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De origem grega a 

palavra homeopatia  

“homios” que significa

similar e “pathos” que 

significa sofrimento.

Esta terapia consiste

em prescrever a um doente sob uma forma

diluída e em doses elevadas sendo capaz

de produzir num individuo sadio sinais e

sintomas semelhante ao da doença que se

pretende combater.

Entretanto só foi fundamentada no fim do

século XVIII pelo médico alemão Samuel

Hahnemann, que se concretizou em sua

grande obra “The Organon of Healing Art,”

em 1810.

A ideia surgiu em 1790, após traduzir a obra

“O tratado Matéria Médica” do inglês Willian

Cullen , que relatava as propriedades

curativas da Chinchona officinalis. Esta

medicina esta consolidada em quatros

pilares :

1 – Lei do semelhante : o organismo é

estimulado de forma parecida aos sintomas

e sinais clínicos desenvolvidos pela doença

natural por uma substância com a

capacidade de produzir uma “doença

artificial dinamicamente mais forte” e reage

buscando um estado de equilíbrio.

Nesse contexto, o similimum é o

medicamento cujos sintomas melhor se

apresentam como as manifestações

psíquicas e físicas da doença.

2 - Experimentação em homem sadio :

Somente o homem são é capaz de relatar

fielmente os sintomas que apresenta. Um

paciente que esteja acometido por alguma

doença não será confiável em relatar os

sintomas que sente visto que não poderia

diferenciar se tais sintomas são da

substância ingerida ou do mal que o

acomete

3 - Doses dinamizadas e diluídas : A partir

dessa diluição, Hahnemann observou que

seus pacientes que recebiam os

medicamentos diluídos apresentavam

melhora de seus sintomas de forma mais

rápida e eficaz . Souza (2002) esclarece que

esse procedimento, é a base da

farmacotécnica homeopática, e o que

confere o poder curativo do medicamento

homeopático”.

4 - Medicamento individualizado : para

Hahnemann, preconizar o uso do

medicamento único em sua forma pura e em

doses moderadas seria lançar a base para a

reprodutibilidade dos seus resultados,

mesmo que cada indivíduo seja único e com

suas características específicas. Além disso,

Souza (2002) reforça que “toda a gama de

sintomas apresentados pelo doente deve

ser analisada, e após montar o "mosaico" de

todos esses sintomas, apenas um

medicamento deve ser prescrito, pois

apenas esse corrigirá o desequilíbrio do

paciente.

Agropecuária

A utilização da homeopatia em animais

iniciou com Hahnemann, ao tratar equinos,

confirmando que os medicamentos

dinamizados, eram válidas para todos os

seres vivos.

Nos últimos anos a procura por produtos de

origem animal produzidos em ambientes

com a menor interferência de produtos

químicos artificiais tem impulsionado a

pecuária orgânica. Deste modo a

homeopatia é a ciência considerada ideal e

recomendada para este tipo de produção

animal, devido à redução de resíduos nos

subprodutos, uma vez que os medicamentos

homeopáticos não provocam riscos aos

animais, aos consumidores dos produtos de

origem animal e nem ao meio ambiente, o

qual é de contrapartida favorecido pelo

menor uso de produtos químicos.

Benefícios : Facilidade de administração

Ausência de contaminação do meio

ambiente Inexistência de resíduos, sodomia

stress de desmama

Aquicultura

É  uma ciência que estuda técnicas de 

cultivo não só de peixes, mas também de 

crustáceos  de moluscos e de outros 

organismos aquáticos

Na produção em grande escala surgem

alguns problemas decorrentes pela alta

concentração dos animais. Um exemplo são

as doenças infecciosas, transmissíveis de

peixe para peixe, e causadas por

organismos patogênicos como parasitas,

bactérias, fungos e vírus, que acabam por

afetar os índices de produção.

A busca pela garantia da qualidade do

pescado, prima por uma melhoria na

qualidade sanitária, garantindo a segurança

dos alimentos e reduzindo os perigos

químicos presentes nos produtos da

aquicultura e nas fontes de água

Agroecologia

A  agropecuária orgânica surge como uma 

alternativa aos variados modelos de 

produção de alimentos, principalmente ao 

modelo convencional, que utiliza de forma 

exagerada, agrotóxicos e fertilizantes, e ao 

transgênico. Assim a homeopatia na 

agroecologia, surge como uma alternativa 

que visa um modelo que não agride o 

ecossistema, contrapondo a agricultura 

convencional.

Em um estudo onde plantas tratadas com os 

preparados homeopáticos Euchlaena CH6 e 

Spodoptera CH30 ou tiveram como os 

resultados obtidos indicam que os 

preparados homeopáticos desencadearam 

mecanismos de defesa nas plantas em 

relação ao ataque desses insetos, 

possivelmente, não-preferência pelo 

consumo


