SEMANA DO FARMACÊUTICO |

Práticas Integrativas e Complementares e Farmácia Clínica

PALESTRA: Práticas Integrativas e Complementares no Contexto da Farmácia Clínica.
Abordaremos as principais PIC’s como: Floralterapia, Homeopatia e Medicina Tradicional Chinesa,
discutindo sua aplicação e benefícios na prática clínica.
PALESTRANTE: Farm. Marcelo Crespo
Farmacêutico homeopata, bioquímico e terapeuta holístico, graduado pela UFJF, Licenciado em Ciências
Farmacêuticas, pela Universidade do Porto, Portugal, 1993. Especialista em farmácia de oficina e
farmácia hospitalar, pela Universidade do Porto e Especialista em Manipulação Magistral Alopática, pela
ANFARMAG, 2000. Entre 1994 e 2003, foi professor dos Cursos de Farmácia da Faculdade de Farmácia e
Bioquímica, da UFJF. É pesquisador e desenvolvedor do sistema terapêutico Florais da Mata Atlântica,
desde 1996. Diretor-Executivo e Fundador do IBEFLOR – Instituto Brasileiro de Essências Florais. Fundador
da empresa inglesa Dr. Bach Flower Remedies Ltd., em 2013, em Londres, Reino Unido. Experiência de 28
anos de atendimento clínico com prescrição e preparo de florais, fitoterápicos e homeopatia. Professor do
Instituto Racine, apresentando cursos de implementação de sistemas de garantia de qualidade. É autor
dos livros Formularium — Compêndio de Fórmulas Magistrais (Pharmabooks, 2002); Florais da Mata
Atlântica — Essências florais de espécies nativas da Mata Atlântica brasileira (Instituto Racine - RCN
Editora, 2010); Flores del Bosque Atlántico (Mundo Nuevo, 2010) e Preparo de Florais em Consultório
(MSC, 2019). Vice-Presidente da ONG Pantharpia. Participação ativa no processo de regulamentação das
essências florais no Brasil, junto à ANVISA, em 2018 e 2019. Ministra cursos, palestras, workshops e
conferências no Brasil e no exterior, divulgando os benefícios da terapia floral.

PALESTRA: Análise de Bioimpedância e Avaliação do Risco Cardiovascular
Apresentar os fatores físicos e bioquímicos relacionados à síndrome metabólica e funcionamento da balança
de bioimpedância. Discutir os critérios para avaliação do risco cardiovascular com base nos dados obtidos
da análise de bioimpedância e desenvolver o raciocínio clínico com base na discussão de casos e resolução
de problemas.
PALESTRANTE: Farmª Cristiane Aparecida Coelho
Farmacêutica, formada em Biotecnologia e Farmácia Bioquímica. Possui Pós-Graduação nas áreas de
Análises Clínicas, Farmácia Clínica direcionada à Prescrição Farmacêutica e Saúde Estética e Especialização
em Farmacoach e Terapias Alternativas (iridologia, auriculoacupuntura, hipnose clínica, ortomolecular).
Atualmente, é proprietária de drogaria e atua em consultório dentro da mesma e possui um consultório
independente além de trabalhar na docência de cursos técnicos e superiores.

O EVENTO

Data
22/01/2020

Horário
18h às 21h

Duração
3 horas

Vagas
220

Cidade: Belo Horizonte | Local: Faculdade Newton Paiva
Endereço: Av. Silva Lobo, 1730, Bairro Grajaú, Belo Horizonte – MG

PÚBLICO ALVO
Profissionais farmacêuticos e estudantes de farmácia de Minas Gerais.

INSCRIÇÕES
De 10 a 22 de janeiro exclusivamente pela área do farmacêutico/estudante no site do CRF/MG.
Para informações e inscrição CLIQUE AQUI

AÇÃO SOLIDÁRIA
Em todas as capacitações do CRF/MG buscamos beneficiar diferentes entidades que precisam da nossa
contribuição.
Para o evento estaremos recolhendo 1 lata de leite em pó.
Farmacêutico: sua solidariedade é também uma forma de cuidado!

IMPORTANTE
O certificado digital estará disponível na sua área de acesso restrito em até 30 dias após o encerramento do evento.
É imprescindível assinar a lista de presença.
Evite seu bloqueio. Caso não possa comparecer cancele sua participação com antecedência.
Dúvidas para: capacitacao@crfmg.org.br

