Vamos saber tudo sobre low carb? Desenvolvido por nutricionistas e farmacêuticos o projeto Manual Low Carb reúne
todos os principais parâmetros da aplicação da dieta low carb. Desde a bioquímica, metabolismo, adaptações até a
aplicação do protocolo no paciente em consultório. Desmistifique o low carb, aprenda associações e prevenções em
3 módulos ministrados pela nutricionista Chelsea Bresler! Referências cientificas e aplicações para seu dia a dia no
consultório.

Material Didático:
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Incluso

Professor Tutor

O curso é disponibilizado na maior plataforma EaD da América Latina, Live Class! A Plataforma
Live Class é a inovação pedagógica para ensino a distância. O objetivo da experiência Live Class é
colocar o professor a disposição do aluno 24 horas por dia, 7 dias por semana. Com isso temos toda a
responsabilidade em praticidade, economia de tempo, facilidade de acesso, suporte e qualidade de
ensino.

Ministrante

Chelsea Bresler
Graduada em nutrição pela Unicamp FCA e Pós graduada
em Nutrição Esportiva Funcional pela VP Consultoria, além
do curso de especialização em Suplementação nutricional
aplicada ao exercício (USP); Membro sócio da AMBO; e atuante
como Palestrante, tendo também um consultório particular
em Campinas-SP e Vinhedo-SP.

Conteúdo Programático
MÓDULO 1
Fundamentos da dieta low carb;
Vantagens da dieta low carb;
Tipos de dieta e variações;
Bioquímica do metabolismo energético;
Vias metabólicas da glicose;
Introdução a cetose e adaptações do metabolismo;
Benefícios da cetoadaptação;
Comparativo entre dieta low carb e a dieta tradicional;
Dietas low carb e seu impacto em patologias;
Bioquímica da resistência à insulina e perda de peso;
Concentração de corpos cetônicos;
Prevenções e qualidade de vida com dietas cetoadaptadas.
MÓDULO 2
Dieta low-carb na perspectiva de tratamento de doenças crônicas;
Bioquímica da biogênese mitocondrial;
Bioquímica da modulação do estresse oxidativo;

Conteúdo Programático
Consequências de uma dieta overnutrition;
Aumento da expressão antioxidante com dieta low carb;
Ativação de múltiplas vias metabólicas no paciente;
Influência da dieta low carb na performance de atletas;
Eficácia da dieta low carb – desmistificando o low carb;
Dieta low carb na prática esportiva;
Ajuste metabólico de utilização de substrato energético;
Adaptando o paciente a low carb - recordatório da alimentação;
Dieta low carb na performance endurance;
Elementos para composição da dieta low carb;
Pontos positivos e negativos da intervenção low carb.
MÓDULO 3
Associação da low carb a outras dietas;
Controle da peroxidação lipídica e radicais livres;
Redução expressiva de peso com dieta low carb;
Importância da anamnese do paciente;
Elaboração dos planos de dieta;
Maneiras de definir o perfil do paciente;
Distribuição de macronutrientes no plano da dieta;
Opções para composição do cardápio da dieta;
Necessidades de suplementação;
Implantação da função de qualidade de vida;
Acompanhamento bioquímico e sinais na dieta;
Exames bioquímicos fundamentais para o paciente em dieta.
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