
GUIA DO
aluno

Pós-graduação em 
OBESIDADE E
SÍNDROME METABÓLICA



OBJETIVO
do curso

CARGA HORÁRIA
432 horas

PÚBLICO
alvo

PRÉ-
requisitos

O programa de Pós-graduação em Obesidade e
Síndrome Metabólica tem por objetivo aplicar o
conhecimento interdisciplinar necessário para o
manejo do paciente com Obesidade e Síndrome
Metabólica, capacitar a ter mais segurança e
melhores resultados nos atendimentos e
amplificar as possibilidades de atendimento tanto
em casos simples quanto nos mais complexos.

A Pós-Graduação pioneira e mais completa em
Obesidade e Síndrome Metabólica tem como
diferencial conteúdo atualizado embasado no que
há de mais relevante na literatura, com abordagem
interdisciplinar e diferenciada. Além disso, você
possui assistência de especialistas sempre à
disposição durante o curso e corpo docente
formado por profissionais com experiência prática
e conhecimento teórico.

NUTRICIONISTAS

MÉDICOS

PSICÓLOGOS

PSIQUIATRAS

ENFERMEIROS

DEMAIS PROFISSIONAIS
GRADUADOS NA ÁREA DA SAÚDE.

Ensino superior completo ou no último
ano da graduação na área de interesse
do curso.

Para mais informações, entrar em contato:

Telefone/ WhatsApp: 21 99252-5074
contato@anniebello.com

As aulas são gravadas e disponibilizadas
no ambiente virtual, com interação entre
os colegas e o professor tutor no grupo
de discussão das atividades do curso.

Tempo de duração:

12 MESES



Plataforma exclusiva de ensino à distância para aprimorar a
forma de estudo;
Apostilas online para download e acompanhamento das aulas;
Grupo de discussão para esclarecimento de dúvidas e
discussões entre o professor-tutor e os alunos;
Encontros mensais ao vivo o professor tutor para discussão e
dúvidas 
Vídeo-aulas para direcionamento dos estudos individuais;
Professor-tutor com acesso diário no ambiente virtual para
esclarecer dúvidas e auxiliar nos estudos;
Aulas 100% online.

O CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EAD DA iPGS EM
PARCERIA COM A ESCOLA DE NUTRIÇÃO BASEADA
EM EVIDÊNCIAS CONTA COM DIVERSAS
FERRAMENTAS DE APRENDIZAGEM, INCLUINDO:



OPCIONALCada aula possui atividades de fixação do
conteúdo em ambiente virtual, que possuem
como objetivo a construção de ferramentas e
conhecimentos que serão utilizados na sua
prática profissional e também para embasar
a realização da atividade final do módulo. As
atividades de fixação não possuem caráter
avaliativo e têm o objetivo de fixar o conteúdo
da disciplina.

As avaliações previstas no curso são as
provas finais em cada módulo, também em
ambiente virtual. As provas podem possuir
questões objetivas e/ou dissertativas, de
acordo com os conteúdos ministrados e
podem ser realizadas até a finalização do
curso. A esta prova é atribuída uma nota
expressa na escala de 0 (zero) a 10 (dez), que
equivale a nota total da disciplina.

CRITÉRIO DE
AVALIAÇÃO

TRABALHO DE
CONCLUSÃO DE CURSO

Para finalizar o Programa de Pós-Graduação
você pode optar por a realização de um
Trabalho de Conclusão de curso a ser entregue
em formato de artigo de revisão. A iPGS
disponibiliza suporte técnico para a realização
deste trabalho, oferecendo uma disciplina
específica de metodologia de pesquisa onde
você terá acesso a aulas de busca de
diferencial científico, método de pesquisa e
escrita científica. O aluno ainda terá a instrução
de um Professor orientador, que estará
disponível para auxílio durante este processo.

AVALIAÇÃO FINAL DO
MÓDULO (PROVA)

As melhores
estratégias para tratar
o seu paciente de
maneira assertiva
Esse curso possui uma abordagem interdisciplinar com
compreensão e a conexão da teoria com a prática clínica,
conferindo o domínio necessário para o manejo do paciente com
obesidade e Síndrome Metabólica. Dessa forma, a Pós graduação
capacita e oferece maior segurança aos atendimentos desse
público-alvo.



