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Dr. Juarez Furtado é médico, docente e palestrante. Graduado em 

Medicina, pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 

Especializou-se em Pediatria, ampliadas pela Homeopatia, e atua através das práticas da  

Medicina Antroposófica, Terapias Vibracionais Quânticas e Orto-biomolecular (Funcional)  

adquirindo, desta forma, uma visão ampliada da saúde e da NATUREZA HUMANA. Docente das 

faculdades FISIOSCHOOL e UNINTER em TERAPIAS VIBRACIONAIS QUANTICAS. 

Trabalha os aspectos da SAÚDE através de uma leitura individualizada do paciente, valorizando 

a dinâmica/evolução Física, Vital, Emocional e Espiritual percebida na sua biografia (história de 

vida), – promovendo a SALUTOGÊNESE – o mais novo paradigma no que se diz respeito aos 

cuidados médicos do  SER HUMANO. 
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RESUMIDO 

 

 

Dr. Juarez Furtado é médico, docente e palestrante. Graduado em 

Medicina, pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 

Especializou-se em Pediatria, Homeopatia, e atua com práticas 

através da Medicina Antroposófica, Terapias Vibracionais 

Quânticas e Orto-biomolecular (Funcional)  promovendo uma visão 

ampliada da SAÚDE e NATUREZA HUMANA.  
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Dr Juarez FURTADO, é médico, docente e palestrante, e vem atuando há mais de 

27 anos na transformação de FAMÍLIAS  através da prática MÉDICA INTEGRATIVA. 
 

Graduado pela Universidade Federal de Santa Catarina, MÉDICO, e PEDIATRIA 
através da Residência Médica no Hospital - referência do estado de SC -  Hosp. 
Joana de Gusmão  na capital  Florianópolis.  
Pós graduação em Homeopatia pelo Colégio Brasileiro de Homeopatia 
CONSTANTINE   HERING em CURITIBA – PR.   Formação médica antroposófica 
realizado pela Sociedade Brasileira de Médicos Antroposóficos A.B.M.A. em SÃO 
PAULO - FLORIANÓPOLIS – PORTO ALEGRE. E Pós-graduado lato sensu em saúde 
quântica realizado pela UNINTER - SC. 
 

Em plena Jornada profissional vem aprofundando seus estudos sobre a  NATUREZA 
HUMANA, auxiliando  seus  pacientes a  otimizar os processos  responsáveis pela 
SALUTOGÊNESE, pessoal e familiar,  ampliando  suas ações terapêuticas e pedagógicas,  
através das práticas integrativas, que unem /conectam MÉDICO /PACIENTE numa 
caminhada uníssona. 
 


