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Os métodos terapêuticos disponibilizados na corrente principal de tratamento estão constantemente em evolução, visando sempre suprir a necessidade de saúde do complexo sistema vital
humano. Com a inovação tecnológica e o avanço nos estudos científicos, o cirurgião-dentista
gradativamente busca um tratamento abrangente, de saúde geral para o paciente. Contudo,
esse é um trabalho complexo, que envolve vários métodos de interpretação em relação aos
sintomas relatados pelo paciente em questão. O presente estudo é uma revisão de literatura
por meio da qual se visa despertar no cirurgião-dentista uma visão mais abrangente sobre o
processo saúde-doença, mediante uma revisão dos conceitos relacionados ao biocampo, à homeopatia e à aplicação clínica na Odontologia, proporcionando um melhor entendimento da
relação energia e matéria no processo de saúde do indivíduo. Diante da literatura revisada para
a realização deste trabalho, no qual foram relacionadas diversas áreas indispensáveis para melhor compreensão de saúde, aplicada ao paradigma atual (promoção de saúde), sugere-se que
um método ortodoxo de tratamento é limitado, e outros princípios são relevantes e devem ser
considerados diante da complexidade do viver com saúde. O método terapêutico homeopático
dispõe da complementação necessária para a evolução da farmacologia moderna. A homeopatia mostrou-se como um efetivo adjuvante nos métodos terapêuticos odontológicos, em alguns
casos demonstrando maior eficácia em comparação ao método convencional. Pesquisas atuais
demonstram novas perspectivas em torno do processo saúde-doença, e o cirurgião-dentista
possui a responsabilidade de manter-se atualizado para que conquiste a resolubilidade diante
do conjunto de sintomas apresentado pelo paciente. O reestabelecimento da saúde pela atuação
do medicamento homeopático no indivíduo ainda não foi difundido para a maioria dos profissionais da saúde. Mais estudos e pesquisas com fundamentação adequada são essenciais para
o avanço na aceitação e aplicação na prática clínica.
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