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Courses, Symposia & Seminars

02-09 September 2007 – Tel Aviv, Israel
2nd EILAT INTERNATIONAL EDUCATIONAL COURSE:
PHARMACOLOGICAL TREATMENT OF EPILEPSY
Secretariat: Target Conferences Ltd., PO Box 29041 – Tel Aviv 61290, Israel
Tel.: +972-3-517-5150 – Fax: +972-3-517-5155
E-mail: eilatedu@targetconf.com  –  www.eilat-aeds.com

Vai acontecer

Dr. Jaderson Costa da Costa (IPB-PUCRS) e
Dr. Amilton Antunes Barreiro (Coord. da Comissão de Prêmios da ABN)

Aconteceu

XXII CONGRESSO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA
VI Encontro Luso-Brasileiro de Neurologia
II Congresso da Federação Latino-Americana de Neurologia – NEUROSUR
19 a 23 de agosto de 2006 – Recife – PE – Brasil – Centro de Convenções de Pernambuco

O trabalho Padrões de descarga neuronal na região de CAI de hipocampo de pacientes
com epilepsia do lobo temporal foi premiado com o Prêmio “Paulo Pinto Pupo” – Pesquisa
Experimental em Epileptologia, durante o XXII Congresso Brasileiro de Neurologia,
em Recife/PE.

O referido trabalho foi desenvolvido pelo grupo de pesquisa do Laboratório de
Neurociências do Instituto de Pesquisas Biomédicas da PUCRS, coordenado pelo
Prof. Dr. Jaderson Costa da Costa.

Participaram deste trabalho: Andréa Tavares, Simone Salamoni, Ney Azambuja,
Eliseu Paglioli Neto, Ricardo Breda, Daniela de Abreu, Gianina Venturin,
Fernanda Carlesso e Raquel de Oliveira.
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Vernissage do
Projeto Arte e Vida
da ABE

O projeto Arte e Vida da Associação Brasileira de Epilepsia
(ABE) e Abbott Laboratórios do Brasil Ltda. desenvolvido
desde 2004 tem como objetivo adotar a arte, especialmente
a pintura, como uma atividade prazerosa proporcionando
bem-estar às pessoas com epilepsia e seus familiares, propician-
do oportunidade de resgate da auto-estima e conseqüentemente
a melhoria da qualidade de vida.
A Vernissage do projeto Arte e Vida ocorrida em 28/08/06,
no Centro Cultural Blue Life em São Paulo, deu início às
comemorações do dia latino-americano de epilepsia, quando

participaram os expositores Angélica  Bezerra da Silva, Érika Dias de Almeida, Hosana Reis
Carlos, Mário Kykuta, Rafael da Silva Mateus, William Onofre Venezuela, a professora Maria
Julieta Cruz da Silveira, a diretoria da ABE, associados e público em geral. Entre os presentes
que prestigiaram o evento, estava Aldir Mendes de Souza, cirurgião plástico, artista plástico
há 40 anos, que comentou que assim como o conhecimento médico, o processo artístico se
desenvolve ao longa da vida e a todos propicia melhor desenvolvimento das habilidades sensorio-
motoras e estéticas. Continua:  A pintura é a interpretação da paisagem, e não sua cópia... Desta
forma, estabelecemos verdades subjetivas, e por conseguinte, variáveis infinitas. O trabalho se desenvol-
ve entre o consciente e o inconsciente, entre o instinto e a razão, entre a inteligência e a sensibilidade.
Foram expostas 49 obras, cuja renda da venda será revertida em prol dos artistas e da ABE.
Com o apoio da Abbott Laboratórios do Brasil Ltda. e do Centro Cultural Blue Life, foi possível
tornar este momento único na vida destes artistas.
Esperamos que este evento seja o início de um plano continuado do uso da arte como
instrumento terapêutico e potencializador de habilidades físicas e de relação social, que possa
multiplicar o número de pessoas envolvidas nos esforços de tirar a epilepsia fora das sombras.
Assim como ilustram as telas abaixo, o expresso da liberdade se perpetua através do processo
de plantio e colheita permanentes.

