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Título 

Ozonioterapia e suas utilizações Clínicas em Pequenos Animais • 6ª Turma • Intensivo 

 

 
 

Datas 

11, 12 e 13 de novembro de 2022 (sexta-feira, sábado e domingo) 

 

 
 

Horários 

Aula Presencial: 

Sexta-feira e sábado: das 8:00 às 17:00 horas 

Domingo: das 8:00 às 12:00 horas 

 

 
 

Público-alvo 

Médicos veterinários e estudantes de Medicina Veterinária 

 

 
 

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. 

 

 
 

Carga Horária (em horas) 

20 horas 

 

 
 

Palestrantes  
(com número de registro profissional) 

➢ M.V. Ms. Daniela Franco Lopes – CRMV-SP 11.150 

➢ Dr. Wilfredo Irrazabal Urruchi – Físico  

➢ M.V. Esp. Roberto Siqueira – CRMV-SP 21.163 

➢ M.V. Dr. Joshua Polanco – Palestrante Internacional  

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

 

                                                  Currículo dos Coordenadores 

➢ M.V. Ms. Daniela Franco Lopes – CRMV-SP 11.150 

➢ Dr. Wilfredo Irrazabal Urruchi – Físico  

➢ M.V. Esp. Roberto Siqueira – CRMV-SP 21.163 

➢ M.V. Dr. Joshua Polanco – Palestrante Internacional  

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

 
 

http://www.ibravet.com.br/
https://www.ibravet.com.br/formacao-veterinaria/nossos-docentes
https://www.ibravet.com.br/formacao-veterinaria/nossos-docentes
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Fatores Críticos de Sucesso 
* Descritivo abaixo 

 

✓ Curso 100% presencial. 

✓ Os palestrantes são pioneiros, experientes, capacitados e membros fundadores da 

Associação Brasileira de Ozonioterapeutas Veterinários. 
 

 

Descrição Geral do Curso  
* Descritivo abaixo 

 

Apresentação e capacitação em Ozonioterapia como recurso na medicina integrativa e seu 

impacto mundial na saúde humana e animal. Equipamentos e técnicas mais utilizados na clínica, 

demonstração de casos clínicos e abordagens práticas de forma profilática e terapêutica, 

apresentação e discussão de casos publicados em congressos. 

 

 
 

Conteúdo Programático 

 

• Introdução à ozonioterapia  

• Bioquímica, biofísica e mecanismos de ação do ozônio medicinal  

• Vias de administração, indicações e contraindicações 

• Ozonioterapia no ambiente hospitalar e especialidades  

• Aplicações em neurologia, ortopedia e oncologia  

• Demonstrações práticas e casos clínicos 

 

 

Custo do Investimento  
(sugestão baseada em cursos similares + proposta de remuneração dos professores) 

 

Planos de Pagamento: 

Boleto Bancário: 
- À Vista: R$ 1.500,00 

Boleto Bancário: 
- R$ 515,78 (Matrícula) + R$ 515,78 (02 parcelas/mês) 

Cartão de Crédito: 
- À Vista: R$ 1.500,00 

Cartão de Crédito: *Parcelamento em até 12 vezes 
- Plano de 12 Parcelas: R$ 134,08 (Matrícula) + R$ 134,08 (11 parcelas) 

Cartão de Crédito * Plano ‘Recorrente – Sem uso do Limite. 
- R$ 633,42 (Matrícula) + R$ 633,42 (02 parcelas/mês) 
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. 

 

http://www.ibravet.com.br/
mailto:contato@ibravet.com.br
https://wa.me/5511944453420
https://wa.me/5511944453420
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Importante 

 

➢ 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 não 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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