Para aprovação no curso e obtenção do
Certificado de Pós-Graduação, é exigida nota
mínima 7 (sete) em todas as disciplinas,
assim como no Trabalho de Conclusão de
Curso, quando optado pelo aluno.

APROVAÇÃO DO CURSO



BÔNUS
Aulas, materiais e um curso bônus
disponibilizados no ato da matrícula

FERRAMENTAS PRÁTICAS
Ferramentas de comportamento alimentar,
Anamnese investigativa de saúde intestinal,
Ebook de receitas e Guia de Formulações 

CURSO DE EVIDÊNCIAS: COMO
BUSCAR E INTERPRETAR
ARTIGOS CIENTÍFICOS

Por onde começar? Onde encontrar? 
Veja na prática como encontrar os melhores
níveis de evidência.



DISCIPLINAS



OBJETIVOS

Esse módulo apresenta de maneira interdisciplinar conceitos fundamentais e
o manejo do paciente com Obesidade e Síndrome Metabólica, associando a
teoria com a prática clínica para uma adequada avaliação de suas
complicações e sua influência sobre a saúde humana, composição corporal,
entendimento do metabolismo humano e microbiota intestinal.

ETIOLOGIA E FATORES
FISIOLÓGICOS DA OBESIDADE

O olhar atual do profissional de saúde

O sistema endócrino e a genética na obesidade

A microbiota intestinal e o sistema imunológico do paciente com
obesidade

O gasto energético e avaliação corporal dos indivíduos com obesidade

Intervenções em MEV

O que você vai aprender:

Annie Bello
Conheça a teoria e a prática sobre a etiologia, a evolução e os tratamentos para a
Obesidade e suas complicações, bem como sua influência sobre a saúde humana e o
impacto na economia mundial.

Fernanda Mattos
Compreenda a fisiopatologia da obesidade, papel do tecido adiposo e marcadores
genéticos.

Vivian Coimbra
Entenda a relevância e o impacto da microbiota sobre a saúde e a obesidade, além das
estratégias terapêuticas.

Fernanda Mattos
Aprenda sobre avaliação física e sobre estimativas de gasto energético e avaliação
física do paciente com obesidade e síndrome metabólica.

Annie Bello
Aprenda como incluir as estratégias multimodais como dieta plant-based, sono,
manejo de estresse e prática de mindfulness na prática.



OBJETIVOS

Para que o tratamento nutricional do paciente seja eficaz, este módulo aborda
estratégias nutricionais importantes para o cuidado do paciente. O
entendimento sobre suplementação, fitoterápicos e outras práticas adicionais
permitem uma conduta nutricional assertiva

DOENÇA METABÓLICA E
ESTRATÉGIAS CLÍNICAS

O efeito da obesidade no Sistema Cardiovascular  

Estratégias nutricionais 

 Suplementação no paciente com obesidade 

Fitoterapia no manejo do peso 

Obesidade e a Síndrome metabólica

O que você vai aprender:

Ricardo Oliveira
Aprenda sobre o efeito da Obesidade no Sistema Cardiovascular, complicações e
comprometimentos assim como ações terapêuticas envolvidas no tratamento.

Alessandra Mulder 
Entenda como funciona a sistemática do atendimento nutricional de pacientes em
obesidade e controle de peso.

Gabriela Deutsch
Aprenda os principais aspectos sobre a prescrição magistral com foco na
perda de peso.

Maria Angélica Fiut
Conheça os conceitos e a funcionalidade dos fitoterápicos utilizados no tratamento
do paciente com obesidade e outras doenças associadas.

Ian Nicolau
Se atualize em relação aos mais novos conceitos sobre obesidade e síndrome
metabólica e compreenda as bases da fisiologia da obesidade e síndrome metabólica.