Expresso da liberdade

Plantando e colhendo

Autor: Hosana

Autor: Rafael Mateus
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Vernissage do projeto Arte e Vida da ABE

Diretoria da ABE e associados:
José Ruiz, Carina Nasser, Julieta Silveira,
Filipe Bonone, Rui Cruz, Neide Alonso,
Conceição Botardo, Thays Dói,
Laura Guilhoto e Carlos Tavares

Profa. Maria Julieta Silveira e
artistas expositores: Mário Kykuta,
Hosana Reis Carlos, Érika Dias de
Almeida, Rafael da Silva Mateus

Maria Luiza (diretoria ABE
gestão 2004-2006) e

Laura Guilhoto (diretoria ABE
gestão 2006-2008)

Aldir Mendes de Souza (médico e artista
plástico premiado com pinturas geométricas) e
Laura Guilhoto (Presidente ABE)
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Público em geral

Vernissage do projeto Arte e Vida da ABE

Visão geral da mostra
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The Journal of Epilepsy and Clinical Neurophysiology
publish voluntary articles or articles requested by the editors on
topics related to Epilepsy and Clinical Neurophysiology. All
contributions should be submited the Editorial Coucil for
acceptance. The text can be either in Portuguese, English or
Spanish.

Contributions to be considered for publication:

• Review articles: should present the main ideas and facts
about a specific topic, seeking for controversial findings
in the literature and not be just a simple description of
it. The author should criticize the methodology and
present his/her own interpretation of the data.

• Original articles: should present new results of experi-
mental and theoretical research and should be divided
into sections headed Introduction, Methods, Results and
Discussion.

• Special articles: will be published when determined by
the editors.

• Essays: should present an original interpretation of data
and concepts of public domain in order to critically
contribute to a particular knowing. Maximum length
500 words.
We do not accept articles previously published in other
journals.

• Letters to the Editor: should be brief and comment only
on material published in the journal. In case of criticism,
replying will be allowed. Letters may be reduced.

• News: of LBE interest should be sent to the Editorial
Coucil. Maximum length 100 words.

The J Epilepsy Clin Neurophysiol also accepts information
about events, publications of diverse subjects, in any field, which
in some way could interest those involved with Epilepsy,
epileptic patients or clinical neurophysiology.

Three copies of each article should be sent containing:

 1  – On the first page: the full title of the paper; the
full name of the authors; the department(s) and
instituition(s) where the work was carried out, the
name and the address of the main author corres-
pondence.

 2  – On the second page: Abstract – of approximately
200 words presenting concisely the objectives, the
methodology and conclusion for original articles and
the most important findings for review articles and
essays. Key words – a list of 3 to 5 words for indexing
purposes should be provided.

 3  – Further pages: the pages should be numbered con-
secutively.
Acknowledgements should be included on the last
page. References should be identified in the text by
arabic numerals in parenthesis, a number for each
reference and be listed alphabetically by the last name
of the first author.

 4  – References should be sent separately in accordance
to the International Committee of Medical Journal
Editors (Ann Intern Med 1997; 126: 36-47) or at
Internet (http://www.acponline.org).

  5 – Illustration should be sent loosely in a separate enve-
lope. They should not exceed 25% of the space of
whole article. Photographs should be in glossy paper
in size of 12 × 8 cm and should indicate on the back
with a pencil the title of the article, its sequence and
position. Each should have an explanatory caption
typed on a separate sheet. Digitalized pictures should
have a minimum definition of 600 dpi and be send
as a jpeg or tif file. Tables and graphics can be typed
and should have their position indicated in the
text. Full-collor illustrations and photographs will be
charged to the author.

  6 – The articles should be typewritten or computer
printed in double spacing. Maximum length 30 lines
with 60 characters and 8 pages for each articles
including tables, illustrations, bibliography, etc.

  7 – Review – papers will be submitted to a stylistics review.
Proofs will be sent to authors and should return by
fax in 24-48 hours.

  8 – Authorization – material copied from other sources
should be accompanied by a written consent for
reproduction. It is the author’s responsability to
provide it.

  9 – Offprints – Five offprints of each article will be
supplied free of charge. Additional offprints may be
ordered from the publishers at the article’s acceptance.
Publishing costs in this case will be charged to the
author.

