
 

Placebo  na medicina Veterinaria.  

Por  DR Carlos O Cordoves Ph.D 

Médico Veterinario, IICA, Brasil, Secretaria de Desenvolvimento Rural , Porto Alegre  

Estado de Rio grande do Sul, periodo 2012 -2014   

Conceito, Generalidade e origem do conceito Placebo na medicina humana  
 
Placebo  substantivo com raízes em um verbo latino, utilizado para fazer menção a 

sustancia que carece de ação terapêutica por sí mesma, mas de todas formas, produz 

um efeito curativo no paciente. 

Placebo (Efeito placebo). Fármaco ou medicina que nao  tem nenhuma atividade 
farmacológica, mas que o paciente cre que possui. 
Este termo não é encontrado na medicina veterinaria ( por que os animais manifestam 
ausência de psiquis antropológica) 

Nas últimas décadas o conceito mais aceito para referir-se ao termo PLACEBO é 
qualquer terapêutica ou componente em uma terapêutica usado deliberadamente por 
seu efeito psicológico, fisio-psicológicamente inespecífico que pode possuir um 
presumido efeito específico, mas sem atividade específica para o processo tratado. 
 
 Os detratores da homeopatia e alguns médicos veterinários para minorar os efeitos e 
resultados da homeopatia empregam o termo de que a mesma é um placebo, mas 
quando transmitem isto confundem o fenômeno de placebo com dois conceitos afines 
que são:  Placebo e   Efeito Placebo. Na verdade, quando relacionamos estes dois 
termos ou conceitos estamos cometendo sem nos darmos conta outro erro que o 
podemos denominar OXIMORON  
 
Se definirmos  placebo como uma substância o procedimento inerte, a mesma, jamais 
poderá ter EFEITO algum , Exemplo : bovinos, aves , outros animais ao  não posuir e 
desenvolver uma  PSIQUIS , não pode manifestar EFEITO PLACEBO  a diferença de 
como  acontece no  HOMEM, que possui Psiquis , como resultado, é  incorreto  usar o 
termo de  PLACEBO, por isso quando os detratores incriminam que o resultado dos 
produtos homeopáticos deve-se ao  efeito placebo, estão usando infelizmente 
terminologia errada no caso especifico da medicina  Veterinária 
 
Sócrates e Platón conheciam bem os componentes de um placebo e seu efeito: que é 
um elemento ou substância inerte, acompanhado de uma intervenção curativa que 
confere o efeito terapêutico. 
O termo placebo é latino e significa“ eu complaceré”. Usa-se desde o século XVIII para 
descrever os tratamentos inócuos, de complacência. 
 Antes de 1945 a palavra placebo não estava incluída nos índices da literatura médica 
internacional, mais desde a segunda metade de século XX, com o desenvolvimento do 
Ensaio Aleatório Controlado (EAC) que exige a comparação   de um fármaco em estudo 



com um placebo de idêntica aparência, o interesse pelo placebo e seus efeitos se 
intensificaram, dirigindo-se ao estudo do próprio fenómeno de placebo e a   possível 
optimização de suas propriedades terapêuticas. 
Junto aos benefícios terapêuticos mostrados no grupo placebo dos EAC, sem dúvida foi 
possível demostrar a aparição de efeitos adversos, dando lugar a que se introduzira o 
termo “Nocebo” 
 
 Na atualidade, o placebo usa-se na investigação farmacológica, no estudo do próprio 
fenómeno placebo, e também continua-se usando na clínica médica. 
 
Pseudoplacebo, define-se como a intervenção, em princípio ativa, mais não para o 
processo que tenta tratar. Ex, na prática clínica é a prescrição de uma vitamina a um 
paciente que padece insônia crónica, ansiedade ou dispepsia de origem não 
determinada 
 
 
Na Medicina e Cirurgia existiu e provavelmente existe tratamentos que se acreditaram 
eficazes e posteriormente demostraram-se ineficazes denominando-se   
Superplacebos e Pseudoplacebos. Tanto os médicos como pacientes acreditaram em 
eles. 
 

Por isso o termo de placebo aceita-se sim na MEDICINA HUMANA (dado este efeito 
psicológico, fisio-psicológicamente inespecífico), mas na medicina humana ainda 
aprofundaram como outros conceitos  acima descritos. 
 
