
 

Programação 
 

I CURSO “HANDS-ON” DE IMAGEM MOLECULAR EM NEUROLOGIA E 

PSIQUIATRIA - DOS FUNDAMENTOS À PRÁTICA CLÍNICA 

8 e 9 de ABRIL / 2022 

 

- ORGANIZADORES: ARTUR MARTINS COUTINHO / DR. CARLOS ALBERTO 

BUCHPIGUEL 

 

 

08 de abril de 2022 - Sexta-feira // Manhã: Fundamentos. 
 

7:30-7:50 - Chegada e apresentação  

 

7:50-8:00 - Apresentação do curso. 

 

8:00-8:20 - Aula inaugural: Neuroimagem molecular no HCFMUSP e na prática privada - passado, 

presente e futuro (Prof. Dr. Carlos Alberto Buchpiguel) 

  

8:20-8:50 - Princípios de medicina nuclear e imagem molecular aplicada a neuropsiquiatria. 

Radiofármacos disponíveis e quantificação de imagens (Dr. Artur Martins N. Coutinho). 

 

8:50-9:20 - Revisão da neuroanatomia estrutural necessária para interpretação dos exames de 

medicina nuclear. (Dr. Mateus Aranha) 

 

9:20-9:30 hs Intervalo 

 

9:30-10:00hs - “Hands on” - padrão normal e variações dos exames de neuroimagem molecular 

(Artur Martins N. Coutinho)  

 

10:00-10:30 - O que devemos observar no componente estrutural em PET/CT e PET/RM? 

Introdução a escalas visuais semi-quantitativas (Fazekas, ERICA, MTA, Koedam, etc.) (Dr. 

Mateus Aranha) 

 

10:30-10:45 - Intervalo 

 

10:45-11:15 - Neuroanatomia da cognição - conceitos em neuroanatomia funcional e organização 

em redes; o que são "doenças degenerativas?"; ênfase no espectro cognitivo (Fábio H. G. Porto). 

 

11:15-12:00 - Neuroimagem molecular nas doenças neurodegenerativas (Dr. Artur Martins N. 

Coutinho)  

 

12:00 - 12:15 - Discussão. 

  

 



 

08 de abril de 2022 -  Sexta-feira // Período da Tarde: doenças 

neurodegenerativas (presencial). 
 

13:30-14:00 - Quando e porque eu solicito exames? Espectro cognitivo (Dr. Adalberto Studart 

Neto). 

 

14:05-14:35 - Introdução às doenças degenerativas do espectro “distúrbios do movimento” (Dra. 

Jacy B. Parmera) 

 

14:35-15:05 - Quando e porque eu solicito exames? Distúrbios do movimento (Dra. Jacy B. 

Parmera) 

 

15:05-15:20 - Intervalo 

 

15:20-16:20 - “Hands on” - Ensinando a partir de casos clássicos Parte I - Doença de Alzheimer e 

variações (Dr. Artur Martins N. Coutinho). 

 

16:20-16:50 - “Hands on” - Ensinando a partir de casos clássicos, Parte II - DLFT e variações (Dr. 

Artur Martins N. Coutinho) 

 

16:50-17:30 - “Hands on” - ensinando a partir de casos clássicos, Parte III - Lewy e síndromes 

parkinsonianas (Dr. Artur Martins N. Coutinho) 

 

 

09 de abril de 2022 - Sábado // Manhã: Epilepsia, doenças autoimunes e 

diagnósticos diferenciais. 
 

7:45-8:15 -  Introdução à epilepsia; quando eu solicito exames de imagem? (Dra. Carmen Lisa 

Jorge). 

 

8:15-8:45 - Aspectos neurorradiológicos na investigação de epilepsia (Dra Mika Shibuya). 

 

8:45-9:15 - Aspectos cirúrgicos da epilpesia refratária - o que o imaginologista precisa informar? 

(Dr Wen Hung Tzu). 

 

9:15-10:15 - “Hands on” - ensinando a partir de casos - Epilepsia (Dra. Carla Rachel Ono) 

 

 

10:15-10:30 - Intervalo 

 

10:30-11:00 Introdução às encefalites autoimunes e quando eu solicito exames de imagem (Dr. 

Mateus Mistieri SImabukuro). 

 

11:00-11:30 - Medicina Nuclear em encefalites autoimunes, quadros paraneoplásicos e possíveis 

diagnósticos diferenciais (lesões hipermetabólicas) (Dr. Artur M. Coutinho)  

 



 

11:30-12:30 - Principais achados neurorradiológicos da doenças neurodegenerativas e 

diagnósticos diferenciais: doença cerebrovascular e sequelas traumáticas e cirúrgicas aos 

estudos estruturais (Dr. Douglas Mendes Nunes). 

 

09 de abril de 2022 Sábado // Período da Tarde: Discussão intensiva de 

casos avançados (Hands-On) 
 

14:00-14:30 hs - Aplicações clássicas em neuro-oncologia (Dr. Artur Coutinho). 

 

14:30 - 15:00 - Discussão de casos - ensinando a partir de casos clássicos, Parte IV - encefalites 

autoimunes, quadros paraneoplásicos e diagnósticos diferenciais (incluindo lesões neoplásicas). 

(Dr. Artur M. Coutinho). 

 

15:00-15:30 - Como fazer o relatório - controvérsias e experiências pessoais. Discussão baseada 

em casos (Dr. Artur Coutinho / Dra. Carla Ono). 

 

15:30-15:45 - Intervalo 

 

15:45-17:00 - Discussões de casos de doenças neurodegenerativas integrando os conceitos 

abordados. 

 

 

 

 

 

 

 


