XXVI Curso de Capacitação em Obesidade
Infanto-juvenil da ABRAN
Seguem abaixo os dados referentes ao XXVI Curso de Capacitação em
Obesidade Infanto-juvenil da ABRAN, que será ministrado pelo Prof. Carlos
Alberto Nogueira-de-Almeida.

Trata-se de um curso de imersão, com carga horária de 10 horas-aula, que
capacita o médico a atender integralmente crianças e adolescentes com
obesidade, incluindo-se a montagem do plano alimentar.

DATA: Dia 20 de maio de 2017, das 08:00 às 21:00 horas.
LOCAL: Hotel Meliá Ibirapuera, Avenida Ibirapuera, 2534, Moema – São Paulo, SP, Tel
(11) 2164-6000

PONTUAÇÃO: Fornece pontuação para a prova de Título de Nutrologia (ABRAN) e para
Título de Área de Atuação em Nutrologia Pediátrica (ABRAN/SBP). O certificado pela
ABRAN será entregue ao final do curso.

VAGAS: Como se trata de um curso de capacitação, com atividades teóricas e práticas,
o número de vagas é limitado, sendo que o preenchimento se dará por ordem de chegada
das inscrições.

MATERIAL FORNECIDO AOS ALUNOS: a inscrição no curso dá direito:
- à participação nas atividades teóricas e teórico-práticas, perfazendo 10 horas aula;
- a uma apostila colorida, encadernada em espiral, contendo os slides usados nas aulas,
sendo 3 slides por página e espaço para anotações ao lado de cada slide;
- a um CD com artigos científicos, tabelas, bulas, gráficos e manuais para estudo posterior;

- ao software NUTRO LITE que é uma ferramenta informatizada específica para cálculo do
plano alimentar. Os alunos matriculados no curso também terão direito de adquirir,
exclusivamente no dia do curso, o software Nutro 2.0 completo com desconto de 50%.
OBS: NÃO SERÁ CONCEDIDO DESCONTO AOS PARTICIPANTES QUE JÁ POSSUAM
OS SOFTWARES NUTRO 1.0 OU NUTRO 2.0.

INVESTIMENTO:
O preço total do curso, incluindo aulas, apostila, CD e software, é R$ 2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais).

Para aqueles que se inscreverem até 08 de fevereiro, estamos dando um desconto
adicional de R$ 300,00 e o custo será de R$ 2.200,00 sendo que vale a data do
DOC/TED ou o carimbo do correio no caso de envio de cheque. Esse prazo não será
prorrogado em nenhuma hipótese.

Sócios quites da ABRAN têm direito ao desconto de 10% (R$ 1.980,00 até 08 de fevereiro
e R$ 2.250,00 após esse prazo) DESDE QUE ENVIEM COMPROVANTE.

PAGAMENTO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO (DOC/TED)
Efetuar depósito na conta da Clínica Nutre:
BANCO SANTANDER
AGÊNCIA 4442
CONTA: 13001300-4
CNPJ: 12.962.883/0001-08
EM NOME DE: CLINICA NUTRE - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Enviar por email o comprovante do depósito digitalizado junto ao comprovante de estar
quite com a anuidade da Abran, caso deseje usufruir do desconto.

PAGAMENTO VIA CHEQUE
Enviar pelo correio para o endereço abaixo. A inscrição pode ser parcelada em até 3 vezes,
desde que o último cheque seja pré-datado para no máximo 12 de maio de 2017. A nota
fiscal e a confirmação da inscrição serão feitas após a compensação do(s) cheque(s)

enviado(s). Mesmo aqueles que usufruírem de desconto podem parcelar o pagamento. O(s)
cheque(s) deve(m) ser nominal(ais) a Clínica Nutre.

Carlos Alberto Nogueira de Almeida
Rua Eugênio Ferrante, 170
Jd. Nova Aliança Sul
Ribeirão Preto – SP
CEP 14027-150

Caso necessite de informações adicionais, escreva ou ligue para o Dr. Carlos Nogueira
(email: dr.nogueira@me.com e telefone 16 99221 7498).

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: COMO EXISTEM DESPESAS QUITADAS
ANTECIPADAMENTE, UMA VEZ EFETIVADA A INSCRIÇÃO, ELA NÃO
PODERÁ SER CANCELADA E NÃO HAVERÁ DEVOLUÇÃO DE VALORES
PAGOS.
As notas fiscais serão encaminhadas automaticamente através do sistema online da Nota
Fiscal Ribeirãopretana diretamente para o email fornecido no ato da inscrição.

PROGRAMA DO CURSO
O curso inclui aulas teóricas e teórico-práticas. Adicionalmente, serão discutidos 8 casos
clínicos, abordando os conceitos incluídos na programação.

Diagnóstico da obesidade
antropometria
composição corporal

Diagnóstico das comorbidades associadas à obesidade
dislipidemia
resistência periférica à insulina
hipertensão arterial
doença Hepática Gordurosa Não Alcoólica
outras comorbidades

Classificação da obesidade

Tratamento dietoterápico da obesidade
como montar um planejamento nutrológico manualmente
como montar um planejamento nutrológico informatizado

Atividade física no tratamento da obesidade

Aspectos psicossociais do tratamento da obesidade

Tratamento farmacológico da obesidade

Tratamento das principais comorbidades

Discussão final
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