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RESUMO  

 

A homeopatia vem conquistando espaço mundial devido sua forma de aplicação por não 

deixar resíduos no solo, consequentemente nos alimentos produzidos com essa prática, 

aumentando assim a qualidade de vida dos consumidores. No sistema de produção de leite 

orgânico o principal objetivo é produzir alimentos saudáveis, com o mesmo sabor e valor 

nutritivo daquele obtido na pecuária convencional. Tendo em vista a temática, o objetivo geral 

desse estudo foi demonstrar a importância da homeopatia na produção de leite orgânico e os 

benefícios para os animais. Foi realizada uma pesquisa de abordagem qualitativa descritiva na 

propriedade Derlam localizada na Linha Dr. Ernesto, no município de Toledo. 

Implementamos uma entrevista semi-estruturada com os proprietários, utilizando como 

instrumento de dados um roteiro de perguntas pré-estabelecida e uma visita na propriedade. 

Como resultados, verificamos que uso da homeopatia controla-se a saúde e o comportamento 

dos animais, que ficam calmos e dóceis, além disso, os produtores reduzem os custos da 

produção e possuem maior autonomia. Conclui-se que a homeopatia é essencial para melhor 

qualidade de vida das pessoas, ajudando na sustentabilidade do planeta, pensando no futuro 

das próximas gerações, além de proporcionar maior qualidade de vida aos animais. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Apesar de ser pouco conhecida, a homeopatia no setor do Agronegócio vem 

ganhando destaque no Brasil e no mundo devido a seus benefícios e seu baixo custo. Trata-se 

de uma busca alternativa para cura, utilizando-se de medicamentos feitos com informações de 

origem animal, vegetal e mineral. Dessa forma, a homeopatia estimula todo o organismo 

(física, emocional e mentalmente) à cura.  

Pode ser utilizada também na agropecuária como na produção de hortaliças e leite 

orgânico porque se percebe a necessidade de desintoxicar o solo, plantas, águas e a nós 

mesmos e, com isso dar continuidade ao negócio, preocupação com a vida do solo, a 

qualidade da água, o bem estar animal, a satisfação dos trabalhadores e com produtos 

saudáveis para o consumo consciente. A homeopatia além de apresentar maior resistência aos 

animais, devido à alimentação balanceada, não deixa resíduos no leite gerando a melhor 

qualidade de vida tanto para os animais como aos humanos pelo não uso de antibióticos 

(ASSOCIAÇÃO ANTIGA FAZENDA DA CONCEIÇÃO; 2014).  

Homeopatia é definida como uma especialidade médica e farmacêutica que consiste 

em ministrar doses mínimas do medicamento, para evitar que se agravem os sintomas e 

estimular a reação orgânica na direção da cura (FONTES, 2009). É derivada do grego 

homoios, “semelhante’’, e pathos, “sofrimento’’, designando o método terapêutico. 

De acordo com esse mesmo autor que define a homeopatia, essa ciência tem por 

fundamento quatro princípios básicos (FONTES, 2009): 

1.  Semelhante tratado pelo semelhante: um medicamento administrado em 

indivíduos aparentemente saudáveis, mas suscetíveis, produz um conjunto de sinais e 

sintomas. Esse mesmo medicamento, em doses pequenas, produzirá a cura em 

doentes que tenham os sintomas e sinais semelhantes a aqueles apresentados 

anteriormente. 

2. Experimentação no homem: pode ser entendida como a experimentação 

medicamentosa, sendo a única forma de conhecer os efeitos farmacológicos de 

determinada substância. 



 

                                                  
 

 
 

3. Doses mínimas: preocupação com a intensidade das reações iniciais que a 

droga (medicamento) provocava no organismo ao ser ingerido. 

4. Medicamento único: testar ou administrar apenas uma droga (medicamento) 

por vez, obtendo através desse procedimento características farmacodinâmicas da 

substância testada. 

 

A homeopatia é praticada em diversos países, porém esta mais bem representada na 

Alemanha, Argentina, Brasil, França, Índia e Inglaterra (FONTES, 2009). Essa prática tem 

ganhado bastante espaço no cenário nacional, porém, muitos desconhecem sua importância e 

seus benefícios por ser uma prática desenvolvida principalmente por pequenos produtores que 

buscam maior rentabilidade e sustentabilidade. Atualmente o foco principal está na 

sustentabilidade do mundo. Diante dessa contextualização os problemas da nossa pesquisa 

foram os seguintes: 

 Como a homeopatia pode ajudar a minimizar os impactos ambientais 

causados pela sociedade?  

