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O uso de produtos homeopáticos na produção animal tem crescido, devido a efetividade de

seu tratamento, baixo custo, não deixa resíduos químicos nocivos à saúde. Em algumas

propriedades já se utiliza a homeopatia substituindo anti-inflamatórios e antibióticos

convencionais (SANTOS et al. 2015). O leite possui grande importância financeira e um papel

essencial na alimentação humana. Além de ser uma fonte de renda para os produtores

(FULBER et al. 2009). A pododermatite é uma doença geralmente de origem infecciosa,

aguda ou crônica, caracterizada pela presença de necrose que pode atingir toda a região do

pé do animal (pele, ossos, articulação, tendões, etc.).É uma enfermidade comum nos em

bovinos leiteiros, responsável por diversos prejuízos a atividade leiteira atribuídos

principalmente a diminuição da produção de leite, descarte precoce, perda de peso, redução

na fertilidade além de altos custos no tratamento (BORGES, 1998). O objetivo deste estudo

foi relatar casos de tratamentos de mastite em vacas leiteiras.
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Uma propriedade localizada em Vitorino – PR, com 140 vacas em lactação, com produção de

2950 litros dia, com duas ordenhas e sistema free stall, com 63 bezerras e novilhas em casinha

coletiva. O produto utilizadao foi o núcleo homeopático pododermatite composto dos seguintes

medicamentos: Arnica montana. Anidrido arsenioso, Belladonna, Graphites, Hepar sulphur,

Lachesis muta, Silicea terra. No início de tratamento com o núcleo homeopático pododermatite,

68 vacas e 5 bezerros estavam com lesões de casco. Os animais foram tratados com 80

gramas de núcleo homeopático/animal/dia nos primeiros 30 dias e 40g do produto por 5 meses,

também se procedeu ajuste da dieta, com uso de tamponante e casqueamento corretivo. Nos

bezerros foram tratados com 40g do produto por dia durante 5 meses, com ajuste da dieta e

manejo de instalações. Após 5 meses de tratamento, somente 3 vacas apresentavam lesões de

casco, que foram medicadas e receberam casqueamento paliativo. Os outros animais estavam

com os cascos totalmente regenerados. Houve uma redução de mais de 95% dos casos de

lesões de casco nas vacas em lactação.
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O objetivo deste estudo foi relatar casos de tratamentos de pododermatite com o uso de

homeopáticos em vacas leiteiras.

DISCUSSÃO

No Brasil, as afecções nos cascos dos bovinos só perdem em prejuízos econômicos para

mastites e para as patologias da reprodução, uma vez que têm afetado em média de 11 a 25%

das vacas leiteiras (Dias 1996). No presente relato ocorreu uma redução de mais de 95% dos

cados de podermatite no rebanho estudado. Pinto e Almeida (2001) relataram eficácia do

emprego de medicamentos homeopáticos no tratamento da laminite eqüina de grau avançado

e origem traumática. Santos et al.(2015) relataram a regressão de hiperplasia interdigital em

bovino utilizando um núcleo homeopático composto de Hepar sulphur, Silicea, Mercurius

solubilis, Arnica montana, Mercurius corrosivo, Pyrrogenium e Ipê Roxo. Jesus et al. (2017)

observaram que o uso de homeopatia se mostrou eficaz no tratamento da pododermatite em

ovinos. Vários autores relatam os efeitos anti-inflamatórios e analgésicos da Arnica montana

preparada homeopaticamente (LUSSIGNOLI et al. 1999; CONFORTI et al. 2007; KAWAKAMI

et al. 2011; NAOUAL et al. 2013; MACÊDO, et al. 2014;), medicamento que compõe o núcleo

homeopático pododermatite. Nas afecções de casco em bovinos os anti-inflamatórios e

analgésicos são de grande importância no tratamento desta enfermidade.

Conclui-se que o núcleo homeopático pododermatite foi eficaz no controle e tratamento de

pododermatite em bovinos leiteiros.

Fig 1.- Afecções de cascos dos bovinos antes do tratamento do tratamento com o complexo homeopático pododermatite, Vitorino-PR.
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