
Pós-Graduação 

Nutrologia 

A Nutrologia é a especialidade responsável pelo estudo e análise da ingestão de nutrientes e 

suas consequências, sejam elas benéficas ou não. O profissional dessa área atua na avaliação 

das necessidades nutricionais humanas, a fim de diminuir a probabilidade do desenvolvimento 

de doenças e preservar o estado de saúde. Além disso, o médico que atua na Nutrologia 

realiza a supervisão do estado nutricional do indivíduo, buscando o entendimento das doenças 

que têm relação à espécie de nutrição adotada, desde o diagnóstico até o tratamento ideal das 

mesmas. 

A Pós-graduação lato sensu em Nutrologia da Faculdade Verbo Educacional, devidamente 

reconhecido pelo MEC, conforme a Resolução CNE/CES nº 1, de 8 de junho de 2007, objetiva 

capacitaro médico para promover uma maior qualidade de vida ao paciente e a longevidade 

saudável do indivíduo. 

Objetivo 

O curso de Pós-graduação lato sensu em Nutrologia da Faculdade Verbo Educacional 

possibilita aos profissionais interessados adquirir o conhecimento necessário para a realização 

do diagnóstico de doenças nutricionais, bem como reconhecer incorreções alimentares e de 

estilo de vida que possam ter relação com o desenvolvimento de determinados distúrbios. O 

profissional médico estará apto, ao final do curso, a prestar os devidos esclarecimentos e 

instruções a respeito das doenças e distúrbios nutricionais, indicando os tratamentos 

adequados para cada situação e a direção para um estilo de vida saudável. 

A Faculdade Verbo Educacional conta com professores e preceptores especialistas, mestres e 

doutores, com reconhecida capacidade técnico-profissional e experiência em áreas específicas 

do curso. 

Público de Interesse 

Graduados em medicina com CRM ativo, que atuam ou desejam atuar na área da Nutrologia. 

Cronograma 

Aulas disponíveis na plataforma online para visualização em qualquer horário. Na 

opção de curso presencial, encontros mensais aos sábados e domingos, das 

8h30min às 19h30min. Curso de até 18 meses de duração. 

Organização Curricular 

 Avaliação do Gasto Energético 

 Obesidade 

 Síndrome Metabólica 

 Transtornos da Conduta Alimentar 

 Dislipidemias 

 Radicais Livres e Antioxidantes 

 Nutrologia Esportiva 

 Suplementação Alimentar e Ergogênica 



 Biotecnologia e Nutrologia 

 Doenças Gastrointestinais 

 Pré e Pró-bióticos 

 Vitaminas e Minerais 

 Nutrologia na Gravidez 

 Nutrologia na Infância 

 Nutrologia e Envelhecimento 

 Aspectos Nutrológicos no Climatério 

 Diabetes 

 Insulinização e Nutroterapia 

 Ética Médica 

 Metodologia da Pesquisa Científica e Docência no Ensino Superior 