 Quais são os benefícios encontrados com o uso da homeopatia na produção 

de leite orgânico para os animais e os seres humanos? 

 

O referido trabalho justifica-se pela importância relevante deste tema na sociedade, 

visto que o setor do agronegócio está em crescente ascensão, de modo que pode contribuir 

para diminuição dos custos da propriedade rural, bem como aumentar a qualidade de vida dos 

animais e seres humanos devido à baixa concentração de drogas feitas em laboratório, 

aumentando assim até sua margem de lucro mensal. 

Partindo do exposto, o objetivo geral é demonstrar a importância da homeopatia na 

produção de leite orgânico e os benefícios trazidos com essa prática no setor do agronegócio. 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                  
 

 
 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

2.1 A HISTÓRIA DA HOMEOPATIA. 

 

  Cristian Friedrich Samuel Hahnemann nasceu no dia 10 de abril de 1755, em 

Messen na Saxônia (Alemanha Oriental), filho de artesãos. Sempre encontrou dificuldades 

para estudar devido a sua origem humilde. Devido a isso não podia frequentar a biblioteca de 

sua escola; porém recebeu ajuda de um professor que lhe levava livros, particularmente de 

botânica, química, matemática e física para intensificar seu aprendizado. Foi ganhando espaço 

entre os colegas sendo escolhido como orador da turma. A seguir, foi estudar medicina em 

Leipzig, ministrando aulas particulares para se manter na cidade (FONTES, 2009). 

Após dois anos decidiu terminar seus estudos em Viena, pois a escola proporcionava 

mais conhecimento cientifico. Trabalhou intensamente no hospital - escola na prática médica 

aproximando – se dos doentes e da doença sem medo. Com sua inteligência e humildade 

conquistou o diretor do hospital, que indicou Hahnemann para ser médico particular do 

governador da Transilvânia e diretor de uma das melhores bibliotecas cientificas da Europa. 

Em seguida recebeu grau de doutor em medicina e foi eleito para a Academia de Ciência de 

Mongúcia, por suas pesquisas na área da química. (FONTES, 2009) 

Foi quando em 1790, ao traduzir a matéria médica do médico escocês William 

Cullen, teve o estalo que mudaria sua forma de pensar. Ficando indignado com o fato de o 

autor atribuir a eficiência da droga quina ao efeito tônico sobre o estômago do paciente 

acometido pela malária. Não concordando, fez experimentos ingerindo por vários dias certa 

quantidade de quina para demonstrar que essa hipótese estava errada. E realmente, depois que 

ingeria essa droga aparecia os sintomas típicos da malária (ansiedade, tremor), e quando 

parava, tudo voltava à normalidade, ou seja, o quinino- remédio curava porque era capaz de 

causar os mesmos sintomas da malária e devido a isso foi que Hahnemann descobriu a Lei do 

Semelhante. Após, publicou um trabalho sobre suas descobertas com medicamentos de 

propriedades curativas sobre substâncias medicinais. Através disso ele conseguiu vários 

seguidores e publicaram um livro com 27 substâncias testadas (FONTES, 2009). 

Na atualidade podemos nos questionar: quem pode ser tratado com a homeopatia? Os 

animais, a água, o solo e as pessoas podem ser tratados com a homeopatia. Na agricultura ela 

pode melhorar a produtividade das culturas, ajudando no controle de pragas e doenças. Esta 



 

                                                  
 

 
 

pode também equilibrar o solo se ele estiver intoxicado por agrotóxicos. A homeopatia 

restabelece o equilíbrio dos seres vivos, então, dentro de um sistema orgânico, um ser bem 

nutrido, tem menos chance de ser atacada por pragas do que uma planta crescendo em solos 

contaminados por agrotóxicos. (BONATO, 2014). 

 

2.2 AGROPECUÁRIA ORGÂNICA. 

A agropecuária orgânica vem crescendo ao longo dos anos, abrindo novos mercados, 

sendo entendida como a agropecuária que não faz uso de produtos químicos. Para se ter um 

sistema orgânico de produção de produção e necessário trabalhar a propriedade como um 

todo, usando eficientemente os recursos naturais, mantendo a biodiversidade, a proteção ao 

meio ambiente e a justiça social. (FERREIRA, 2004) 

De acordo com Adilson Paschoal (1994) “a agropecuária orgânica como o método 

que visa o estabelecimento de sistemas agropecuários ecologicamente equilibrados e estáveis, 

economicamente viáveis em grande, media e pequena escala, de elevada eficiência quanto a 

utilização dos recursos naturais de produção e socialmente bem estruturados, que resultem em 

alimentos saudáveis, livres de resíduos tóxicos, produzidos em total harmonia com a natureza 

e com as reais necessidades da humanidade”. A principal razão para a utilização deste modelo 

agrícola é a preservação do meio ambiente e seus recursos naturais, não descuidando da saúde 

do ser humano.  

