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Título do curso 

Fisioterapia Veterinária • 14ª Turma • Pós-graduação • Lato Sensu 

 

 

Datas 

 

2022 

 

Abril: 27 e 28 

Maio: 04, 05, 11, 12, 18, 19, 25 e 26 

Junho: 01, 02, 08, 09, 14 (terça-feira), 15, 22, 23, 29 e 30 

Julho: 06, 07 

 

1º encontro presencial sede IBRA: 09 e 10/07 (sábado e domingo, das 8:00 às 17:00 horas) 

 

Julho: 13, 14, 20, 21, 27 e 28 

Agosto: 03, 04, 10, 11, 17, 18, 24 e 25 

 

2º encontro presencial sede IBRA: 27 e 28/08 (sábado e domingo, das 8:00 às 17:00 horas) 

 

Agosto: 31 

Setembro: 01, 07, 08, 14, 15, 21, 22, 28 e 29 

Outubro: 05, 06, 12, 13 

 

3º encontro presencial sede IBRA: 15 e 16/10 (sábado e domingo, das 8:00 às 17:00 horas) 

 

Outubro: 19, 20, 26 e 27 

Novembro: 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23, 24 e 30 

Dezembro: 01, 07 e 08 

 

 

2023 

 

Janeiro: 18 e 19 

 

4º encontro presencial sede IBRA: 28 e 29/01 (sábado e domingo, das 8:00 às 17:00 horas) 

 

Fevereiro: 04 e 05 

 

 

Horários 

Aulas Online: quartas e quintas-feiras, das 19:00 às 23:00 horas. 

**Excepcionalmente, a aula do dia 14/06/2022 cairá em uma terça-feira** 

 

Encontros presenciais na sede do IBRA: sábados e domingos, das 08:00 às 17:00 horas (4 

encontros). 
 

 
 

http://www.ibravet.com.br/
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Público-alvo 

Médicos veterinários e estudantes do 9º e 10º semestre em Medicina Veterinária. 
 

 

Local do Evento 

Online: via plataforma Zoom® 

 

Encontros presenciais (4 finais de semana): 

IBRA – Unidade: Vila Madalena  

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

 

Carga Horária (em horas) 

500 horas 
 

 

Palestrantes  

➢ Cláudio Ronaldo Pedro - CRMV SP 3410 

➢ Sidney Piesco - CRMV SP 7208 

➢ Tânia C. de Oliveira - CRMV 24 958  

➢ Renata Achkar - CRMV SP 16883 

➢ Luana Pavan - CRMV-SP 26267 

➢ Ricardo H. S. Silva CRMV-SP 15.767 

➢ Roberto Siqueira - CRMV-SP 21163 

➢ Anderson Pereira de Almeida - CRMV MG 16487 

➢ Thaís Nishikata - CRMV-SP 31358 
 
*Palestrantes podem sofrer alterações no decorrer do curso.  

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

 

 

                                                  Currículo dos Coordenadores 

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

 

Fatores Críticos de Sucesso 

Curso semipresencial com conclusão das 500 horas em somente um ano! 

Nosso curso conta com profissionais/palestrantes reconhecidos no mercado, focamos no 

aprendizado pleno do aluno dando a oportunidade de reposição das aulas perdidas e ainda temos 

a rotina prática que se estende além dos dias de aula, nosso ambulatório traz ao aluno a vivência 

da rotina de um veterinário acupunturista onde é possível a prática plena. 

 

Descrição Geral do Curso  

Este curso transmitirá aos profissionais conhecimentos teóricos e práticos, com farta ilustração e 

prática em ambulatório da aplicação da Fisioterapia Veterinária nas principais especialidades da 

Medicina Veterinária. Serão abordados os recursos terapêuticos e as técnicas utilizadas para o 

tratamento fisioterapêutico dos animais. Serão 352 horas entre aulas online e encontros 

presenciais mais 148 horas de estágio em ambulatório oferecido pelo IBRA ou em locais de 

escolha do aluno próximo a sua cidade. 
 

 

Conteúdo Programático 

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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• Anatomia do sistema osteoarticular, muscular e neurológico; 

• Biomecânica;  

• Artrologia; 

• Fisiologia e Fisiologia do exercício; 

• Fisioterapia – conceitos, benefícios e indicações; 

• Cinesioterapia; 

• Massoterapia; 

• Crioterapia; 

• Hidroterapia; 

• Termoterapia profunda e superficial; 

• Laserterapia; 

• Eletroterapia; 

• Cyriax; 

• Mobilização neural; 

• Diagnóstico por imagem; 

• Dietoterapia funcional e Medicina Nutracêutica na Reabilitação; 

• Termografia; 

• Ostepatia; 

• Ozonioterapia; 

• Células tronco; 

• Shock Wave; 

• Magnetoterapia; 

• Patologias dos músculos e tendões, fisiopatologia, tratamento e reabilitação; 

• Doenças degenerativas articulares, fisiopatologia, tratamento e reabilitação; 

• Patologias do desenvolvimento; 

• Patologias ortopédicas do membro torácico, osteocondrose, não união do processo 

ancôneo, displasia do cotovelo; 

• Patologias ortopédicas do membro pélvico: displasia coxofemoral, necrose asséptica da 

cabeça do fêmur, ruptura do ligamento cruzado, luxação de patela; 

• Fraturas: tratamento conservativo e cirúrgico. Métodos de fixação externo e interno; 

• Não união e osteomielite: Fisiopatologia e tratamento; 

• Neurologia: SNC, patologias degenerativas da coluna vertebral, hérnia de disco, fraturas, 

traumas, doenças sistêmicas, lesão de nervos periféricos; 

• Convalescência. Cuidados na reabilitação do idoso, complicações do decúbito prolongado, 

complicações das doenças sistêmicas. 

• Fisioterapia como apoio terapêutico; 

• Fisioterapia na oncologia, cardiologia e endocrinologia; 

• Bandagens funcionais e uso de órteses na reabilitação; 

• Gestão e Marketing; 

• Aulas Práticas – Estágio Supervisionado; 

• Avaliações; 

• Trabalho de Conclusão. 
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Custo do Investimento  

 

Planos de Pagamento: 

Boleto Bancário: 
- À Vista: R$ 12.968,04 

Boleto Bancário: 
- R$ 885,72 (Matrícula) + R$ 885,72 (15 parcelas/mês) 

Cartão de Crédito: 
- À Vista: R$ 12.968,04 

Cartão de Crédito: *Parcelamento de 02 a 12 vezes 
- Plano de 12 Parcelas: R$ 1.159,13 (Matrícula) + R$ 1.159,13 (11 parcelas) 

Cartão de Crédito * Plano ‘Recorrente – Sem uso do Limite. 
- R$ 1.081,40 (Matrícula) + R$ 1.081,40 (15 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 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 estará disponível com aprovação final, sem nenhuma 

pendência na documentação obrigatória e comprovação da quitação total do curso. 
 
*Temos por regra enviar apostilas online dos cursos para os alunos 
 

 

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

