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Caro leitor,

O estatuto da nossa sociedade em seu Art. 5° define as suas finalidades e os dois 
primeiros itens são: I - Promover o progresso da Neurocirurgia; II - Defender os 

interesses dos neurocirurgiões brasileiros.  Justamente assim tem se comportado a 
atual diretoria e suas ações, que são rápidas e amplamente comunicadas através dos 
meios eletrônicos. As aulas veiculadas pela webinar têm público cativo e grande acesso 
no site. Já as ideias inovadoras não têm limites, e esta edição destaca algumas delas.
No início de abril, o primeiro curso de revisão da matéria para a Prova de Título de 
Especialista em Neurocirurgia da SBN foi um grande sucesso, além de ser muito 
elogiado pelos residentes participantes. Nele, os 160 inscritos tiveram a oportunidade 
de rever o  conteúdo programático e de se prepararem melhor para o 41º Concurso de 
Obtenção do Título. Parabéns a todos!
Júbilo ao paranaense Dr. Bruno Ribeiro Zuccoli – que obteve a maior nota de aprovação! 
Leia a matéria sobre os quatro primeiros colocados e saiba que  os 10 primeiros 
classificados  na Prova de Título de Especialista serão premiados em solenidade que 
ocorrerá durante o CBN 2018.
A propósito, conclamo os colegas para que prestigiem com sua presença e trabalhos 
científicos o nosso congresso  e concorram aos prêmios SBN: Jovem Neurocirurgião, 
Elyseu Paglioli e Exercício Profissional, cujas características estão expressas nas 
próximas páginas. 
Lembro a todos que neste ano teremos a 1º Edição do Prêmio SBN de Jornalismo 
para incentivar e contemplar os esforços dos profissionais de imprensa e dos meios 
de comunicação focados em temas associados à prevenção, inovação e avanços em 
neurocirurgia. 
Convido também os associados a acessarem o canal de defesa profissional e consultar 
os vídeos relacionados ao Direito Médico e Hospitalar, disponibilizados através de 
videoaulas e webinar relacionados à defesa profissional e  gravados pelo advogado 
especializado, Dr. Fernando Godoi.
Já que “ENRIQUECER FAZ BEM À SAÚDE”, o Dr. Francinaldo nos alerta que um 
planejamento financeiro viável e eficaz deve focar nos gastos que têm maior 
impacto no orçamento, e, a efetiva validade da Reserva de Segurança e Blindagem 
Patrimonial com destaque para o Seguro de Responsabilidade Civil. Leia, ainda, o 
depoimento emocionante do neurocirurgião paraibano Antonio Vinicius, radicado em 
Petrolina, contando a sua trajetória de dificuldades e realizações. E veja também o Dr. 
Wildebranham Bastos abordar a importância da interiorização da neurocirurgia.
Conheça os serviços credenciados pela Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e como 
conferir mais informações no Banco de Serviços de Neurocirurgia com PRM credenciado 
pela SBN. E saiba como os acadêmicos das ligas definem a neurocirurgia. 
Seja curioso e veja os 100 artigos mais acessados da Revista “Arquivos Brasileiros de 
Neurocirurgia”, em 2017. Outra ideia nova? No CBN 2018 será instituída a eleição de 
cargos diretivos por método eletrônico presencial e à distância por 24 horas. E confira 
também a “Neuro em Ação 2018”, campanha da SBN que este ano alerta sobre os 
perigos dos maus hábitos - erros posturais e mau uso do celular.

Boa leitura!

www.timecomunicacao.com.br

Modesto Cerioni
Editor da Revista SBN Hoje
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Nos dias 06 e 07 de abril, foi aplicada a prova da 
Sociedade Brasileira de Neurocirurgia (SBN) 
para obtenção do título de especialista em 

neurocirurgia. O exame contou com a participação 
de 160 candidatos de altíssimo nível e com recorde de 
examinadores - mais de 85 no total.
A avaliação teve a coordenação dos médicos, Dr. Paulo 
Henrique Pires de Aguiar, Dr. Samuel Zymberg e Dr. 
Sergio Ottoni. O presidente da SBN, Dr. Ronald Faria 
Lucena, o secretário, Dr. Italo Suriano, e a tesoureira, Dra. 
Marise Audi, apoiaram presencialmente o evento.
“Aplicamos a prova de título de especialista da SBN em 
um evento muito bem organizado e magnífico. Avaliamos 
uma turma muito boa, que sem dúvida marcou época. A 
avaliação contou com uma equipe extraordinária. Além 
dos 85 examinadores e dos excelentes 160 candidatos, já 
citados, ressalto também o auxílio das três funcionárias, 
Sabrina, Carol e Priscila e das quatro auxiliares, Eliana, 
Giuliana, Mariana e Fernanda, sob coordenação minha, 
do Samuel e do Sérgio”, conta Dr. Paulo Henrique Pires 
de Aguiar, coordenador da Comissão de Título de 
Especialista SBN. 
O especialista comenta, ainda, que a presença “maciça” 
das neurocirurgiãs representadas por Nelci Zanon, 
Tatiana Protzenko Cervante, Denise Assis, Márcia Cristina 
da Silva, Tatiana Vilasboas, Marise Audi, Mariangela Barbi 
Gonçalves, Alessandra Lima e Alessandra Gorgulho 

humanizaram e abrilhantaram esse acontecimento 
tão importante para a SBN, com ideias e sugestões 
expressivas e fundamentais para a realização da prova.
“Faço um agradecimento especial à Natally Santiago, que 
ajudou na realização da prova teórica no dia 6 de abril e 
aos colegas examinadores de todo Brasil, sem exceção, que 
vieram de várias regiões para nos dar suporte. Agradeço 
imensamente, também, a presença, do começo ao fim do 
evento, do presidente Ronald Farias, do seu secretário e da 
sua tesoureira”, finaliza.

5Comissão de Título
Aprovados no 41º Concurso de Obtenção da Prova de Título

Confira aqui a lista dos aprovados na 

Prova de Título de Especialista da SBN:
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1º Curso Preparatório da Prova de Título é um sucesso

Nos dias 03, 04 e 05 de abril, foi realizado o  primei-
ro curso de revisão da matéria para a Prova de Tí-
tulo de Especialista em Neurocirurgia da SBN, se-

diado no Comando Militar do Sudeste - São Paulo. Desta 
forma, todos os interessados tiveram a oportunidade de 
realizar um último apanhado do conteúdo, a fim de se 
prepararem melhor para o exame. Essa iniciativa, ideali-
zada pela SBN e pela Comissão de Título, é realizada em 
muitos países.
O curso foi um grande sucesso, com 160 inscritos, e con-
tou com a participação de diversos professores renoma-
dos, dentre eles, os médicos, Dr. Manoel Neto, Dr. Améri-
co Santos, Dr. Paulo Henrique Aguiar, Dr. Paulo Porto de 
Melo, Dra. Alessandra Lima, Dr. Eduardo Satamaria Ribas, 
Dr. Feres Chaddad, Dr. Hugo Doria, Dr. Wen Tzu, Dr. Michel 
Frudit, Dr. Marcio Vinhal e Dr. Sergio Tadeu Fernandes.

