
Esteatose
Hepática

• Alterações metabólicas;
• Genética e metabolismo;
• Abordagens fisiopatológicas;
• Causas, sinais e sintomas;
• Diagnóstico;
• Abordagens de tratamento:
• Farmacoterapia;
• Nutrientes;
•  Fitoterápicos;
•  Abordagens alternativas;
• Correção metabólica.

Após esse curso você vai 
aprender:

Conteúdo programático

O curso esteatose hepática é desenvolvido para te ensinar 
sobre a  patologia, complicações metabólicas envolvendo 
insulina e andrógenos e medidas de controle e prevenção.

A prevalência de fígado gorduroso em pacientes não usuários de 
álcool aumenta no mundo todo, chegando a atingir 30% da 
população.

Entenda os fatores associados a sua prevalência e sua 
abordagem terapêutica tratamento farmacológico, uso de 
fitoterápicos e nutrientes.

Epidemiologia: Bases epidemiológicas da esteatose hepática 
e os fatores de risco genéticos e ambientais. 
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Fisiopatologia: Agora abordamos a fisiopatologia da esteatose hepática, sobre a visão bioquímica e 
metabólica, introduzindo as características da esteatose hepática e como ela acontece.
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Farmacoterapia: Iniciamos o tratamento! Começamos trabalhando os alvos farmacológicos da 
esteatose hepática não alcoólica.
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Fitoterapia: Fitoterápicos e medidas terapêuticas.4

Nutrientes: Nutrientes e medidas terapêuticas.5

Atividade física: Medidas de estilo de vida e exercício no tratamento da esteatose hepática não 
alcoólica.
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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   Certificado 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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