
Professores:
Rodrigo Granzotti, Chelsea, Luisa Wolpe,  Raquel Wolpe, Olivia Fernan-
des, Rafael Ferreira.

Ozonio
Terapia
Coordenação: Rafael Ferreira

Objetivo:
Especializar e capacitar profissionais portadores de diploma de curso 
superior do núcleo de formação em saúde. Proporcionar ainda, uma 
visão integrativa para com os demais profissionais que atuam nas áreas 
de saúde, atendendo a proposta de ultidisciplinariedade, de forma a 
estimular o aluno a um comportamento crítico, reflexivo e investigativo.

• Capacitar o profissional nos fundamentos da fisiológica clínica, ozonio-
terapia e terapias oxidativas;

• Proporcionar ainda, uma visão integrativa para com os demais profissio-
nais da área de saúde;

• Estimular o aluno a um comportamento crítico, reflexivo e investigativo.

PÓ
SSEMI

PRESENCIAL
RECONHECIDO PELO MEC



Público-Alvo:
Farmacêuticos;
Dermatologistas;
Biomédicos;
Esteticistas;
Enfermeiro;
Biólogo;
Dentista;
Fisioterapeuta;
Nutricionista;
Educador Físico;
Demais profissionais da saúde.

Descrição:
O curso de pós-graduação em Ozonioterapia, Terapias Oxidativas e 
Fisiologia Clínica oferece conteúdo de capacitação para os diversos 
Profissionais que atuam na área de Ozonioterapia, Terapias Oxidativas e 
Fisiologia Clínica dentro da sua atribuição na grande área de concentra-
ção da Saúde Estética. As disciplinas são voltadas para entender o com-
pleto funcionamento fisiológico do organismo no estado saúde bem 
como acometido por patologias, as abordagens clínicas e complementa-
res tomando como base do tratamento recursos como a ozonioterapia, 
terapias oxidativas, fototerapias dentre outras propostas integrativas e 
complementares.
________________________________________

Em 21 março de 2018 o Ministério da Saúde publicou a Portaria no 702, 
que introduziu uma nova série de práticas integrativas e complementares 
reconhecidas na atuação no Brasil e no seu Sistema único de Saúde 
(SUS). Acompanhando a evolução profissional na abordagem clínica 
instituída por diversos conselhos de classe da área de saúde com amplia-
ção das possibilidades de suporte clínico de pacientes em estado saúde, 
bem como de acompanhamento e evolução do paciente patológico 
dentro de uma equipe multidisciplinar. Dentre de sua zona de atribuição 
clínica o profissional melhor capacitado para entender o organismo, as 
desordens fisiológicas decorrentes ou indutoras de agravos patológicos 
bem como propor abordagens complementares torna fundamental uma 
capacitação que consiga direcionar melhor o profissional para uma 
melhor prática e conduta clínica. Todas essas habilidades são fornecidas 
aos alunos.



Exclusividade

Site com Área do Aluno, com Acompanhamento da 
Situação Acadêmica;

O Melhor Corpo Docente do Mercado Cosmético;

Acesso a Plataforma Virtual;

Suporte Permanente da Coordenação;

100% Apostilado - Apostilas Eletrônicas.

CERTIFICAÇÃO 
RECONHECIDA

PELO MEC



Fisiologia Clínica 
 
Bases de Fisiologia Clínica, Semiologia e Anamnese;
Fisiologia Cardiorrespiratória;
Fisiologia Neuromuscular;
Fisiologia do Sistema Endócrino;
Fisiologia do Sistema Gastrointestinal;
Fisiologia do Sistema Renal;
Fisiologia do Sistema Reprodutor.

Estudo avançados das bases de fisiologia humana e semiologia. Ao final 
da disciplina o aluno estará apto para discernir os diferentes tipos de 
processos fisiológicos, embasando clinicamente a avaliação clínica e os 
preceitos semiológicos.

Terapias Pró-oxidativas

Oxigenoterapia;
Peroxidoterapia e Soroterapia.

Estudo dos sistemas radicalares, propostas fisiológicas, da influência da 
oxigenoterapia na abordagem de saúde. Ao final da disciplina o aluno 
estará apto para discernir como implementar os preceito pró-oxidativos 
nas suas abordagens clínicas.

Bioquímica Clínica 

Envelhecimento Fisiológico;
Bioquímica dos Radicais Livres e Doenças Crônicas e / ou Inflamatórias 
Agudas;
Metabolismo Humano e Síndromes Metabólicas;
Bases Fisiológicas Imunes.

