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Message of  the President of the Brazilian League of Epilepsy

E ste foi um semestre de muitas e diversas atividades da LBE.

Inicialmente gostaria de destacar a participação ativa de membros da LBE no Congresso Inter-

nacional de Epilepsia realizado em Paris, vários colegas foram convidados para proferir conferên-

cias, coordenar mesas, etc. Vários jovens pesquisadores de nossa comunidade foram agraciados

com o “Young Investigator Award” e os resumos dos trabalhos vencedores estão publicados na pági-

na 208.

Ainda nas notícias do congresso, destacamos o recebimento da distinção “Ambassador of ILAE”

ao Professor Jaderson Costa da Costa, ex-Presidente da LBE e atual editor executivo deste jornal.

A nova diretoria executiva da ILAE tem se mostrado muito atuante na problemática da epilep-

sia nos países em desenvolvimento e o Prof. Peter Wolf tem cumprido sua promessa de campanha

de ter um olhar especial para a LBE e para o Brasil.

Dentro do processo de internacionalização da LBE, foi firmado um protocolo de intenções e

atuação da Liga Brasileira de Epilepsia junto a Liga Portuguesa de Epilepsia, esta associação visa a

atender uma demanda da ILAE no sentido de criarmos um grupo de língua lusofônica dentro da

sociedade internacional.

Os convites para integrar comitês da ILAE estão chegando e esperamos que ocorra uma ampla

participação de membros da LBE nos mesmos. Eu fui convidada para integrar o Comitê de

Neurobiologia e a Dra. Elza Márcia Yacubian para integrar e coordenar o Comitê de Ensino. Gosta-

ríamos que demais membros da LBE convidados a integrar comitês da ILAE se manifestem por

e-mail à Diretoria Executiva da LBE para que possamos divulgar a informação.

Dentro das atividades científicas destacamos as reuniões organizadas pelos capítulos da Bahia,

São Paulo e Pernambuco (páginas 213-214).

Tivemos também atuação dentro da programação científica do Congresso Brasileiro de

Neurofisiologia, onde a LBE organizou duas mesas-redonda e o Fórum da LBE: “Perspectivas no

ensino e pesquisa da epilepsia no Brasil”. Lamentamos que muitos membros de comissões da LBE

que não puderam participar desta importante discussão. Devido ao sucesso do evento os temas

apresentados serão compilados na forma de suplemento especial que será  publicado no primeiro

semestre de 2006.

A organização do XXXI Congresso Brasileiro de Epilepsia está bastante adiantada, a programa-

ção científica está praticamente concluída e brevemente os convites iniciarão a ser enviados. O

regulamento e prazo de inscrição de trabalhos aos Prêmios Cesare Lombroso, Aristides Leão e

Paulo Niemayer serão brevemente divulgados no site do evento (www.epilepsia.org.br/congresso),

fique atento para concorrer. Os resumos de temas-livres enviados por pesquisadores com menos de

35 anos de idade serão automaticamente avaliados e selecionados para o Prêmio Jovem Pesquisa-

dor. Os melhores trabalhos serão selecionados para apresentação oral e  uma comissão julgadora vai

estabelecer os vencedores que serão premiados na sessão de abertura do congresso (ver informa-

ções no site do congresso).

Em meu nome e da Diretoria Executiva da LBE desejamos a todos os colegas um Feliz 2006.

Magda Lahorgue Nunes
Presidente da LBE


