


MÓDULO I
Ozonioterapia e seu mecanismo de ação

História da Ozonioterapia; 
Conceitos Fundamentais; 
Legislação da ozonioterapia; 
Legislação da ozonioterapia de cada conselho de classe;
Demonstração do aparelho; 
Propriedades físico-químicas do Ozônio e geração de ozônio
medicinal; 
Stress Oxidativo – Bases da ação antioxidante; 
Ações biológicas do ozônio e toxicidade; 
Indicações, contraindicações e intercorrências; 
Materiais utilizados na ozonioterapia; 
funções do equipamento.



MÓDULO II
Vias de aplicação de ozonioterapia e produtos
ozonizados

Como calcular a dose, quando indicar e o que esperar; 
Óleos Ozonizados: características físico químicas, preparo e
evidências científicas.
Água ozonizada: características físicos-químicas, preparo e
evidências científicas;
Cosméticos ozonizados; 
Prática de vias de aplicação subcutânea (SC); 
intramuscular (IM); 
Intradiscal; 
intracavitária (espaços peritonial e pleural); 
intravaginal, intrauretral, Ozônio retal, Ozônio vaginal, Ozônio
otológico, Ozônio intramuscular, Peri-articular e Intra-articular.



MÓDULO III
Ozonioterapia e sua ação sistêmica

Regulação imunológica; 
Efeitos sobre a síntese dos mediadores hormonais Regulação
metabólica;
Ação germicida; 
Ativação metabólica; 
Modulação do estresse oxidative; 
Efeito modulador inflamatório e analgésico do ozônio; 
Efeito desintoxicante do ozônio.



MÓDULO IV
Ozonioterapia nas alterações Osteomusculares, na Dor, nas Lesões
Articulares e Coluna Vertebral  

Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho;
Afecções do sistema músculo- esquelético; 
Doenças que atingem tendões, sinóvias, músculos, nervos,
fáscias e ligamentos; 
Ação da ozônio medicinal para dor; 
Propriedades Analgésicas Da Ozonioterapia ;
Técnica de aplicação.



MÓDULO V
Ozonioterapia para doenças autoimunes  

Ozonioterapia no tratamento de doenças autoimunes: 
Diabetes 1; Psoríase; Vitiligo; Hepatite autoimune; Doença    celíaca;
Artrite reativa; Esclerose múltipla;  Síndrome de Sjögren; Lúpus;
Ação do tratamento com ozonioterapia para doenças
autoimune; 
Pratica de Vias de aplicação; 
Técnicas de aplicação; 
Elaboração de protocolos.



MÓDULO VI
Ozonioterapia para alterações no sistema respiratório e
circulatório   

Sistema respiratório anatomia e fisiologia; 
Sistema circulatório anatomia e fisiologia; 
Sistema respiratório; 
Principais doenças do sistema respiratório; 
Ação do tratamento com ozônio medicinal para trato respiratório; 
Sistema circulatório; 
Principais doenças que a comente; 
Sinais e sintomas; 
Ação do tratamento com ozônio medicinal para alterações no sistema circulatório; 
 Vias de aplicação; 
 Técnicas de aplicação; 
 Elaboração de protocolos.



MÓDULO VII
Ozonioterapia para alterações Hepáticas, Gastrointestinais e   
 Infecciosas.

Espectro da doença hepática; 
Esteatose hepática;
Hepatotoxicidade; 
Ação do ozônio medicinal no tratamento de doenças hepáticas; 
Alterações gastrointestinais;
Ação do ozônio medicinal nas alterações gastrointestinal;
Ação do ozônio medicinal nas alterações infecciosas 
Técnicas de aplicação; 
 Vias de aplicação; 
 Elaboração de protocolos.



MÓDULO VIII
Didática do ensino superior 

Desafios didáticos;
Postura do professor na sala de aula;
Postura do professor - diálogo e de mediação;
Métodos tradicionais e Métodos ativo.



MÓDULO IX
Ozonioterapia nas alterações em Ginecologia,
Obstetrícia, sistema urinário 

Ação do tratamento com ozônio medicinal para alterações ginecológicas; 
Ação do tratamento com ozônio medicinal para obstetrícia; 
Ação do tratamento com ozônio medicinal para sistema urinário;
Técnicas de aplicação; 
Vias de aplicação; 
Elaboração de protocolos.



MÓDULO X
Ozonioterapia aplicado a estética I

Ozônioterapia estética, histórico, conceito, indicações e contra indicações Facial 
Vias de administração; 
Técnica de aplicações.  
Tratamento com ozônio medicinal para: acne, rejuvenescimento facial;
Hipercromias;
Permeação de ativos; 
Flacidez; 
Dermatite seborreica; 
Elaboração de protocolos.



MÓDULO XI
Ozonioterapia aplicado a estética II

Ozônioterapia estética; 
Histórico; 
Conceito, indicações e contra indicações nas disfunções da estética corporal.
Vias de administração; 
Técnica de aplicações;  
Tratamento com ozônio medicinal para: gordura localizada, celulite, estrias,
flacidez, microvasos.


