativo: Produção X Mastite

Incremento na Produção litros/vaca Mastite Porcentagem
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litros/animal/dia nos meses de setembro e outubro. Realizando um comparativo com a produção 

leiteira durante o tratamento homeopático que circulou de 25 a 26 litros/animal, com a produção 

de leite dos mesmos animais, nos mesmos meses do ano passado (2013), vemos o incremento 

de oito litros na média total, pois a produção passada circulava na média de 17,3 litros/animal, 

onde segundo critérios do técnico agrícola que atende a nutrição no setor escolar, os parâmetros 

ou indicadores climáticos, número de vacas em lactação, pastagens, volume de pastagem e 

qualidade nos períodos 2013 e 2014, não possuíram diferença. Para o setor de bovinocultura 

leiteira, o sistema no qual o tratamento com o complexo homeopático, que imprime as ações 

preventivas e curativas destacadas no processo terapêutico da homeopatia moderna, destacou-

se como um grande marco para o desenvolvimento do setor, assim, caracterizando a 

preocupação que atualmente vem sendo cobrado pelos consumidores de todo o mundo, a de 

produzir leite de qualidade e sem resíduos químicos que possam vir a comprometer a saúde 

humana.   
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