Os medicamentos homeopáticos podem ser originados de animais, de vegetais e de 

minerais. Na homeopatia utilizam-se os preparados dinamizados. A dinamização é o ato de 

triturar ou diluir e sucussionar um medicamento homeopático. É a transformação da matéria 

pelo aumento de seu poder de informação. O medicamento-substância transforma-se em 

medicamento-informação. (BONATO, 2014). 

 

2.4 LEITE ORGÂNICO E A HOMEOPATIA 

Na produção de leite praticada hoje em dia utiliza-se muitos produtos contaminantes 

em intervalos de tempo cada vez menores. Aplicam-se antibióticos de forma descontrolada 

nem sempre respeitando o período de carência do medicamente e utilizando nos animais 

produtos não recomendados para rebanhos leiteiros. O leite produzido organicamente tem 

garantia de ser livre de resíduos de antibióticos e de qualquer outro produto contaminante. 

Esse leite é produzido dentro dos padrões higiênicos em vacas sadias, sendo processado, 



 

                                                  
 

 
 

transportado e armazenado de maneira correta, dando-lhe maior durabilidade. (FERREIRA, 

2004). 

Leite orgânico é o produto da pecuária leiteira orgânica, atividade que deve ser não 

apenas economicamente viável, mas, também, ecologicamente correta e socialmente justa. 

Nesse tipo de empreendimento, os animais são criados de forma mais saudável, sem o uso de 

insumos não autorizados, sendo fundamental que o pecuarista esteja atento à preservação 

ambiental e proporcione condições dignas de trabalho aos seus empregados (CASTRO, 2010). 

Na prática de leite orgânico, toda a propriedade rural precisa estar em funcionamento 

integrado, ou seja, todas as partes formam o todo e todas as partes são igualmente 

importantes. O leite orgânico não é o mais importante na propriedade, pois ele depende das 

pastagens, da água, da preservação das matas, do esterco animal e do trabalho humano, esta é 

uma excelente alternativa para o pequeno e médio produtor que deseja atender um mercado 

diferenciado e crescente de consumidores que buscam produtos mais saudáveis e seguros 

(VIEIRA,2010). 

Em relação ao tratamento veterinário, o objetivo principal das práticas de criação 

orgânica é a prevenção da doença, onde o tratamento é considerado um complemento e nunca 

um substituto às práticas de manejo. O princípio da prevenção sempre vem em primeiro lugar 

e, quando é preciso, intervir, o importante é procurar as causas e não somente combater os 

efeitos. O tratamento homeopático é utilizado com bons resultados e diminuições de custos 

(DAROLT,2001). 

A principal dificuldade é a falta de um espaço para comercializar o leite orgânico 

que, sendo de qualidade superior, acaba caindo na “vala comum”. 

 

 

3. METODOLOGIA 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

Foi desenvolvida uma pesquisa de campo, com caráter de abordagem qualitativa 

descritiva e exploratória sobre a produção do leite orgânico na propriedade Derlam 

(LAKATOS, MARCONI; 2005). 

 



 

                                                  
 

 
 

3.2 LOCAL E PARTICIPANTES 

Realizamos a pesquisa de campo em uma pequena propriedade rural no qual se 

localiza na Linha Dr. Ernesto, município de Toledo. Na oportunidade, os proprietários foram 

entrevistados sobre o uso da homeopatia na produção de leite. A mão de obra empregada é 

dos proprietários Beatriz Paranhos Derlam, 46 anos e Vilson Delmar Derlam, 65 anos.  

 

3.3 INSTRUMENTOS DE COLETA 

 Para obter maior conhecimento sobre o assusto, os pesquisadores elaboraram 

um roteiro de entrevista semi-estruturado disponível no Apêndice 1, o qual foi dirigido aos 

proprietários na forma de entrevista semiestruturada. Os questionamentos buscaram revelar 

informações sobre homeopatia na propriedade. Atrelado a aplicação do instrumento, os 

pesquisadores também realizaram uma visita na propriedade observando os animais e os 

medicamentos utilizados para o tratamento dos mesmos.  

