COMISSÃO NACIONAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA
Programa de RESIDÊNCIA MÉDICA DE HOMEOPATIA
Nome do Programa – HOMEOPATIA

INTRODUÇÃO:

A Residência Médica constitui modalidade de ensino de pós-graduação destinada a
médicos, sob a forma de Curso de Especialização, sendo caracterizada por
treinamento em serviço, sob a responsabilidade de Instituições de Saúde
credenciadas pela Comissão Nacional de Residência Médica, universitárias ou não,
sob a orientação de profissionais médicos de elevada qualificação ética e
profissional.
Os programas de Residência Médica credenciados conferirão títulos de especialistas
em favor dos médicos residentes neles habilitados, que constituirão comprovante
hábil para fins legais junto ao sistema federal de ensino e ao Conselho Federal de
Medicina, de acordo com a Lei nº. 6.932, de 07 de julho de 1981, Artigos 1º e 6º.

A – ESTRUTURA GERAL DO CURSO DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM
HOMEOPATIA:
Propiciar curso de especialização, com treinamento em serviço sob
responsabilidade institucional de saúde, credenciada pela comissão nacional de
residência médica, sob orientação de profissionais médicos de elevada
qualificação ética e profissional, aplicada por no mínimo dois anos, com carga
horária total de atividades de 5.760 (cinco mil, setecentos e sessenta horas)
relativas ao período mínimo estabelecido.

R1: carga horária total para R1: = 2880 horas/ano.
A) treinamento em serviço, sob a responsabilidade da Instituição de
ensino credenciadas pela Comissão Nacional de Residência Médica:
aproximadamente 80% do total da carga horária.
B) Atividades em pesquisas em HOMEOPATIA: aproximadamente 5%
das atividades totais.

C) CURSO TEÓRICO, com ênfase nos princípios fundamentais da
homeopatia e sua aplicabilidade prática, buscando conhecer
especificamente os seguintes conceitos e práticas: conhecer a
filosofia homeopática; aplicar a semiologia homeopática, nos critérios
próprios de sua anamnese e semiologia; ter noções de metodologia
de investigação científica e pesquisa em homeopatia, especificamente

nos seus aspectos diversos da patogenesia, clínica e farmacológica;
ter noções dos conceitos de Saúde Coletiva e SUS; conhecer os
medicamentos homeopáticos, conforme conteúdo programáticoteórico descrito abaixo: aproximadamente 5% das atividades totais.
D) Sessões clínicas do Serviço de Homeopatia: apresentação de casos
clínicos e atualizações clínico-homeopáticas: aproximadamente 8%
das atividades totais.
E) Outras atividades teóricas: aproximadamente 2% das atividades
totais.

– Conteúdo programático-teórico para R1 –
Contextualização da homeopatia na evolução do pensamento
médico.
Hahnemann: vida e obra
Homeopatia após Hahnemann
A similitude. Princípios e pilares da homeopatia
Doença: conceito, caracterização e classificação.
As doenças crônicas. Concepção miasmática. Diáteses.
Cura: movimento, níveis e obstáculos.
Sintomas: conceito, classificação e totalidade.
Anamnese homeopática.
Constituição e temperamento.
Repertórios: conhecimento e manejo do repertório em papel.
Seleção do medicamento homeopático e primeira prescrição.
Segunda prescrição e prognóstico clínico dinâmico.
Estudo de medicamentos: origem, composição, sintomas
patogenéticos, toxicológicos e clínicos – 1ª parte.
Formas farmacêuticas. Receituário homeopático.
Conceitos básicos sobre saúde coletiva e SUS.
Pesquisa em homeopatia
Discussão de casos clínicos em sessões, no mínimo semanais,
com as presenças de R2, preceptores e supervisores.
Experimentação patogenética, como experimentador – opcional.
Introdução à farmacotécnica homeopática (desloquei do 2º ano
para cá, por achar mais adequado e essencial)

R2: carga horária total para R2: = 2880 horas/ano.

A) treinamento em serviço, sob a responsabilidade da Instituição de
ensino credenciadas pela Comissão Nacional de Residência Médica:
aproximadamente 82% do total da carga horária.
B) Atividades em pesquisas em HOMEOPATIA: aproximadamente 5% do total
das atividades totais.
C) CURSO TEÓRICO, com ênfase nos princípios fundamentais da homeopatia
e sua aplicabilidade prática, buscando conhecer especificamente os
seguintes conceitos e práticas: conhecer a filosofia homeopática; aplicar a
semiologia homeopática, nos critérios próprios de sua anamnese e
semiologia; ter noções de metodologia de investigação científica e pesquisa
em homeopatia, especificamente nos seus aspectos diversos da
patogenesia, clínica e farmacológica; ter noções dos conceitos de Saúde
Coletiva e SUS, conhecer os medicamentos homeopáticos, conforme
conteúdo programático-teórico descrito abaixo: aproximadamente 5% das
atividades totais.

D) Sessões clínicas do Serviço de Homeopatia: apresentação de casos clínicos
e atualizações clínico-homeopáticas: aproximadamente 8% das atividades
totais.

– Conteúdo programático-teórico para

R2 –

Correntes terapêuticas.
Estudo de medicamentos: origem, composição, sintomas patogenéticos,
toxicológicos e clínicos. 2ª parte
Clínica e Terapêutica homeopática nas diversas situações clínicas.
Repertorização
Discussão de casos clínicos com as presenças de R1, preceptores e
supervisores, no mínimo uma vez por semana.
Aprofundamento da filosofia homeopática.
Pesquisa em homeopatia
Treinamento da observação de casos clínicos em ambulatórios e
enfermarias, durante todo o período.
Seguimento de casos clínicos em ambulatórios e enfermarias, durante todo
o período.
Atendimento de casos clínicos em ambulatórios e enfermarias, durante
todo o período.
Discussão de casos clínicos com as presenças de R1, preceptores e
supervisores, no mínimo uma vez por semana. – é atividade teóricoprática, deslocaria para atividade teórica
Acompanhamento das atividades práticas do R1, dispondo-lhe o primeiro
suporte.
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