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Integral    
   

NOME E CÓDIGO DA DISCIPLINA/MÓDULO: 

 
Farmácia Homeopática (reoferecimento) 

6022019 

 
TIPOS DE ATIVIDADE DIDÁTICA E A RESPECTIVA CARGA HORÁRIA TOTAL 

DE CADA DOCENTE 

NOME E Nº USP DO DOCENTE 
 

Teórica não presencial Teórico-prática 
não presencial 

Outra(s)** 

Profa Marilisa Guimarães Lara 45 hora(s) 4 hora(s) ______hora(s) 

 

Data Objetivo da Aula Conteúdos 
Turm

a 
Professor 

Ministrante 
Atividade Didática* 

CH 
(h) 

28/04 

Apresentação da disciplina e da 
terapia homeopática. 

Conhecer o surgimento e evolução 
da homeopatia través de aspectos 
históricos. 

Introdução à homeopatia. Aspectos legais 
relacionados à farmácia homeopática e 
história da homeopatia. 

Toda 
Profa 
Marilisa Lara 

Aula Teórica Síncrona- via google 
meet 
 

2 

29/04 

Conhecer os fundamentos da 
homeopatia e seus aspectos 
filosóficos e conceituais. Capacitar 
o aluno a entender a terapêutica 
homeopática como terapia 
integrativa e complementar e seu 
papel no cuidado à saúde.  

Princípios da Homeopatia 

Conceitos gerais em terapêutica homeopática. 
Individualização. Matéria Médica. Categorias 
de medicamentos homeopáticos: policrestos, 
semi-policrestos e medicamentos menores 

Toda 
Profa 
Marilisa Lara 

Conteúdo Teórico (comunicação 
assíncrona) : vídeos, textos e 

estudos dirigidos disponibilizados 
na plataforma moodle. 

2 
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05/05 

Conhecer os fundamentos da 
homeopatia e seus aspectos 
filosóficos e conceituais. Capacitar 
o aluno a entender a terapêutica 
homeopática como terapia 
integrativa e complementar e seu 
papel no cuidado à saúde.  

Princípios da Homeopatia 

Conceitos gerais em terapêutica homeopática. 
Individualização. Matéria Médica. Categorias 
de medicamentos homeopáticos: policrestos, 
semi-policrestos e medicamentos menores 

Toda 
Profa 
Marilisa Lara 

Aula Teórica síncrona - via google 

meet sobre o conteúdo online 
disponibilizado na plataforma 
moodle. 

2 

06/05 

Capacitar o aluno a preparar 
tintura-mãe de acordo com método 
preconizado na Farmacopeia 
Homeopática Brasileira assim como 
compreender o medicamento 
homeopático considerando sua 
natureza e aplicação dentro da 
terapêutica homeopática. 

Forma básica 
Origem do medicamento homeopático. 
Nomenclatura, sinonímia e simbolismo. 
 
 
Forma básica: preparação de tintura-mãe 
 
 

Toda 
Profa 
Marilisa Lara 

Conteúdo Teórico (comunicação 
assíncrona) : vídeos, textos e 

estudos dirigidos disponibilizados 
na plataforma moodle. 
 
 
Atividade teórico prática 

 
 
 

2 
 
 
 
 
 
2 
 
 

12/05 

Capacitar o aluno a preparar 
tintura-mãe de acordo com método 
preconizado na Farmacopeia 
Homeopática Brasileira assim como 
compreender o medicamento 
homeopático considerando sua 
natureza e aplicação dentro da 
terapêutica homeopática. 

Forma básica 
Origem do medicamento homeopático. 
Nomenclatura, sinonímia e simbolismo. 

Toda 
Profa 
Marilisa Lara 

Aula Teórica síncrona - via google 

meet sobre o conteúdo online 
disponibilizado na plataforma 
moodle. 

2 

13/05 

Capacitar o aluno a preparar e 
dispensar o medicamento 
homeopático de acordo com 
métodos preconizados na 
Farmacopeia Homeopática 
Brasileira. Discutir aspectos 
técnicos sobre preparação e 
dispensação de medicamentos 
homeopáticos. 

Medicamento homeopático e dinamização.  

Métodos de obtenção do medicamento 
homeopático: método hahnemaniano, escalas 
centesimal e decimal. 

Gotas e glóbulos 

Toda 
Profa 
Marilisa Lara 

Conteúdo Teórico (comunicação 
assíncrona) : vídeos, textos e 

estudos dirigidos disponibilizados 
na plataforma moodle. 