Prêmio Macom aos 10 primeiros colocados

A SBN, em parceria com a Empresa Macom - uma 
das maiores fabricantes de instrumentais neuro-
cirúrgicos do país, premiará os neurocirurgiões 

que obtiverem as melhores notas na Prova de Título de 
Especialista. As notas serão enviadas a todos os candi-
datos, individualmente, em até 60 dias da data da prova, 
como consta no Edital.
A solenidade de entrega dos prêmios este ano ocorrerá 

durante o Congresso Brasileiro de Neurocirurgia, de 5 a 9 
de setembro, em Porto Alegre. Em 2017, a premiação dos 
primeiros colocados ocorreu no 18º Congresso Brasileiro 
de Atualização em Neurocirurgia (CBAN), em São Paulo.
Para os três primeiros colocados, a Macom oferecerá uma 
caixa personalizada de instrumentais neurocirúrgicos. Os 
demais neurocirurgiões, do quarto ao décimo colocado, 
receberão 1 kit.
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A SBN, em parceria com a empresa Promedon - distri-
buidora de produtos para diversas especialidades 
médicas na América Latina - premia o neurocirur-

gião Bruno Zuccoli, que obteve a melhor nota na Prova de 

Título de Especialista 2018. O Prêmio Promedon inclui 
passagem, hotel e inscrição para participar do “Congress 
of Neurological Surgeons (CNS) 2018 Annual Meeting”, que 
ocorrerá de 6 a 10 de outubro, em Houston, no Texas (EUA).

Primeiro colocado na Prova de Título de Especialista da SBN recebe Prêmio Promedon

Confira a lista dos 10 primeiros colocados 
na Prova de Título de Especialista:

1.   Bruno Ribeiro Zuccoli

2.   Leonardo BilichAbaurre

3.   Gabriel Chaves Da Silva

4.   Jose Guilherme Da Silva Amorim

5.   Thiago Lyrio Teixeira

6.   Fernando Roberto Gondim Cabral De Vasconcelos

7.   Marcelo Toledo Curti

8.   Edward Camargos Junior

9.   Fabio Antônio Furukawa Okuda

10. Caio Tannus Vianna Ribeiro

Comissão de Título
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O Prova de Título de Especialista da Sociedade Bra-

sileira de Neurocirurgia (SBN) apresentou exce-

lentes resultados, com candidatos excepcionais 

e notáveis. O destaque especial fica por conta dos quatro 

primeiros colocados: 1º lugar - Bruno Ribeiro Zuccoli, 2º 
- Leonardo Bilich Abaurre e em 3º - Gabriel Chaves Da 
Silva empatado com José Guilherme Da Silva Amorim.
Bruno Zuccoli é de Londrina, Paraná, e fez residência na 

Santa Casa de Londrina. “Neste ano, o título era meu obje-

tivo, não que nos outros anos não fosse, mas era um grande 

desafio, dediquei-me como nunca nesses últimos meses. Estou 

muito feliz de ter sido aprovado no título de especialista e me 

sinto honrado de ter sido o primeiro lugar. Foi uma grande 

surpresa. Admiro muito o trabalho que está sendo feito dentro 

da Sociedade, desde a preocupação com a formação do novo 

neurocirurgião e a luta por melhor remuneração, até condi-

ções de trabalho. Sinto que, hoje, faço parte de uma grande fa-

mília que é a SBN. Sou muito grato”, declara o neurocirurgião.

Zuccoli acredita que sua excelente nota foi resultado de 

uma somatória de fatores. “A dedicação aos estudos é fun-

damental, mas creio que a experiência dos últimos anos, o 

contato com o paciente e o planejamento que é realizado 

em cada cirurgia foram essenciais para esse resultado. Obter 

o título de especialista, além de ter sido pessoalmente grati-

ficante, permite que eu me torne um membro da Sociedade 

Brasileira de Neurocirurgia, um respaldo essencial ao neuro-

cirurgião. Aconselho aos colegas que ainda não conseguiram 

o título a não desistirem. Façam os cursos preparatórios para 

prova, assistam as aulas que a própria Sociedade tem ofereci-

do, essas são ferramentas importantes para que seja possível 

essa conquista”, afima.

Leonardo Abaurre, por sua vez, se graduou em 2011, pela 

Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericór-

dia de Vitória (EMESCAM) - Espírito Santo e fez Residência 

Médica em Neurocirurgia no Hospital das Clínicas (HC - 

FMUSP). Ao falar sobre a prova de título, salienta: “tratou-

-se de uma experiência enriquecedora e, em especial, destaco 

a parte prática, quanto ao interessante critério adotado por 

parte da banca examinadora, a arguição”. Abaurre somou 

em sua nota final 8.92 – sendo que na primeira fase alcan-

çou 78 pontos. Já na prova prática a pontuação foi de 9,5 

e, na última etapa, relativa ao curriculum, nota 10. “Desde 

o início do curso de medicina sempre busquei dedicar-me ao 

máximo, isto é, no decorrer de todos os anos da graduação, 

residência médica etc. Trata-se, na minha visão, de uma esca-

lada de conhecimentos que exigem ser acumulados para bem 

servir ao ideal da medicina”.

Leonardo deixa, ainda, um conselho para quem fará a prova 

posteriormente. “Empenhe-se, empregando máxima dedica-

ção. Consequentemente, uma classificação mais destacada 

Comissão de Título 8

Bruno Ribeiro Leonardo Abaurre Gabriel Chaves da Silva José Guilherme Da Silva Amori

Conheça os quatro primeiros colocados na Prova de Título de Especialista
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nos exames representará uma dupla vitória: maior confiança 

em si para o exercício da atividade profissional e, também, a 

obtenção de uma espécie de ‘passaporte simbólico’ para o in-

gresso mais rápido no mercado de trabalho”, completa. 

Já Gabriel Chaves da Silva, que ficou em terceiro lugar den-

tre os quatro primeiros colocados, é formado em medicina 

pela Universidade de Marília (UNIMAR), com Residência Mé-

dica em Neurocirurgia no Hospital Regional de Presidente 

Prudente. “Ficar em terceiro colocado foi uma surpresa, pois 

a expectativa era de apenas ser aprovado; eu não imaginava 

um desempenho tão bom. Minha nota foi 8.9 de média final, 

inclusive. Considerei a prova bem feita, priorizando o que há 

de principal  dentro das diversas áreas da neurocirurgia”, afir-

ma. 

