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PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: Bacharelado em Medicina Veterinária  

DISCIPLINA: Fundamentos da Homeopatia 
CÓDIGO DA DISCIPLINA: A 

DEFINIR 

PRÉ-REQUISITO: Não há 

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [  ]   Optativa [ X ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE: 9º Período 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA: 30h PRÁTICA: 10h EaD
1
: - 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 a/s 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 40h 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: Sheila Nogueira Ribeiro Knupp 

 

EMENTA 

Compreensão do desenvolvimento histórico que fundamentou a homeopatia e proporcionou o estabelecimento 

de seus conceitos básicos. Estudo da farmacotécnica e dos medicamentos nos diferentes casos clínicos e espécies 

animais. 

OBJETIVOS 

Geral  

Obtenção do conhecimento princípios e usos da homeopatia na Medicina Veterinária.  

Específicos  

• Conceituar a homeopatia com ênfase a Lei dos Semelhantes;  

• Entender a relação entre saúde, doente e doença;  

• Conhecer medicamento homeopático e sua produção;  

• Estudar uso prático da homeopatia em casos clínicos;  

• Conhecer as diferenças entre diversas terapias complementares  

• Motivar-se na continuidade da aprendizagem da matéria correlata ao longo da preparação profissional.  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1 História  
1.1. Hahnemann.;  

1.2. Organon.  

1.3. Homeopatia no Brasil  

EaD
1
 [ ] 

Presencial [X] 

2 Princípios fundamentadores da homeopatia 

2.1. A Experimentação em homens sãos. 

2.2. Lei dos Semelhantes 

2.3. Leis de Hering, Supressão E Exoneração 

2.4. Similar x Similimum 

2.5. Unicismo e Pluralismo.  

2.6. Efeito primário e secundário.  

2.7. Enfermidades agudas e crônicas 

EaD
1
 [ ] 

Presencial [X] 

3 Teoria Saúde e Doença 

3.1. A Energia Vital 

3.2. Agravação homeopática 

3.3. Prognósticos 

EaD [ ] 

Presencial [X] 

                                                             
1
Para a oferta de disciplinas na modalidade à distância, integral ou parcial, desde que não ultrapasse 20% (vinte 

por cento) da carga horária total do curso, observar o cumprimento da Portaria MEC nº 1.134, de 10 de outubro 

de 2016.  
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4 Medicamentos homeopáticos, produção e usos 

4.1. Farmácia Homeopática; Fontes, 

4.2. Preparo., Doses e Potências 

EaD [ ] 

Presencial [X] 

5 A Consulta Homeopática 

5.1. A Matéria Médica 

5.2. Diagnóstico 

5.3. Hierarquização 

5.4. Repertório Homeopático 

EaD [ ] 

Presencial [X] 

6 Miasmas 

6.1. Psora 

6.2. Sicose 

6.3. Sífilis 

EaD [ ] 

Presencial [X] 

7 Homeopatia e Pesquisas 

7.1. Apresentar as diversas possibilidades de utilização da homeopatia no meio médico 

veterinário  

7.2. Relatar artigos científicos recentes, ou de grande impacto científico,  relacionados à 

homeopatia em caninos, felinos, animais de produção e equídeos 

EaD [ ] 

Presencial [X] 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

❑ Aulas teóricas expositivas com estudos de casos e situações problema, resolução de exercícios, 
grupos de discussão. 

❑ Aplicação de estudo dirigido referentes as aulas ministradas para aperfeiçoamento do conteúdo 
com estudo dialogado e em grupo. 

❑ Estímulo a pesquisar arquivos de textos de apoio relacionados, necessários ao enriquecimento do 
aprendizado. 

❑ Aulas práticas relacionadas ás unidades do programa utilizando animais domésticos, animais da 
produção e animais selvagens. 

RECURSOS DIDÁTICOS 

[  X  ] Quadro 

[  X  ] Projetor 

[  X  ]Vídeos/DVDs 

[  X  ]Periódicos/Livros/Revistas/Links 

[  X  ]Equipamento de Som 

[    ]Laboratório 

[    ] Softwares
2
:  

[  X  ]Outros
3
: calculadora, trena. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação do (a) discente seguirá o disposto no Capítulo V (Da avaliação do desempenho acadêmico) 

do REGIMENTO DIDÁTICO DOS CURSOS SUPERIORES PRESENCIAIS E A DISTÂNCIA DO IFPB, 

Resolução ad referendum nº 31, de 21 de novembro de 2016, sendo avaliações de aprendizagem aplicadas 

individualmente, ao final de aproximadamente 27 horas aula de conteúdo. 

