
Relatório Avidas 2016 - Eventos e Ações Sociais. 

No ano de 2016 o Instituto Avidas e/ou seus membros do Instituto Avidas 

estiveram diretamente ou indiretamente envolvidos em diversas iniciativas, a 

saber: 

1. Doença Parkinson & Distúrbios de Movimento - 04, 05 e 06 de abril 

Evento sobre a doença de Parkinson e outros distúrbios de movimento 

destinado a atualizar médicos neurologistas e de outras especialidades afins, 

geriatras, clínicos gerais, médicos residentes, outros profissionais da saúde e 

estudantes de medicina, enfermagem e das demais áreas relacionadas.  

2. CASA - 6o ciclo de atualização em Síndromes Álgicas – 26 a 28 julho 

Evento sobre Síndromes Álgicas (dolorosas), destinado a atualizar sobre 

quadros clínicos de dor destinado aos médicos neurologistas e de outras 

especialidades afins, clínicos gerais, médicos residentes, outros profissionais 

da saúde e estudantes de medicina, enfermagem e das áreas relacionada 

reabilitação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Simpósio da Dor – 19 e 20 agosto 

Simpósio destinado a atualizar médicos neurologistas e de outras 

especialidades afins, clínicos gerais, médicos residentes, outros profissionais 

da saúde e estudantes de medicina, enfermagem e das demais áreas 

relacionadas, quanto aos vários aspectos envolvendo o manejo das condições 

dolorosas. 

4. II Curso Aprofundamento em Neuropsicologia – julho a novembro 

Evento destinado a atualizar psicólogos, estudantes de psicologia e de outras 

atividades afins, quanto às diversas síndromes cognitivas, seus fundamentos 

anatômicos e fisiológicos e sua identificação mediante baterias de testes. 

5. Atualização em Doenças do Neurônio Motor – 08 outubro 

Evento destinado a atualizar médicos neurologistas e de outras especialidades 

afins, clínicos gerais, médicos residentes, outros profissionais da saúde e 

estudantes de medicina, enfermagem e das demais áreas relacionadas quanto 

ao diagnóstico e o manejo de doenças do neurônio motor, sua história clínica 

e semiologia seu diagnóstico diferencial, seu diagnóstico instrumental, critérios 

diagnósticos internacionalmente aceitos, quanto aos tratamentos 

farmacológicos em vigência e em pesquisa, e a seu manejo não-farmacológico.  



6. Miopatias – 29 de outubro 

Evento destinado a atualizar médicos neurologistas e de outras especialidades 

afins, clínicos gerais, médicos residentes, outros profissionais da saúde e 

estudantes de medicina, enfermagem e das demais áreas relacionadas quanto 

ao diagnóstico e o manejo das miopatias, de sua história clínica e semiologia 

seu diagnóstico diferencial, seu diagnóstico laboratorial, critérios diagnósticos 

internacionalmente aceitos, quanto aos tratamentos farmacológicos em 

vigência e em pesquisa, e seu manejo não-farmacológico. 

7. Semiologia Neurológica – 28 a 30 novembro 

Curso destinado primordialmente a estudantes de medicina e a médicos 

residentes em neurologia e neurocirurgia, mas também aberto a médicos 

gerais de outras especialidades afins, e de outros estudantes, residentes e 

profissionais não-médicos das diversas áreas da saúde, versando sobre 

aspectos básicos da propedêutica neurológica.  

8. Corrida da Lua Cheia – Evento contra o AVC – 29 de outubro 

Evento de sensibilização da população leiga quanto a fatores de risco para as 

doenças cerebrovasculares, enfatizando a importância da atividade física na 

prevenção das doenças cerebrovasculares. 

 



Relatório Avidas 2017 - Eventos e Ações Sociais. 

No ano de 2017 o Instituto Avidas e/ou os membros do Instituto Avidas 

estiveram diretamente ou indiretamente envolvidos em diversas iniciativas, a 

saber: 

 

 

1. Purple Day/Epilepsia – Dr. Bruno Takeshita / Dr. Pedro Kowacs - 1o de 

abril, no INC. 

Evento destinado a portadores de epilepsia e a seus familiares, e demais 

pessoas interessadas, direcionado primordialmente a melhorar o 

conhecimento da população sobre epilepsia e a combater o preconceito. 

