
FIBROMIALGIA

• Mecanismos e tipos de dor;
• Nocicepção da dor
• Bioquímica da analgesia;
• Fatores de risco;
• Causas, sinais e sintomas;
• Características fisiopatológicas
Gatilhos biológicos
• investigação de referências
Abordagens de tratamento
• Farmacoterapia
Nutrientes
Fitoterápicos
Abordagens alternativas
Correção metabólica

Após esse curso você vai 
aprender:

11:26:58 (hh:mm:ss)

Conteúdo programático

O curso é desenvolvido para te ensinar sobre a fibromialgia, 
suas características e como tratar a patologia.

Desde conceitos sobre dor, como acontece a fibromialgia até o 
tratamento em multiplas abordagens.

Dor: Começamos com os mecanismos e tipos de dor e uma 
introdução às abordagens de inibição de caminhos da dor e 
produtos analgésicos.

1

Epidemiologia: Bases epidemiológicas da fibromialgia e os 
fatores de risco genéticos e ambientais. Introdução aos alvos 
biológicos da dor e as patologias associadas.

2

Fisiopatologia 1: Agora abordamos a fisiopatologia da fibromialgia sobre a visão do controle 
nooceptivo, introduzindo as características da fibromialgia e como ela acontece. 

Sinais e sintomas e os seus alvos biológicos para modulação da sensibilidade da dor e controle 
nooceptivo em cada gatilho biológico.
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Fisiopatologia 2: Focado em outros fatores diferentes dos nooceptivos, fatores de alterações 
metabólicas como as alterações nos neurotransmissores, fatores hormonais, mitocondriais e inflamação.
4

Farmacoterapia: Iniciamos o tratamento! Começamos trabalhando os sintomas da fibromialgia e os 
fatores centrais e periféricos da sensibilização a dor. Passamos para um alvo muito específico a 
neuroinflamação na fibriomialgia e modulação de neurotransmissores. Finalizamos com os fármacos 
modulando a nocicepção da dor, tratamentos com evidências e suas associações.

5

Nutrientes e fitoterápicos: Na segunda parte de tratamento abordamos o tratamento não 
farmacológico, associando nutrientes para potencializar o tratamento farmacológico e a terapêutica de 
correção metabólica. Fitoterápicos que promovem analgesia e os fatores alternativos na remissão dos 
sintomas da dor.
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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!

Comece agora!

n   Acesso Ilimitado 24 horas - 7 dias por semana

n   Conteúdo exclusivo

n   Material de apoio

n   Certi�cado digital

n   Mobile - Tablet - Desktop 100% Responsivo

n   Pagseguro  - Boleto + Cartão

n   Ministrante: Henry Okigami

É um curso EaD exclusivo e todas as aulas já estão gravadas e disponíveis junto com material de apoio e 
referências científicas.
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