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Coordenador
Prof. Dr. Alexandre Leopold Busse é medico geriatra e pesquisador da 
FMUSP (Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo). 
Desenvolveu seu doutorado na FMUSP onde atualmente é professor 
atuando na graduação e pós-graduação. Orienta alunos de doutorado, 
mestrado e residentes de geriatria em suas linhas de pesquisa sobre 
Memória, Atividade Física e Envelhecimento Saudável. 

No Hospital das Clínicas da FMUSP é médico do Serviço de Geriatria No Hospital das Clínicas da FMUSP é médico do Serviço de Geriatria 
atuando não apenas na área do ensino a alunos, residentes e estagiários, 
mas também na área de Cultura e Extensão Universitária participando no 
desenvolvimento de projetos com foco no bem estar da comunidade. 

No Hospital Sírio-Libanês atua no Núcleo Avançado de Geriatria e 
coordena o Serviço de Gerontologia com atividades de assistência, ensino 
e pesquisa.



Mensagem do coordenador
Você certamente tem atendido pacientes cada vez mais idosos em sua prática clínica. E a perspectiva é que isso 
aumente muito nos próximos anos. O manejo clínico dos pacientes idosos deve respeitar as particularidades dessa 
faixa etária. O envelhecimento fisiológico modifica as manifestações das doenças e a suscetibilidade aos 
tratamentos.  Essa população frequentemente sofre com efeitos adversos dos tratamentos e dos procedimentos 
diagnósticos. Assim, é de extrema importância que os médicos estejam atualizados, dentro das evidências 
científicas, sobre como diagnosticar e tomar as melhores condutas nessa faixa etária.

O curso, Neuropsiquiatria Geriátrica na Prática Clínica tem um conteúdo especialmente preparado com informações O curso, Neuropsiquiatria Geriátrica na Prática Clínica tem um conteúdo especialmente preparado com informações 
que rapidamente serão inseridas nos seus atendimentos.  Assim, você terá maior reconhecimento e mais 
oportunidades profissionais.

As aulas tem um conteúdo dirigido para o reconhecimento, diagnóstico e tratamento das síndromes da área de As aulas tem um conteúdo dirigido para o reconhecimento, diagnóstico e tratamento das síndromes da área de 
neuropsiquiatria geriátrica. O curso proporciona uma visão multidisciplinar de profissionais experientes. Assim, 
além dos professores geriatras, neurologistas e psiquiatras são apresentadas aulas com profissionais de psicologia, 
fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional que ampliam os conhecimentos e trazem um diferencial na prática 
clínica.



Objetivos
Objetivo Geral
 Ampliar e atualizar os conhecimentos das principais síndromes neurológicas e psiquiátricas que acometem o 
idoso para proporcionar um atendimento de excelência no ambiente hospitalar, consultório e domicílio. 

Objetivos Específicos
Identificar as  características do processo de envelhecimento que aumentam a suscetibilidade a manifestações 
neuropsiquiátricas e suas peculiaridades.
Atualizar sobre a abordagem no diagnóstico e tratamento multidisciplinar à luz das evidências científicas atuais.Atualizar sobre a abordagem no diagnóstico e tratamento multidisciplinar à luz das evidências científicas atuais.
Ampliar o conhecimento da abordagem de importantes temas como: demências, depressão, delírium, ansiedade, 
sexualidade, parkinsonismo, alterações do sono.
Aprimorar o manejo das medicações na polifarmácia, a atuação multidisciplinar e a prescrição de medidas não 
farmacológicas.



Diferenciais
• Curso 100% online

• Início: 20/04/2021

• Término: 26/08/2021

• Aulas: Terças e quintas às 20:00

• Professores altamente especializados em seus respectivos temas e que atuam em centros de excelência como: 
  FMUSP, Hospital Sírio-Libanês e Hospital Israelita Albert Einstein. 