OBJETIVOS

O tratamento integrativo vai além das recomendações nutricionais, e por isso,
esse módulo confere conhecimentos necessários para uma prática clínica de
sucesso. Além de ferramentas necessárias para o tratamento do paciente
com obesidade e Síndrome Metabólica, neste capítulo você terá acesso a
técnicas comportamentais para o tratamento do paciente com obesidade.

ESTRATÉGIAS DE
TRATAMENTO

Técnicas comportamentais para mudanças em saúde  

Ferramentas aplicadas ao manejo da obesidade e SM

 Compulsão alimentar e obesidade 

Recomendação de exercício físico para perda de peso

Atividade física e obesidade

O que você vai aprender:

Flávia Teixeira
Compreenda os fundamentos teórico-práticos das principais teorias cognitivo-
comportamentais e desenvolva a habilidade de reconhecer a necessidade de
encaminhamento do paciente a outros profissionais da saúde quando necessário.

Alice Guimarães
Aprimore o conhecimento sobre os aspectos psicossociais no manejo da obesidade e
aprenda na prática o uso de ferramentas para a adesão e mudanças de hábitos.

Alice Guimarães
Entenda o Transtorno de Compulsão Alimentar: critérios para o diagnóstico, terapia
cognitiva comportamental aplicada e ferramentas usadas para o cuidado centrado no
paciente.

Bruno Smirmaul
Adquira os conhecimentos teóricos e práticos sobre o papel da atividade física, do
exercício físico e do movimento em geral para a perda de peso, gordura e impacto na
saúde.

Bruno Smirmaul 
Compreenda, na prática, a prescrição de exercícios para prevenção e controle de
obesidade e doenças crônicas.



OBJETIVOS

Ao longo desse módulo é destacado a importância e compreensão da
Obesidade em diferentes situações clínicas e fases de vida, sendo assim
importante para a adequada prescrição nutricional do paciente.

TRATAMENTO DA OBESIDADE NAS
DIFERENTES SITUAÇÕES CLÍNICAS

Cirurgia bariátrica  

Emagrecimento e estética

 Gastronomia aplicada ao emagrecimento 

Obesidade: Gestante e Infância

Idosos e a obesidade sarcopênica

O que você vai aprender:

Fernanda Mattos
Aprenda sobre as técnicas cirúrgicas para tratamento da obesidade e saiba abordar o
manejo do pré e pós operatório da cirurgia bariátrica de forma multiprofissional.

Aline Schneider 
Conheça sobre avaliação antropométrica, imagem corporal, alimentação,
suplementação e procedimentos estéticos com foco em emagrecimento.

Monique Baldasso
Aprenda como orientar trocas inteligentes, métodos, técnicas e ingredientes, aliados
ao processo de emagrecimento.

Nina Cid Loureiro
Aprenda como agir na prevenção e tratamento da obesidade em gestantes e crianças
conhecendo desde a fisiologia, genética, avaliação nutricional, características
fisiopatológicas, alimentação e atividade física.

Flávia Fonseca 
Identifique as manifestações, causas e riscos da obesidade sarcopênica em idosos e
saiba formas de diagnóstico e manejo nessa situação clínica.



OBJETIVOS

Por fim, para uma capacitação completa, este módulo oferece ao profissional
conhecimentos a respeito da Epidemiologia e Bioestatística, além de ressaltar
a importância da prática clínica baseada em evidências.

METODOLOGIA DA PESQUISA

CONCEITOS BÁSICOS DE EPIDEMIOLOGIA E BIOESTATÍSTICA

PESQUISA DE ARTIGOS EM SAÚDE

 PRÁTICA CLÍNICA BASEADA EM EVIDÊNCIAS

ELABORAÇÃO DE ARTIGO FINAL

O que você vai aprender:

Aprenda os fundamentos teóricos, metodológicos e técnicos necessários à utilização
dos conhecimentos epidemiológicos e de bioestatística na prática do profissional de
saúde

Estude temas de seu interesse relacionados com área específica de pesquisa e
julgada de importância para sua formação

Aprenda sobre busca, seleção e análise crítica de evidências em saúde

 Produza um artigo de revisão bibliográfica simples



CORPO DOCENTE
O corpo docente do programa de Pós- Graduação em Obesidade e Síndrome
Metabólica é composto por doutores, mestres e especialistas, com experiência prática
e científica reconhecida na área. 



