FITOEAD 2023.1 – 23ª TURMA
Curso de Fitoterapia
EAD CAPACITAÇÃO
(Semi-presencial)
Formato
Capacitação semipresencial
Teoria à distância
Prática presencial opcional (Ambulatório do Hospital Federal do Andaraí)
Público alvo
Farmacêuticos – Módulos teóricos e Práticos.
Nutricionistas- Módulo teóricos e práticos.
Enfermeiros – Módulos Teóricos e Práticos.
Fisioterapeutas – Módulos Teóricos e Práticos.
Médicos – Módulos teóricos e Práticos.
Odontólogos – Apenas módulo Teórico.
Profissionais Habilitados a prescrever fitoterápicos.
Objetivo
Capacitar aos conhecimentos gerais e específicos sobre fitoterapia e principais
fitoterápicos do mercado e à formulação e prescrição em fitoterapia
Duração: 15 meses
Carga horária
Teórico – 210hs
Prático – 60hs
MÓDULOS E CONTEÚDOS:
1. Introdução à Fitoterapia
Aborda os aspectos gerais e específicos relacionados à área de plantas
medicinais, fitoterápicos, alimentos funcionais e fitoterapia, como base
teórica para o entendimento das demais disciplinas.
Conteúdos:
o
o
o
o
o
o

Aspectos históricos, de mercado, legais e éticos
Conceitos aplicados
Fitoquímica e farmacologia aplicada
Noções de farmacotécnica aplicadas
Aspectos tradicionais em fitoterapia
Parâmetros e técnicas de formulação e prescrição

o
o

Aspectos de segurança e interações no uso de fitoterápicos e alimentos
funcionais
Orientação e preparação caseira de fitoterápicos e alimentos funcionais

2. Farmacologia e Clínica
Apresenta a fisiologia e fisiopatologia dos diferentes sistemas orgânicos
e abordagem por fitoterapia das principais patologias relacionadas.
Conteúdos:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Fitoterápicos e patologias do sistema digestório
Fitoterápicos e patologias do sistema respiratório
Fitoterápicos e patologias do sistema imune
Fitoterápicos e distúrbios do sistema antioxidante, da carcinogênese e do
envelhecimento
Fitoterápicos e patologias do sistema cardiovascular
Fitoterápicos e patologias na inflamação
Fitoterápicos e patologias do sistema metabólico
Fitoterápicos e patologias do sistema gênito-urinário
Fitoterápicos e patologias do sistema hormonal
Fitoterápicos e patologias do sistema desintoxicante
Fitoterápicos e patologias do sistema tegumentar
Fitoterápicos e patologias do sistema nervoso central

3. Prática Ambulatorial - presencial
Formato seqüencial (1 período de 4h/semanais de 15x15 dias, por 07
meses – Total – 60h- OU de acordo com o combinado com a
coordenação do ambulatório , a professora Maria Angélica Fiut)
Atendimento supervisionado a pacientes em ambulatório especializado,
com prática de formulação e prescrição de fitoterápicos.
Horário: 3ª feiras das 8hs às 12hs
ou
6ª feiras das 8hs às 12hs
INVESTIMENTO
Taxa de Inscrição – R$ 200,00
TEÓRICO
Associados 15 parcelas de R$ 200,00
Não Associados 15 parcelas R$ 250,00
Pagamento à Vista 30% desconto
Associados R$ 2.625,00
Pagamento à Vista 20% desconto
Não Associados R$ 3.000,00

TEÓRICO/PRÁTICO
Associados 15 parcelas de R$ 450,00
Não Associados 15 parcelas R$ 500,00
Pagamento à Vista 30% desconto
Associados R$ 5.250,00
Pagamento à Vista 20% desconto
Não Associados R$ 6000,00

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES
www.abfit.org.br – abfit@abfit.org.br