 

 
 

  



2. Doença Parkinson & Distúrbios de Movimento - Dra. Marcela Cordelini, 

dias 04, 05 e 06 de abril, no INC. 

Reedição do evento sobre a doença de Parkinson e outros distúrbios de 

movimento destinado a atualizar médicos neurologistas e de outras 

especialidades afins, geriatras, clínicos gerais, médicos residentes, outros 

profissionais da saúde e estudantes de medicina, enfermagem e das demais 

áreas relacionadas. 

 

3. Parkinson’s Day – Dra. Marcela Cordelini, dia 11 de abril, no INC. 

Evento destinado a portadores da doença de Parkinson e a seus familiares, e 

demais pessoas interessadas, direcionado primordialmente a melhorar o 

conhecimento da população sobre epilepsia e a combater o preconceito. 

 

4. Simpósio Anticoagulação na Interface entre Neurologia e Cardiologia – 

Dra. Vanessa Rizelio, em 06 de maio, no INC. 

Evento destinado a atualizar atualizar diversos profissionais da saúde quanto 

aos vários aspectos envolvendo o manejo dos anticoagulantes, suas 

indicações, peculiaridades de prescrição e controle, efeitos adversos e 

complicações. 

 

5. Ações de Combate à Cefaleia – direcionadas a leigos. Dr. Pedro Kowacs 

& Dr. Paulo Faro - 19 a 20 de maio, no INC. 

Evento destinado a portadores de cefaléia, a familiares e demais pessoas 

interessadas, direcionado primordialmente a melhorar o conhecimento da 

população sobre as dores de cabeça e a medidas farmacológicas e não 

farmacológicas de sua prevenção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Congresso INC de Cefaleia – Dr. Paulo Faro - junho, no INC. 

Evento destinado a atualizar quanto aos vários aspectos envolvendo o manejo 

das várias cefaleias, seu diagnóstico e seus tratamentos farmacológicos e não-

farmacológicos, e direcionado médicos neurologistas e de outras 

especialidades afins, clínicos gerais, médicos residentes, outros profissionais 

da saúde e estudantes de medicina, enfermagem e das demais áreas 

relacionadas. 

 

 

7. I Simpósio Semiologia e Doença Alzheimer – Dr. Ricardo Krause Martinez 

e Souza e Dra. Amanda Machado, 30 de setembro, no INC. 

Evento sobre a doença de Alzheimer destinado a atualizar médicos 

neurologistas e de outras especialidades afins, geriatras, clínicos gerais, 

médicos residentes, outros profissionais da saúde e estudantes de medicina, 

enfermagem e áreas relacionadas.  

 

8. Curso de Neuropatias Periféricas – Dra. Maria Tereza Moraes e Souza 

Nascimento, em 17 e 18 de novembro, no INC. 

Evento destinado a atualizar médicos neurologistas e de outras especialidades 

afins, clínicos gerais, médicos residentes, outros profissionais da saúde e 

estudantes de medicina, enfermagem e das demais áreas relacionadas quanto 

ao diagnóstico e o manejo de neuropatias periféricas, sua história clínica e 

semiologia seu diagnóstico diferencial, seu diagnóstico instrumental, critérios 

diagnósticos internacionalmente aceitos, quanto aos tratamentos 

farmacológicos em vigência e em testes, e seu manejo não-farmacológico. 



 

9. INC Contra o AVC  - Campanha de Esclarecimento para Leigos, Dra. 

Vanessa Rizelio, no Restaurante Madalosso. 

Evento de sensibilização da população leiga quanto a fatores de risco para as 

doenças cerebrovasculares, enfatizando a importância da atividade física na 

prevenção das doenças cerebrovasculares. 

 

Relatório Avidas 2018 - Eventos e Ações Sociais. 

No ano de 2018 o Instituto Avidas e/ou os membros do Instituto Avidas 

estiveram diretamente ou indiretamente envolvidos em diversas iniciativas, a 

saber: 

 

1. Mesa Redonda AVC - Dra. Vanessa Rizelio, 08 de fevereiro, no INC. 

Evento interno destinado a atualizar os profissionais do INC quanto aos vários 

aspectos envolvendo o diagnóstico e o manejo das doenças cerebrovasculares 

e de suas sequelas. 