Até hoje o efeito placebo é um fenômeno psico-biológico genuinamente atribuível ao 
conjunto do contexto em que se realiza o tratamento (contexto psico-social) que 
envolve ao paciente com seus fatores dependentes do paciente individual, fatores 
clínicos e interações entre o paciente, o clínico e ambiente. Isto não acontece quando 
tratamos vacas com mastite o com carrapatos, por isso devemos nós os veterinários 
não repetir mais que a homeopatia veterinária funciona pelo efeito placebo. Estudar a 
Homeopatia Veterinária é um dos caminhos ou sistemas de tratamento animal para 
obter produtos mais ecologicamente corretos e sustentáveis    
 
 
Reflexo condicionado de Pavlov. 
 
Na atualidade ainda alguns médicos veterinários comparam o efeito placebo com o 
reflexo condicionado de Pavlov de forma errada. 

Ivan Petrovich Pavlov ((1849-1936) , fisiologista russo conhecido principalmente pelo 
seu trabalho no condicionamento clássico ou (reflexo condicionado). 

Premiado com o  “ Nobel de Fisiologia ou Medicina ” de 1904, por suas descobertas 
sobre os processos digestivos de animais e  o papel do condicionamento na psicologia 
do comportamento (Reflexo condicionado). Neste trablaho Pavlov desenvolveu um das 
primeiras abordagens objetivas e científicas ao estudo da aprendizagem, porque 
forneceu um modelo que podia ser verificado e explorado de inúmeras maneiras, 



usando a metodologia da fisiologia, desta forma inaugurava a psicologia científica, 
acoplando-a à neurofisiologia. 

O condicionamento pavloviano ou condicionamento respondente é um processo que 
descreve a génese e a modificação de alguns comportamentos com base nos efeitos 
do binómio estímulo-resposta sobre o sistema nervoso central dos seres vivos. 

O termo condicionamento clássico encontra-se vinculado à "psicologia da 
aprendizagem" ou ao "comportamentalismo" 

Pavlov interessou-se pela salivação que surgia nos cães sem a presença da comida, 
para conhecer como os reflexos condicionados eram adquiridos.  

Os cães  salivam naturalmente por comida; assim, Pavlov chamou à correlação entre o 
estímulo incondicionado (comida) e a resposta incondicionado (salivação) de reflexo 
incondicionado. 

Por outro lado quando um estimulo não provoca qualquer tipo de resposta, denomina-
se de estimulo neutro . Sua experiência consistiu em associar um estimulo não 
condicionado (comida) com a apresentação de um estimulo neutro “ som de uma 
campainha ”. Esses estímulos indiferentes podem vir tanto do meio externo (estímulos 
sonoros, luminosos, olfativos, táteis, térmicos) como do meio interno (vísceras, ossos, 
articulações).  

As respostas condicionadas podem ser motoras, secretoras ou neurovegetativas, ser 
excitadoras (com aumento de função) ou inibidoras (com diminuição de função).  

De acordo com Pavlov, o reflexo incondicionado se explica pela conexão orgânica 
entre um estímulo incondicionado e uma resposta incondicionada, ao passo que o 
reflexo condicionado se explica pela conexão entre o estímulo condicionado e a 
resposta condicionada  

A repetição do estímulo toque da campainha seguida do alimento, deu origem ao 
condicionamento clássico que é conhecido pela salivação do cão quando ouve a 
campainha e as luzes, indicando que vai ser alimentado. 

No caso do cão referido nas experiências de Pavlov, acionar uma campainha antes de 
alimentar o animal, repetidamente, provoca as reações condicionadas, entendidas 
como reflexos  

“Em 1903 publicou um artigo denominando o fenômeno de reflexo condicionado, que 
podia ser adquirido por experiência, chamando o processo de condicionamento.” 

Em resumo, podemos dizer que a aprendizagem está sujeita a um conjunto de fatores 
interligados pelo que a desaprendizagem diz respeito à diminuição de um 
comportamento que é inadequado  

O reflexo condicionado como uma das formas mais clássicas de aprendizagem, pode 
ser utilizada na compreensão da aprendizagem das várias espécies de animais, 



inclusive quando se trata de compreender a aprendizagem humana. A teoria de 
Pavlov, de acordo com os pressupostos associados ao processo de aprendizagem, foi 
um grande contributo no que concerne às teorias da aprendizagem comportamental, 
já exploradas à luz de outras experiências tais como a do condicionamento operante 

Em conclusão, existe o efeito Placebo na medicina Veterinaria? 