Chaves conta, ainda, que se preparou para prova no decor-

rer dos anos de residência, estudando para os testes finais 

de cada ano, priorizando os temas referidos no livro do re-

sidente da SBN. Além disso, o neurocirurgião buscou apro-

veitar ao máximo as aulas, visitas e experiência dos chefes 

de serviço. “O bom resultado foi motivo de muito orgulho 

para mim e para minha família. Com certeza, ser aprovado 

na prova de título de especialista me trouxe reconhecimento 

da classe médica da minha cidade (Rondonópolis - MT) e fa-

cilitou minha adaptação junto aos convênios e hospitais da 

região. Desse modo, o meu conselho para quem irá fazer a 

prova é se atentar aos cursos da SBN, principalmente ao curso 

preparatório para obtenção de título e desfrutar ao máximo 

da experiência dos chefes do serviço, assim como organizar 

o estudo pelas grandes áreas da neurocirurgia, priorizando 

o que é mais comum e importante na rotina neurocirúrgica”, 

finaliza.

José Guilherme Da Silva Amori, que por critérios de premia-

ção saiu como 4º lugar, na verdade, também ficou em 3º 

lugar, empatado com Gabriel Chaves, como já citado. José 

Guilherme é médico formado na Universidade Estadual de 

Maringá e realizou sua Residência Médica em Neurocirur-

gia no Hospital Santa Casa de Londrina.  Amori conta que 

estava em viagem e ao retornar, surpreendentemente, en-

controu o envelope da SBN. “Ao abrir e ver minha classifica-

ção fiquei surpreso e muito feliz! Já havia saído um Edital da 

SBN com o nome de todos os aprovados, no entanto, ver meu 

nome com uma média final de 8,9, empatado com mais um 

colega, foi uma emoção indescritível. Agradeço a Deus, em 

primeiro lugar, à minha família, aos meus amigos e, especial-

mente, aos meus professores e preceptores”.

Ao falar da prova, o médico ressalta: “acredito que o exame 

é o resultado do trabalho excelente da comissão de organi-

zação, que se preocupou em realizar um curso preparatório 

extremamente organizado e sério. Saliento, ainda, que a pre-

paração para a prova de título deve começar desde o primeiro 

ano de residência. O residente de neurocirurgia deve aprovei-

tar todas as suas experiências para construção tanto de seu 

conhecimento técnico, como também do aperfeiçoamento da 

sua sensibilidade humana”, finaliza.
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A SBN está fazendo uma série sobre serviços de neuroci-
rurgia com residência médica credenciada pela entidade.

Confira abaixo a lista com os locais.

- A Residência em Neurocirurgia do Hospital Munici-
pal Miguel Couto (HMMC), no Rio de Janeiro, é chefiada 
pelo Dr. Ruy Monteiro e tem perfil de neurocirurgia geral 
eletiva e emergência 24h. Em 2017, foram realizadas 796 
cirurgias, incluindo cirurgias para tumor, vascular, coluna, 
nervo periférico e trauma. 

- O Serviço de Neurocirurgia do Hospital São José do 
Avaí (HSJA) - RJ é chefiado pelo Dr. Carlos Maurício Pri-
mo de Siqueira, neurocirurgião renomado. A residência 
médica oferece atividades acadêmicas semanais como 
clube de revista e reunião científica do serviço, onde são 
apresentados casos clínicos com a presença de especia-
listas em diversas áreas. 

- O Serviço de Neurocirurgia do Hospital das Clínicas 
da UFMG, em Minas Gerais, é chefiado pelo Dr. Sebastião 
Natanael Silva Gusmão. Algumas das áreas predominan-
tes de atuação do serviço são cirurgia oncológica, cirur-
gia da base do crânio, cirurgia vascular e endovascular, 
cirurgia pediátrica e cirurgia dos nervos periféricos. 

- A Residência em Neurocirurgia da Universidade do 
Estado do Pará (UEPA)/Hospital da Beneficente Por-
tuguesa é chefiada pelo Dr. Albedy Moreira Bastos. O 
serviço de residência conta com corpo de preceptores 
pós-graduados e titulados pela SBN. Já o Serviço de Neu-
rocirurgia do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), 
no Rio Grande do Norte, é chefiado pelo Dr. Eduardo Er-
nesto Pelinca da Costa. Os residentes desenvolvem ati-
vidades no Pronto Socorro Clovis Sarinho e no Hospital 
do Coração. São realizadas uma média anual de 700 ci-
rurgias. 

- O Serviço de Neurocirurgia da Santa Casa de Miseri-
córdia de Belo Horizonte, criado em 1960, pelo Dr. José 

Gilberto de Souza, é chefiado pelo Dr. Carlos Batista Al-
ves de Sousa e já formou mais de 250 residentes, entre 
neurologistas e neurocirurgiões, em que quatro deles já 
foram presidentes da SBN. Já o Serviço de Neurocirurgia 
do Hospital Felício Rocho foi um dos primeiros a ser im-
plantado no Estado de Minas Gerais, tendo seu início em 
1953 com a chegada do Dr. José Geraldo Albernaz, que 
estava nos EUA. O serviço é chefiado pelo Dr. José Mau-
rício Siqueira. 

- A Residência de Neurocirurgia da Escola Paulista de 
Medicina – EPM-UNIFESP, em São Paulo, credenciada 
pela SBN, atualmente, conta com 15 residentes. O serviço 
de residência atua não só no Hospital São Paulo, como 
também no Instituto de Oncologia Pediátrica e em hos-
pitais associados à universidade, realizando anualmente 
aproximadamente 1500 cirurgias. 

- A Residência Médica em Neurocirurgia do Hospital 
das Clínicas de Botucatu (HCFMB), SP, é chefiada pelo 
Prof. Dr. Marco Antônio Zanini. Atualmente, são 10 resi-
dentes e 64 neurocirurgiões desde sua criação. São rea-
lizadas cerca de 700 neurocirurgias por ano, com parti-
cipação ativa dos residentes em todas elas. O serviço de 
neuroradiologia diagnóstica e intervencionista realiza 
mais de 700 procedimentos/ano e é ligado diretamente 
ao serviço de neurocirurgia. 

- A Residência em Neurocirurgia do Hospital Getúlio 
Vargas (HUGV), fundada e chefiada pelo Dr. Cleomir da 
Silva Matos, conta com cinco residentes em neurocirur-
gia, todos vinculados à SBN. Durante esses anos, o servi-
ço de neurocirurgia HUGV-AM formou 25 neurocirurgi-
ões que atuam em diversas capitais do país.

- A Residência em Neurocirurgia do Instituto Biocor 
(MG), coordenada pelo Dr. Fernando Luiz Rolemberg 
Dantas é credenciada pela SBN e tem 13 médicos espe-
cializados formados. O serviço de neurocirurgia, com ex-
ceção da cirurgia de epilepsia, conta com todas as subes-
pecialidades neurocirúrgicas, tais como neurocirurgia 

Serviços Credenciados
Conheça os serviços credenciados pela Sociedade Brasileira de Neurocirurgia
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pediátrica, neurocirurgia oncológica, neuroendoscopia, 
entre outras.

- A Residência em Neurocirurgia do Hospital Santa 
Rita (HSR), em Minas Gerais, é representada pelo Dr. Cle-
verson Martins Kill, neurocirurgião e diretor técnico do 
hospital. Em 2016, agregou-se ao serviço de neurocirur-
gia a Unidade de AVC, que conta com abordagem neuro-
cirúrgica vascular e endovascular.