Durante o decorrer da disciplina, o(a) discente poderá ainda ser avaliado por meio seminários e grupos 

de discussão, que equivalerão a um percentual pré-definido do valor total da avaliação de aprendizagem. As 

notas serão expressas em escala de 0 a 100, considerando-se aprovado na disciplina o(a) discente que obtiver 

média semestral igual ou superior a 70, com frequência igual ou superior a 75%. 

Terá direito a avaliação final o(a) discente que obtiver média semestral igual ou superior a 40 e inferior 

a 70, com frequência igual ou superior a 75%, considerando-se aprovado aquele(a) que obtiver média final maior 

                                                             
2 

 Especificar 
3 

 Ambientes correlatos às avaliações clínicas de pequenos animais do hospital veterinário Adílio Santos Azevedo do 

IFPB/Sousa 
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ou igual a 50. Demais determinações seguirão as diretrizes estabelecidas no REGIMENTO DIDÁTICO DOS 

CURSOS SUPERIORES PRESENCIAIS E A DISTÂNCIA DO IFPB (2016), disponível em: 

<http://www.ifpb.edu.br/orgaoscolegiados/consuper/resolucoes/2016/ad-referendum/resolucao-no-31>. 

A avaliação do processo de ensino e aprendizagem está sujeita a modificações no decorrer da disciplina, 

de forma a adequar-se às particularidades da turma. 

 Avaliações escritas; 

 Trabalhos individuais e/ou em grupo; 

 Apresentação de seminários 

 

BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia básica:  

TIEFENTHALER, ALOIS. Homeopatia para animais domésticos e de Produção .São Paulo :Andrei, 1999. 

ROSENBAUM. P.; Fundamentos de Homeopatia/ Para estudantes de Medicina e de Ciéncias da Saúde. Ed. 

Roca, 2002. 

BENEZ, S. M.; BOERICKE.; CAIRO .; JACOBS .; MACLEOD .; SCHROYENS.; TIEFENTHALER .; 

VIJNOVSKY.; WOLFF. Manual de HOMEOPATIA VETERINÁRIA. Indicações Clínicas e Patológicas – 

Teoria e Prática. Ed. Robe, p.109 a 118, 2002. 

Bibliografia complementar:  

ADAMS H. RICHARD Farmacologia e Terapêutica em Veterinária - 8ª. Ed. Rio de Janeiro : Guanabara 

Koogan, 2003. 

RANG, H. P. et al. Farmacologia. 7. ed.Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

Revista médica de homeopatia, disponível em: <http://www.sciencedirect.com/science/journal>. 

Homeophaty, disponível em: <http://www.sciencedirect.com/science/journal14754916>. 

História da homeopatia,em : < http://www.ihb.org.br/dpub/producaohistoriadahomeopatia> 

OBSERVAÇÕES 

Para a adequada execução das atividades da referida disciplina, bem como garantia dos princípios de ética e 

moral sociais, recomenda-se as seguintes condutas: 

 Cumprimento dos horários por parte dos (a) discentes em relação à entrada em sala de aula, com tolerância 

máxima de 10 minutos após a entrada do docente na classe; 

 Uso de vestimentas adequadas ao cotidiano educacional, e condizente com o futuro profissional da medicina 

veterinária e quando em aulas práticas, deverão utilizar calça comprida, blusa e sapato fechado, todos brancos, 

além do jaleco branco; 

 Cada aluno será responsável por levar às aulas práticas de fundamentos da homeopatia componentes mínimos 

necessários para a realização de uma avaliação clínica do paciente, que sejam de uso pessoal, ou seja: 

estetoscópio adequado para as espécies, termômetro, luvas descartáveis, caneta, calculadora, trena, folha de 

papel, relógio analógico; 

 É proibido o uso de aparelho celular ou smartphone bem como notebooks no momento do curso da aula, 

excluindo-se as ocasiões de uso para fins educacionais sob a liberação e tutoria do docente; 

 É proibida a gravação de áudio ou vídeo do docente em atividade de ensino, bem como a sua divulgação em 

qualquer tipo de rede social. 