2 
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19/05 

Capacitar o aluno a preparar e 
dispensar o medicamento 
homeopático de acordo com 
métodos preconizados na 
Farmacopeia Homeopática 
Brasileira. Discutir aspectos 
técnicos sobre preparação e 
dispensação de medicamentos 
homeopáticos. 

Medicamento homeopático e dinamização. 

Métodos de obtenção do medicamento 
homeopático: método hahnemaniano, escalas 
centesimal e decimal. 

Gotas e glóbulos. 

Toda 
Profa 
Marilisa Lara 

Aula Teórica síncrona - via google 
meet sobre o conteúdo online 

disponibilizado na plataforma 
moodle.. 

2 

20/05 

Capacitar o aluno a preparar e 
dispensar o medicamento 
homeopático de acordo com 
métodos preconizados na 
Farmacopeia Homeopática 
Brasileira e em diferentes formas 
farmacêuticas. Discutir aspectos 
técnicos sobre preparação e 
dispensação de formas derivadas.  

Formas farmacêuticas derivadas de uso 
interno. 

Métodos de obtenção do medicamento 
homeopático: método de Korsakoff e fluxo 
contínuo. 

Toda 
Profa 
Marilisa Lara 

Conteúdo Teórico (comunicação 
assíncrona) : vídeos, textos e 

estudos dirigidos disponibilizados 
na plataforma moodle. 

2 

26/05 

Capacitar o aluno a preparar e 
dispensar o medicamento 
homeopático de acordo com 
métodos preconizados na 
Farmacopeia Homeopática 
Brasileira e em diferentes formas 
farmacêuticas. Discutir aspectos 
técnicos sobre preparação e 
dispensação de formas derivadas.  

Formas farmacêuticas derivadas de uso 
interno 

Métodos de obtenção do medicamento 
homeopático: método de Korsakoff e fluxo 
contínuo. 

Toda 
Profa 
Marilisa Lara 

Aula Teórica síncrona - via google 
meet sobre o conteúdo online 
disponibilizado na plataforma 
moodle. 

2 
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27/05 

Capacitar o aluno a preparar e 
dispensar o medicamento 
homeopático de acordo com 
métodos preconizados na 
Farmacopeia Homeopática 
Brasileira e em diferentes formas 
farmacêuticas. Discutir aspectos 
técnicos sobre preparação e 
dispensação de formas derivadas. 
Conhecer os fundamentos da 
homeopatia e seus aspectos 
filosóficos e conceituais. 
 

Métodos de obtenção do medicamento 
homeopático: Cinquenta milesimal. 
 

Princípio vital 
 

Teorias sobre o modo de ação do 
medicamento homeopático 

 

Toda 
Profa 
Marilisa Lara 

Conteúdo Teórico (comunicação 
assíncrona) : vídeos, textos e 

estudos dirigidos disponibilizados 
na plataforma moodle. 

3 

02/06 

Capacitar o aluno a preparar e 
dispensar o medicamento 
homeopático de acordo com 
métodos preconizados na 
Farmacopeia Homeopática 
Brasileira e em diferentes formas 
farmacêuticas. Discutir aspectos 
técnicos sobre preparação e 
dispensação de formas derivadas. 
Conhecer os fundamentos da 
homeopatia e seus aspectos 
filosóficos e conceituais. 
 

Métodos de obtenção do medicamento 
homeopático: Cinquenta milesimal. 
 

Princípio vital 
 

Teorias sobre o modo de ação do 
medicamento homeopático 

 

Toda 
Profa 
Marilisa Lara 

Aula Teórica síncrona - via google 
meet sobre o conteúdo online 

disponibilizado na plataforma 
moodle. 

3 

03/06 

Conhecer os fundamentos da 
homeopatia e seus aspectos 
filosóficos e conceituais. Capacitar 
o aluno a entender a terapêutica 
homeopática como terapia 
integrativa e complementar e seu 
papel no cuidado à saúde.  

Unicismo, pluralismo, complexismo. 

Doses e complexos. 

Homeopatia e epidemias 

Toda 
Profa 
Marilisa Lara 

Conteúdo Teórico (comunicação 
assíncrona) : vídeos, textos e 

estudos dirigidos disponibilizados 
na plataforma moodle. 

2 
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09/06 

Conhecer os fundamentos da 
homeopatia e seus aspectos 
filosóficos e conceituais. Capacitar 
o aluno a entender a terapêutica 
homeopática como terapia 
integrativa e complementar e seu 
papel no cuidado à saúde.  

