
ACADEMIA BRASILEIRA DE NEUROLOGIA 

Mensagem do Presidente 

Prezados Colegas: 

Entramos em 1996, o ano do Congresso Brasileiro de Neurologia em Curitiba. O programa 

científico está pronto. Nele teremos mesas redondas, cursos pré-congresso, conferências, temas livres 

e sessões de posters (painéis), além de alguns simpósios satélites. Já recebemos a confirmação de 

diversos convidados estrangeiros, que deverão nos brindar com as atualidades em suas 

respectivas áreas. Estamos iniciando o convite para os Colegas Brasileiros que deverão 

participar como palestristas. 

Como já anunciamos, os Grupos de Trabalho da Academia estão nos auxiliando na organização 

dos cursos e mesas redondas, através de sugestões de seus Presidentes quanto a temas e convidados. 

Como não existe ainda um grupo de trabalho de Epilepsia, pedimos a colaboração da Liga Brasileira 

de Epilepsia através da Dra. Elza Márcia Yacubian; Neurofisiologia através do Dr. Américo Sakamoto 

e Dr. Duilton de Paola; Neurologia Infantil através da Dra. Newra Rotta. Conclamamos os Colegas 

interessados, para que organizem grupos de trabalho nas áreas acima e em outras ainda não 

existentes durante o nosso próximo Congresso. A longo prazo, os Grupos de Trabalho serão a 

base da Academia e com o correr do tempo, acho que serão eles os organizadores do programa 

científico dos futuros Congressos. 

Nos próximos dias os Colegas estarão recebendo as primeiras informações sobre a apresentação 

dos trabalhos (Temas Livres, sessões de Painéis e Vídeos), cuja data limite será 21 de junho. Tendo 

em vista a limitação de espaço no Centro de Convenções de Curitiba, poderemos apresentar 

unicamente 120 temas livres (10 minutos de apresentação e 5 para discussão), 240 painéis (seus 

Autores deverão permanecer frente ao mesmo durante duas horas e um grupo especial deverá fazer 

uma visita com discussão de cada trabalho), 24 vídeos (10 minutos de apresentação e 5 de discussão). 

Como podem verificar, vai ser necessária uma seleção dos trabalhos e estamos sugerindo que 

cada Colega submeta no máximo cinco trabalhos como primeiro autor. Desses serão selecionados 

no máximo três trabalhos para apresentação no Congresso (O primeiro Autor obrigatoriamente deverá 

ser o apresentador). A Comissão selecionadora será composta da Comissão Científica do Congresso 

e Chefes de Grupos de Trabalho.Procuraremos selecionar os melhores trabalhos de cada área baseados 

nos resumos que forem enviados. 

Teremos prêmios para os três melhores temas livres, três melhores posters, melhor vídeo e 

melhor trabalho de neurologia experimental, além dos já tradicionais prêmios da Academia. 

Neste mesmo Número, poderão encontrar um resumo do programa do Congresso, que se 

iniciará em 14 de setembro. Os folhetos com as inscrições e programação deverão estar em suas 

mãos no máximo até o final de março. 

Espero encontrar todos os Colegas aqui em Curitiba no próximo mês de setembro. 

Lineu Cesar Werneck, 

Presidente da Academia Brasileira de Neurologia 




