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Título  
 

Cinesioterapia Equina: Da Prevenção a Reabilitação • 2ª Turma 

 

 

Data 

 

Aula Online: 

01 de setembro de 2022 (quinta-feira) 

 

 

Horário 

 

19 às 23 horas 

 

 

Público-alvo 

 

Público em geral, profissionais da área veterinária, treinadores e tratadores. 

 

 

Local do Evento 

 

• Online: 

➢ Formato de aula online através da plataforma Zoom 

 

 

Carga Horária (em horas) 

 

04 horas 

 

Palestrantes  
(com número de registro profissional) 

 

➢ M.V. Anderson Pereira de Abreu – CRMV-MG 16.487 

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

 

 

Currículo dos Coordenadores 

 

➢ M.V. Anderson Pereira de Abreu – CRMV-MG 16.487 

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

 

 

Fatores Críticos de Sucesso 
* Descritivo abaixo 

 

✓ Tema e conteúdo inovador, primeiro curso neste formato dirigido aos profissionais que 

atuam na área rural e com equídeos em geral. 

 

 

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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Descrição Geral do Curso  
* Descritivo abaixo 

 

Dentre todas as afecções que acometem os equinos, principalmente quando se trata de animais 

atletas, aquelas relacionadas ao sistema locomotor são as mais frequentes e severas encontradas 

no cotidiano dos principais centros equestres. A Cinesioterapia (terapia do movimento), 

embasada na cinesiologia e biomecânica, tem o intuito de empregar exercícios terapêuticos 

auxiliando na prevenção e reabilitação de tais afecções, através do fortalecimento e alongamento 

musculotendíneos prevenindo alterações motoras, treinamento proprioceptivo, bem como, 

otimizando a saúde corporal e conferindo bem-estar psíquico aos equinos. Este webinar tem 

como objetivo abordar as principais técnicas de cinesioterapia passiva e ativa, que podem ser 

implementadas em uma rotina de treinamentos visando a prevenção e/ou a reabilitação animal. 

 

 

Conteúdo Programático 

 

• Introdução à Cinesiologia Equina 

• Introdução à Biomecânica Equina 

• Propriocepção e Percepção Extra-sensorial 

• Princípios de Condicionamento Equino 

• Treinamento de Força em Equinos 

• Treinamento Suplementar em Equinos 

• Cinesioterapia na Prevenção 

• Cinesioterapia na Reabilitação 

• Casos Clínicos 

 

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

 

Planos de Pagamento: 

Boleto Bancário: 
- À Vista: R$ 49,90 

Boleto Bancário: 
- R$ 33,21 (Matrícula) + R$ 33,21 (01 parcelas/mês) 

Cartão de Crédito: 
- À Vista: R$ 49,90 

Cartão de Crédito: *Parcelamento em até 12 vezes 
- Plano de 12 Parcelas: R$ 4,46 (Matrícula) + R$ 4,46 (11 parcelas) 

Cartão de Crédito * Plano ‘Recorrente – Sem uso do Limite. 
- R$ 36,49 (Matrícula) + R$ 36,49 (01 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
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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 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/