Unicismo, pluralismo, complexismo. 

Doses e complexos. 

Homeopatia e epidemias 

Toda 
Profa 
Marilisa Lara 

Aula Teórica síncrona - via google 
meet sobre o conteúdo online 

disponibilizado na plataforma 
moodle. 

2 

10/06 

Conhecer os fundamentos da 
isopatia e seus aspectos filosóficos 
e conceituais. Capacitar o aluno a 
entender a terapêutica homeopática 
como terapia integrativa e 
complementar e seu papel no 
cuidado à saúde. Capacitar o aluno 
a de compreender o medicamento 
homeopático considerando sua 
natureza e aplicação dentro da 
terapêutica homeopática. 

Bioterápicos e Isoterápicos 

Formas farmacêuticas derivadas de uso 
externo. 

 

Preparação de isoterápico de cigarro 

 

Toda 
Profa 
Marilisa Lara 

Conteúdo Teórico (comunicação 
assíncrona) : vídeos, textos e 

estudos dirigidos disponibilizados 
na plataforma moodle. 
 
 
 
 
Atividade teórico-prática 

 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 

16/06 

Conhecer os fundamentos da 
isopatia e seus aspectos filosóficos 
e conceituais. Capacitar o aluno a 
entender a terapêutica homeopática 
como terapia integrativa e 
complementar e seu papel no 
cuidado à saúde. Capacitar o aluno 
a de compreender o medicamento 
homeopático considerando sua 
natureza e aplicação dentro da 
terapêutica homeopática. 

Bioterápicos e Isoterápicos 

 

Formas farmacêuticas derivadas de uso 
externo. 

 

 

 

 

 

Toda 
Profa 
Marilisa Lara 

Aula Teórica síncrona - via google 
meet sobre o conteúdo online 
disponibilizado na plataforma 
moodle. 

2 
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17/06 

Conhecer os fundamentos da 
homeopatia e seus aspectos 
filosóficos e conceituais. Capacitar 
o aluno a entender a terapêutica 
homeopática como terapia 
integrativa e complementar e seu 
papel no cuidado à saúde.  

Diáteses homeopáticas 

Pesquisa em Homeopatia 

Toda 
Profa 
Marilisa Lara 

Conteúdo Teórico (comunicação 
assíncrona) : vídeos, textos e 

estudos dirigidos disponibilizados 
na plataforma moodle. 

2 

23/06 

Conhecer os fundamentos da 
homeopatia e seus aspectos 
filosóficos e conceituais. Capacitar 
o aluno a entender a terapêutica 
homeopática como terapia 
integrativa e complementar e seu 
papel no cuidado à saúde.  

Diáteses homeopáticas 

Pesquisa em Homeopatia 

Toda 
Profa 
Marilisa Lara 

Aula Teórica síncrona - via google 
meet sobre o conteúdo online 

disponibilizado na plataforma 
moodle. 

2 

 
 

Discutir aspectos relacionados à 
qualidade em farmácia 
homeopática desenvolvendo 
conceitos que envolvam práticas de 
manipulação de acordo com 
princípios de qualidade. 

Discutir a aplicação da homeopatia 
em várias áreas de atuação. 

 

 

Controle de qualidade em farmácia 
homeopática 

GMP em Farmácia Homeopática 

Aplicações da Homeopatia 

Toda 
Profa 
Marilisa Lara 

Conteúdo Teórico (comunicação 
assíncrona) : vídeos, textos e 

estudos dirigidos disponibilizados 
na plataforma moodle. 

2 
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30/06 

Discutir aspectos relacionados à 
qualidade em farmácia 
homeopática desenvolvendo 
conceitos que envolvam práticas de 
manipulação de acordo com 
princípios de qualidade. 

Discutir a aplicação da homeopatia 
em várias áreas de atuação. 

 

 

Controle de qualidade em farmácia 
homeopática 

GMP em Farmácia Homeopática 

Aplicações da Homeopatia 

Toda  
Profa 
Marilisa Lara 

Aula Teórica síncrona - via google 
meet sobre o conteúdo online 
disponibilizado na plataforma 
moodle. 

2 

01/07 Avaliação teorica Avaliação teórica Toda 
Profa 
Marilisa Lara 

Atividade assíncrona 5 

*Tipos de Atividades Disponível no Anexo I da Deliberação CG nº 23/2017. 

 

Ribeirão Preto, 22 de abril de 2021. 

 

 
 

Profa. Dra. Marilisa Guimarães Lara 
Responsável disciplina de Farmácia Homeopática 
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