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INTRODUÇÃO
Na pecuária leiteira a mastite é considerada uma doença que causa grandes prejuízos econômicos,
reduzindo em quantidade e qualidade o leite e os derivados lácteos (SANTOS, 2003). O curso
clínico da doença varia de acordo com a capacidade da bactéria em colonizar a se desenvolver nas
secreções da glândula mamária, sua virulência é inerente ao tipo, magnitude e duração da resposta
do hospedeiro à invasão bacteriana. A inflamação resultante da glândula mamária manifesta-se por
ampla variedade de sinais clínicos. Portanto, os mecanismos patogênicos comuns podem permitir a
adoção de tratamento sistemático, controle e medidas preventivas (SMITH, 2006).
Como a mastite bovina é a doença que mais onera a exploração de animais com interesse zootécnico,
destinados à produção de leite; a prevenção, controle e tratamento dessa doença são de fundamental
importância para a pecuária leiteira (MARQUES, 2006). Apesar de sensível aos tratamentos com
uma variedade de antibióticos, os índices de curas das infecções causadas são considerados baixos.
Para o controle da mastite bovina existe também a possibilidade de utilização de medicamentos
naturais como a homeopatia. A homeopatia é uma ferramenta importante no controle da resistência
aos medicamentos convencionais, minimiza o impacto ambiental dos fármacos e favorece a produção
de alimentos saudáveis. Esses medicamentos são utilizados em doses pequenas, não deixando
resíduos no leite dos animais (PEIXOTO et al., 2009).
Desta forma o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da utilização do tratamento homeopático
com o produto Hpharm Mastite® sobre o perfil de sensibilidade aos antibióticos testados
comparando vacas do grupo controle e tratado (homeopatizado- Hpharm Mastite®).
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METODOLOGIA
Vacas leiteiras foram divididos em dois lotes, onde um recebeu a suplementação homeopática (n=25)
e outro não recebeu (n=25), sendo divididos equitativamente entre os grupos por raça (Holandesa e
Jersey) e por perfil da lactação (início, meio e fim). O produto homeopático utilizado foi o Hpharm
Mastite® (ou seja Biomax Mastite® agora Hpharm Mastite®).
Durante a noite e após a ordenha da manhã até o meio dia os animais permaneceram em pastagens,
em piquetes rotativos, com oferta de pastagem baseada na lotação, com água à vontade. Após foram
alocadas no canzil recebendo silagem de milho (25kg de matéria verde/dia) com acesso à sombra
e água. As ordenhas iniciavam às 7h e às 16h, diariamente. Conforme a produção individual era
fornecida ração peletizada comercial (18% PB), na proporção de 1kg para cada 5 litros produzidos
por dia. O produto homeopático era misturado à alimentação dos animais em canzil, duas vezes
ao dia, na dose de 10g/dia. No início e ao final do experimento uma amostra de leite das vacas
em lactação foi coletada para análise de cultura e antibiograma, no Laboratório de Microbiologia
da UNIJUÍ, seguindo critérios de higienização dos tetos após a retirada dos três primeiros jatos.
Após compilação dos dados de todo o período foi realizada verificação do número de animais
com sensibilidade aos antibióticos comparando vacas do grupo controle e tratado (homeopatizadoHpharm Mastite®).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na figura 01 está demonstrada a sensibilidade dos animais do grupo tratado e controle conforme
o antibiótico testado. Estes dados evidenciam que o grupo que recebeu tratamento homeopático
apresentou maior sensibilidades aos antibióticos testados.Figura 01: Gráfico representando a
sensibilidade aos antibióticos, comparando o número de vacas do grupo controle e tratado
(homeopatizado- Hpharm Mastite®).
Figura 01: Gráfico representando a sensibilidade aos antibióticos, comparando o número de vacas do
grupo controle e tratado (homeopatizado- Hpharm Mastite®).

A homeopatia consiste em substâncias extraídas da natureza, proveniente do reino mineral, vegetal
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ou animal, utilizado na cura de doenças ou prevenção (SAMPAIO, 2009). Pode ser utilizada de
forma individual, para equilibrar ou curar um único animal, ou de forma simultânea, age de forma
natural, incentivando os mecanismos de cura, através de uma estimulação imunológica no combate a
bactéria, vírus, fungos e outras doenças (VITHOULKAS, 1980). O tratamento de animais através da
homeopatia vem crescendo nos últimos anos, pela facilidade de administração da mesma e utilização
de forma preventiva ou até mesmo por auxiliar no tratamento alopático quando necessário (SILVA
2006, CARVALHO, 2018).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que a utilização do produto homeopático Hpharm Mastite® melhorou o perfil para
sensibilidade de antibióticos, demonstrando efeito imunológico na defesa dos animais para mastite.
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