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ESPECIALIZAÇÃO (LATO SENSU) EM HOMEOPATIA 

 

Área do Conhecimento: 

 Ciências da Saúde 

 Grande área: Saúde 

 Subárea: Homeopatia  

 

Apresentação: 

Homeopatia é considerada pela legislação Brasileira como um sistema médico complexo, 

tendo uma abordagem integral e dinâmica do processo saúde-doença, atuando tanto no campo da 

prevenção de agravos, promoção e recuperação da saúde. 

A Homeopatia pode contribuir para o fortalecimento do atendimento em saúde, abordando o 

paciente de forma sistêmica, valorizando aspectos mentais e humanísticos, trabalhando com 

promoção do autocuidado, com alta resolutividade, baixo custo e poucos agravos à saúde.  

É regulamentada no Brasil desde 1980, sendo especialidade médica reconhecida pelo 

Conselho Federal de Medicina e Associação Médica Brasileira. A OMS (Organização Mundial de 

Saúde) desde 2002 recomenda sua implantação como estratégia para o fortalecimento do 

atendimento primário em saúde. 

Faz parte do SUS (Sistema Único de Saúde) desde 1993 e em 2006 foi oficialmente 

normatizada e recomendada através da PNPIC (Política Nacional de Práticas Integrativas e 

Complementares) do Ministério da Saúde do Brasil. 

O curso de Especialização em Homeopatia foi elaborado com a finalidade de preparar os 

profissionais a estarem aptos a avaliar e compreender o embasamento teórico, filosófico, 

semiológico, diagnóstico e método terapêutico peculiares desta racionalidade médica. A UNIMAR 

adotou para a realização do Curso de Especialização em Homeopatia 2019/2021, as diretrizes 

estabelecidas pela Resolução nº 01 de 06 de abril de 2018, do Ministério da Educação / Conselho 

Nacional de Educação/ Câmara de Educação Superior – MEC/CNE/CES, e diretrizes da Associação 

Médica Homeopática Brasileira – AMHB.  

 

Público-Alvo:  

Médicos, Médicos Veterinários e Cirurgiões Dentistas; devidamente registrados nos seus 

respectivos Conselhos. 
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Objetivos:  

Ao término do curso os alunos deverão estar aptos a: 

Geral: 

Proporcionar ferramentas teórico filosóficas, semiológicas e terapêuticas para identificar e 

tratar pacientes sob o paradigma homeopático. 

 

Específicos: 

 Formar um profissional crítico, que saiba identificar na Homeopatia uma racionalidade 

médica com uma episteme própria e peculiar; 

 Adquirir conhecimentos teórico filosóficos sobre Homeopatia, capacitando o profissional 

a total compreensão de sua história e inserção no sistema médico atual; 

 Desenvolver espírito investigativo e científico, ajudando a consolidar a prática 

homeopática nos sistemas de ensino e pesquisa. 

 Oferecer conhecimentos específicos sobre sua terapêutica, tais como: ser capaz de 

realizar uma anamenese homeopática, aprender a técnica da repertorização, ter conhecimentos sobre 

farmacotécnica e prescrição homeopáticas, selecionar os medicamentos homeopáticos seguindo os 

princípios e leis de cura, conhecer a matéria médica homeopática, adquirir conhecimentos sobre os 

livros base homeopáticos, bem como sobre os autores contemporâneos,  orientar e informar sobre 

metodologia e pesquisa científica entre outras. 

 Desenvolver ferramentas para um fortalecimento da relação médico paciente e de um 

novo olhar sobre o processo saúde-doença. 

 Ampliar a capacidade de observar e interpretar a realidade social e pessoal nas quais se 

inserem seus pacientes; 

 Estabelecer capacidades de atuação em abordagens multi e interdisciplinares no 

desenvolvimento de ações de promoção e recuperação da saúde. 

                   

Duração:  

21 meses 

Início: agosto de 2019 

Carga horária: 620 horas 

Periodicidade: mensal 

                       sexta-feira:  18h00 às 22h45;  sábado: 8h00 às 19h00 
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Investimento:  

Matrícula: R$ 450,00(quatrocentos e cinquenta reais) 

Mensalidades: 1x R$ 450,00 + 20x R$ 900,00 (novecentos reais); desconto de 10% para ex-

alunos; válido somente até a data do vencimento. 

 

Documentos para Matrícula: 

 Cópia do Diploma de Graduação em Medicina; Medicina Veterinária; Odontologia; 

 Cópia do Histórico Escolar do Curso de Graduação em Medicina; Medicina Veterinária; 

Odontologia 

 Cópia da Identidade Profissional – CRM; CRMV; CRO 

 Cópia do RG; 

 Cópia do CPF; 

 Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento; 

 Cópia do Título de Eleitor; 

 Comprovante de Residência.  

 

Coordenação: 

Prof. Ms. Renata Lemonica 

Titulado pela AMHB 

 http://lattes.cnpq.br/605612766542304 
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MATRIZ CURRICULAR 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM HOMEOPATIA 

 

DISCIPLINAS 

Abordagens Peculiares em Homeopatia 

Atividades Práticas Supervisionadas 

Autores Contemporâneos da Homeopatia Clássica 

Clínica e Terapêutica Homeopática I 

Clínica e Terapêutica Homeopática II 

Conceitos e Fundamentos da Homeopatia  I 

Conceitos e Fundamentos da Homeopatia  II 

Conceitos e Fundamentos da Homeopatia  III 

Farmacotécnica Homeopática I 

Farmacotécnica Homeopática II 

Filosofia Homeopática I 

Filosofia Homeopática II 

História e Evolução da Homeopatia 

Metodologia da Pesquisa e do Trabalho Científico I 

Metodologia da Pesquisa e do Trabalho Científico II 

Repertório Homeopático 

Saúde Pública e Homeopatia 

Seminários Temáticos em Homeopatia 

Semiologia Homeopática 

Trabalho de Conclusão 

TOTAL GERAL DE HORAS/CRÉDITOS                                        620h 

 

 

 


