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Especialistas nacionais e internacionais reúnem-se em Coimbra para 
debater epilepsia

11/03/2015, 15:00

A Liga Portuguesa Contra a Epilepsia promove, nos próximos dias 13 e 14 de Março, no 

Auditório do Hospital Pediátrico do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), o 27.º 

Encontro Nacional de Epileptologia (27º ENE). Sob o tema da campanha europeia “Epilepsia é 

mais do que ter crises” este encontro, que reúne especialistas nacionais e internacionais, visa 

debater temas actuais sobre a doença como o tratamento, a inovação da terapêutica em epilepsia 

e a investigação na área.

O 27.º ENE arranca com a conferência “HFO and seizure onset zone” do Professor Jean Gotman, 

do Instituto Neurológico da Universidade McGill de Montreal, em que serão abordados os 

mecanismos de epileptogenicidade e de ictogenicidade, pela análise do papel das oscilações de 

alta frequência nas zonas de início ictal, área do córtex onde as crises são geradas.

Ainda no dia 13, serão apresentadas situações clínicas concretas no colóquio “Recomendações 

versus prática Clinica” com um painel de discussão constituído por três neurologistas de 

reconhecido mérito na área da epilepsia: Carla Bentes, do Hospital de Santa Maria em Lisboa, 

Conceição Bento, do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, e Ricardo Rego, do Hospital de 

São João, Porto. A moderação ficará a cargo do Dr. Francisco Sales, Presidente da Liga 

Portuguesa Contra a Epilepsia.

No segundo dia do Encontro, o Professor José Pimentel, do Laboratório de Neuropatologia do 

Hospital de Santa Maria, assume as funções de “pivot” na sessão “Entrevista com os 

especialistas”, colocando questões a dois dos seus convidados, relacionadas com casos de 

importância clinica, ou de investigação em epilepsia.

O 27.º Encontro Nacional de Epileptologia termina com um simpósio científico sob o tema principal 

“Epilepsia é mais do que ter crises”, que conta com diversas abordagens e diferentes perspectivas 

relacionadas com a doença como “Looking at a gene level”, por Cláudia Catarino, do 

departamento de neurologia da Ludwig-Maximilians-Universidade de Munique; “Epilepsy involves 

widespread brain networks”, com Jean Gotman; “Imaging epilepsy” de Fernando Cendes, membro 

titular da Academia Brasileira de Neurologia, da Sociedade Brasileira de Neurofisiologia Clínica, e 

da Sociedade Brasileira de Neuroradiologia Diagnóstica e Terapêutica;*“Watching networks at 

work”, por Christian Vollmar do Centro de Epilepsia e Neurologia do Sono da Universidade de 

Munique, e ainda “Measuring the psychosocial impact”, com Athanasios Covanis, presidente do 

International Bureau of Epilepsy.

A LPCE pretende que os ENE estimulem a investigação em epileptologia e a melhoria na 

qualidade do tratamento dos doentes com epilepsia em todo o país. Estes Encontros nacionais 

realizam-se rotativamente em Lisboa, Coimbra, Porto.

Ao longo dos seus 27 anos de existência, os Encontros Nacionais de Epileptologia têm fomentado 

continuamente a produção científica nacional e proporcionado um espaço privilegiado para a 

partilha de experiências e conhecimentos.
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