Estudo avançados dos processos metabólicos do organismo, característi-
cas do terreno biológico e suas flutuações de normalidade. Ao término 
da disciplina o aluno terá base para entender o funcionamento metabóli-
co do organismo.

Conteúdo Programático



Ozonioterapia  
 
Ozônioterapia - Histórico, Legislação, Indicações, Áreas de Atuação e Equipamentos;
Ozônioterapia - Mecanismos de Ação, Janelas Terapêuticas e Aspectos Toxicológicos;
Ozonioterapia - Veículos, Óleos, Cosméticos e Nutracêuticos na Ozonioterapia;
Ozonioterapia - Vias de Administração;
Clínica de Ozonioterapia em Saúde - Aula Presencial;
Clínica de Ozonioterapia em Estética - Aula Presencial.

Estudo da aplicabilidade da ozonioterapia como forma de abordagem clínica comple-
mentar nos tratamentos de saúde e estética, prescrição de cosméticos e condutas 
dentro da ozonioterapia. Ao final da disciplina o aluno deverá estar apto a discernir e 
optar corretamente pelas diferentes técnicas, procedimentos e equipamentos utiliza-
dos para tratamento com a ozonioterapia.

Terapêutica Pró-oxidativa para Dor e Feridas
 
Alterações Osteomusculares e Neuropáticas na Dor;
Lesões Osteomusculares, Articulares e na Coluna Vertebral;
Terapêutica na Reabilitação da Dor;
Terapêutica Pró-oxidativa nas Lesões Tissulares e Feridas.

Estudo dos processos inflamatórios, o reparo de tecíduo, os tipos de inflamações e 
como elas impactam na recuperação fisiológica. Ao final da disciplina o aluno deverá 
estar apto a discernir e optar corretamente pelas deferentes técnicas, procedimentos 
e equipamentos utilizados para tratamento de controle para dor e recuperação de 
feridas.

Recursos para Suporte de Condutas Clínicas

Biorressonância
Teste Genético e de Intolerâncias para Guia de Condutas Clínicas;
Análise de Microbioma e Probioticoterapia para Guia de Condutas Clínicas;
Avaliação de Parâmetros Bioquímicos e Hematológicos;
Online - Termografia Clínica - Plataforma Live Class;
Online - Técnicas de Ultrassonográfica Cutânea e de Agulha Guiada - Plataforma Live 
Class;
Online - Microscopia de Campo e Sangue Vivo - Plataforma Live Class.

Estudo de recursos complementares de avaliação e embasamento de fechamento 
clínico das desordens inflamatórias, distúrbios metabólicos e irregularidade no terreno 
biológico. Ao final da disciplina o aluno deverá estar apto a discernir e optar correta-
mente pelas deferentes técnicas, procedimentos e equipamentos utilizados para 
auxiliar o seu fechamento clínico.



Terapêutica Pró-oxidativa no Ajuste Fisiológico  
 
Suporte Pró-Oxidativo nas Patologias Cardíacas, Pulmonares e Vasculares;
Suporte pró-oxidativos no Paciente Oncológico;
Suporte pró-oxidativo nas Alterações Neurológicas;
Suporte pró-oxidativo nas Alterações Hepáticas, Gastrointestinais e Infecciosas;
Suporte pró-oxidativo nas Alterações Renais e Urológicas;
Suporte pró-oxidativo nas Alterações Ginecológicas e na Saúde da Mulher;
Suporte pró-oxidativo na Alta Performance e Treinamento Físico;
Suporte pró-oxidativos nas Práticas Estéticas associadas as Intervenções Plásticas;
Suporte pró-oxidativo nas Práticas Estéticas.

Estudo das abordagens clínicas pró-oxidativas e outras técnicas complementares no 
resgate da condição fisiológica normal.  Ao final da disciplina o aluno deverá estar 
apto a discernir e optar corretamente pelas deferentes técnicas, procedimentos e 
equipamentos utilizados para tratamento clínico.

Valores da Mensalidade
12x de 941,66 
18x de 627,77 
24x de 470,83

Efetuando o pagamento até o Dia 15 de cada mês você garante um 
Desconto de Pontualidade: 

Valores COM DESCONTO

12x de 753,33 com 20% Desconto pontualidade
18x de 533,61 com 15% Desconto pontualidade
24x de 423,75 com 10% Desconto pontualidade