DOCENTES

Annie Bello Seixas Moreira

Estes são somente alguns dos docentes que participam do nosso Programa de 
Pós-Graduação em Obesidade e Síndrome Metabólica.

Fernanda Mattos Bruno de Paula Caraça

Vivian Oberhofer Ribeiro Alice Guimarães de Faria Maria Angélica Fiut

Ricardo de Andrade Oliveira Aline Petter Schneider Flávia Lopes Fonseca

CURRÍCULO LATTES CURRÍCULO LATTES CURRÍCULO LATTES

CURRÍCULO LATTES CURRÍCULO LATTES CURRÍCULO LATTES

CURRÍCULO LATTES CURRÍCULO LATTES CURRÍCULO LATTES

http://lattes.cnpq.br/6785913715818890
http://lattes.cnpq.br/1051607168394654
http://lattes.cnpq.br/1225203348100287
http://lattes.cnpq.br/4193417044942529
http://lattes.cnpq.br/6801451924337438
http://lattes.cnpq.br/6072201392479927
http://lattes.cnpq.br/8070156084633735
http://lattes.cnpq.br/9505588493581501
http://lattes.cnpq.br/5711405753817792


DOCENTES

Flávia Teixeira

Estes são somente alguns dos docentes que participam do nosso Programa de 
Pós-Graduação em Obesidade e Síndrome Metabólica.

Monique Baldasso Porto Gabriela Deutsch

Ian Nicolau Nina Cid Loureiro Pombo Anna Carolina Rego Costa

Débora Gapanowicz Alessandra Pinheiro Mulder

CURRÍCULO LATTES

CURRÍCULO LATTES CURRÍCULO LATTES CURRÍCULO LATTES

CURRÍCULO LATTES CURRÍCULO LATTES

http://lattes.cnpq.br/8613491916791993
http://lattes.cnpq.br/4733214186516784
http://lattes.cnpq.br/4062552736006040
http://lattes.cnpq.br/9315182966553157
http://lattes.cnpq.br/8519219011830691
http://lattes.cnpq.br/5478430422250462


CONTATO
Estamos à disposição para conversar com você!
Caso tenha alguma dúvida, entre em contato.

comercial@ipgs.com.br | 51 3062.9322 | 51 98189.3066

www.ipgs.com.br

OPÇÕES
de pagamento

O aluno pode escolher no momento da matrícula pagar o curso por Boleto,
recorrência mensal ou Cartão de Crédito. Além disso, para pagamento à vista,
disponibilizamos também a opção via Pix ou Transferência Bancária para as
contas do IPGS.

RESOLUÇÃO
do MEC

Os cursos de Pós- Graduação à distância são certificados pela própria
Faculdade IPGS (Portaria MEC N° 325, 24/05/2021) cumprem as disposições
vigentes da resolução CNE/CES n°1, de 06 de abril de 2018, do Ministério da
Educação (MEC).



1- Inscrição realizada através do Site;

2 - Após inscrição, você será direcionado a plataforma educacional "iPGS
Education" para realizar a efetivação de sua matrícula na turma. 

3 - Forma de pagamento: Tanto a taxa de matrícula quanto o valor total do
curso podem ser pagos por boleto ou cartão de crédito. O aluno é quem
escolhe o melhor formato de pagamento.

4 - Após finalizado a matrícula, e confirmado o pagamento da taxa, o aluno
receberá um e-mail de confirmação e orientação de acesso. Pedimos que
confirme a caixa de entrada, spam e lixo eletrônico. 

5 - Caso fique com dúvidas no processo de matrícula, pedimos que entre em
contato com o setor comercial para que possam auxiliar. O contato pode ser
realizado via Telefone/ WhatsApp (21 99252-5074) ou e-mail
(contato@anniebello.com)

Espero você no curso!

Aline 
   Schneider
 Sócia Fundadora da Faculdade iPGS

REALIZAÇÃO
da matrícula


