
161

A presença da epileptologia brasileira no cenário internacional continua a apresentar um cres-

cimento significativo. Crescimento em quantidade e qualidade, traduzido em publicações

em revistas científicas nacionais e internacionais, participação ativa em congressos e em órgãos

científicos internacionais, dentre outros aspectos.

Exemplos deste crescimento são os trabalhos premiados durante o Congresso Internacional de

Epilepsia da ILAE, em Paris – Prêmio “Young Investigador”. Este prêmio foi dirigido a participantes

com idade abaixo de 35 anos que submeteram trabalhos considerados de excelente qualidade pelo

comitê científico do congresso. O prêmio foi aberto para cientistas na área básica, neurologistas,

neurofisiologistas, biólogos, enfermeiros, sociólogos e psicólogos trabalhando em universidades,

hospitais ou serviços especializados em epilepsia. Os 31 investigadores selecionados foram apresen-

tados na cerimônia de abertura do “26th International Epilepsy Congress” em Paris. Destes, cinco são

brasileiros (veja página 208). Dentre os 15 países representados nesta categoria de prêmio, apenas

a Itália apresentou número maior de representantes (seis). Estes trabalhos são, sem dúvida, exce-

lentes e indicam que nossos jovens cientistas continuarão a fomentar o crescimento da epileptologia

brasileira.

Parabéns aos ganhadores do “Young Investigators’ Awards-ILAE 2005”!

Outra categoria de prêmio deste congresso foi o “The Ambassador for Epilepsy Awards” da ILAE

e International Bureau of Epilepsy (IBE). Este prêmio tem o objetivo de reconhecer contribuições

proeminentes no âmbito internacional para a causa da epilepsia. Doze profissionais receberam esta

homenagem na cerimônia de abertura do “26th International Epilepsy Congress”. Dentre estes estava

o Prof. Jaderson Costa da Costa, que se soma aos vários outros brasileiros reconhecidos como

“Embaixadores da Epilepsia” pela ILAE-IBE. Parabéns!

Nosso JECN encerra mais um ano com esta edição. Esperamos contar com o apoio de todos os

colegas, enviando artigos originais para o jornal, para que possamos atingir as metas para a futura

(e quiçá breve) indexação no Medline.

Aproveito para desejar votos de BOAS FESTAS a todos!
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