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Conceito de ética e seus princípios aplicados à saúde. Conceitos legais sobre prescrição e
recomendação. Modelos de recomendação e prescrição fitoterápica. Implementação das
Terapias Naturistas no Brasil. Práticas e políticas públicas no Brasil. Regulamentação da
prescrição fitoterápica ao nutricionista. Fitoterápicos permitidos à prescrição do
Nutricionista. Fitoterápicos na gestação. Compostos bioativos. Cuidados que devem ser
adotados na prescrição de fitoterápicos.

EMENTA

Neste módulo você irá aprender contextualizar juridicamente e sociologicamente a
importância dos direitos profissionais, como defendê-los e até transformá-los,
promovendo a ética e um melhor entendimento sobre pontos específicos dos conceitos
de recomendação e prescrição ao profissional de saúde, bem como uma análise crítica e
reflexiva sobre a portaria 849/2017 referente aos PNPIC Política Nacional de Praticas
Integrativas Complementares como ficou denominada a Medicina Tradicional no Brasil.
A disciplina tem ainda o objetivo de introduzir conceitos preliminares sobre a área de
prescrição fitoterápica com base na Legislação Vigente na Nutrição.

OBJETIVOS

CH: 30 horas
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Advogada pela FACISA-MT. Licenciatura em Artes UFG. Pós-
graduanda em Medicina Tradicional Chinesa – Faculdade Lion-
Goiás. Terapeuta Naturista. Pós-graduada em Educação
Universitária FACISA-MT. Pós-graduada em Direitos Humanos da
criança e do adolescente UFG e Direito Internacional-UFRS.
Especialista em coaching, acupuntura, homeopatia, yoga e
formação técnica em estética. Trabalha com massagens
terapêuticas, entre outras técnicas, com mais de 20 anos de
experiência terapêutica. Consultório clínico – (desde
janeiro/1999). Serviço voluntário em associações beneficentes
para promoção da medicina natural. Promoções de palestras e
oficinas de melhoria da qualidade de vida, oficinas de arte
terapia, meditação, aulas de arte culinária natural entre outras.
Proprietária da Clínica de Saúde Instituto Salute yn Nature.

Dra. Ana Kleide

PROFESSORES

Nutricionista pela Universidade de Brasília. Pós-Graduado em
Nutrição Funcional. Mestre e Doutor em Ciências da Saúde- UNB.
experiência na área de Nutrição, com ênfase Experiência em
Nutrição Clínica Funcional. Desenvolve atividades de pesquisa
em imunologia celular com ênfase em modulação anti-
inflamatória de compostos Bioativos. Professor do curso de
Nutrição do Centro Universitário Euro Americano.
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