- A Residência em Neurocirurgia do Hospital de Clíni-
cas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro – 
HC/UFTM (Uberaba/MG) é chefiada pelo Prof. Dr. Rober-
to Alexandre Dezena. O serviço conta com as principais 
subáreas neurocirúrgicas, como vascular e endovascular, 
tumores, neuroendoscopia ventricular e endonasal, neu-
rocirurgia pediátrica, neutraumatologia, entre outras. 
São realizadas, aproximadamente, 400 cirurgias por ano, 
distribuídas nessas áreas.

 - A Residência em Neurocirurgia do Hospital Ernesto 
Dornelles - HED (Porto Alegre/RS), por sua vez, é super-

visionada pelo Dr. Carlos Eduardo da Silva. O serviço de 
neurocirurgia do HED realiza em média 600 procedimen-
tos neurocirúrgicos por ano, entre cirurgias de crânio e 
coluna vertebral e conta, ainda, com um grupo qualifica-
do de preceptores em seu quadro permanente, oferecen-
do treinamento específico em várias áreas.

- A Residência em Neurocirurgia do Hospital de Clí-
nicas de Porto Alegre (RS), sob chefia do Prof. Dr. Ápio 
Cláudio Martins Antunes, possui uma rotina acadêmica 
com realização semanal de seminários ministrados tan-
to pelos médicos contratados e professores do serviço 
quanto por convidados de outros serviços de neurocirur-
gia e outras especialidades. Também quinzenalmente há 
reuniões de neuropatologia.

- A Residência Médica de Neurocirurgia do Hospital 
Evangélico de Belo Horizonte (MG) realiza em média 
500 neurocirurgias ao ano, de baixa, média e alta comple-
xidades, nas diversas áreas da especialidade como neuro-
vascular microcirúrgica e endovascular, cirurgias oncoló-
gicas, traumas, neurocirurgia geral e cirurgias de coluna.

Confira mais informações no Banco de Serviços de Neurocirurgia 
com Residência Médica credenciada pela SBN aqui. 



SBN HOJE | 12

Acesse aqui:

SENAC São Paulo
Desconto de 20% nos cursos de Extensão Universitária, Pós-graduação 

e Eventos (Workshops, Congressos, Palestras e Seminários) em todas as 

Unidades Senac do Estado de São Paulo, de acordo com a disponibilidade de 

vagas para associados adimplentes. 

Os descontos serão aplicados a partir da matrícula, 

rematrícula e/ou inscrição em novas turmas, não tendo validade 

para cursos que já estejam em andamento 

SBN HOJE | 12
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Conquistar e manter a independência financeira são 
metas perfeitamente possíveis ao seguir os passos 
certos. O planejamento financeiro é o primeiro e 

mais importante passo para possuir um orçamento “no 
verde” durante todo o ano. A ideia central é fazer o que se 
gosta e o que gera prazer e, em recompensa, gastar menos 
por isso. E isso é possível, desde que haja a adoção de algu-

mas medidas, tais como fazer parte de clubes de viagens, 
planejar com antecedência, utilizar cupons de desconto 
e milhas, evitar o pagamento de juros para adquirir bens, 
entre outras ações. Um planejamento financeiro viável e 
eficaz deve focar nos gastos que têm maior impacto no or-
çamento; as principais despesas do cotidiano são com o 
governo, os bancos e  as operadoras de cartões de crédito.

Série Finanças – “Enriquecer faz bem à saúde”
Planejamento Financeiro: primeiro passo para investir e multiplicar renda

1. O Governo
A carga tributária brasileira está entre as 10 maio-
res do planeta e tem grande impacto no orçamento 
mensal de todos os brasileiros. Pensando nisso, exis-
tem três principais formas lícitas de reduzir a carga 
tributária para pessoa física: o plano de previdência 
privada, modalidade PGBL (Plano Gerador de Be-
nefício Livre), por exemplo, que permite abater até 
12% da renda bruta anual da base de cálculo do im-
posto de renda (IR), que incidirá apenas quando o 
montante for resgatado ou quando a renda passar 
a ser recebida. Deve-se escolher a tabela regressi-
va de IR. Quanto ao PGBL, é importante escolher a 
instituição financeira que ofereça a menor taxa de 
administração e que não cobre taxa de carregamen-
to, onde os recursos sejam alocados tanto em ativos 
de renda fixa, quanto em ativos de renda variável. 
Outra medida interessante é o livro caixa, uma fer-
ramenta lícita essencial para reduzir a carga tributá-
ria de profissionais autônomos não assalariados. Ele 
permite descontar integralmente todos os gastos 
necessários para obter o ganho como autônomo. E 
há também o investimento em Ações e Fundos Imo-
biliários; os dividendos recebidos pelos acionistas e 
os ganhos mensais provenientes dos fundos imobi-
liários são isentos do pagamento de IR.

Uma vez que esteja “sobrando” dinheiro todos os 
meses, é necessário construir uma reserva de segu-
rança e blindar o patrimônio. A Reserva de Segu-

rança nada mais é que uma medida de provisão financeira 
e deve ser alocada em ativos de baixo risco e de alta liqui-

dez que permita resolver problemas financeiros de curto 
e médio prazos, sem depender do salário ou outra fonte 
de renda ativa e nem recorrer a empréstimos ou soluções 
que causem endividamento. O tamanho da reserva varia 
de acordo com as circunstâncias de vida de cada um, mas 

2. Os bancos
Deve-se sempre negociar as taxas com o gerente e 
assumir postura ativa quanto à escolha de produtos 
de investimentos, não sendo aconselhável deixar 
dinheiro parado na conta corrente. É preciso evitar 
também o uso do limite do cheque especial, devido 
às altas taxas cobradas. Todos os grandes bancos 
brasileiros têm ações negociadas na bolsa de va-
lores, desse modo é possível ser acionista e lucrar 
com eles.

3. Operadoras de cartões de crédito
Ter um cartão de crédito acarreta vantagens e des-

vantagens. Dentre as vantagens, tem-se: conveni-

ência, segurança, poder de compra, facilidade, prê-

mios, descontos e acesso a crédito imediato. Já as 

desvantagens incluem ilusória sensação de “dinhei-

ro no bolso”, altas taxas de juros, possibilidade de 

fraude e invisibilidade do dinheiro. Por isso, é bom 

estar atento e pesar os prós e os contras. Existe tam-

bém a possibilidade de virar sócio das operadoras e 

lucrar com elas. É uma alternativa!