10 – Eletronic midia: All articles published in the paper
version of the JECN will also be published in an
electronic version, in PDF format, on the Liga Brasileira
de Epilepsia website. The home page address for the
JECN on the LBE website is www.epilepsia.org.br/jecn.

In the electronic version, besides the PDF contents, it is
possible to publish videos in digital format. These videos

should be in AVI format, using standard Windows codecs (the
video must be viewable in any Windows system with no digi-
talizing card). The maximum allowed duration for each video is
3 minutes, and the recommended size is 240 × 180 pixels. The
videos should be sent in a CD-ROM along with the rest of the
material.

Advertising:
Comercial ads are accepted. Please contact the secretary

for informations. The articles as the advertisements should
be sent to Editor, Dr. Luciano De Paola, Serviço de EEG, Hospi-
tal de Clínicas, UFPR – Rua Gen. Carneiro, 181, CEP 80060-900,
Curitiba, PR, Brasil – E-mail: llpaola@mps.com.br . Fone/Fax:
(051)3331-0161.

Contributors and advertisers are responsible for the scientific
content and the views expressed.

Editorial changes in the format will not be usually
communicated.

The J Epilepsy Clin Neurophysiol is indexed in the ISSN
nº 1676-2649 and indexed in Latin-American Index Medicus
(LILACS), in CNPq (The Brazilian Institute Information),
in CCN-IBICT, in Excerpta Medical/Eletronic Publishing
Division, Elsevier Science Publishers.

Guidance for Authors
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A Revista de Epilepsia e Neurofisiologia Clínica (J Epilepsy
Clin Neurophysiol)  publica artigos enviados espontaneamente
ou por solicitação dos editores e aprovados pelo Conselho Edi-
torial, abordando assuntos relacionados à Epilepsia e Neurofi-
siologia Clínica.

Serão considerados:
• Artigos de Revisão: devem reunir os principais fatos e

idéias de um determinado tema, buscando achados con-
trovertidos na literatura, e não somente sua descrição
pura e simples. Critique a metodologia e apresente sua
própria interpretação das informações.

• Artigos Originais: devem conter resultados novos de
pesquisa experimental ou teórica. Devem incluir Intro-
dução, Métodos, Resultados e Discussão.

• Artigos Especiais: são artigos determinados pelos Edi-
tores, escritos por pesquisadores eminentes.

• Ensaios: devem conter interpretação original de dados
e conceitos de domínio público de forma a contribuir
criticamente a um determinado conhecimento. Não de-
vem exceder 500 palavras.
Não aceitamos artigos que já tenham sido previamente pu-
blicados em outros periódicos.

• Cartas: textos breves e objetivos relativos às publica-
ções do JECN. Nos casos de crítica, será dado o direito
de resposta. As cartas poderão ter sua forma abreviada.

• Notícias: de interesse da LBE, com até 100 palavras.
O J Epilepsy Clin Neurophysiol também aceita informações

sobre eventos, publicações ou assuntos diversos, de qualquer
área, que de alguma forma, interessem a todos aqueles envolvi-
dos com epilepsia ou com o paciente epiléptico e com neuro-
fisiologia clínica.

Os artigos devem ser enviados em três vias e conter:
 1  – Na primeira página: título do artigo, nome completo

do autor, instituição onde o trabalho foi realizado e
endereço do principal autor para correspondência.

 2  – Na segunda página: Resumo – com até 200 palavras,
estruturado nos itens: objetivos, metodologia, resul-
tados e conclusões (artigos originais). Em artigos de
revisão e ensaios devem ser descritos os achados mais
importantes. Unitermos – de 3 a 5 palavras que
identifiquem o tema apresentado e que sejam úteis
para indexação. Procure utilizar termos listados
pelos Descritores em Ciência da Saúde (DeCs), edi-
tado anualmente pela BIREME/OPAS/OMS, São
Paulo.
Abstract – uma versão correta do resumo para a
língua inglesa, com unitermos em inglês (key words).

 3  – Páginas subseqüentes: texto do artigo em páginas nu-
meradas, sendo que na última podem ser incluídos os
agradecimentos pertinentes. Citações no texto deve-
rão ser feitas através de números entre parênteses, um
número para cada referência, dispostas em ordem al-
fabética pelo sobrenome do primeiro autor.

