CURSO – FARMÁCIA ESTÉTICA APLICADA
OBJETIVO
A regulamentação das atividades do farmacêuticas na saúde estética trouxe aos profissionais uma nova área de
atuação, ampliando as possibilidades de cuidado ao paciente e fomentando a necessidade de aprimoramento
profissional. Neste contexto, o CRF/MG traz aos farmacêuticos a proposta do curso de Farmácia Estética Aplicada,
ministrado por profissionais (farmacêuticos e médico) experientes e renomados na área, visando abordar de forma
dinâmica e aplicada, incluindo demonstrações práticas, abordando as técnicas de cuidado estético regulamentadas
pelas resoluções 573/2013 e 616/2015 do CFF, assim como explanar sobre as diretrizes éticas e legais para atuação do
farmacêutico na saúde estética.
PÚBLICO ALVO
Profissionais farmacêuticos, assim como acadêmicos de farmácia de acordo com a disponibilidade de vagas.
PRÉ-REQUISITO
Prioritariamente para profissionais farmacêuticos inscritos no CRF/MG e regulares com a instituição e estudantes de
farmácia cadastrados na área restrita do CRF/MG, de acordo com a disponibilidade de vagas.
EVENTO


Data: 04 e 11 de junho de 2016



Cidade: Belo Horizonte



Duração: 16 horas.



Horário: 8:00 às 17:00 horas



Local: Auditório do CRF/MG 2º Andar.



Endereço: Rua Urucuia, número 48, bairro Floresta, Belo Horizonte – MG.

PROGRAMAÇÃO
Dia 04/06/2016
Módulo I – Ética Aplicada à Estética Farmacêutica e Legislação Farmacêutica em Saúde Estética.
Módulo II - Anatomia Facial, Palmar e Plantar aplicada em Estética.
Dia 11/06/2016
Módulo III – Avaliação, definição de procedimentos e estratégias, acompanhamento e evolução estética.
Módulo IV – Técnicas e Procedimentos Aplicados em Estética: Cosmetoterapia; Iontoforese; Laserterapia; Luz intensa
pulsada; Peelings químicos e mecânicos; Radiofrequência estética; Sonoforese (Ultrassom estético); Toxina Botulínica;
Preenchimentos Dérmicos; Carboxiterapia; Intradermoterapia Agulhamento e Microagulhamento Estético; Criolipólise

INSTRUTORES
Farmacêutica e Biomédica Juliana Lopes Figueiredo – Graduada em Farmácia pela Universidade José do Rosário Vellano;
Graduada em Biomedicina pela Faculdade Presidente Antônio Carlos de Ipatinga; Especialista em Biomedicina Estética
pelo Centro de Ensino Superior de Valença, FAA, Brasil. Tem experiência na área de Farmácia, com ênfase em Análises
Clínicas e Toxicológicas e título de Dermaticista pelo Instituto IBECO (2012). Atualmente é Diretora Proprietária da FIX
Clínica da Pele. Possui vasta experiência em tratamento de problemas estéticos através de um trabalho multidisciplinar
com as especialidades de Dermatologia e Cirurgia Cardiovascular. Especialista nas técnicas de radiofrequência
capacitiva e resistiva, carboxiterapia, Cellutec, Pelling químicos e físicos, Dermapen, Dermaroller, Mesoterapia, ELITE,
Cavitação e Micropigmentação cutânea em sobrancelha, olhos e boca. Domina o uso dos aparelhos de Gás Carbônico
Fracionado, Luz Intensa Pulsátil - HARMONY e Light sheer.
Farmacêutica Danyella Moreira Domingues – Farmª Danyella Moreira Domingues - Assessora Técnica do Conselho
Regional de Farmácia de Minas Gerais – CRF/MG. Farmacêutica Industrial formada pela Universidade Federal de Alfenas
e Especialista em Garantia e Controle de Qualidade de Produtos Farmacêuticos. Atuação em indústrias farmacêuticas
coordenando áreas de Desenvolvimento Tecnológico e Controle de Qualidade. Docente em Gestão e Controle de
Qualidade; Farmacotécnica, Cosmetologia e Tecnologia Farmacêutica. Consultora em Gestão da Qualidade e
Desenvolvimento de novos produtos. Participação em comissões técnicas farmacêuticas, autora de projetos de
resolução, notas técnicas e manuais relacionados ao exercício da profissão farmacêutica.
Médico Dr. Mário Ney Rodrigues Breder – Graduado em Medicina Pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG);
Especialista em Dermatologia pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF); Mestre em ciências Biológicas (área de
Morfologia - Neuroanatomina) pela UNICAMP. Docente na Graduação e Pós Graduação da faculdade de medicina da
UFJF nas áreas de Anatomina, Neuroanatomia e Dermatologia.
Farmacêutica e Biomédica Márcia Lopes Abreu – Graduada em Farmácia pela Universidade José do Rosário Vellano
(2010); Graduada em em Biomedicina pela Universidade Metodista Izabela Hendrix (2015); Pós Graduada em Biomedicina
Estética pela Nepuga (2015). Atualmente é responsável - Fix Clinica da Pele, onde desenvolve as técnicas de
Cosmetoterapia; Iontoforese; Laserterapia; Luz intensa pulsada; Peelings químicos e mecânicos; Radiofrequência estética;
Sonoforese (Ultrassom

