
 
Programa Institucional de Cursos de Capacitação e Aperfeiçoamento Profissional - PICCAP 

Processo de seleção para ingresso no Curso de Capacitação em Neuropsiquiatria Geriátrica/            
Neurologia Cognitiva  

 Público-alvo: Neurologistas 

Objetivos: O Programa de Capacitação em Neurologia Cognitiva/Demência tem por objetivo           
capacitar o neurologista do diagnóstico e tratamento das doenças degenerativas do sistema            
nervoso que interferem com as funções cognitivas, o comportamento e a capacidade funcional do              
indivíduo, bem como as mudanças que acompanham o envelhecimento.  

O curso é composto por dois módulos.  

Local de atuação: Serviço de Neurologia 

Número de vagas: 01 

Carga horária: 650 horas (cada módulo) 

Duração prevista: 6 meses (cada módulo) 

Investimento: R$ 900,00 (cada módulo) 

Pré-requisitos: Residência em Neurologia (1 ano de Medicina Interna e 2 de Neurologia),             
Residência em Psiquiatria, Residência em Medicina Interna ou título de Especialista em Neurologia             
pela ABN. 

Critérios de seleção para ingresso: Análise de currículo, Entrevistas (com horário agendado). 

Período de Seleção: 15/01/2021 a 12/02/2021 

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

Entrevistas: 18/02/2021 (14h - Serviço de Neurologia) 

Envio do nome dos selecionados ao Gens: 18/02/2021 

Divulgação dos candidatos selecionados: 23/02/2021 

Documentos necessários para matrícula: Relação de Documentos descrita no verso do 
Formulário de Inscrição disponível na página https://goo.gl/oSTAZo 

Entrega da documentação: de 24/02/2021 a 26/02/2021 no Grupo de Ensino, sala 168 (1º andar) 
do HCPA. 

Início do curso: 15/03/2021 

 

 

https://goo.gl/oSTAZo


 
 

PROGRAMA DO CURSO: 

Módulo I 

PLANO TEÓRICO: 
- Neurologia Cognitiva/ Demência; 
- Escalas (MEEM, bateria breve, fluências e Pfeffer); 
- CDR; 
- Funções cognitivas; 
- Depressão no idoso; 
- Doença de Alzheimer; 
- Demência vascular; 
- Demência por corpos de Lewy; 
- Demência frontotemporal; 
- Demências rapidamente progressivas; 
- Tratamento farmacológico da demências; 
- Avaliação e tratamento das manifestações neuropsiquiátricas (farmacológico ) I; 
- Reuniões clínicas em demência: Discussão de casos da semana. 
 
PLANO PRÁTICO: 
Atividades a serem desenvolvidas sob supervisão: 
1. Participação das discussões de casos clínicos selecionados provenientes do ambulatório de            
neurodemência - 1x/semana; 
2. Revisão dos casos que serão atendidos no ambulatório de neurodemência; 
3. Participação/elaboração nos seminários de neurodemência.  
 
 

Módulo II 
PLANO TEÓRICO: 
- Seminários em demência: 
I. Identificação e diagnóstico diferencial das demências rapidamente progressivas; 
II. Estratégias para prevenção do déficit cognitivo vascular; 
III. Estratégias não farmacológicas na abordagem das manifestações neuropsiquiátricas das demências; 
IV. Apresentação de artigos recentes sobre as principais síndromes demenciais; 
- Reuniões Clínicas em demência: Discussão de casos de pacientes provenientes do ambulatório de              
neurodemência.  
 
PLANO PRÁTICO: 
Atividades a serem desenvolvidas sob supervisão: 
1. Participação das discussões de casos clínicos selecionados provenientes do ambulatório de            
neurodemência; 
2. Revisão dos casos que serão atendidos no ambulatório de neurodemência; 
3. Participação/elaboração nos seminários de neurodemência; 
4. Participação dos ensaios clínicos em andamento. 
 
 
 
 

 