 

2. II Simpósio INC Neurovascular - Dr. André Giacomelli Leal & Dra. Vanessa 

Rizelio - 23 e 24 de março, no INC. 

Evento destinado a atualizar médicos neurologistas e de outras especialidades 

afins, clínicos gerais, médicos residentes, outros profissionais da saúde e 

estudantes de medicina, enfermagem e das demais áreas relacionadas quanto 

ao diagnóstico e o manejo das doenças cerebrovasculares e suas 

consequências clínicas, sua história e semiologia, seu diagnóstico diferencial, 

seu diagnóstico instrumental, critérios diagnósticos internacionalmente aceitos, 

tratamentos farmacológicos em vigência e em pesquisa, e a seu manejo não-

farmacológico.  

 

3. Purple Day - Epilepsia - Evento direcionado a leigos. Dr. Pedro Kowacs e 

Dr. Bruno Takeshita, 26 de março, no INC. 

Evento destinado a portadores de epilepsia e a seus familiares, e demais 

pessoas interessadas, direcionado primordialmente a melhorar o 

conhecimento da população sobre epilepsia e a combater o preconceito.  



4. Pesquisa Clínica - Dr. Pedro Kowacs, em 07 de abril, no INC Batel. 

Evento destinado a esclarecer aos pacientes do INC, seus familiares e demais 

pessoas  interessadas sobre como são feitos os testes com novos 

medicamentos, sua regulamentação e seu controle. 

 

5. Esclerose Multipla - Dr. Henry Koiti Sato, em 03 de maio, no INC. 

Evento destinado a atualizar médicos neurologistas e de outras especialidades 

afins, clínicos gerais, médicos residentes, outros profissionais da saúde e 

estudantes de medicina, enfermagem e das demais áreas relacionadas, 

quanto ao diagnóstico e o manejo da Esclerose Múltipla, sua história clínica e 

semiologia seu diagnóstico diferencial, seu diagnóstico laboratorial, seus 

critérios diagnósticos internacionalmente aceitos, quanto aos tratamentos 

farmacológicos em vigência e em pesquisa, e seu manejo não-farmacológico. 

6. Palestra pública - Dr. Paulo Faro, em 05 de maio, no INC. 

Evento destinado a portadores de cefaléia, a familiares e demais pessoas  

interessadas, direcionado primordialmente a melhorar o conhecimento da 

população sobre as dores de cabeça e a medidas farmacológicas e não 

farmacológicas de sua prevenção. 



7. Palestra pública - Dr. Paulo Faro, em 12 de maio, no INC. 

Evento destinado a portadores de cefaléia, a familiares e demais pessoas  

interessadas, direcionado primordialmente a melhorar o conhecimento da 

população sobre as dores de cabeça e a medidas farmacológicas e não 

farmacológicas de sua prevenção. 

 

8. Palestra pública - Dr. Paulo Faro, em 13 de maio, no INC. 

Evento destinado a portadores de cefaléia, a familiares e demais pessoas  

interessadas, direcionado primordialmente a melhorar o conhecimento da 

população sobre as dores de cabeça e a medidas farmacológicas e não 

farmacológicas de sua prevenção. 

 

9. Palestra sobre Memória. Evento para leigos - Dra. Samanta Fabrício 

Blattes da Rocha, em 19 de maio, no INC Batel. 

Evento destinado a população leiga para esclarecê-la sobre como funciona a  

memória, seus diversos módulos, o que pode afetá-la e como prevenir ou 

minimizar problemas de memória. 

 

10. Treinamento de profissionais do SUS em Cefaleia - Dr. Paulo Faro, em 19 

de maio, no INC. 

Evento destinado a atualizar os profissionais do SUS quanto aos vários 

aspectos envolvendo o manejo das várias cefaléias, seu diagnóstico e seus 

tratamentos farmacológicos e não-farmacológicos. 

 

11. Cefaleia para leigos - Dr. Paulo Faro, em 20 de maio, no INC Batel. 

Evento destinado a portadores de cefaléia, a seus familiares e demais pessoas 

interessadas, que visa primordialmente melhorar o conhecimento da 

população sobre as dores de cabeça e a medidas farmacológicas e não 

farmacológicas de sua prevenção. 

12. Neuralgia do Trigêmeo para leigos - Dr. Sonival Hunhevicz, em 26 de 

maio, no  INC Batel. 

