
 

Das 08 às 17 horas (Sábado e Domingo) 

Horários 

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

Local do Evento 

Profissionais e graduando a partir do 9º semestre na Medicina Veterinária. 

Público alvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Título do curso  

Pós-Graduação em Ortopedia e Traumatologia de Pequenos Animais – 3ª Turma • Lato Sensu 
CEAT-FACEAT 

 

 Datas  

2019 

• 31/08 e 01/09 

• 05 e 06/10 

• 09 e 10/11 

• 30/11 e 01/12 

 

2020 

• Jan Férias 

• 08 e 09/02 

• 29/02 e 01/03 

 

2021 

• Jan Férias 

• 06 e 07/03 

• 01 e 02/05 

• 05 e 06/06 
03 e 04/07 
31/07 e 01/08 
11 e 12/09 
02 e 03/10 
11 e 12/12 

 

2022 
15 e 16/01 
12 e 13/02 
12 e 13/03 
02 e 03/04 
14 e 15/05 
11 e 12/06 
16 e 17/07 
20 e 21/08 
10 e 11/09 

 
11 e 12/11 

 

 

 



 

Carga Horária (em horas) 

580 horas de carga horária total: 
✓ 380 horas de aulas presencial -154 Teórica e 226 com demonstração prática -; 
✓ 200 horas de estágio. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Palestrantes (com número de registro profissional) 

Prof. M.V. MSc. Anderson Coutinho da Silva – CRMV-SP 15.418 

Profa. PhD. em Metodologia Científica - Cristiane Lopes 
Prof. M.V. Dr. Milton Kolber – CRMV-SP 1.822 

Prof. M.V. MSc. Maurício Mello de Silvio – CRMV-SP 10.976 

Prof. M.V. MSc. Luciano Pereira de Barros – CRMV-SP 3.544 

Prof. M.V. MSc. Tiago C. Prada – CRMV-SP 28.344 

Prof. M.V. MSc. André Romandine – CRMV-SP 15.673 

Prof. M.V. MSc. Claudio Ronaldo Pedro – CRMV-SP 3.410 

Prof. M.V. Dr. Roberto Fechio – CRMV-SP 19.845 
Prof. M.V. Dr. Christian Patané – CRMV-SP 12.482 
Prof. M.V. Dr. Thales Bregadioli – CRMV–SP 13.126 
Profa. M.V. Dra. Bianca Marfil Dias – CRMV–SP 35.503 

 

Currículo do Coordenador 

Prof. M.V. MSc. Anderson Coutinho da Silva – CRMV-SP 15.418 
- Pós-graduação de Especialização em Biomecânica - IOT -USP/FEFISA – 2008; 

- Graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Metodista de São Paulo - UMESP - 2002; 

- Mestrado em Medicina (Reumatologia) - Universidade de São Paulo, USP-2009; 

- Professor de cirurgia em grandes e pequenos desde 2005 na Universidade Metodista de São 

Paulo – UMESP. 

 

Descrição Geral do Curso 
* Descritivo abaixo 

O curso é sempre presencial, e visa a descrição do conteúdo teórico baseado em evidências, 
discussão de casos clínico-cirúrgicos e as respectivas condutas cirúrgicas. Essa metodologia do 
tipo problematização estará sempre associada ao treinamento das técnicas cirúrgicas Ortopédicas 
(Traumatologia e Artrolopatias) e a Neurocirurgia. O treinamento vincula-se aos implantes a 
serem aplicados, as peças anatômicas (manequins) e os respectivos acessos cirúrgicos em 
cadáveres. 

 

Objetivo do Curso 

Levar ao profissional os conhecimentos sobre os recursos Ortopédicos (Traumatologia e as 

Artropatias) assim como a Neurocirurgia. A base do desenvolvimento está vinculada á morfologia 

dos animais domésticos, biomecânica funcional e as principais patologias no esqueleto axial e 

apendicular. As patologias e os respectivos tratamentos estarão sempre associados às condutas, 

materiais, instrumentais e Implantes. A metodologia do aprendizado envolverá sempre o 

treinamento no respectivo osso ou sistema envolvido. 

 

Fatores Críticos de Sucesso 
* Descritivo abaixo 

O curso intensiva a discussão e o aprendizado minucioso dos recursos ortopédicos – 
Traumatologia e as Artropatias – como também o desenvolvimento em Neurocirurgia. A ênfase é 
na metodologia do treinamento no respectivo osso ou sistema envolvido. 

 

Conteúdo Programático 

- Anatomia descritiva dos esqueletos axial e apendicular nos animais domésticos, e as suas 

dissecções; 
- Metodologia Científica; 
- Radiologia, Tomografia e Ressonância Magnética; 
- Condutas nas infecções ósseas; 
- Planejamento cirúrgico; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Custo do Investimento (sugestão baseada em cursos similares) 

Forma de Pagamento: 
 

Até 31/01/2019: 
 

- À Vista: R$ 20.585,60 
- R$ 790,80 (Matrícula + 29 parcelas/mês - Cheque, Título Bancário e Cartão de Crédito) 

- R$ 655,83 (Matrícula + 35 parcelas/mês - somente no Cartão de Crédito). 

 

De 01/02/2019 até 30/04/2019: 
 

- À Vista: R$ 21.100,24 
- R$ 807,96 (Matrícula + 29 parcelas/mês - Cheque, Título Bancário e Cartão de Crédito) 

- R$ 670,13 (Matrícula + 35 parcelas/mês - somente no Cartão de Crédito). 

 
 

A partir de 01/05/2019: 
 

- À Vista: R$ 22.417,72 
- R$ 851,87 (Matrícula + 29 parcelas/mês - Cheque, Título Bancário e Cartão de Crédito) 

- R$ 706,73 (Matrícula + 35 parcelas/mês - somente no Cartão de Crédito). 

 

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 

- Semiologia ortopédica; 
- Bem-estar animal; 

- Fisioterapia e reabilitação; 

- Implantes (pinos, cerclagens, Fixadores externos Lineares e Circulares, placas, etc...) utilizados 

na rotina de pequenos animais; 
- Uso de Placas tradicionais (DCP, LC-DCP, Bloqueadas); 
- Acessos cirúrgicos e manobras; 

- Técnicas e redução das fraturas; 

- Instrumentais; 

- Artropatias em joelho e os seus tratamentos; 

- Artropatias em cotovelo e os seus tratamentos; 

- Artropatias em coxal e os seus tratamentos; 
- Artropatias em carpo e tarso, e os seus tratamentos; 

- Técnicas de Osteotomias e Ostectomias; 

- Técnicas de TTA; TPLO e Correção dos desvios angulares; 

- Apresentação de Trabalhos; 
- Aplicação de provas Presenciais do tipo descritiva ou de múltipla escolha; 

- Doenças da Coluna (DDIV, Luxações e Fraturas). 

- Tratamento das Fraturas de Mandíbulas; 

- Tratamento das Fraturas nos animais silvestres; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