Reserva de Segurança e Blindagem Patrimonial



SBN HOJE | 14

é aconselhável ter um montante capaz de pagar as contas 
por, pelo menos, 12 meses. Por exemplo, para uma despe-
sa mensal média de R$ 10 mil, a reserva de segurança deve 
conter, minimamente, R$ 120 mil. 
Os Certificados de Depósito Bancários (CDBs) pós-fi-
xados, com liquidez diária, resgate automático e que pa-
guem pelo menos 100% do Certificado de Depósito Inter-
financeiro (CDI), também são importantes. Esses produtos 
são oferecidos por bancos e corretoras e podem estar 
vinculados à conta corrente de tal forma que, sempre que 
houver saldo na conta, o valor é automaticamente transfe-
rido para a aplicação. Além disso, os Fundos DI, com taxa 
de administração de até 1% ao ano, já contam com liqui-
dez diária e possibilidade de resgate em D+0 ou mesmo 
em D+1 e apresentam alto grau de conservadorismo, o 
que significa baixo risco.
O Tesouro Selic também é um ótimo produto para com-
por a reserva de segurança. Ele tem liquidez diária, porém 
sua variação no mercado é baixa comparada aos demais 
títulos públicos. Já a Blindagem Patrimonial consiste 
em segurar o patrimônio ainda em construção ou mesmo 

o patrimônio já construído, para o caso de uma eventu-
alidade desagradável. Ela é feita, também, através de se-
guros. Os três produtos principais são o Seguro de Vida 
Resgatável (SVR), contratado por períodos definidos de 
5-30 anos, período onde se realiza aportes mensais de-
terminados conforme o valor do capital segurado; Diária 
por Incapacidade Temporária (DIT), produto voltado 
aos profissionais que, em caso de alguma necessidade de 
afastamento temporário do trabalho, terão toda ou par-
te de sua renda comprometida. Há também o Seguro de 
Responsabilidade Civil (SRC), destinado aos médicos. 
Ele visa proteger o patrimônio pessoal e empresarial em 
caso de condenação em processo decorrente de erro. 
Essas ações são importantes para manter sólida a base 
para dar sustento ao processo de construção e multiplica-
ção da riqueza, sem ter que recorrer ao dinheiro de tercei-
ros para saldar compromissos financeiros de curto e mé-
dio prazo e nem interromper a criação do patrimônio por 
conta de um evento desfavorável.

Colaboração: 

Dr. Francinaldo Lobato Gomes
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Prêmios SBN
Conheça os prêmios da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia 

O Prêmio SBN de Jornalismo da Sociedade Brasileira 

de Neurocirurgia, uma associação científica 

sem fins lucrativos, tem como objetivo central 

incentivar e contemplar os esforços dos profissionais 

de imprensa e dos meios de comunicação focados em 

abordar temas associados à prevenção, inovação e avanços 

na área da saúde, especificamente em neurocirurgia, e, 

consequentemente, na promoção de conhecimento no 

campo dessa especialidade. A finalidade é premiar aqueles 

que noticiaram temas relacionados à neurocirurgia que, 

pela clareza e utilidade das informações, colaboraram 

levando informação de qualidade à população, 

estimulando o acesso ao tratamento das doenças 

neurológicas e a promoção da saúde.

Ao lançar o seu 1º Prêmio de Jornalismo, a SBN atende a uma 

de suas premissas básicas, que é a de fomentar iniciativas 

direcionadas para o equacionamento dos problemas 

existentes no Brasil na área de doenças neurológicas, bem 

como o combate ao estigma relacionado aos pacientes. 

Os resultados da premiação, cujas categorias 
contemplam Mídia Impressa, Jornalismo Online, 
Televisão e Rádio, serão divulgados durante o XXXII 

Congresso Brasileiro de Neurocirurgia, que será realizado 

de 05 a 09 de setembro de 2018, em Porto Alegre – Rio 

Grande do Sul. Os vencedores serão comunicados por 

meio eletrônico e convidados a participar da cerimônia, 

que será realizada no dia 06 de setembro.

1º EDIÇÃO DO PRÊMIO SBN DE JORNALISMO 2018

O Prêmio Jovem Neurocirurgião será concedido 

para estimular a realização de trabalhos 
clínicos ou experimentais publicados ou 

no prelo (com aceite da revista), nos últimos dois anos, 

em periódico nacional ou internacional, em que o autor 

principal seja um jovem neurocirurgião, de até 40 anos de 

idade, membro titular da SBN. 

Todos os candidatos que se habilitarem ao presente 

concurso estão cientes que ao enviarem seus trabalhos 

estarão submetidos aos critérios de seleção da Comissão 

Especial, não cabendo, sob nenhuma hipótese, revisão 

dos resultados. De igual forma, autorizam publicação de 

seus trabalhos pela Comissão Julgadora, nos canais de 

divulgação da SBN e/ou da empresa parceira, por encartes, 

boletins, jornais ou encadernações, concordando com os 

termos expressos. 
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O Prêmio Eliyseu Paglioli, por sua vez, foi concedido 
para instigar os membros Titulares e Efetivos da 
SBN a desenvolver trabalhos originais que não 

tenham sido publicados ou apresentados em congressos, 
experimentais ou clínicos, sobre o tema “Novas Técnicas 
e Aquisições em Neurocirurgia’’. Para tal, é preciso que a 
monografia aborde o tema indicado, a ser selecionado por 
Comissão Especial para este fim designada. A premiação 
será realizada durante o XXXII Congresso Brasileiro de 
Neurocirurgia.
A Comissão de Seleção será composta por três membros, 
sendo um indicado pelo Conselho Deliberativo, um pela 
Diretoria e um pelo Editor-Chefe da Revista “Arquivos 
Brasileiros de Neurocirurgia”. Na impossibilidade do 
exercício da função, por qualquer um dos membros, 
um substituto será indicado pelo Presidente da SBN. A 
pontuação de cada examinador será de zero a dez. A nota 
final, será a média ponderada.

PRÊMIO ELYSEU PAGLIOLI SBN

O Prêmio SBN Exercício Profissional foi 

concedido para estimular os Membros 

Titulares e Efetivos da SBN na realização de 

trabalhos nos seguintes temas: Título de Especialista - 

Sua Importância, Plantão em Neurocirurgia, Exercício 

da Neurocirurgia no SUS, Exercício Profissional e 

Neurocirurgia, Manuais de Honorários Profissionais 

em Neurocirurgia, Entidades Médicas - Suas 

importâncias, Juntas Médicas e Terceira Opinião, 

Neurocirurgia e Responsabilidade Social. Esta 

premiação será realizada durante o XXXII Congresso 

Brasileiro de Neurocirurgia.

Os dois primeiros colocados serão comunicados 

até o dia 15 de agosto e deverão criar um pôster no 

tamanho 90 x 120 cm, orientação retrato (vertical), 

que será exposto durante o congresso.