 

3.4 PROCEDIMENTOS DE COLETA 

Para a realização do trabalho foi realizado previamente um levantamento 

bibliográfico sobre a atividade desenvolvida na propriedade rural. Os pesquisadores foram até 

a propriedade pedir a permissão para a entrevista e fotos. Mediante a autorização dos 

proprietários, retornamos na data combinada para a visita e neste momento aplicamos a 

entrevista, realizamos a coleta de dados e os registros fotográficos sobre a produção do leite 

orgânico. Reunimo-nos novamente e avaliamos os resultados obtidos através da pesquisa “in 

loco” e desenvolvemos o projeto do artigo. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

De acordo com os resultados apontados no roteiro de entrevista, constatamos que os  

proprietários produzem a maioria dos alimentos consumidos pelos animais de modo 

completamente orgânico, tais como talos de cenoura, abóbora e outras leguminosas, 

complementando com pastagem e grama. Ambas as culturas possuem local ideal para sua 

produção, tendo rotatividade de culturas.  

Com a alimentação orgânica balanceada, verificamos que os animais apresentam um 

aumento significativo de resistência, diminuindo o aparecimento de amarelão (doença 



 

                                                  
 

 
 

parasitária intestinal que causa diarreia moderada e dor abdominal) encontrado nas 

propriedades próximas que não fazem uso da homeopatia. Além disso, os animais tendem a 

ficar mansos e calmos. 

Os cuidados são os mesmos como os de outras propriedades, realizando assim os 

exames de febre aftosa e brucelose, porém, não utilizando antibióticos quando estes adoecem. 

Os medicamentos são comprados em lojas de produtos naturais, ou feitos na própria 

propriedade, tendo como base o álcool de cereal e água destilada. 

Mesmo os proprietários utilizando essa prática há oito anos na propriedade, estes 

relataram grande dificuldade no começo da atividade, por não ser uma prática comum, pouco 

conhecida e não ter experiência na área. Recebendo assim, o apoio da CAPA (Centro de 

Apoio ao Pequeno Agricultor) de Marechal Cândido Rondon. 

Foi possível também apontar que os proprietários demonstraram possuir uma 

perspectiva de aumento no mercado pela busca de alimentos saudáveis sem o uso de 

agrotóxicos e antibióticos gerando assim maior qualidade de vida para os consumidores e para 

os animais que fazem o uso de homeopatia para curar suas doenças. 

Ainda de acordo com os produtores, por mais que a homeopatia esta difundida no 

mundo ela existe no oeste do Paraná há apenas doze anos, sendo os mesmos os primeiros do 

município de Toledo. Um dos principais desafios foi à falta de conhecimento, porém tiveram 

muita ajuda da Emater de Marechal Cândido Rondon e da CAPA (Centro de Apoio ao 

Pequeno Agricultor).  

Corroboramos nossos resultados com a literatura, averiguando que o uso da 

homeopatia traz inúmeros benefícios na área do Agronegócio, como (BONATO, 2014): 

a) Desintoxica e promove o equilíbrio dos seres vivos; 

b) Controla pragas e doenças; 

c) Previne e trata infecções; 

d) Auxilia no controle de endo e ectoparasitas; 

e) Estimula as defesas naturais; 

f) Ameniza o estresse dos animais; 

g) Não deixam resíduos; 

h) Tem ação rápida; 

i) Diminui o custo de produção; 

j) Maior independência do agricultor. 



 

                                                  
 

 
 

Os alimentos que os animais comem são todos da propriedade Derlam. Dentre eles 

tem 14 tipos de gramíneas e leguminosas que possuem alto teor de proteína. Os cuidados são 

os mesmos, só não usam antibióticos. Produz-se cenoura, rúcula, abóbora, dentre outras. 

Sempre possuindo um consórcio de verduras, nunca uma espécie solteira tendo sempre uma 

rotação de cultura. 

Os medicamentos são comprados e feitos na propriedade reduzindo em até 90% os 

custos da produção com gastos na farmácia veterinária. O que mais acorre na propriedade no 

momento são verrugas. Mas, com a ajuda dos medicamentos homeopáticos já estão tratando, 

sendo ele um tratamento mais longo. A indicação do uso de medicamento homeopático para 

um animal doente se faz em função de suas características e sintomas individuais.  