 4  – Referências devem ser enviadas separadas do texto,
seguindo normas do Comitê Internacional de Edito-
ras de Revistas Médicas (Ann Intern Med 1997; 126:
36-47 – BJECN 1997, (3)4: 162-173 ou na Internet
(http://www.acponline.org).

 5  – As ilustrações devem ser enviadas soltas e em enve-
lopes à parte, sendo que o total das mesmas não de-
verá exceder a 1/4 do espaço ocupado pelo artigo: as
fotografias, em papel brilhante e em dimensões de
12x8 cm, devem conter no verso e a lápis, o título do

artigo, sua seqüência e posição, acompanhadas das
respectivas legendas, em folha separada. No caso de
fotos digitalizadas, estas devem ter definição mínima
de 600 dpi e serem enviadas em arquivo separado do
artigo nos formatos jpeg ou tif. Os gráficos e as tabe-
las poderão ser datilografadas e suas posições indicadas
no texto. Ilustrações e fotos coloridas serão cobradas
dos autores.

  6 – Os artigos deverão ser datilografados em folha de ofí-
cio ou impressos em computador com espaço duplo.
Cada página deverá conter no máximo 30 linhas com
60 toques, cada artigo não deverá exceder o número
de 08 páginas (incluindo tabelas, ilustrações, biblio-
grafia, (etc.). Enviar além das 3 cópias, disquete edita-
do no programa Word.

  7 – Revisão dos originais: os artigos serão submetidos à
revisão lingüística antes da publicação. As provas grá-
ficas serão enviadas ao autor e devem ser devolvidas
em 24 horas com as correções pertinentes.

  8 – Autorização – material copiado de outras fontes deve
ser acompanhado por autorização escrita para repro-
dução, sendo responsabilidade do autor obter tal per-
missão.

  9 – Separatas: os autores receberão 5 separatas de seus
artigos. Havendo desejo de recebimento de um nú-
mero maior, o editor da revista deverá ser notificado
no mesmo momento da aceitação do artigo. As des-
pesas de impressão, neste caso, correrão por conta do
autor.

10 – Revista eletrônica – Os artigos publicados na versão
em papel do JECN serão também publicados em ver-
são eletrônica, no formato PDF, no site da Liga Brasi-
leira de Epilepsia. A home-page do JECN no site da
LBE é www.epilepsia.org.br/jecn.

Na versão eletrônica, além do conteúdo do PDF, é possível
publicar vídeos em formato digital. Esses vídeos deverão

estar em formato AVI, utilizando codecs padrão do windows
(o vídeo deve poder ser aberto em qualquer computador com
windows que não possua placa digitalizadora de vídeo). A dura-
ção máxima do vídeo é de 3 minutos e o tamanho recomen-
dado é de 240 × 180 pixels. Os vídeos deverão ser enviados em
CD-ROM juntamente com o restante do material.

Anúncios:
O J Epilepsy Clin Neurophysiol aceita anúncios de nature-

za comercial. Para informações, entrar em contato com a secre-
taria da revista.

Os artigos e/ou anúncios deverão ser enviados ao Editor
Executivo, Dr. Luciano De Paola, Serviço de EEG, Hospital de
Clínicas, UFPR – Rua Gen. Carneiro, 181, CEP 80060-900,
Curitiba, PR, Brasil – E-mail: llpaola@mps.com.br . Fone/Fax:
(51)3331-0161.

A LBE não se responsabiliza por opiniões ou conceitos emi-
tidos nesta publicação em artigos ou anúncios de responsabili-
dade especificada. Alterações editoriais de forma não serão
comunicadas aos autores.

O J Epilepsy Clin Neurophysiol é catalogado no ISSN
sob o nº 1676-2649, indexado no Index Medicus Latino-
Americano (LILACS), no Instituto Brasileiro de Infor-
mação em Ciências e Tecnologia (CNPq), no Catálogo
Coletivo Nacional de Periódicos do IBICT, na Excerpta
Medica/Eletronic Publishing Division, Elsevier Science
Publishers.

Normas para Publicação


