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Título do curso 

Dietoterapia e Nutracêutica de Cães e Gatos • 2ª Turma • Pós-graduação • Lato Sensu 
 

 

Datas 

2022 
05 e 06/11 
03 e 04/12 

 
2023 
14 e 15/01 

04 e 05/02 
04 e 05/03 
01 e 02/04 
06 e 07/05 

03 e 04/06 
01 e 02/07 
05 e 06/08 
02 e 03/09 
07 e 08/10 
05 e 05/11 
02 e 03/12 

 
2024 
20 e 21/01 
03 e 04/02 
02 e 03/03 
06 e 07/04 

04 e 05/05 
01 e 02/06 
06 e 07/07 
03 e 04/08 – ENCONTRO PRESENCIAL SEDE IBRA 
31/08 e 01/09 
05 e 06/10 – ENCONTRO PRESENCIAL SEDE IBRA 

 
 

Horários 

Das 8:00 às 17:00 horas (sábados e domingos) 

 
 

Público-alvo 

Profissionais Médicos Veterinários, Zootecnistas e estudantes de Medicina Veterinária e Zootecnia 

 

Local do Evento 

Aulas Online: sábados e domingos, das 08:00 às 17:00 horas. 

 

Encontros presenciais na sede do IBRA: sábados e domingos, das 08:00 às 17:00 horas (2 

encontros). 

 

Carga Horária (em horas) 

500 horas 

 

 

Palestrantes  
(com número de registro profissional) 

http://www.ibravet.com.br/
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➢ Prof. Luís Fernando de Moraes - CRMV-SP 14.347 
➢ Prof. Eduardo Braghirolli - CRMV-SP 27.607 
➢ Prof. Luiz Moreira – Bioquímico  
➢ Prof.ª. Sylvia Angélico - CRMV-SP 29.943 
➢ Prof.ª. Rute Mercúrio - Nutricionista Funcional – CRN-18.925-3 
➢ Prof. André Rebello 

➢ Prof. Alexandre Zara - CRMV-SP 44.649 
➢ Prof.ª.  Vilma Pereira da Costa – CRMV-SP 33.926 
➢ Prof.ª. Estela S. G. Pazos 
➢ Prof.ª. Angélica Kischener 
➢ Profª. Juliana G. Franzo – CRMV-SP 13.820 

 
➢ Exposição no site do IBRA 

https://www.ibravet.com.br/formacao-veterinaria/nossos-docentes 

 

 

 

                                                  Currículo dos Coordenadores 

➢ M.V. Ms. Luís Fernando de Moraes - CRMV-SP 14347 
 

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

 
 

Fatores Críticos de Sucesso 

• Curso com tema inovador, 90% online, com professores conceituados na área e ampla experiência 
profissional no tema em questão 

• Aulas online gravadas e disponibilizadas em plataforma própria (EAD IBRA) 
• Encontros presenciais para troca de experiências profissionais e networking 

• Coordenação e professores presentes no grupo de discussões, criando um ambiente rico em troca de 
informações e esclarecimento de dúvidas. 

 
 
 

Descrição Geral do Curso  

Pós-graduação completa que abordará a dietoterapia e a medicina nutracêutica de cães e gatos sob o 
prisma da medicina funcional. O curso abordará a avaliação nutricional, as bases da dietética, cálculos e 
balanceamento de dietas para animais saudáveis e para diversas patologias e situações clínicas. 

 

Conteúdo Programático 

• Bases da Medicina Funcional; 

• Cálculos básicos de energia para filhotes, adultos, gestantes e lactantes; 

• Avaliação nutricional dos pacientes; 

• Perfil lipídico com características anti-inflamatórias; 

• Como realizar dietas de manutenção balanceadas;  

• Principais erros presentes nas dietas; 

• Bases funcionais da célula; 

• Vitaminas lipossolúveis e hidrossolúveis, minerais e aminoácidos: funções bioquímicas, 

nutrigenômicas e quando otimizar ou restringir nas dietas; 

• Principais nutracêuticos e fitoquímicos utilizados na medicina veterinária e suas principais 

utilizações; 

• Principais modalidades dietéticas: vantagens e desvantagens e como realizar o seu balanceamento; 

http://www.ibravet.com.br/
https://ibravet.com.br/formacao-veterinaria/nossos-docentes/61-dr-luis-f-de-moraes
https://ibravet.com.br/formacao-veterinaria/nossos-docentes/282-dr-eduardo-braghirolli
https://ibravet.com.br/formacao-veterinaria/nossos-docentes/301-sylvia-angelico
https://ibravet.com.br/formacao-veterinaria/nossos-docentes/278-rute-mercurio
https://www.ibravet.com.br/formacao-veterinaria/nossos-docentes/332-alexandre-zara
https://www.ibravet.com.br/formacao-veterinaria/nossos-docentes/335-vilma-pereira-da-costa
https://www.ibravet.com.br/formacao-veterinaria/nossos-docentes/384-estela-s-g-pazos
https://www.ibravet.com.br/formacao-veterinaria/nossos-docentes/385-angelica-kischener
https://www.ibravet.com.br/formacao-veterinaria/nossos-docentes/387-juliana-grimm-franzo
https://www.ibravet.com.br/formacao-veterinaria/nossos-docentes
https://www.ibravet.com.br/formacao-veterinaria/nossos-docentes
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• Alimentos secos, alimentos úmidos, Dieta crua, Dieta crua com ossos, Dieta cozida; 

• Estratégias da medicina funcional para as principais alterações gastrointestinais, destoxificação e 

hepatopatias; 

• Estratégias da medicina funcional para animais portadores de doença renal; 

• Nutriendocrinologia; 

• Exames laboratoriais; 

• Dietoterapias e estratégias para cães e gatos neonatos e em crescimento; 

• Dermatologia: Principais estratégias e dietas utilizadas para as principais dermatopatias alérgicas; 

• Urolitíases; 

• Oncologia; 

• Bases da nutrologia para espécie felina; 

• Sistema endocannabinoide; 

• Alimentos funcionais e preparo de alimentos; 

• Nutrição intensiva; 

• Marketing business. 

 

Custo do Investimento  

Planos de Pagamento: 
 
Boleto Bancário: 
- À Vista: R$ 24.150,00 
 
Boleto Bancário:  
- R$ 1.230,90 (Matrícula) + R$ 1.230,90 (21 parcelas/mês) 
 
Cartão de Crédito:  
- À Vista: R$ 24.150,00 
 
Cartão de Crédito: *Parcelamento em até 12 vezes 
- Plano de 12 Parcelas: R$ 2.158,62 (Matrícula) + R$ 2.158,62 (11 parcelas) 
 
Cartão de Crédito * Plano ‘Recorrente – Sem uso do Limite.   
- R$ 1.498,76 (Matrícula) + R$ 1.498,76 (21 parcelas) 
- Plano Especial, autorizado mediante aprovação de cadastro. Solicitar análise pelo nosso 
Consultor de Negócio através do e-mail contato@ibravet.com.br ou no 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 

http://www.ibravet.com.br/
mailto:contato@ibravet.com.br
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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. 
 

 
 

http://www.ibravet.com.br/

