
 

C U R S O  D E  

E P I L E P S I A  

Curso de 

EPILEPSIA CANINA

           Realização:   

                 



C A N I N A  

Epilepsia é a doença neurológica crônica que mais acomete a espécie canina. Por isso, 

o Médico Veterinário que atua na Clínica de Pequenos Animais e áreas correlatas deve 

estar preparado para identificar os diferentes tipos fenomenológicos de crises 

epilépticas, bem como, por meio de exclusão etiológica, diagnosticar e tratar precoce e 

adequadamente os paciente com epilepsia.  

E você, sabe por que um cão pode ter uma crise epiléptica? Como um paciente desenvolve 

epilepsia? Sabe quais são os tipos de crises epilépticas? E afinal, o que é uma convulsão? 

Sabe quais os critérios para o diagnóstico de um paciente com epilepsia? Como classificar as 

epilepsias caninas? Como, quando, com que e até quando tratá-las? Quais os melhores 

fármacos antiepilépticos? O que são epilepsias fármaco-resistentes? O que fazer quando o 

paciente não responde à terapia convencional? E na sala de emergência, por onde eu começo 

quando meu paciente tem crises seriadas ou sustentadas? Se você não está seguro sobre 

alguma destas questões, esse curso foi feito para você! Tudo isso e muito mais será abordado 

neste modelo de curso inédito e completo sobre crises epilépticas e epilepsias caninas.   

Objetivo 

Abordar de maneira aplicada como identificar, classificar e investigar as causas de crises 

epilépticas e epilepsias em cães, de acordo com o consenso da Força Tarefa Internacional 

para Epilepsia Veterinária (IVETF) de 2015. Também será discutido a utilização adequada 

dos fármacos antiepilépticos e como tratar pacientes de difícil controle. 

Estrutura do Curso 

O curso é composto por oito aulas teóricas, com metodologia baseada em problematização 

com casos clínicos reais, que totalizam dez horas de conteúdo. Serão ministradas pelo 

Doutor Bruno Benetti Junta Torres, professor e pesquisador de excelência no Brasil, com 

ampla formação e experiência internacional em neurologia e neurocirurgia. As aulas serão 

gravadas e disponibilizadas por um período limitado de quinze dias, no qual o aluno poderá 

assistir aos conteúdos quantas vezes quiser. Após esse período, serão marcados dois 

encontros online AO VIVO, de uma hora cada, com interação entre docente e aluno, para  

responder as dúvidas sobre o conteúdo. Haverá também um grupo de WhatsApp para 

acompanhamento e discussões dos casos clínicos relacionados atendidos pelos participantes. 



Mini-Currículo do Professor Bruno Benetti Junta Torres 

✴ Bacharel em Medicina Veterinária e Residência em Cirurgia – UFLA 

✴ Especialista Diplomado em Cirurgia – CBCAV 

✴ Estágios em Traumatologia na Universidad de Murcia, ES; 

✴ Estágios em Neurologia e Neurocirurgia nas Universidades de Londres - The Royal 

Veterinary College, UK - e da Califórnia – U.C. Davis, USA; 

✴ Mestre e Doutor em Ciência Animal – UFMG 

✴ Atual Presidente da NEUROLATINVET 

✴ Atual Diretor Científico e Sócio Fundador da ABNV 

✴ Atual Diretor Científico do CBCAV 

✴ Professor Adjunto de Clínica e Cirurgia de Pequenos Animais - EVZ/UFG 

✴ Responsável pelo Serviço de Neurologia e Neurocirurgia Veterinárias - HV/EVZ/UFG 

✴ Coach Pessoal e de Desenvolvimento de Carreira - IBC 

Público Alvo 

Médicos Veterinários Clínicos Gerais, que se dedicam à área de Neurologia Veterinária ou à 

qualquer outra especialidade, docentes de áreas correlatas, além de estudantes de graduação, 

residentes e alunos de pós-graduação. 

Conteúdo programático 

Aula 1: Introdução - Crises epilépticas e epilepsias caninas 

Aula 2: História da Epilepsia 

Aula 3: Epileptogênese: fisiopatologia das crises epilépticas 

Aula 4: Definições, classificações e terminologia 

Aula 5: Diagnóstico e diferenciais  

Aula 6: Terapia antiepiléptica 

Aula 7: Crises de difícil controle e epilepsia farmacorresistente 

Aula 8: Crises em cluster & status epilepticus 

Aula 9: Perspectivas 

Investimento: 300,00 à vista  

Número máximo de alunos: 30 

Informações: e-mail: neurovet.bbjt@gmail.com   

Instagram: @neurovet WhatsApp (62) 98555-6590