PRÊMIO EXERCÍCIO PROFISSIONAL SBN

Saiba mais sobre 
as premiações aqui: 
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Neuro em Ação 2018 aborda erros posturais e mau uso do celular   

Depois da grande repercussão da primeira edição 
da campanha “Neuro em Ação”, que aconteceu 
em 2017, a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia 

(SBN) realiza, entre os dias 29 de julho e 04 de agosto, o 
segundo ano da iniciativa. O objetivo é alertar a popula-
ção sobre os riscos relativos ao mau uso do celular e às 
dores provocadas por erros posturais, uma das principais 
causas de absenteísmo. “Em 2017, tivemos uma adesão 
muito grande de profissionais e estudantes. Nós vamos 
disponibilizar materiais gráficos e aulas no site da SBN 
para que esta campanha possa ser reverberada por todo 
o Brasil”, explica Dr. Ronald Farias, presidente da SBN.
O celular está definitivamente presente na vida das pes-
soas, porém o mau uso desses dispositivos pode causar 
muitos problemas aos usuários. Não raro é possível ver 
pessoas dirigindo e, ao mesmo tempo, usando de manei-
ra negligente o telefone ao volante, o que pode causar 
graves acidentes. O uso do celular já é a terceira principal 
causa de mortes no trânsito, de acordo com uma pesqui-
sa realizada pela Associação Brasileira de Medicina do 
Tráfego (Abramet). 
Também é comum presenciar pedestres digitando men-
sagens enquanto caminham, o que tem ocasionado uma 
série de atropelamentos, além de outros acidentes pro-
vocados pela falta de atenção. Segundo o Departamen-
to Estadual de Trânsito do Paraná (Detran), os pedestres 
que digitam, leem ou falam ao celular enquanto andam 
possuem 80% mais chances de acidentes. Além disso, a 
luz das telas dos smartphones também é bastante pre-
judicial à visão, bem como o movimento do pescoço ao 
digitar ou ler no dispositivo, que pode afetar o eixo da 
coluna. Um estudo da Universidade Federal de São Pau-
lo (Unifesp) apontou que 44% dos jovens enquadrados 
como dependentes substanciais de tecnologias apresen-

taram problemas significativos em diversas áreas de sua 
vida.
Outra preocupação da SBN são os problemas causados 
pela má postura. Considerada a principal causa de ab-
senteísmo, a lombalgia é causada em diversas situações 
cotidianas, até mesmo ao sentar no sofá da forma incor-
reta. Algumas profissões também estão sujeitas a maior 
incidência de dores causadas por erros posturais, como 
trabalhadores da construção civil, profissionais de saúde 
que precisam movimentar pacientes, além de pessoas 
que realizam exercícios físicos de forma incorreta. Se-
gundo o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), a dor 
nas costas é o problema que mais afasta trabalhadores 
no Brasil por mais de 15 dias. São mais de 100 mil pessoas 
que se ausentam anualmente devido à lombalgia.
“O objetivo da Neuro em Ação 2018 é conscientizar a po-
pulação dos riscos decorrentes do mau uso do celular e 
da má postura. Existem vários trabalhos científicos que 
demonstram como isso interfere no cotidiano das pes-
soas e, por isso, convocamos todos os profissionais e es-
tudantes da neurocirurgia para participar dos módulos 
sobre lombalgia, limitações laborais e os perigos do uso 
do celular ao volante”, completa Carlos Roberto Sampaio 
de Assis Drummond, diretor de Responsabilidade Social 
da SBN.

18

A campanha da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia alerta sobre os perigos dos maus hábitos

Visando o aperfeiçoamento da campanha deste ano, a SBN disponibiliza uma en-

quete que tem como finalidade verificar as experiências obtidas durante a ação an-

terior, de acordo com a opinião do grupo participante. Acesse aqui e confira. 
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100 artigos mais acessados dos Arquivos Brasileiros de Neurocirurgia   

Foram divulgados os 100 artigos mais acessados da Revista “Arquivos Brasileiros de 
Neurocirurgia”, em 2017. Confira alguns deles na tabela abaixo:

Neurogenic Shock: Clinical Management and 

Particularities in an Emergency Room

Disorders of Consciousness: 

Practical Management in an Emergency Room

Syndrome of Trephined: 

A Case Report

Full – Videoendoscopic Interlaminar Surgery for the 

Treatment of Lumbar Disc Herniations – A 50 Cases Series

Cortical Brain Functions – 

The Brodmann Legacy in the 21st Century

Compression of the Ulnar Nerve in the Elbow Region - 

Cubital Tunnel Syndrome: Review of the Literature

Differential Diagnosis between Neoplastic and 

Non-Neoplastic Brain Lesions in Radiology

Neurofunctional Aspects of Cerebellum: 

The End of a Dogma

Spondylodiscitis with 

Extensive Spine Involvement - Case Report

Epidemiology and Estimated Cost of Surgery for Cubital Tunnel Syndrome 

Conducted by the Unified Health System in Brazil (2005-2015)

Cognitive Assessment in Patients with Traumatic Brain Injury

Ultrassonografia da bainha do nervo óptico 

no diagnóstico da hipertensão intracraniana idiopática

Resting Tremor after Mild Head Injury: Case Report

Para conferir a lista na íntegra, clique aqui. 
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Neurocirurgião conta trajetória de dificuldades e realizações         

Histórias de vida I

Cresci em uma pequena cidade cha-

mada Prata, no interior do Estado da 

Paraíba, e aos sete anos fui morar em 

Patos (PB), região bem próxima. Aos 10 anos, 

comecei a ajudar meu pai em uma pequena 

lanchonete e, aos 12 anos, ganhei a minha 

primeira bicicleta para trabalhar. Com 14 

anos, eu já gerenciava, junto com ele, esse 

pequeno negócio que nos dava sustento.

Vindo de uma família humilde de quatro fi-

lhos, sempre conciliei o trabalho e o estudo, 

com orientação dos meus pais e tios, que me 

ensinaram ética, moral, honestidade, integri-

dade e prosperidade, princípios que molda-

ram o meu caráter. 

Felizmente, desde criança, sempre tive muita 

determinação e um objetivo claro e defini-

do: ser médico. Com muita dedicação e em-

penho nos estudos, consegui ser aprovado, 

aos 18 anos, em medicina na Universidade 

Federal da Paraíba (UFPB), em João Pessoa.  

Em seguida, fiz a residência médica em Bra-

sília, no Hospital de Base do Distrito Federal 

(HBDF), realizando um sonho que, antes, pa-

recia muito distante: ser um neurocirurgião. 

Depois, pude passar, ainda, uma temporada 

memorável em Dallas, nos EUA, em 2002, um 

fato que marcou muito minha história de 

vida.

Em seguida, escolhi a cidade de Petrolina, em 

Pernambuco (Vale do São Francisco), para vi-

ver. Uma região muito próspera e maravilho-

sa, que me acolheu de braços abertos. Sinto 

um grande orgulho e gratidão pela cidade! 

Ao longo dos anos, contribui significativa-

mente para transformar a Neurocirurgia 

dessa região, sempre trazendo importantes  

atualizações, novas técnicas cirúrgicas, con-

gressos, assim como ousados investimentos 

em meios diagnósticos avançados (RMN, 

Dr. Antonio Vinicius Ramalho Leite 
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Tomogragia 64 canais, Hemodinâmica, etc). 

Tornamo-nos referência no interior do nor-

deste.

Hoje, aos 48 anos, sou um neurocirurgião 

ativo, mas também desenvolvo algumas 

atividades empresariais e de gestão. Sou 

presidente da Sicredi Vale do São Francisco 

– Instituição Financeira Cooperativa, a maior 

cooperativa de crédito da região.

