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Message of  the President of the Brazilian League of Epilepsy

E stamos em plena atividade realizando os preparativos finais para o XXXI Congresso Brasileiro

de Epilepsia. A programação científica está completa e os convidados nacionais e internacio-

nais confirmados.

Neste evento contaremos com a presença de três colegas que além de serem epileptologistas

de destaque no cenário internacional são também  membros da Diretoria Executiva da ILAE, os

Drs. Peter Wolf (Presidente da ILAE), Solomon L. Moshé e Emílio Perucca.

Dentro dos convidados nacionais contamos com a presença de inúmeros pesquisadores de des-

taque que representam os serviços que efetuam pesquisa expressiva na área de epileptologia no

Brasil. Uma realidade que detectamos na elaboração da programação científica deste evento é que

cada vez mais contamos com epileptologistas  brasileiros de alta qualidade e expressiva produção

científica internacional, sendo possível montar um congresso de elevado nível técnico, contando

somente com “a prata da casa!”. Esta constatação nos deixou muito honrados.

Além da programação científica voltada para o especialista na área, salientamos entre outras

atividades, o Simpósio de Reabilitação (destinado a profissionais da área da saúde que atuam junto

ao paciente com epilepsia) e o Curso Epilepsia como atenção básica a saúde (destinado aos médi-

cos generalistas, pediatras e dos programas de saúde da família).

Contaremos também com a presença de colegas da Liga Portuguesa contra a Epilepsia, lidera-

dos pelo seu Presidente, Dr. José Lima, participando ativamente de nosso evento e do curso da

EUREPA, Trainning the trainers. Também deve participar do congresso uma delegação de colegas de

países africanos lusofônicos, efetivando uma das propostas eleitorais do Presidente da ILAE, que

era a criação da Liga dos países Lusofônicos.

Estaremos também atribuindo os já tradicionais prêmios aos melhores trabalhos científicos,

Cesare Lombroso – epilepsia clínica, Aristides Leão – epilepsia experimental, Paulo Niemayer –

tratamento cirúrgico e introduzindo uma nova premiação o “Jovem Pesquisador”. Serão seleciona-

dos para concorrer a este prêmio os melhores resumos científicos enviados por pesquisadores com

idade inferior a 35 anos na data do congresso. Após apresentação dos trabalhos em sessão especial,

uma comissão examinadora, formada por pesquisadores, membros da LBE, vai definir o vencedor.

Participe, enviando seus trabalhos científicos.

Contamos com a presença de todos em Bento Gonçalves, uma acolhedora cidade da serra

gaúcha, tipicamente italiana, capital nacional dos Vinhos.

Até lá!

Magda Lahorgue Nunes
Presidente da LBE