Exige, portanto, a identificação dos elementos básicos da sua “personalidade” dentro 

de uma mesma espécie ou raça, a partir dos quais o organismo doente estimula a suas defesas 

naturais contra uma determinada doença (SEIDEL, MELLO, ZAMBOM; 2016), tais 

informações podem ser melhor visualizadas nas figuras 1,2 e 3. Dessa forma, entendemos que 

o uso da homeopatia gera uma nova forma de gestão da propriedade, inovando na distribuição 

de alimentos livres de contaminação e empreendendo em um mercado promissor. 

 

 

Figura 01 - Vilson Delmar Derlam e Beatriz Paranhos Derlam, donos da propriedade 

pesquisada. 

 

Dados dos pesquisadores (2017). 

 

 



 

                                                  
 

 
 

Figura 02 - Farmácia produzida pelos produtores para cuidar dos animais, colocando o 

medicamento na água dos animais e das culturas produzidas. 

 

Dados dos pesquisadores (2017 

 

Figura 03 – Culturas orgânicas produzidas na propriedade. 

 

Dados dos pesquisadores (2017) 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio dessa pesquisa, percebe-se que a homeopatia é essencial para o bem-estar 

animal e para a qualidade de vida humana. É uma opção eficiente e econômica para ser usada, 



 

                                                  
 

 
 

pois o produto final não sofre contaminação residual típica daquelas provocadas pelas 

substâncias químico-sintéticas como antibióticos. 

Além de não deixar resíduos, o uso da homeopatia é essencial para a melhor 

qualidade de vida dos seres vivos, sejam pessoas, animais ou o próprio solo por ajudar na 

sustentabilidade do planeta como um todo, pensando nas próximas gerações. 

A aplicação da homeopatia é hoje uma realidade que vem apresentando excelentes 

resultados práticos comprovando sua viabilidade, sob aspectos de cura e até mesmo 

financeiro. Porém, sua prática não tem o reconhecimento, por falta de informação da 

sociedade em geral, e também, pela falta de incentivo das políticas públicas para com os 

produtores. 
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APÊNDICE I 

 

Questionário elaborado pelo grupo respondido pelos proprietários. 

 

1 Nome completo e idade? 

Beatriz Paranhos Derlam, 46 anos e Vilson Delmar Derlam, 65 anos. 

 

2 Tempo de fundação da propriedade? 

Moramos aqui a aproximadamente 27 anos, mas usamos a homeopatia a 9 anos. 

 

3 Por que decidiram começar a usar a homeopatia? 

Primeiramente pela qualidade de vida e também para reduzir custos. 

 

4 Quais os desafios encontrados no começo e quem os ajudou? 

O principal desafio foi à falta de conhecimento. Apesar de ser uma prática antiga no 

Brasil e no mundo, no oeste paranaense a homeopatia está sendo usada a 12 anos, não se 

tendo muito conhecimento sobre essa prática, e, fomos os primeiros do município de Toledo a 

praticá-la. Recebemos o apoio da Capa (Centro de Apoio ao Pequeno Agricultou) e da Emater 

de Marechal Candido Rondon. 

 

5 Qual é a alimentação e existe cuidado especial com os  animais? 

Os alimentos são todos da propriedade. Basicamente leguminosas que possuem um 

alto teor de proteína e produzimos 14 tipos e gramíneas. Os cuidados são os mesmos só não 

usamos antibióticos. 

 

6 Quais produtos orgânicos são produzidos na propriedade? 

Produzimos cenoura, rúcula, abóbora, entre outras. Sempre temos um consórcio de 

verduras, nunca uma espécie solteira, tendo sempre uma rotação de cultura. 

 

7 Quais os benefícios para os animais com o uso da homeopatia? 



 

                                                  
 

 
 

Com o uso da homeopatia os animais ficam mais calmos e mansos. Além disso, essa 

prática aumenta sua resistência, fazendo que não adoeçam tão fácil. 

 

8 A respeito dos medicamentos homeopáticos, vocês compram ou fazem os mesmos? 

Alguns medicamentos fazemos na propriedade e outros compramos em farmácias de 

produtos naturais. 

 

9 Como vocês fazem o medicamento? 

Os medicamentos homeopáticos podem ser de origem animal, vegetal ou mineral. Por 

exemplo: se fazermos um medicamento de origem vegetal, vamos diluir essa planta até que 

não tenha mais resíduo, tendo só a informação da mesma , depois fazendo o medicamento. 

 

10 Qual é a doença mais frequente nos animais da propriedade? 

No momento, estamos com um alto índice de verrugas, mais já estão sendo usados 

medicamentos homeopáticos para se buscar a cura, sendo esse um tratamento mais demorado. 

 