A orientação e o incentivo de pessoas muito 

importantes para mim foi fundamental para 

o meu êxito. Destaco aqui os Drs. Alberto Ivo 

(PB), Kunio Suzuki (DF), Wilson Morais (PB), 

José Carlos de Moura (PE) e o grande amigo 

e visionário, Ronald Lucena (PB). Todos tive-

ram forte influência na minha formação. 

Tenho muito a agradecer a Deus por tantas 

realizações, pela paz de espírito que sinto e 

pelo meu reconhecimento pessoal e profis-

sional. Sou também muito grato pelas ami-

zades sinceras e intensas que possuo e pela 

família maravilhosa que tenho (minha mu-

lher, Mara, e meus filhos, Natália e Vinicius) e 

pelo grande trabalho ainda a realizar junto à 

comunidade. Esses são meus maiores incen-

tivos!

Agradeço imensamente à SBN pela oportu-

nidade de contar minha trajetória. E espero 

que ela sirva de motivação e ensinamento 

aos mais novos de que nenhum obstáculo é 

suficientemente grande que a determinação, 

a persistência e o trabalho inteligente não 

possam superá-lo, principalmente, frente ao 

desejo ardente de realizar um grande sonho. 

Para mim, o interesse sincero pelas pessoas e 

pelo estudo foi o maior divisor de águas.

Por Antonio Vinicius Ramalho Leite 
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Especialista aborda interiorização da neurocirurgia       

Nasci em 1974, em Goiânia - filho de José 

Ferreira e Odercília, pais com poucos 

estudos e recursos financeiros escas-

sos, mas de uma sabedoria incontestável. Ain-

da criança, perdi meu pai, aos seus 42 anos de 

idade, e três anos depois, minha irmã mais velha 

também faleceu, devido a complicações de um 

traumatismo cranioencefálico. Essa tragédia fa-

miliar me fez perceber, aos nove anos de idade, 

que nossa cabeça abriga parte do “mistério da 

vida”. 

Foi aí que minha curiosidade foi despertada. 

Durante a infância, eu não sabia o que era neu-

rocirurgia, tão pouco que essa ciência é uma 

especialidade médica, no entanto, desde pe-

queno, tive profundo interesse em estudar o 

cérebro humano. Na medicina existe uma máxi-

ma que diz: “o médico não escolhe ser médico, o 

médico é escolhido”. Entendo hoje que naquele 

momento fui escolhido. Ser médico e neuroci-

rurgião não é apenas uma profissão, é um estilo 

de vida.

Passados alguns anos, em 1996, começo o curso 

de medicina na cidade de Volta Redonda, no Rio 

de Janeiro. Em um primeiro momento, estranhei 

a ideia de ir para uma cidade que não conhecia, 

mas senti que lá seria o início da minha jornada 

neurocirúrgica. Já nos primeiros meses, desco-

bri o motivo de ter ido para a região carioca. Um 

dos neurocirurgiões do nosso hospital escola 

era amigo de infância do meu irmão - uma coin-

cidência muito fortuita.

No primeiro ano de medicina iniciei os primeiros 

passos na neurocirurgia. Encontrei o neurocirur-

gião, Dr. Júlio Meyer, um grande amigo a quem 

devo muita gratidão. E durante os seis anos de 

curso, tive uma rotina semanal de neurocirurgia. 

Em 2002, fui aprovado para cursar neurocirurgia 

na Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, 

sob a coordenação do Dr. Paulo Niemeyer Filho, 

Histórias de vida II

Dr. Wildebranham Bastos
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neurocirurgião e participante ativo da evolução 

neurocirúrgica brasileira. Durante o período de 

especialização, residi no próprio hospital. Morar 

e estudar durante os anos da residência médica 

na Santa Casa foi uma das grandes alegrias da 

minha vida. 

Nesse hospital nasceu a neurologia e a neuroci-

rurgia brasileiras, iniciadas com o Dr. José Ribe 

Portugal e mais tarde consolidadas pelo Dr. Nie-

meyer. A instituição foi “palco” de eventos mar-

cantes da história da neurocirurgia. 

Passados os anos de Santa Casa, retornei a Goi-

ânia, minha cidade natal, e iniciei o exercício 

profissional.  Ao conseguir montar meu consul-

tório e atender os meus próprios pacientes, que 

já não eram mais os pacientes do ambulatório 

de residência, desde o começo até hoje, sempre 

senti um frio na barriga, apesar dos seis anos de 

medicina e mais cinco anos de especialização. 

Devemos, inclusive, iniciar essa etapa profissio-

nal com a segurança da nossa formação neu-

rocirúrgica e sempre ao lado de pessoas mais 

experientes. Nesse momento, a presença, os 

conselhos e os auxílios cirúrgicos do amigo e 

neurocirurgião, Dr. Marcelo Martins - “amante” 

da arte neurocirúrgica - foram fundamentais.

Em 2011, a convite de um amigo de faculdade, 

eu iniciaria uma nova etapa, a realização de ci-

rurgias de alta complexidade em um município 

onde nunca houvera procedimentos neuro-

cirúrgicos: a cidade de Ceres. Região norte de 

Goiás, Ceres tem apenas 30 mil habitantes, mas 

conta com uma estrutura médica fabulosa, que 

atende uma população de 400 mil pessoas, com 

pacientes vindos de outras regiões.

Após alguns anos em Goiânia, percebi a neces-

sidade de “interiorização” do neurocirurgião, de-

vido à imensa escassez desse serviço no interior 

do Brasil. Como dizemos, na neurocirurgia, que 

“tempo é cérebro”, resolvi, juntamente com mi-

nha esposa Raquel, iniciar uma infraestrutura 

voltada à especialidade no norte goiano.

Após sete anos de pioneirismo em Ceres, hoje 

realizamos vários procedimentos em neuroci-

rurgia: cirurgia para tratamento de aneurisma 

cerebral (microcirurgia para clipagem e embo-

lização), neuroendoscopia para tratar tumores 

da base do crânio e tumores cerebrais com toda 

a tecnologia necessária (neuronavegação, aspi-

rador ultrassônico, monitorização neurofisioló-

gica intra-operatória, Doppler intra-operatório, 

etc). 

Essa interiorização da neurocirurgia não é fácil. 

O jovem neurocirurgião tem que se preparar ao 

longo dos anos, realizando cursos, fellows, con-

gressos, entre outros. Mas hoje, as redes sociais, 

o apoio da Sociedade Brasileira de Neurocirur-

gia, e seus departamentos, assim como os aces-

sos on-line estão auxiliando significativamente 

o especialista que se interessa em levar essa 

área para o interior. 

Acredito que seja prudente um departamento 

específico dentro da SBN para fomentar a inte-

riorização do neurocirurgião, deixando de ser 

apenas uma luta individual de “quem se arrisca”. 

Fazer neurocirurgia em pequenas cidades é algo 

extremamente prazeroso, gratificante e será 

uma tendência em nosso país.

É preciso estar bem preparado. Tenho me es-

pecializado desde 2010 em áreas relacionadas 

à rotina do neurocirurgião, por exemplo, neu-

rointensivismo e neurofisiologia. Recentemen-

te, concluí também um fellow de dois anos em 

monitorização neurofisiológica intra-operatória. 

