
Interpretação
de Exames
Laboratoriais

Sobre Nós:
O Instituto Hi-Nutrition oferece cursos de Pós-Graduação, extensão, in company entre outras modalidades. O Hi-Nutrition tornou-se 

reconhecido pela oferta de cursos de excelência, totalmente atualizados e com professores excelentes.

Descrição:

A interpretação de exames é hoje a principal ferramenta para auxiliar o diagnóstico clinico laboratorial.

Não é apenas um curso sobre de exames! Nossos principais ministrantes, Luiz Moreira e Henry Okigami são fiéis a premissa: 

CORRELAÇÕES CLÍNICAS DIFERENCIAIS!

Então o conteúdo não é apenas a grade, todo o curso tem a experiência e aplicação em consultório com os ministrantes para você 

interpretar exames com um olhar bioquímico distinto visando capacitar o profissional da saúde em analisar o paciente e compreender 

bioquimicamente os índices do exame.

Objetivo:

Capacitar o profissional a interpretar exames laboratoriais 

com correlação clinica.

Início:  Agosto 2017
Local: Plataforma Liveclass
Coordenador: Prof Henry Okigami

Público Alvo:

Farmacêuticos

Nutricionistas

Fisioterapeutas 

Médicos

Profissionais da saúde

Conteúdo Programático: 

Módulo 1: Anemias e Hemograma série vermelha
Ministrante: Claudia Rocha

Módulo 2: Interpretando: Função Renal
Ministrante: Luiz Moreira

Módulo 3: Interpretando: Função Hepática
Ministrante: Henry Okigami

Módulo 4: Interpretando: Função Tireoidiana
Ministrante: Henry Okigami

Módulo 5.1: Interpretando: Hormônios sexuais no 
Homem
Ministrante: Luiz Moreira

Módulo 5.2: Interpretando: Hormônios sexuais no 
Mulher
Ministrante: Luiz Moreira

Material didático incluso

O Live Class é uma plataforma acadêmica exclusiva dos nossos 

alunos, desenvolvida por profissionais pedagógicos e de tecnologia 

da informação para trazer a experiência do professor a sua 

disposição, quando e onde você quiser.

Através do Live Class você tem acesso ao seu curso 24 horas por 

dia, 7 dias por semana e conta com diferenciais:

- Aulas HD – Vimeo Tecnology

- Acesso ilimitado

- Professor tutor 24 horas para responder suas dúvidas

- Apostila técnica com todo conteúdo da aula [DOWNLOAD 

FREE]

- Material de apoio [DOWNLOAD FREE]

- Chat com professor

- Cronograma de aula

- Acesso via smartphone, PC e tablet

- Otimização pedagógica para você aprender o máximo no menor 

tempo possível.

Esqueça aquele modelo antiquado de ensino on line, aqui você tem 

Live Classs!

Coordenação:

Henry Okigami 

Henry Okigami é farmacêutico especialista em nutrição e bioquímica. Hoje é considera-
do um ícone na área da nutrição devido a sua autoridade em referências cientificas e 
experiencia prática. Praticamente um guru em todos os ramos da saúde, Henry é o 
professor das estrelas da nutrição, atuando a décadas no desenvolvimento para indús-
tria, escritor de livros de excelência o que o leva ao patamar de ícone no mercado.

INSCRIÇÕES ABERTAS

Exclusividade

Plataforma EaD:

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 profes-

sor 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.

Vantagens:

Acesso 24 horas - 7 dias por semana;

Professor tutor 24 horas;

Chat em tempo real com professores;

Aulas em HD - Vimeo Tecnology;

Servidores Microsoft Azure;

Apostila Técnica Exclusiva + Material de apoio cientifico 100% 

atualizados;

Networking com profissionais;

Método de ensino exclusivo;

Avisos automático de datas;

Módulo 6: Interpretando: Inflamação, Infecção e 
Estresse Oxidativo
Ministrante: Luiz Moreira

Módulo 7: Diagnostico e acompanhamento do Diabetes
Ministrante: Luiz Moreira

Módulo 8: Diagnostico e acompanhamento da síndrome 
metabólica
Ministrante: Luiz Moreira

Módulo 9: Exames de acompanhamento no atleta
Ministrante: Henry Okigami

Módulo 10: Interpretação de exames correlacionados a 
dieta
Ministrante: Luiz Moreira


