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Título do curso 

Geriatria em Pequenos Animais • Extensivo 
 

 
 

Datas 

Aulas Online:  

 

2022 

Setembro: 13, 20 e 27 

Outubro: 04, 11, 18 e 25 

Novembro: 01, 08, 22 e 29 

Dezembro: 06 e 13 

 

2023 

Fevereiro: 07, 14, 28 

Março: 07, 14, 21 e 28 
 

 

Horários 

19 às 22:30 horas (terças-feiras) 

 
 

Público-alvo 

Médico veterinário clínico geral e estudantes de medicina veterinária do 4º e 5º anos. 

 

Local do Evento 

• Presencial: 
➢ Sede do IBRA – Instituto Brasileiro de Recursos Avançados Ltda. 
➢ IBRA – Unidade ‘Vila Madalena:  

Rua Ministro Sinésio Rocha, nº 793 – CEP 05030-000 – Vila Anglo – São Paulo/ SP. 
• Online: 

➢ Formato de aula online através da plataforma Zoom 

 

 

Carga Horária (em horas) 

70 horas 
 

 
 

Palestrantes  
(com número de registro profissional) 

➢ Prof.ª. Ms. Cristina Fotin – CRMV-SP 6.685 

➢ Prof.ª. Drª. Eliana Reiko Matushima – CRMV-SP 3.960 

➢ Exposição no site do IBRA 
https://www.ibravet.com.br/formacao-veterinaria/nossos-docentes 
 

 
 
 

                                                  Currículo dos Coordenadores 

➢ Prof.ª. Ms. Cristina Fotin – CRMV-SP 6.685 

➢ Prof.ª. Drª. Eliana Reiko Matushima – CRMV-SP 3.960 

➢ Exposição no site do IBRA 

http://www.ibravet.com.br/
https://www.ibravet.com.br/formacao-veterinaria/nossos-docentes
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Porque Você Deve Fazer Este Curso 

Os casos geriátricos representam uma grande parcela do atendimento clínico geral. Com os avanços 
tecnológicos nas áreas de diagnóstico, pesquisas em nutrição e um olhar mais atento dos tutores, os 
animais de companhia obtiveram um ganho em longevidade. Mais do que nunca o clínico deve estar 
preparado para gerenciar as múltiplas condições que afetam o paciente idoso, visando qualidade de vida ao 
paciente e suporte ao tutor. Com tema inovador, o curso extensivo de Geriatria em Pequenos Animais vem 

suprir uma demanda do mercado, com a participação de palestrantes renomados, coordenado por 
professores com ampla experiência acadêmica e atuantes no mercado, proporcionando ao médico 
veterinário segurança para a abordagem multifatorial do idoso, com o objetivo final de gerenciar seu bem-

estar.   
Curso 100% online! 
 

 
 

Descrição Geral do Curso  

Com 6 meses de duração e aulas semanais noturnas, o curso proporciona o entendimento das diversas 
condições que afetam o paciente idoso e auxilia o clínico na gestão multifatorial de sua saúde. Palestrantes 
renomados e uma ampla grade curricular integram os diferentes temas, propiciando uma visão diagnostica 
e terapêutica moderna, enriquecida com momentos de discussão de casos clínicos pela coordenação. 
 

 

Conteúdo Programático 

• Entendendo a senilidade humana e animal 

• Semiologia do idoso  

• Exames laboratoriais: o que solicitar e como interpretar  

• Cuidados paliativos x Tratamentos invasivos 

• Interações Medicamentosas em Idosos 

• Cardiologia e Sistema Respiratório 

• Nefro e Urologia 

• Endocrinologia  

• Neurologia  

• Oncologia  

• Doenças Osteoarticulares 

• Doenças Gastrointestinais e Hepáticas 

• Doenças do Sistema Reprodutor 

• Sedação e Anestesia para Pequenos Procedimentos 

• Analgesia e Dor Crônica 

• Nutrição e Nutrologia 

• Medicina integrativa: Homeopatia, Laserterapia, Ozonioterapia 

• Reabilitação: Fisioterapia e Acupuntura 

• Eutanásia 

• Geriatria no animal não convencional de estimação 

• Discussão de casos clínicos 

 

 

Custo do Investimento  

Planos de Pagamento: 

Boleto Bancário: 
- À Vista: R$ 4.021,59 

http://www.ibravet.com.br/
https://www.ibravet.com.br/formacao-veterinaria/nossos-docentes
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Boleto Bancário: 
- R$ 531,54 (Matrícula) + R$ 531,54 (07 parcelas/mês) 

Cartão de Crédito: 
- À Vista: R$ 4.021,59 

Cartão de Crédito: *Parcelamento em até 12 vezes 
- Plano de 12 Parcelas: R$ 359,46 (Matrícula) + R$ 359,46 (11 parcelas) 

Cartão de Crédito * Plano ‘Recorrente – Sem uso do Limite. 
- R$ 649,87 (Matrícula) + R$ 649,87 (07 parcelas) 
Plano Especial, autorizado mediante aprovação de cadastro. Solicite análise pelo 
nosso Consultor de Negócio através do e-mail contato@ibravet.com.br ou pelo WhatsApp (11) 
94445-3420. 
 
*10% de desconto para estudantes, alunos e ex-alunos IBRA. 

 

Importante 

➢ Informamos que a realização do curso está sujeita à confirmação do número mínimo de 
participantes e as datas podem sofrer alteração de acordo com as necessidades do instituto. Desta 
maneira, e enfatizando, solicitamos a todos os inscritos que não contraiam despesas vinculadas ao 
curso, pois as mesmas não poderão ser ressarcidas. 

 

➢ As inscrições permanecerão abertas até a data de início ou quando atingir o número máximo de 

participantes e a confirmação será divulgada através de e-mail ou telefone. Caso não haja o 
número mínimo de participantes, enviaremos um comunicado solicitando ao interessado a 
manutenção ou cancelamento da sua inscrição. 

 
➢ Em caso de desistência o participante se compromete a pagar o valor equivalente a 10% 

da soma total dos valores das parcelas remanescentes até o término do curso. 

 

➢ O certificado de conclusão somente será autorizado e disponível com aprovação 

final, sem nenhuma pendência na documentação obrigatória e comprovação da 

quitação total do curso. 
 

➢ O instituto regra quando necessário a disponibilidade de materiais de apoio e apostilas dos 

cursos somente no formato online. 
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