Evento destinado a portadores de neuralgia do trigêmeo, a seus familiares e 

demais pessoas interessadas, que visa primordialmente melhorar o 

conhecimento da população sobre a neuralgia do trigêmeo e a medidas 

farmacológicas e cirúrgicas envolvidas em seu tratamento. 

 

 



13. Hidrocefalia para leigos - Dr. Sonival Hunhevicz, em 21 de julho, no INC 

Batel. 

Evento destinado a portadores de hidrocefalia, a seus familiares e demais 

pessoas interessadas, que visa primordialmente melhorar o conhecimento da 

população sobre os diversos tipos de hidrocefalia e aos tratamentos cirúrgicos 

envolvidos em seu tratamento. 

 

14. Congresso INC Cefaleia. Dr. Paulo Faro, em 27 e 28 de julho, no INC. 

Evento que visa atualizar quanto aos vários aspectos envolvendo o manejo 

das várias cefaléias, seu diagnóstico e seus tratamentos farmacológicos e não-

farmacológicos, e destinado a médicos neurologistas e de outras 

especialidades afins, clínicos gerais, médicos residentes, outros profissionais 

da saúde e estudantes de medicina, enfermagem e das demais áreas 

relacionadas. 

 

15. Doença de Pompe para leigos Dra. Maria Tereza Moraes e Souza 

Nascimento, em 30 de julho, no INC Batel. 

Evento destinado a portadores de doença de Pompe, a seus familiares e 

demais pessoas  interessadas, que visa primordialmente melhorar o 

conhecimento da população sobre os diversos aspectos da doença de Pompe, 

e sobre os seus tratamentos farmacológicos e não farmacológicos. 

 

16. Cefaleia na Infância - Dr. Paulo Faro, em 15 de setembro, no INC. 

Evento que visa atualizar quanto aos vários aspectos envolvendo o manejo 

das várias cefaléias na infância, seu diagnóstico e seus tratamentos 

farmacológicos e não-farmacológicos, e destinado a médicos neurologistas, 

neuropediatras e outras especialidades afins, geriatras, clínicos gerais, 

médicos residentes, outros profissionais da saúde e estudantes de medicina, 

enfermagem e das demais áreas relacionadas. 

 

17. Técnicas de Reabilitação Cognitiva para leigos - Dra. Samanta Fabrício 

Blattes da Rocha, em 15 de setembro, no INC Batel. 

Evento destinado a população leiga para esclarecê-la sobre como pode ser 

realizada a reabilitação cognitiva e quais são os seus fundamentos. 

 

 

 

 



18. Simpósio de Alzheimer - Dr. Ricardo Krause & Dra. Amanda Machado, em 

29 de setembro, no INC. 

Evento sobre a doença de Alzheimer destinado a atualizar médicos 

neurologistas e de outras especialidades afins, geriatras, clínicos gerais, 

médicos residentes, outros profissionais da saúde e estudantes de medicina, 

enfermagem e das demais áreas relacionadas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19. AVC para leigos - André Giacomelli Leal & Dra. Vanessa Rizelio, em 06 de 

outubro,  no INC Batel. 

Evento de esclarecimento e sensibilização da população leiga quanto à 

prevalência, fatores de risco e tratamentos possíveis para as doenças 

cerebrovasculares, enfatizando a importância de sua prevenção. 

 

 

  



Relatório Avidas 2019 - Eventos e Ações Sociais. 

No ano de 2019 o Instituto Avidas e/ou os membros do Instituto Avidas 

estiveram diretamente ou indiretamente envolvidos em diversas iniciativas, a 

saber: 

 

 

1. Cefaleias para Leigos - Dr. Paulo Faro, em 23 de fevereiro, no INC. 

Evento destinado a portadores de cefaléia, a seus familiares e demais pessoas  

interessadas, destinado primordialmente a melhorar o conhecimento da 

população sobre as dores de cabeça e a medidas farmacológicas e não 

farmacológicas de sua prevenção. 

  



2. Purple Day - Dr. Bruno Takeshita & Dr. Pedro Kowacs, em 14 de março, 

no INC. 

Evento destinado a portadores de epilepsia e a seus familiares, e demais 

pessoas  interessadas, destinado primordialmente a melhorar o conhecimento 

da população sobre epilepsia e a combater o preconceito. 

