
• Genética e epidemiologia;
• Bioquímica e metabolismo;
• Abordagens fisiopatológicas ;
• Como acontece a enxaqueca;
• Alvos biológicos;
• Causas e gatilhos metabólicos;
• Identificando e definindo trata-
mento;
• Fármacos;
• Fitoterápico;
• Nutracêuticos;

O curso abrange dados sobre genética, epidemiologia, fisiopatologia e 
tratamento. A linha de tratamento aborda a área farmacológica, 
fitoterápica e uso de nutrientes.

Uma abordagem completa sobre a enxaqueca, cascatas fisiopatológicas, 
sintomas e critérios, gatilhos metabólicos, desde a bioquímica, 
metabolismo até o tratamento associado, farmacológico, fitoterápico e 
nutracêuticos.

Após esse curso você vai 
aprender:

É um curso EaD exclusivo e todas as aulas já estão gravadas e disponíveis junto com material de apoio e 
referências científicas.
Você pode começar agora fazendo sua inscrição no nosso site em até 12 vezes no cartão | boleto.

Nossa plataforma é completamente responsiva, isso quer dizer que você pode acessar do celular, computador e 
tablet, 24 horas por dia, quantas vezes quiser e da forma que precisar!

M1 - Epidemiologia: Introdução a bioquímica da enxaqueca; Sensibilização, ativação fisiopatológica; 
Alvos biológicos; Prevalência; genéticos e epigenéticos.

M2 - Fisiopatologia: Tipos de abordagens fisiopatológicas; Critérios de diagnóstico; Sintomas; 
Alterações fisiológicas e bioquímicas; Fatores desencadeantes e gatilhos metabólicos. 

Conteúdo programático

      Começamos com a introdução e a epidemiologia nos baseando sobre 
como acontece a enxaqueca e seus dados de prevalência, genética e 
epigenéticas.
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Passamos para fisiopatologia, entendendo os tipos de abordagens 
fisiopatológicas e seus gatilhos bioquímicos compreendendo qual é o 
fator fisiológico envolvido e seu alvo biológico.      
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      Fitoterápicos usados e suas referências científicas sobre o que funciona e não funciona.4

A abordagem metabólica da enxaqueca envolvendo a função mitocondrial, fundamental em tratamentos 
resistentes a terapia convencional.
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Concluímos com o tratamento nutracêuticos, conciliando outras abordagens de tratamento, conciliações 
dietéticas, suplementos, coenzimas, etc. Revisão dos gatilhos da enxaqueca e como podemos desenvolver um 
tratamento eficiente, seguro e completo!
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      Tratamento farmacológico agudo e crônico, compreendendo os medicamentos utilizados, associações, além 
de alternativas não convencionais e tendências.
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M3 - Farmacoterapia 1: Abordagens farmacológicas; Principais medicamentos; Reações adversas; 
Classes de medicamentos; Prevenção; Tratamento agudo e crônico; Eficácia; Medicamentos utilizados; 
Evidências cientificas e associações.

M3 - Farmacoterapia 1: Abordagens farmacológicas; Principais medicamentos; Reações adversas; 
Classes de medicamentos; Prevenção; Tratamento agudo e crônico; Eficácia; Medicamentos utilizados; 
Evidências cientificas e associações.

M4 - Farmacoterapia 2: Novos medicamentos; Inovações farmacêuticas; Alternativas farmacológicas 
não convencionais e opções terapêuticas.
M4 - Farmacoterapia 2: Novos medicamentos; Inovações farmacêuticas; Alternativas farmacológicas 
não convencionais e opções terapêuticas.

M5 - Fitoterapia: Ponto de vista fitoterápico de tratamento; Fitoterápicos utilizados e seus alvos; 
Perspectivas; Tratamentos alternativos; Medidas de suporte; Evidências científicas baseados no que 
funciona e não funciona.

M5 - Fitoterapia: Ponto de vista fitoterápico de tratamento; Fitoterápicos utilizados e seus alvos; 
Perspectivas; Tratamentos alternativos; Medidas de suporte; Evidências científicas baseados no que 
funciona e não funciona.

M6 - Mitocôndrias: Conceitos em enxaqueca mitocôndrial; Bioquímica da função mitocôndrial na 
enxaqueca; Regulação da função mitocôndrial; Enxaquecas resitêntes ao tratamento convêncional; 
Apoio função energética; Prevenção metabólica; Coenzimas mitôndriais, minerais, vitaminas e outros.

M6 - Mitocôndrias: Conceitos em enxaqueca mitocôndrial; Bioquímica da função mitocôndrial na 
enxaqueca; Regulação da função mitocôndrial; Enxaquecas resitêntes ao tratamento convêncional; 
Apoio função energética; Prevenção metabólica; Coenzimas mitôndriais, minerais, vitaminas e outros.

M7 - Nutracêuticos: Abordagens múltiplas e associações; Gatilhos de enxaqueca dependentes de 
nutrientes; Nutracêuticos; Suplementos e conciliações dietéticas.
M7 - Nutracêuticos: Abordagens múltiplas e associações; Gatilhos de enxaqueca dependentes de 
nutrientes; Nutracêuticos; Suplementos e conciliações dietéticas.

n   Acesso Ilimitado 24 horas - 7 dias por semana
n   Conteúdo exclusivo
n   Material de apoio
n   Certificado digital

n   Mobile - Tablet - Desktop 100% Responsivo
n   Pagseguro  - Boleto + Cartão
n   Ministrante: Henry Okigami

Conteúdo programático