estético);

Toxina

Botulínica;

Preenchimentos

Dérmicos;

Agulhamento e Microagulhamento Estético; Criolipólise

VAGAS
Serão disponibilizadas 70 (setenta) vagas para inscrição via site www.crfmg.org.br.
DOAÇÕES
Kit de higiene (escova de dente, creme dental, sabonete, xampu e condicionador).

Carboxiterapia;

Intradermoterapia

CERTIFICADO
O recebimento do certificado digital (via área restrita) está vinculado á participação em tempo integral no evento de
capacitação. Sendo imprescindível a assinatura da lista de presença de todos os módulos e períodos.
PARTICIPAÇÃO E PROCEDIMENTO DE INSCRIÇÃO


As inscrições serão iniciadas no dia 9 de maio às 17:00 horas e terão fim no dia 3 de junho às 12:00 horas ou até o

preenchimento total do número de vagas disponibilizadas;


A participação se dará mediante inscrição prévia exclusivamente na área restrita do site www.crfmg.org.br. É só

seguir a opção:
“EVENTOS  INSCRIÇÕES ABERTAS  CURSO - CURSO – FARMÁCIA ESTÉTICA APLICADA


Preencha os campos necessários e clique em SALVAR.
Obs: A inscrição só será validada após a leitura, preenchimento e concordância de todos os critérios

apresentados;


Logo após a inscrição o candidato visualizará o status como “PENDENTE”;



Quando for selecionado, o candidato visualizará seu status como “SELECIONADO”;



A não seleção para o evento poderá se dar pela indisponibilidade de vagas ou suspensão (por até 6 meses),

devido ao não comparecimento em algum evento do CRF/MG. Neste caso o candidato visualizará seu status como “NÃO
SELECIONADO”;


No ícone do curso, na área restrita, está disponível a opção para cancelamento da inscrição que deve ser

efetuada com no mínimo 48 horas de antecedência do encerramento das inscrições.
ATENÇÃO
O participante selecionado que não comparecer ao curso, sem que se efetue com antecedência o cancelamento da
inscrição, ficará impossibilitado de participar dos eventos de capacitação do CRF/MG por um período de 6 meses;
Não serão aceitos cancelamentos de última hora sem justificativa plausível.
Todos os comunicados serão postados na área restrita ou encaminhados por email, sendo de responsabilidade do
inscrito fazer o acompanhamento da informações
Qualquer erro ou dúvida deve ser enviada por e-mail para: capacifar@crfmg.org.br
REALIZAÇÃO
Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais (CRF/MG). Gestão 2016/2017

