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Qual é a taxa de sucesso do algoritmo do Dr. Owiesy para o tratamento de enxaqueca e dor
craniofacial?
Dor craniofacial, cefaleia autônoma craniofacial, neuralgia craniofacial, enxaqueca e neuralgia
do trigêmeo são todas terminologias sinônimas usadas na literatura médica. Cada uma pode ser
dividida em várias categorias diferentes e necessitam de um método de tratamento específico.
Portanto, a categorização hipotética é difícil e com base na opção de tratamento utilizada. A
maioria das outras opções de tratamento disponíveis é completa ou parcialmente ineficaz. Nossos
resultados de tratamento demonstram uma taxa de sucesso de 95% com um procedimento de
sessão única. No entanto, 5% dos pacientes podem necessitar de uma segunda sessão de retoque.
Qual faixa etária se beneficiará com este tratamento?
Dores de cabeça de enxaqueca não discriminam entre idade e sexo. Aceitamos pacientes de todas
as idades. Aceitar os pacientes para tratamento depende da duração da enxaqueca e da dor facial.
O tratamento é recomendado para as idades entre 12-86 anos.
Qual é a diferença entre o algoritmo do Dr. Owiesy para o tratamento da enxaqueca e o
tratamento com Botox® sensacionalista para enxaqueca?
O tratamento com Botox® aborda os sintomas da enxaqueca, mas é incapaz de curar dores de
cabeça de enxaqueca. Isso é devido ao fato do Botox® unicamente paralisar as terminações
nervosas. Ele funciona apenas por alguns meses, com os sintomas potencialmente retornando
com maior gravidade. O tratamento com Botox® pode até mesmo levar ao desenvolvimento de
anticorpos causando dores de cabeça de enxaqueca mais graves. Por outro lado, o tratamento do
Dr. Owiesy tem uma taxa de cura de 95%. Isso é devido ao seu tratamento abordar a causa da
enxaqueca. Alguns estudos não mostraram nenhuma diferença entre o placebo e o Botox®.
Qual é o efeito colateral e as reações adversas do medicamento usado?
A quantidade de cada um dos medicamentos utilizados é a dose mínima disponível recomendada
pela FDA para todos os componentes. Portanto, praticamente não é esperada nenhuma reação
adversa. Pacientes alérgicos a qualquer um dos componentes estão fora dessa faixa, a menos que
dessensibilizados.
Qual é o primeiro passo do tratamento?
O primeiro passo começa com uma consulta, com a obtenção do histórico e com a avaliação dos
registros médicos disponíveis. Com base no histórico e na avaliação, o médico determina quando

2
Dúvidas Comuns
começar o tratamento e se o paciente deve interromper todos os medicamentos relacionados com
a enxaqueca. Podemos ter que reduzir lentamente alguns dos medicamentos, se necessário. Os
pacientes em uso de opioides a longo prazo devem receber desintoxicação antes do tratamento.
Pacientes em uso de diluentes de sangue podem parar sua medicação por 72 horas, mas podem
continuar com a aspirina de 81 mg por dia. Todos os outros medicamentos devem ser
continuados com segurança.
O que se pode se esperar no dia do tratamento?
Quando o paciente está com dor craniofacial ativa, podemos agenda-lo para uma consulta no dia
seguinte ou nos próximos dias. Há um procedimento higiênico de lavagem do couro
cabeludo/cabelo que o paciente tem que seguir. Então, o paciente é colocado sobre a mesa de
tratamento em decúbito dorsal e depois em decúbito ventral para administrar o tratamento.
O procedimento é doloroso? Qualquer um pode tolerar o procedimento?
Normalmente, a administração de medicamentos, como qualquer injeção, pode causar ardor leve
na pele e no tecido subcutâneo pela duração de 5-10 segundos. Se o paciente é hipersensível a
injeções, ele pode receber um tratamento de relaxamento da pele uma hora antes do
procedimento. O procedimento leva entre 60-90 minutos.
Quando eu poderei sentir um alívio?
Você pode sentir um alívio de imediato. Este é um processo fisiológico que envolve vários
grandes nervos, gânglios e artérias e veias ao redor que estão diretamente envolvidos no processo
da dor craniofacial. A dor será atenuada rapidamente e o alívio completo é esperado dentro de
48-72 horas.
E se eu ainda estiver tendo enxaqueca e outras dores faciais atípicas?
A maioria dos pacientes (95%) tem um alívio da sua enxaqueca com o primeiro tratamento.
Cerca de 5% podem sentir dor atípica em outras áreas ou dentro da mesma área. Isso é normal
por causa da variabilidade da anatomia dos nervos e do envolvimento no processo da doença.
Esses pacientes receberão a segunda sessão apenas para os ramos nervosos resistentes.
Quanto custa e meu seguro cobrirá isso?
Algumas companhias de seguros recusam a cobertura, pois essa é uma nova modalidade de
tratamento e não está codificada. Nossos custos de tratamento estão a níveis acessíveis a quase
todos. Plano de pagamentos são aceitos. Não cobramos por retoques. Nós podemos faturar seu
seguro apenas para visitas de acompanhamento.
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Contas de poupança-saúde e outros prestadores podem cobrir a totalidade dos custos ou exigir
isso. Nós podemos oferecer-lhe um protocolo do tratamento, recibo e outros dados clínicos para
enviar com o seu processo de apresentação ao seu seguro. Nós não podemos faturar seu seguro
diretamente.
Os medicamentos são aprovados pela FDA?
Sim. Os nossos medicamentos têm sido utilizados durante muitos anos para tratar uma grande
variedade de condições.
Quanto tempo dura o alívio?
Nossa experiência mostra que o alívio é duradouro. Nosso paciente de enxaqueca mais
duradoura, até agora, está passando pelo seu sétimo ano livre de quaisquer dores de cabeça
depois de sofrer de trinta anos de enxaqueca com aura.
E se não funcionar?
Nós ainda não passamos por essa condição. Alguns indivíduos com mais de 30 até 60 anos de
enxaqueca podem sofrer de uma dor fantasma após o tratamento, a qual responde facilmente a
um ibuprofeno ou paracetamol.
Há quanto tempo este tratamento tem sido utilizado?
Nossas experiências de tratamento começaram em 2005, com base em mecanismo único e
observação investigativa única. No entanto, Faro T. Owiesy, MD é multidisciplinarmente
treinado e experiente no estudo do sistema nervoso autônomo, dor craniofacial e outras
condições relacionadas durante os últimos 15 anos.
O tratamento requer a continuação de medicamentos de enxaqueca ou a modificação de
estilo de vida?
Normalmente, não recomendamos medicamentos convencionais ou alternativos antes e após o
tratamento. Até o momento, nenhum dos nossos pacientes expressaram a necessidade de
qualquer medicação ou modificações no estilo de vida.
Eu sou um paciente de fora do estado ou de fora do país. Como posso economizar dinheiro
e tempo para evitar várias viagens?
Ficaríamos felizes em comunicar por telefone, fax e e-mail para fornecer uma consulta. Vamos
analisar o histórico médico da enxaqueca e outras condições. Então, podemos marcar sua
consulta para uma visita rápida e tratamento logo em seguida. Nós recomendamos que fique por
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perto por 3-4 dias, caso seja necessário um segundo retoque do tratamento. Por outro lado, você
pode retornar para um retoque até um mês pós-tratamento. Se a sua neuralgia requer retoque
adicional, podemos fazê-lo neste momento. No entanto, 95% dos pacientes recebem apenas um
tratamento de sessão única.

