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Nutrição Aplicada à Estética 
 

 

O curso intensivo de Nutrição Aplicada à Estética tem como objetivo qualificar o profissional a identificar e reconhecer os diversos 
distúrbios estéticos apresentados ou referidos pelo paciente no atendimento nutricional, avaliando a necessidade de 
suplementação e/ou de ajuste da alimentação para resolvê-los de forma assertiva, inclusive quando a prática do exercício físico 
estiver associada à estratégia do tratamento. 

 

A quem se destina 
Nutricionistas e estudantes de cursos de graduação em 
nutrição. 
 
Modalidade Disponível 
Sistema Híbrido  
Aulas Presenciais 
Aulas Transmitidas ao Vivo em Sala Virtual (com interação 
entre docente e alunos em tempo real)  
Pode incluir Aulas Gravadas 
 
Atividade Prática Prevista 
Discussão de Casos Clínicos 

Turma 18 
Início 
11 de abril de 2023 
 
Duração 
03 Meses 
 
Carga Horária 
40 horas 
 
Periodicidade 
Aulas semanais. 
 
Dias e Horários 
Segunda-feira, das 18h30 às 22h30 

 

Perfil Profissional e Mercado de Trabalho 

A procura por nutricionistas para manejar e resolver problemas relacionados ao emagrecimento e aos problemas de pele, entre 
outros, que costumam causar comprometimento estético, é frequente. 
O profissional habilitado para trabalhar na área de estética pode atuar em consultório particular, em clínicas de estética e em 
parceria com outros profissionais, como médicos (endocrinologista, cirurgião vascular, dermatologista), fisioterapeutas, 
educadores físicos e esteticistas e suas intervenções contribuem para otimizar os resultados dos tratamentos. 
O atendimento nutricional para manejo de problemas estéticos vem se ampliando a cada dia e este mercado de trabalho tende 
a continuar em crescimento, demandando profissionais cada vez mais qualificados e resolutivos. 

 

Competências Desenvolvidas no Egresso 

Ao término do curso intensivo de Nutrição Aplicada à Estética, o profissional será capaz de: 

•     Realizar anamnese e avaliação dietética, antropométrica e bioquímica; 

• Reconhecer as desordens estéticas e aplicar o conhecimento em nutrição para obtenção de melhores resultados nos 
tratamentos; 

• Analisar a influência do excesso de peso e da microbiota intestinal no desenvolvimento dos distúrbios estéticos; 

• Aplicar os conhecimentos de alimentos funcionais e de fitoterapia para a otimização de resultados de tratamentos 
estéticos; 

• Determinar condutas nutricionais ajustadas às necessidades individuais dos pacientes. 
 

Programa do Curso 

Fisiologia e Principais Distúrbios na Área de Estética. 4h 

Tratamentos e Cirurgia Estética. 4h 

Avaliação Nutricional: Consumo Alimentar, Antropometria e Avaliação Bioquímica. 

 
4h 

Suplementação Nutricional 4h 
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Redução de Peso: Aspectos Nutricionais, Metabólicos e Comportamentais. 4h 

Ajustes Nutricionais para a Otimização dos Resultados da Prática de Exercício Físico.  4h 

Dietas da Moda e Emagrecimento Saudável. 4h 

Microbiota Intestinal e Estética. 4h 

Alimentos Funcionais e Fitoterapia Aplicadas a Estética. 8h 

Carga horária total: 40h 

 

Coordenação 

Natália Leonetti Couto Lazzari 
Nutricionista. Mestre em Ciências da Saúde Área Básica de Oncologia pela Fundação Antônio Prudente. Participou do Estudo 
Multi-institucional das Leucemias Infantis da Divisão de Medicina Experimental do Instituto Nacional do Câncer (setembro/2007 
a julho/2008). Experiência de 10 anos em Nutrição Oncológica no A.C. Camargo Câncer Center, tendo atuado como Preceptora 
de Nutricionistas no Programa de Residência Multiprofissional, Supervisora de Estágios de Graduação da Área Clínica, 
Coordenadora de Curso de Extensão em Nutrição Oncológica e Atendimento Ambulatorial e na Internação. Atualmente exerce 
atividades em Consultório e de Nutrição de Consultoria. Coordenadora de Cursos e Docente no Instituto Racine. 

 

Corpo Docente 

Os professores que integram o corpo docente do Instituto Racine de Educação Superior são titulados e/ou qualificados, 
congregando competências técnicas e humanísticas à visão sistêmica das perspectivas socioambientais e mercadológicas das 
áreas em que atuam. São doutores, mestres, especialistas e/ou docentes com vasta experiência profissional. 

 

Investimento 

Nacional: Inscrição R$50,00 Curso R$ 1.650,00 

R$ 1.452,50 à vista 
(Inclui o valor de R$ 50,00 ref. a Inscrição) 

Boleto: 06 parcelas de R$ 275,00  
(À 1ª parcela acrescentar o valor de R$ 50,00 ref. a Inscrição) 

Cartão de Crédito: 10 parcelas de R$ 169,00  
(Inclui o valor de R$ 50,00 ref. a Inscrição) 

Estudantes de cursos de graduação, cursos superiores de tecnologia e cursos técnicos têm 30% de desconto neste curso. 

 

Inscrição Internacional 

A vista (A pronto) A prazo (Prestações) 

338 USD 07 parcelas de 148 USD 
309 EUR 07 parcelas de 128 EUR 

 

Programas de Facilitação de Acesso à Educação 

  

Programa de Monitoria Acadêmica 

É um dos mais importantes instrumentos de apoio à realização das atividades 
educacionais e eventos do Instituto Racine e tem como objetivos proporcionar 
aos Monitores uma enriquecedora experiência acadêmica e contribuir com a 
qualidade do processo de ensino-aprendizagem, que se realiza de forma única 
em cada sala de aula. 
 
Monitoria Presencial e Monitoria Remota 
Processo Seletivo Anual - Bolsa de Estudo de até 100% 
Processo Seletivo Individual - Bolsa de Estudo de até 90%  
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Convênios de Cooperação Educacional 

O Instituto Racine estabelece convênios com empresas, instituições, órgãos públicos e entidades, para levar condições de 
inscrição em cursos com valores diferenciados a funcionários, colaboradores e associados. Consulte-nos! 

 

Informações e Orientações para Inscrição 

Telefone / WhatsApp 

+55 (11) 3670-3499 

E-mail 

cursos@racine.com.br 

Site 

www.racine.com.br 
 

Para informações sobre Inscrições, Condições de Pagamento, 

Política de Desconto, Cancelamentos e Locais das Aulas, 

escaneie o QR Code ao lado. 
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