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RESUMO

Introdução: A homeopatia foi desenvolvida no final do século XVIII, na
Alemanha, com estudos para malária. No Brasil teve início em 1840,
utilizada na veterinária na década de 1960 em 2000 foi uma das
primeiras especialidades reconhecidas pelo conselho de classe. Utilizada
no mundo, vem ganhando espaço principalmente para tratamento crônico
em pets e em animais de produção por ser de baixo custo, natural, eficaz,
qualificando o produto do agronegócio como orgânico assim, ganhando o
mercado sustentável preocupado com o bem estar animal e produtos sem
resíduos. Objetivo: Elucidar as aplicações da homeopatia na medicina
veterinária como uma opção de tratamento, eficaz e sustentável visando
o bem estar dos animais. Matérias e métodos. Para a revisão
bibliográfica foram feitas buscas na base de dados do site da EMBRAPA,
Google acadêmico e Scielo com os termos homeopatia e homeopatia
veterinária. Resultados: A homeopatia pode ser utilizada por qualquer
organismo vivo, uma terapêutica que vem apresentando bons resultados
na medicina veterinária, é um tratamento individualizado, levando em
conta os sintomas físicos, mentais e emocionais do paciente, reforçando
 a importância do tutor ou tratador observar e relatar com veracidade
cada sintoma do animal para que profissional conclua seu diagnóstico e
tratamento adaptando a realidade do paciente, o objetivo primordial da
homeopatia é estimular o organismo a  manter sua homeostase valendo-
se de suas defesas naturais. Hanemmam, pesquisador da homeopatia,
baseou-se em quatro princípios fundamentais/leis empregados até
atualidade. A lei da semelhança onde as substancias naturais são capazes
de curar os mesmos sintomas que produzem. A lei da experimentação na
qual os experimentos devem ser feitos em humanos saudáveis para que
possam relatar todos os sintomas corretamente. Lei do medicamento
único, o paciente pode tomar apenas um medicamento com o maior
número de sintomas apresentados o “similimum”, e a lei das doses
mínimas e dinamizadas, não é a quantidade do princípio ativo que deve
ser levado em consideração, mas, o potencial de ação. O tratamento é
dividido em duas ações, há alteração na homeostase do paciente e o
tempo de reação depende do tipo e do tempo da afecção essa é a ação
primaria, a secundaria é a força vital contra a alteração causada pelo
tratamento forçando o organismo voltar à normalidade. Na veterinária a
homeopatia vem crescendo de maneira escalonada por ser um
tratamento barato, livre de intoxicação e resíduos, sem efeitos colaterais,
sem estresse no manejo dos animais e de fácil administração. Em animais
de produção têm sido utilizada com grande valia na prevenção e
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tratamento de doenças infecciosas, parasitarias, distúrbios de
comportamento, mastite e reprodutivo, ao não contaminar o solo e não
apresentar resíduos na carne e/ou leite a homeopatia garante segurança
alimentar ao consumidor final Conclusão: O consumidor de produtos de
origem animal preza cada vez mais pelo bem estar animal e também pela
segurança dos alimentos, logo a homeopatia é um tratamento que
prioriza tanto o bem estar animal como a saúde humana, enfoque
primordial da Saúde única  
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