Prezados colegas, amigos palestrantes e congressistas.

Saudações.

A pandemia do COVID-19 é uma triste realidade que levou a morte milhares de pessoas em todo mundo e mudou a realidade de
nossas vidas. Em virtude dos fatos ocorridos neste ano, o BCTRIMS, visando a segurança das pessoas e mantendo o compromisso
na educação técnico-científica, adaptou seus eventos.

Teremos dois Simpósios Regionais do BCTRIMS nesse ano (Sul e Sudeste), conforme planejado previamente. Os mesmos ocorrerão
nos dias 08/08/2020 e 28/11/2020, respectivamente. Ambos serão virtuais em plataforma “on-line”, gratuitos e com acesso a
todo o Brasil. Uma vez que ambos perderão um pouco suas características regionais e estarão acessíveis a todos em todo o Brasil,
planejamos que os mesmos tenham uma programação totalmente distinta e, de certo modo, complementar. No BCTRIMS Sul
serão abordados aspectos básicos, clínicos, de investigação diagnóstica e de atualização terapêutica da Esclerose Múltipla. No
BCTRIMS Sudeste serão abordados os mesmos aspectos, porém sobre as Doenças do Espectro da Neuromielite Óptica.

Nesse período, infelizmente, também ocorreu o falecimento dos ilustres colegas Dr. Charles Peter Tilbery (SP) e Dra. Suzana Costa
Nunes Machado (SC) ambos pioneiros no estudo e tratamento da esclerose múltipla no Brasil. Em homenagem aos queridos
colegas os eventos regionais desse ano levarão seus nomes “in memorian”.

Agradecemos a sua participação nos dois eventos deste ano. Sabemos dos grandes desafios que teremos pela frente, porém a
educação, ciência e informação não podem parar.

Desejamos um excelente evento e contamos com a participação de todos!

Abraços,
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