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Farmácia Clínica e Estética

PALESTRA: Saúde Ortomolecular na Prática Clínica Farmacêutica.
Vamos entender como a ortomolecular enxerga a saúde, as diferenças que apresenta em relação a
alopatia e como pode complementar os tratamentos; Entender como prevenir e tratar as todas as doenças
crônicas utilizando o estudo das causas bioquímicas das doenças prescrevendo nutracêuticos e
fitoterápicos e compreender porque abraçar a ótica ortomolecular é o futuro da carreira na farmácia
clínica, mostrando que através dela podemos resolver problemas que outros profissionais não abordam,
nos tornando profissionais de extremo valor.
PALESTRANTE: Farmª. Vanessa Anghinoni
Farmacêutica, com Especialização em Farmácia Hospitalar e Clínica pelo InCor - Instituto do
Coração dos Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo/SP (2004).
Especialização em Farmacologia Clínica pela Faculdade Oswaldo Cruz (2006) – SP. Especialização
em Análises Clínicas e Toxicológicas pela Faculdade Assis Gurgacz de Cascavel - PR (2009).
Mestrado em Farmacologia do Sistema Nervoso Central e Cardiovascular pela Universidade Federal
de Santa Catarina (2011). Possui curso de Medicina Ortomolecular no Centro de Medicina Integrada
Artur Lemos (2015). Finalizando pós-graduação em Nutrição Ortomolecular e Nutracêutica Clínica
no IPUPO em Campinas (2018). Foi Farmacêutica do InCor de 2004 a 2007 e Professora da UNISEP
– União de Ensino do Sudoeste do Paraná de 2007 a 2015, professora na UNIPAR – Universidade
Paranaense de 2014 a 2019. Foi coordenadora do curso de Pós-Graduação em Farmácia Clínica
com ênfase em Prescrição Farmacêutica da UNIPAR – Francisco Beltrão em 2016. Atualmente é
farmacêutica responsável pelo Componente Especializado de Assistência Farmacêutica - Farmácia
Municipal da Cango - Prefeitura de Francisco Beltrão, professora da Universidade do Oeste do
Paraná (UNIOESTE) – Francisco Beltrão/PR. Atende em consultório particular na área de
Ortomolecular desde 2017. É produtora de cursos de aperfeiçoamento na área de Ortomolecular.

PALESTRA: Cosmetoterapia – Substâncias e Protocolos Inovadores no Cuidado Com A Pele
Apresentar aos farmacêuticos substâncias e protocolos inovadores no cuidado com a pele utilizando
cosméticos e dermocosméticos, incentivando o uso dos mesmos como uma ferramenta para otimizar os
resultados, principalmente no que tange aos resultados de estética básica e avançada; Apresentar
aspectos técnicos da cosmetologia e cosmetoterapia racional e incentivar a prescrição de
dermocosméticos e afins pelos farmacêuticos como uma ferramenta de valorização profissional.

PALESTRANTE: Farmª Ana Paula Alves André
Farmacêutica Bioquímica – UFMG 2001
Mestre em Ciências Farmacêuticas – UFOP 2013
Especialista em Farmácia Clínica
Especialista em Farmácia Estética e Saúde Estética e Cosmética
Consultora Cientifica da SOBRAFE
Coordenadora da Comissão de Farmácia Estética do CRFMG - 2020
7 anos de experiência como docente universitária em cursos da área da saúde.
Professora de pós-graduação em Farmácia Clínica & Serviços Farmacêuticos, Farmácia Estética
e Cosmética e de cursos livres na mesma área.
Atuando em consultório farmacêutico independente próprio nas áreas de Farmácia Clínica e
Estética Facial, Corporal e Capilar.

O EVENTO
Data
23/01/2020

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 23 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

