
 
 

 

 
 

 

Cápsula virtual sobre primera crise 

para América Latina - 2021 (6 horas) 

 
Diretores: Dra. Ana Carolina Coan (Brasil), Dra. Loreto Ríos –Pohl (Chile)-  
Professores: Alicia Bogacz (Uruguay), María Luiza Manreza (Brasil), Francisca Serry (Chile). 

 

OBJETIVOS: Contribuir para a melhora do manejo diagnóstico e terapêutico dos pacientes 
com a primeira crise epiléptica através de atualização de médicos que atuam em nível de 
atenção primário, com conteúdo e metas de aprendizagem especificamente definidos. 

 
DATAS: Início: 25 de Outubro, 2021         Término: 31 de Outubro, 2021 

Período de inscrição: 1 de setembro a 10 de outubro, 2021  

Contato para inscrição e consultas: epi.aps.online@gmail.com 

Custo:    US  10 

ESTRUTURA TEMÁTICA DO CURSO: 

1. Definição, epidemiologia e fatores de risco.  
2. Diagnóstico diferencial entre crise sintomática aguda e primeira crise epiléptica.  
3. Quando se deve solicitar um EEG e que EEG solicitar.  
4. Quando e qual neuroimagen se deve solicitar 
5. Risco de recorrência em caso de primeira crise epiléptica. 
6. Primeira crise como estado de mal epiléptico. 
7. Deveríamos tratar? Estratégias de tratamento e quando encaminhar a um especialista. 
8. Manejo dos primeiros socorros na primeira crise epiléptica de acordo com o tipo de crise.  

O CURSO 
• É um curso completamente online, com acesso através da plataforma virtual para 

cursos internacionais da Facultad de Medicina, Universidad de la República, Uruguay 
(www.eci.fmed.edu.uy). 

• O curso acontecerá em espanhol e português. Alguns materiais complementares podem 
estar em inglês. Os materiais permanecem disponíveis até o final do curso. 

• O horário é totalmente flexível: cada estudante pode acessar os materiais e realizar as 
tarefas designadas em momento conveniente, dentro do prazo estipulado. 
 

AVALIAÇÃO FINAL: 

Exame online com perguntas de múltipla escolha e nível de aprovação de 60% dos pontos.  
Se entregará certificado de aprovação. 

 

LIGA INTERNACIONAL CONTRA A EPILEPSIA (ILAE) 

Academia Latinoamericana de Epilepsia (ALADE) 

Grupo de Trabalho: Educação Virtual em Epilepsia para América Latina (EVELA) 

CONVOCATÓRIA 

mailto:epi.aps.online@gmail.com

