
 

 

CURSO DE HABILITAÇÃO EM OZONIOTERAPIA  

 

🌎 LOCAL: Ipanema - Rio de Janeiro - Capital 

 

📌 DATA:  24, 25 e 26 de setembro de 2021 

      Horário: 8h às 18h 

 

📌 CARGA HORÁRIA: 120 horas 

 

📌 OBJETIVO: Este curso se destina a habilitar o profissional de saúde respaldado pelo seu conselho, 
em ozonioterapia. A forma de abordagem é sistema híbrido (parte da teoria presencial e prática 
laboratório associado a conteúdo online) com práticas individualizadas seguindo todas as normas de 
segurança sanitária. 

 

📌 PÚBLICO-ALVO: Profissionais de saúde 

 

📌 MODALIDADE: Sistema híbrido (parte da teoria presencial e prática laboratório associado a 
conteúdo online) com práticas individualizadas seguindo todas as normas de segurança sanitária. 
Através do sistema online, teremos sala de aula invertida, onde o aluno a partir da compra, terá acesso 
ao conteúdo na plataforma. 
 

📌 CERTIFICAÇÃO: Mediante a avaliação online com nota superior a 7,0 nas atividades online e 100% 
de permanência no presencial. 

 

• VALOR: R$ 3.500,00 ou 10 X de 350,00 no cartão de crédito 

• VALOR A VISTA: 3.150,00 no boleto ou transferência bancária 

BANCO BRADESCO 

SEITON CURSOS PREPARATÓRIO E DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL 

AGÊNCIA: 1400 

CONTA CORRENTE: 056433-8 

CNPJ: 04.205.361/0001-25 

 

VALOR A VISTA: R$3100,00 

📒 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

▪ Introdução a Ozonioterapia; 
▪ Características do gás; 
▪ Propriedades físico-químicas; 
▪ Estabilidade (tempo de duração); 
▪ Materiais resistentes ao ozônio; 
▪ Aspectos históricos da Ozonioterapia 

▪ Legalidade e legislações pertinentes para Enfermagem. 

▪ Doses e concentrações; 

▪ Indicações terapêuticas; 

▪ Contraindicações e toxicidade; 

▪ Vias de aplicação: tópica e sistêmica;  
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▪ WORKSHOP DE OZONIOTERAPIA: conhecendo os materiais, equipamentos e suas 

Conteúdo programático 

▪ Estética: 

✓ Uso da Ozonioterapia na estética: celulite, gordura localizada, couro cabeludo, rugas e 

marcas de expressão, cicatrizes, estrias, flacidez e acne. 

▪ Biossegurança:  

✓ aspectos relacionados a segurança do paciente; 

✓ a segurança do manuseio de produtos e equipamentos para saúde;  

✓ NR32 e ozonioterapia. 

 

 

 

▪ Prática baseada em evidência (estudos científicos de relevância clínica da aplicabilidade 

da ozonioterapia ao nível mundial). 

▪ Empreendedorismo: 

✓ Gestão: as 10 características do empreendedor - como se relacionar e comportar 

diante do cenário atual; o diferencial no mercado de trabalho na forma de 

prestação de serviços. 

✓ Marketing na prestação de serviços. 

✓ Finanças: como controlar os custos e os gastos. 

Estações Práticas:  Parte I 
 

▪ Manuseio de equipamentos e materiais em Ozonioterapia; 

▪ Aplicações tópicas: Água ozonizada (ingestão e uso tópico); 

▪ Óleo Ozonizado (ingestão, feridas e onicomicose); 

▪ BAG no tratamento de lesões; 

▪ Injeções subcutâneas (diversas regiões anatômicas); 

▪ Ventosas no tratamento de pequenas lesões e fissuras; 

▪ Aplicação auricular. 

Estações Práticas: Parte II:   

▪ Vias de Aplicação Sistêmica: Auto hemoterapia maior, auto hemoterapia menor e 

insuflação retal; 

▪ Estética (ventosas, celulite, gordura localizada, couro cabeludo, rugas e marcas de 

expressão, cicatrizes, estrias, flacidez e acne). 

 

A turma será dividida em grupos para manusear e aprender os equipamentos na área de 
Ozonioterapia.  CASO O ALUNO QUEIRA REALIZAR AUTOHEMOTRANSFUSÃO MAIOR OU 
MENOR, DEVERÁ TRAZER O EXAME COM O RESULTADO DE G6PD, QUE PODE SER REALIZADO 
EM QUALQUER LABORATÓRIO DA SUA CIDADE. 

VAGAS  

LIMITADAS DEVIDO A ATIVIDADE PRÁTICA: 25 VAGAS 
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OBS.: NÃO SERÁ PERMITIDA A ENTRADA SEM MÁSCARA E OS ESPAÇOS SEGUIRÃO NORMAS 
DISTANCIAMENTO. ÁLCOOL GEL SERÁ DISPONIBILIZADO DURANTE TODO O EVENTO. 

 

📌 POLÍTICAS DE CANCELAMENTO:  

❖ O curso poderá ser cancelado ou transferido, caso não haja quórum mínimo. 
❖ O valor pago será devolvido integralmente ao aluno, caso o curso seja cancelado. 
❖ O aluno será avisado sobre o cancelamento com o prazo mínimo de 72h que antecede o curso. 

 
 

 
 

📌 INFORMAÇÕES SOBRE A MODALIDADE ONLINE:  
 

Recursos Necessários: O curso a distância pressupões um acesso frequente a informações digitais, sendo 
indicado que você tenha um computador com acesso à internet banda larga disponível em um de seus 
ambientes cotidianos. Para acessar nossos cursos, você deverá possuir um destes navegadores: 

 

Versões recentes do Microsoft Edge; 
• Versões recentes do Firefox (32-bit); 
• Versões recentes do Chrome;  
• JavaScript e cookies habilitados; 
• Os navegadores, assim como os dispositivos móveis não aceitam recursos desenvolvidos 

em 
flash. Sendo assim recomendamos que seja usado, sempre que possível, o HTML5.   
Você deve possuir o programa Adobe Acrobat Reader 
(https://get.adobe.com/br/reader/), para ler documentos em pdf. 
 

Sugerimos que o equipamento tenha uma configuração mínima como: 
• Intel ou AMD processador (1GHz ou superior);  
• Mínimo de 1 GB RAM; 
• Conexão de internet com velocidade mínima 1Mb para que o ambiente não apresente 

lentidão (conteúdo como imagem, vídeos e outros, influenciam na velocidade da 
navegação);  

• Recomenda-se internet a partir de 1Mb. Em dispositivos móveis é possível navegar pelos 
recursos Moodle a partir da conexão 3G.  

• Caixas de som ou fones de ouvido. 
• Aplicativo da plataforma Moodle:  
• Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moodle.moodlemobile&hl

=en_AU 
• iOS: https://itunes.apple.com/au/app/moodle/id633359593?mt=8 
 

 

https://get.adobe.com/br/reader/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moodle.moodlemobile&hl=en_AU
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https://itunes.apple.com/au/app/moodle/id633359593?mt=8

