
Curso de Capacitação em 
Cefaleia para Profissionais 
da Saúde

Curso teórico-prático: 

Duração: 2 módulos (6 meses cada)

Carga horária: 240 horas

Público-alvo: Odontólogos, Fisioterapeutas, Psicólogos e Nutricionistas.

Inscrição: até 29/01/2023
Envio de Curriculum Vitae para: rlondero@hcpa.edu.br
Envio dos nomes dos selecionados à Diretoria  de Ensino: 06/02/2023
Divulgação da seleção: 07/02/2023
Após a seleção, será disponibilizado aos candidatos selecionados o link da 
plataforma Solis GE onde  deverão enviar os documentos até 13/02/2023.

Início do curso: 01/03/2023

Informações: http://www.hcpa.edu.br, menu Ensino, link “Aperfeiçoamento 
profissional – Piccap- “ Cursos com inscrições abertas” .

https://www.hcpa.edu.br/ensino/aperfeicoamento-profissional-piccap


Programa Institucional de Cursos de Capacitação e Aperfeiçoamento Profissional - PICCAP

Processo de seleção para ingresso no Curso de Capacitação em Cefaleia para Profissionais
da Saúde

Público-alvo: Odontólogos; Fisioterapeutas; Psicólogos; Nutricionistas

Objetivos: Adquirir e aperfeiçoar conhecimentos em cefaleia; Compreender os mecanismos
bioquímicos, farmacológicos, genéticos e fisiológicos das cefaleias; Aplicar em sua prática
(odontológica; fisioterápica; psicológica.) conhecimentos na área de cefaleia.

O curso é composto por dois módulos.

Local de atuação: Serviço de Neurologia

Número de vagas: 02

Carga horária: 240 horas (cada módulo)

Duração prevista: 6 meses (cada módulo)

Investimento: R$ 600,00 (cada módulo)

Pré-requisitos: Comprovação da formação anteriormente citada: graduação em odontologia,
psicologia, fisioterapia ou nutrição.

Critérios de seleção para ingresso: Análise de currículo

Período de Seleção: 15/01/2023 a 29/01/2023

Inscrições através do e-mail: rlondero@hcpa.edu.br

Envio do nome dos selecionados a DENS: 06/02/2023

Divulgação dos candidatos selecionados: 07/02/2023

Documentos necessários para matrícula: A Relação de Documentos para Alunos Selecionados
encontra-se na página https://www.hcpa.edu.br/ensino/aperfeicoamento-profissional-piccap. Após
a seleção, será disponibilizado aos candidatos selecionados o link da plataforma Solis GE onde
deverão enviar os documentos até 13/02/2023.

Início do curso: 01/03/2023

https://goo.gl/quuRbF
https://www.hcpa.edu.br/ensino/aperfeicoamento-profissional-piccap


PROGRAMA DO CURSO:

Módulo I

PLANO TEÓRICO:

Leitura de artigos e discussões sobre os temas:
- Anamnese e exame físico do paciente com cefaleia;
- Cefaleias Primárias: conceitos;
- Cefaleias Secundárias: conceitos;
- Terapia não-medicamentosa em cefaleia.

PLANO PRÁTICO:

Atividades a serem desenvolvidas sob supervisão:
- Acompanhamento de consultas de pacientes nos Ambulatórios de Cefaleia e de Neurologia Geral.

Módulo II

PLANO TEÓRICO:

- Discussão de artigos em cefaléia;
- Elaboração de artigo.

PLANO PRÁTICO:

Atividades a serem desenvolvidas sob supervisão:

- Acompanhamento de consultas, sob supervisão da responsável pelo curso, de pacientes nos
Ambulatórios de Cefaleia e de Neurologia Geral.