Quando em homeopatia veterinária usamos ou tratamos animais neste caso vacas, 
aves, e gado por exemplo e presumimos ou estamos convencidos que segundo a 
farmacotécnica e farmacopeia homeopática formulamos ingredientes  ativos 
homeopáticos para um efeito ou efeitos específicos no animal , veiculados num inerte 
organicamente natural , sabemos que  ocorrerá no tempo estabelecido uma resposta, 
essa resposta sem dúvida alguma  é o resultado do próprio tratamento (ingredientes 
ativos da formulação  administrada no animal ou animais ) e não devido a um placebo. 

Nosso objetivo neste artigo ou  comentário técnico tem sido  esboçar e responder a  
alguns  professores e  pesquisadores que por muitos anos estimulam a alunos e 
produtores pecuários preferentemente no Brasil e pelo o escasso conhecimento da 
homeopatia veterinária , assim como em alguns casos patrocinados  por empresas 
multinacionais da farmácia para promover seus produtos, escrevem trabalhos ou  
participam em eventos científicos ou  comerciais e científicos em nome da ciência, 
para desqualificar  ou tratar de desqualificar  a homeopatia veterinária que cada dia 
cresce, cresce e cresce sem ter essas pessoas  conhecimentos ou haver realizadso 
experimentos  próprios com  homeopatia . 

Já está chegando ao fim desta converssa de falta de ética de que a Homeopatia como 
as diferentes ciências e especialidades dos princípios do contrário (escola galenica) não  
é uma ciência tão certa e firme como a alopática, é isto se pdo observar desde 
hipócrates, Paracelso e Samuel Hanneman criador da homeopatia.   

O argumento de incriminar a homeopatia veterinária como resultado de placebo ou 

efeito placebo, não é possível nos animais, pois não  podem se beneficiar do efeito 

placebo, infelizmente. 

 Em geral, para ocorrer uma “resposta placebo”, ela precisa que o paciente ou animal 

reconheça que há um esforço intencional para o tratamento. Animais, aparentemente, 

não possuem a habilidade de compreender tais intenções (podem até não gostar de 

uma intervenção particular). Ainda, animais não seriam capazes de participar em 

experiências de placebo, pois eles não entendem nada disso pois sua psique não está 

preparada. 

No entanto, há muitas explanações explicando como funciona o efeito placebo nos 

animais, e erroneamente, tem sido confundido intencional o não intencionalmente 

com a   “ Teoria do  reflexo condicionado de Pavlov”   da salivação nos cachorros ou 

condicionamento  na exposição de estímulos, pela qual analisamos dita teoria em este 

trabalho . 



Estudos em humanos e animais até podem suportar a ideia de que formas 

condicionantes formam bases para respostas placebo, mais para isto precisa-se de um 

acondicionamento de aprendizado. 

 Há exemplos numerosos de cachorros que se tremem de medos quando vão a uma 

clínica veterinária, por outro lado, um cachorro que goste de ser bem tratado em um 

ambiente relaxante aparenta receber algum alívio para uma condição crônica em tal 

ambiente, por ter aprendido a associar suas visitas ao local com a forma com a qual foi 

cuidado, efeitos condicionantes podem acontecer. Isto não é precisamente efeito 

placebo. A hipótese de que um efeito de terapia ou de cura pode ser provocado com 

resultado de um condicionamento pode não ser suportada, ainda, por nenhuma 

evidência. 

 À medida em que as terapias são esperadas para trazer o alívio da doença ou ao 

menos, fornecer ao cliente ou ao veterinário um sentimento de controle sobre o 

processo, talvez, os estados de mente também sejam aliviados (nos humanos). Mans 

isto distância muito de poder-se ter ou considerar-se um efeito placebo quando 

aplicamos esse produto que poderíamos denominar produto placebo  

 Ainda, se animais são capazes de formar uma associação entre sinais relacionados ao 

tratamento (como no caso da maneira que o dono trata o animal quando este está 

sendo tratado) e o alívio de seu sofrimento, o efeito de tratamento das expectativas, 

talvez, desenvolvam-se (tanto no animal quanto no dono). 

Existem pesquisas que demonstram que o contato humano tem efeitos mensuráveis 

em animais, exemplo, a domesticação reduz a pressão sanguínea em cachorros e 

cavalos  e causa maiores mudanças vasculares nos primeiros. O tratamento 

adequado aumenta a produtividade em novilhas leiteiras. Sendo assim, é plausível que 

o contato entre humanos e animais desempenhe, talvez, um papel importante nas 

respostas observadas a intervenções terapêuticas mais isto nada tem a ver com efeito 

placebo. 
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