 

 

 

3. Cefaleia na Mulher - Dr. Paulo Faro, Dr. Pedro Kowacs, em 16 março, no 

INC. 

Evento destinado a atualizar quanto aos vários aspectos envolvendo o manejo 

das várias cefaléias em mulheres em suas diversas fases da vida, seu 

diagnóstico e seus tratamentos farmacológicos e não-farmacológicos, 

destinado a médicos neurologistas, a ginecologistas, a clínicos gerais, médicos 

residentes, outros profissionais da saúde e estudantes de medicina, de 

enfermagem e das demais áreas relacionadas. 

 

4. Parkinson Day, Evento  para leigos,  Dra. Marcela Cordelini, em 11 de 

abril, no INC Batel. 

Evento destinado a portadores da doença de Parkinson e a seus familiares, e 

demais pessoas  interessadas, destinado primordialmente a melhorar o 

conhecimento da população sobre epilepsia e a combater o preconceito. 

5. Mutirão da Memória - Setor de Pesquisa Clínica - Dr. Murilo Hoffman, Dr. 

Pedro Kowacs, Dra. Samanta Fabricio Blattes da Rocha e Vanessa 

Radunz, em 13 de abril, no INC Batel. 

Evento destinado a população leiga no sentido de detectar déficits de memória 

e de orientar os pacientes sobre o que fazer para diagnosticar sua causa e 

para  resolvê-los. 



 

6. Simpósio e Distúrbios de Movimento: Doença de Parkinson - Dra. Marcela 

Cordelini, em 27 e 28 abril, no INC. 

Reedição do evento sobre a doença de Parkinson e outros distúrbios de 

movimento destinado a atualizar médicos neurologistas e de outras 

especialidades afins, geriatras, clínicos gerais, médicos residentes, outros 

profissionais da saúde e estudantes de medicina, enfermagem e das demais 

áreas relacionadas.  

 

7. Workshop AVCi Novas Técnicas - Dra. Vanessa Rizelio, em 30 de abril, no 

INC. 

Evento destinado a atualizar os profissionais quanto aos novas tecnologias  

envolvidas no diagnóstico e o manejo das doenças cerebrovasculares e de 

suas sequelas. 

8. Simpósio Neuro & Cardio - Dra. Vanessa Rizelio, em 03 e 04 de maio, no 

INC. 

Evento destinado a atualizar médicos neurologistas, cardiologistas e de outras 

especialidades afins, quanto ao diagnóstico e o manejo das doenças 



cerebrovasculares e suas consequências clínicas, seu tratamento 

farmacológico e não-farmacológico.  

 

9. Curso Gratuito de Atualização em Cefaleias, em 18 de maio, no INC. 

  



10. II Simpósio de Dor de Cabeça para Pacientes - Dr. Paulo Faro, em 05  de 

maio, no INC. 

Evento destinado a portadores de cefaléia, a seus familiares e demais pessoas  

interessadas, destinado primordialmente a melhorar o conhecimento da 

população sobre as dores de cabeça e a medidas farmacológicas e não 

farmacológicas de sua prevenção. 

  



11. Congresso INC Cefaleia - Dr. Paulo Faro, 8 a 10  de agosto, no Hotel Lizon. 

Evento destinado a atualizar quanto aos vários aspectos envolvendo o manejo 

das várias cefaléias, seu diagnóstico, seus tratamentos farmacológicos e não-

farmacológicos, e destinado a médicos neurologistas e de outras 

especialidades afins, geriatras, clínicos gerais, médicos residentes, outros 

profissionais da saúde e estudantes de medicina, enfermagem e das demais 

áreas relacionadas. 

12. Emergências Neurológicas - em 21 de setembro, no INC. 

Evento destinado a atualizar quanto aos vários aspectos envolvendo o 

diagnóstico e o manejo das diversas emergências em neurologia e em 

neurocirurgia, e destinado a médicos neurologistas e de outras especialidades 

afins. 

13. Ação pela Prevenção do AVC - Dra. Vanessa Rizelio, em 25 a 29 de 

outubro, no Parque Barigui. 

Evento de esclarecimento e sensibilização da população leiga quanto à 

prevalência, fatores de risco e tratamentos possíveis para as doenças 

cerebrovasculares, enfatizando a importância de sua prevenção. 


