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A homeopatia existe como ciência terapêutica há mais de 200 anos e tem como origem as
palavras gregas homoios (semelhante) e pathos (doença), portanto semelhante à doença.
Fundamenta-se pela lei natural de cura Similia Similibus Curentur ou “o semelhante se cura
pelo semelhante”.
Seguindo esse princípio, a homeopatia é uma forma de tratamento compilada pelo médico
alemão Samuel Hahnemann e que teve seu início em 1796. Ela funciona por meio de
substâncias medicamentosas ultradiluídas, de acordo com a farmacopeia brasileira.
O método terapêutico consiste em prescrever a um doente, sob uma forma diluída e em
pequeníssimas doses, uma substância que, em doses elevadas, é capaz de produzir num

indivíduo sadio sinais e sintomas semelhantes aos da doença que se pretende combater. Ela
serve como prática integrativa e complementar à saúde dentro do tratamento odontológico.
A Homeopatia é uma nova especialidade odontológica, já reconhecida por outras áreas
biomédicas – medicina, farmácia e medicina veterinária – e foi reconhecida recentemente
pelo Conselho Federal de Odontologia (CFO).
A Resolução 160, de 02/10/2015, do CFO, esclarece em seu Art. 3º: ”A Homeopatia em
Odontologia, nos seus aspectos abrangentes e humanitários, é a especialidade que tem por
objetivo a prevenção, o diagnóstico, o prognóstico e o tratamento das doenças próprias da
boca e suas estruturas anexas, bem como das manifestações bucais e doenças sistêmicas,
assim como o diagnóstico e a prevenção de doenças sistêmicas que possam, eventualmente,
interferir no tratamento odontológico e também no controle dos problemas bucais e na
melhoria da qualidade de vida dos pacientes, atuando de forma integrativa e complementar
às demais especialidades e agindo dentro de uma estrutura transdisciplinar com outros
profissionais da saúde e de áreas correlatas, utilizando-se de medicamentos homeopáticos
para abraçar seus objetivos”.
A atuação do método homeopático junto aos procedimentos odontológicos técnicooperatórios convencionais permite agregar maior beneficio à saúde oral e geral por meio de
intervenções menos invasivas, com resultados eficazes e duradouros.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, a Homeopatia é o segundo sistema de saúde mais
utilizado no mundo. Largamente aplicada em diversos países, estima-se que, nos Estados
Unidos, mais de 2,5 milhões de indivíduos façam uso de medicamentos homeopáticos; na
França e na Alemanha, cerca de 30% dos médicos aplicam na clínica diária.
A possibilidade de aplicação da homeopatia como prática integrativa e complementar à
saúde bucal é uma oportunidade e, como instituição que é referência em cursos de
excelência na Odontologia, a FFO criou um curso para fortalecer a divulgação dos
conhecimentos desta especialidade.
O curso de Homeopatia em Odontologia oferece ao cirurgião-dentista os princípios básicos
do tratamento, desde a determinação diagnóstica até o preparo e a aplicação do
medicamento homeopático. O curso também é voltado a acadêmicos de Odontologia.

Seu objetivo é apresentar a aplicação e a abordagem da homeopatia na Odontologia e sua
importância na qualidade de vida e bem-estar dos pacientes, como terapia complementar,
dotando o cirurgião-dentista de conhecimentos para utilização criteriosa, ética e científica
dos conceitos e da terapêutica homeopática no exercício de sua profissão. Integrando,
assim, os conhecimentos da Odontologia e da homeopatia.
O conteúdo abrange, ainda, o histórico da homeopatia, suas diferentes escolas e os
princípios básicos do tratamento, do diagnostico à prescrição, criando as bases para a
compreensão das manifestações de doença do indivíduo e das diferenças entre as terapias
alternativas (fitoterapia, antroposofia e florais de Bach).
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