
 
 

Curso sobre “Aspectos fundamentais da epilepsia do adulto” 

quinta-feira, 27 de outubro de 2022 

  

Organização: José Pimentel; Sociedade Portuguesa de Neurologia 

Data: 16 de novembro de 2022  

Destinatários: 1. Internos de Neurologia; 2. Neurologistas sem interesse 

particular em epilepsia;  

 

Explicação da organização do curso 

Pretende-se que o curso deixe de ser dado por uma sucessão de tópicos orais fornecido pelos 

oradores, com reduzida intervenção da assistência, e passe a centrar nesta “responsabilidade” 
de transmitir os conhecimentos mais atuais de um determinado assunto.  

A base do curso será, portanto, a assistência que se organizará em grupos e os denominados 

“tutores” de cada grupo. Ele terá a responsabilidade de introduzir o assunto ao grupo da 
maneira que achar mais adequada e a conclusão será apresentada oralmente por intermédio 

de slides por um elemento do grupo, pretendendo-se que essa apresentação traduza a 

mensagem mais atualizada sobre esse assunto particular. 

Continuam a existir palestras orais sobre os assuntos que compreendem o curso, mas com 

uma duração reduzida e com o intuito de os introduzir apenas. 
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Programa Preliminar 

 

8.15- 8.30- Abertura- Isabel Luzeiro/José Pimentel 

8.30- 12.30- Crises Epiléticas (240 min) 

   1. Aspectos teóricos- Diagnóstico e diagnóstico diferencial (90 m) 

                 a) Mecanismos de epileptogénese – (30 m) Rute Teotónio  

                 b) Crises provocadas (20 m) - João Peres  

      c) Crises não-provocadas (20 min) - Vanessa Silva  

                 d) Diagnóstico diferencial (20 min) - Pedro Guimarães  

    2.  Discussão de casos clínicos (150 min)  

     Formação de 3 grupos: cada um discute um assunto apenas com o    tutor respectivo 

durante 50 m 

a) Crises provocadas - Tutor: Francisca Sá  

b) Parassónias - Tutor: Ana Brás/Isabel Luzeiro  

c) Crises sincopais – Tutor: Katya Reis Santos 

  

     

Intervalo 30 min 

 

Apresentação dos assuntos- 20 min para cada grupo (60 min) por um representante de cada 

um  

 

3. Discussão final (30 min) 

 

 

Almoço- 45 min  
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13. 15- 14.45 – Epilepsia. Do diagnóstico à terapêutica  

(90 m) - Ana Franco e Carla Bentes 

       1. Considerações teóricas (15min)  

       2. Discussão de casos clínicos, com televoto (75 m) 

 

intervalo- 15 m 

 

15.00- 18.15 - Tratamento (200 min) 

1. Considerações teóricas (50 min) 

a) Fármacos anticonvulsivantes- (25 min) - Nuno Canas  

b) Regimes terapêuticos- (25 m) - José Pimentel  

 

1. Desta feita 6 grupos, cada um discute apenas um assunto com o seu tutor durante 

45 min  

 

a) Tratamento das epilepsias generalizadas – Tutor: Francisco Antunes 

b) Tratamento das epilepsias focais – Tutor: Ricardo Rego 

c) Tratamento das epilepsias com comorbilidades- Tutor: João Chaves  

d) Idade fértil da vida - Tutor:  Paulo Coelho  

e) Implicações terapêuticas das epilepsias genéticas- Tutor: Ana Rita Peralta  

f)  Epilepsia refractária com indicação cirúrgica- Tutor: Alexandre Rainha Campos   

 

Intervalo 15 min 

 

Apresentação dos temas assuntos durante 10 m para cada grupo (60 min) 

1. Discussão final (30 min) 

 

      VII.18.15- 18.30- Encerramento 