• Aulas com conteúdo atualizado e dirigido para a prática clínica. • Aulas com conteúdo atualizado e dirigido para a prática clínica. 

• Complementação com aulas ao vivo com discussão de casos clínicos.

• Apostilas em pdf com material de slides dos professores 

• Rever as aulas quantas vezes quiser

• Fórum de debates

• Debates ao vivo

• Certificado



Programa científico
Anticoagulação e prevenção cognitiva
Caio de Assis Moura Tavares

Particularidades da Demência Frontotemporal 
Regina Miksian Magaldi

Particularidades da Demência de Lewy e Demência 
de Parkinson
Fabio Henrique de Gobbi PortoFabio Henrique de Gobbi Porto

Reabilitação cognitiva
Gislaine Gil

Demências: discussão de Casos Clínicos (ao vivo) 
Alexandre Leopold Busse

O papel da fisioterapia em pacientes com demência 
Jéssica Maria Ribeiro Bachá

Avaliação Neuropsicológica
Gislaine Gil

Oficina de avaliação cognitiva e funcional (ao vivo) 
Alexandre Leopold Busse

Atualização sobre o Transtorno Neurocognitivo Leve  
Regina Miksian Magaldi

Manejo clínico da Doença de AlzheimerManejo clínico da Doença de Alzheimer
Daniel Apolinário

Doença Cerebrovascular e Demência Vascular
Fabio Henrique de Gobbi Porto

Abordagem de fatores de risco cardiovascular e 
prevenção cognitiva
Caio de Assis Moura Tavares



Programa científico
Desafios do Envelhecimento Populacional 
Alexandre Leopold Busse

Envelhecimento cognitivo: aspectos clínicos e 
neuropatológicos
Claudia Kimie Suemoto

Prevenção das Demências
Alexandre Leopold BusseAlexandre Leopold Busse

Cognição e Audição
Lilian Cliquet

Estimulação cognitiva
Gislaine Gil

Avaliação da queixa cognitiva no consultório
Daniel Apolinário

Tratamento não farmacológico das alterações 
comportamentais das demências
Gislaine Gil

Tratamento farmacológico das alterações 
comportamentais das demências
Lilian Schafirovits Morillo

Manejo clínico na Demência Avançada
Lilian Schafirovits MorilloLilian Schafirovits Morillo

Doença de Parkinson: diagnóstico e tratamento 
Mônica Santoro Haddad

Fisioterapia no tratamento da doença de Parkinson 
Maria Elisa Pimentel Piemonte

Fonoaudiologia na doença de Parkinson
Marcela Lima Silagi de Siqueira



Programa científico
Doença de Parkinson: discussão de casos clínicos  
(ao vivo) 
Maria do Carmo Sitta

"Delirium": como prevenir, diagnosticar e tratar 
Thiago Junqueira Avelino Silva

Envelhecimento e direção veicular
Alexandre Leopold Busse

Envelhecimento e emoçõesEnvelhecimento e emoções
Valmari Aranha

Pós carreira e longevidade
Letícia Mota

Transtornos depressivos
Pedro Gomes Penteado Rosa

Transtornos ansiosos
Pedro Gomes Penteado Rosa

Terapia Cognitiva Comportamental
Fabiana Tintori Shoji

Depressão e Ansiedade: Discussão de casos clínicos  
(ao vivo)
Tania Correa de Toledo Ferraz AlvesTania Correa de Toledo Ferraz Alves

Aspectos emocionais da sexualidade
Valmari Aranha

Tratamento das disfunções sexuais
Milton Roberto Furst Crenitte

Abordagem das tonturas
Ronaldo Frizzarini



Programa científico
Reabilitação vestibular
Flávia Doná

Abordagem das neuropatias periféricas
Felipe Aydar Sandoval

Transtornos do sono
Flávia Barreto Garcez Carvalho

Abordagem da SAHOSAbordagem da SAHOS
André Luis Moreira Sales
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