Concluo que, hoje, fazer parte da terceira maior 

sociedade de neurocirurgia do mundo é um 

grande orgulho e agradeço a Deus por ter sido 

escolhido para essa missão. 

Por Dr. Wildebranham Bastos
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XXXII Congresso Brasileiro de Neurocirurgia      
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Estamos finalizando os preparativos para 

o XXXII Congresso Brasileiro de Neuroci-

rurgia - CBN 2018. Teremos o privilégio de 

contar com a presença de ilustres neurocirurgi-

ões nacionais e internacionais.

A apresentação de anatomia tridimensional, ci-

rurgia experimental em microcirurgia e em ano-

malias crâniofaciais serão abertas para os inscri-

tos sem nenhum custo adicional além, também, 

da inscrição do congresso.

Os convidados internacionais trarão temas de 

interesse mundial, tais como atualização em 

computação, robótica e novas técnicas neuroci-

rúrgicas, tanto em crânio como em coluna.

Teremos os mais importantes e habilidosos 

neurocirurgiões brasileiros apresentando suas 

experiências na atividade neurocirúrgica diária 

e dentro da nossa realidade cotidiana. Os espe-

cialistas trarão, ainda, pesquisas acadêmicas de 

ponta em neurocirurgia.

O centro de eventos da Federação das Indús-

trias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), 

em Porto Alegre, que sediará o congresso, pro-

porciona toda a comodidade disponível em 

centros modernos, com uma infraestrutura ade-

quada com salas de aulas amplas e confortáveis 

e com projeções e som impecáveis. O centro de 

eventos oferece também área de descanso e ali-

mentação para todos.

Já a cidade de Porto Alegre possui uma rede ho-

teleira com preços acessíveis e bem localizada 

em bairros agradáveis, que possuem boa gas-

tronomia e diversão dentro da programação do 

evento.

As atividades sociais terão um destaque espe-

cial, uma vez que comemoraremos os 60 anos 

dos congressos da SBN - o primeiro CBN foi em 

Petrópolis, Rio de Janeiro, em 1958. Teremos 

a devida homenagem ao Dr. Djacir Gurgel Fi-

gueirê, neurocirurgião ilustre que foi eleito em 

maio de 2018 presidente da Academia Cearen-

se de Medicina. 

Será homenageado, também, o Dr. Madjid Sa-

mii, neurocirurgião nascido em Teerã e radicado 

na Alemanha, ex-presidente da International 

Society for Neurosurgery e atual presidente do 

International Neuroscience Institute, da Univer-

sidade Otto-von-Guericke. 

Já temos mais de 800 trabalhos científicos ins-

critos que serão publicados. Isso mostra o nosso 

compromisso com o esforço dos colegas que se 

dedicam ao engrandecimento científico deste 

congresso.

Vale ressaltar que as comissões do CBN 2018, 

incansavelmente, têm auxiliado de maneira es-

sencial em todas as demandas. Não podemos 

deixar de agradecer também a todos os colegas 

já inscritos no congresso, que demonstram con-

fiança no nosso trabalho. 

Por Marcelo Paglioli Ferreira  e Arlindo D’Avila

Dr. Marcelo Paglioli Ferreira

Dr. Arlindo D’Avila
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Departamento Jurídico da SBN fornece suporte técnico ao médico      

É fato notório que a medicina atual exige 

do médico muito mais do que conhe-

cimentos técnico-científicos. É comum 

situações onde operadoras de saúde (e ou-

tras entidades) questione o médico sobre 

determinado assunto, o obrigando a respon-

der, às vezes, em prazos de 24 horas.

Assuntos relacionados ao Direito Médico 

e Hospitalar, por exemplo, precisam ser de 

conhecimento do especialista, que deve ter 

instrução suficiente para poder agir de forma 

adequada em tais situações. Ocorre que, por 

vezes, a falta de tempo e o frenético cotidia-

no profissional dos médicos impedem ou di-

ficultam o acesso a esse tipo de informação.

Pensando nisso, visando fornecer suporte 

técnico nessas áreas tão presentes na medi-

cina atual, a Sociedade Brasileira de Neuroci-

rurgia (SBN) passou a oferecer vídeoaulas e 

webinar relacionados à defesa profissional, 

que são gravados pelo advogado especia-

lista em Direito Médico/Hospitalar e coorde-

nador do departamento jurídico da SBN, Dr. 

Fernando Godoi.

O Dr. Godoi vem atuando de forma aguerrida 

na defesa profissional dos médicos neuroci-

rurgiões, sendo um dos responsáveis pela 

inclusão do Projeto Junta Médica Colegiada 

SBN/SBOT/SBC, como ferramenta oficial de 

auxílio técnico aos magistrados no Estado de 

São Paulo.

Os vídeos são explicativos e, em linguagem 

acessível, abordam questões relacionadas a 

atualizações em resoluções normativas da 

Agência Nacional de Saúde Suplementar 

(ANS), responsabilidade civil e ética-adminis-

trativa, junta médica e segunda opinião, atu-

ação preventiva do médico, dentre outros 

assuntos.

Os associados já podem acessar o canal de 

defesa profissional e consultar os vídeos que 

já foram lançados. Os vídeos e o webinar 

são disponibilizados periodicamente e, caso 

o associado tenha sugestões de temas que 

gostaria de ver abordados, basta enviar a su-

gestão para a SBN.

Colaboração: Dr. Fernando Godoi

Dr. Fernando Godoi
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Qual a expectativa dos ligantes em relação à 
Neurocirurgia?

Nossa expectativa é de conhecer e aprofundar nossos 

estudos nessa área da medicina (neurocirurgia). Essa 

é uma especialidade muito interessante e temos pou-

co contato durante a vida acadêmica - sem a necessi-

dade obrigatória de tornar-se neurocirugião. 

Pedro Caramuru Pessoa Aubert, presidente da Liga Aca-

dêmica de Neurocirurgia Santa Marcelina

 

Nós esperamos uma área intrigante, quase mágica, 

com vastas competências e possibilidades.

Nayara Tamires Marques de Freitas e Victor Muniz de 

Freitas, Liga Acadêmica de Neurocirurgia da Escola Pau-

lista de Medicina – UNIFESP

Qual a expectativa dos ligantes em relação à 
SBN?

Nós, ligantes, queremos estar próximos à SBN, parti-

cipando ativamente de suas atividades, como o pro-

jeto Neuro em Ação, congressos e encontros. Desse 

modo, temos a expectativa de contar com a Socieda-

de para participarmos dos seus projetos, assim como 

também ter o apoio da SBN nas nossas próprias ini-

ciativas e eventos.

Igor Rangel, presidente da Liga Acadêmica de Neuroci-

rurgia da Universidade Federal do Rio de Janeiro - LANC/

UFRJ

Qual a importância das Ligas no espaço acadê-

mico e na formação dos estudantes?

A Liga é essencial para o desenvolvimento acadêmi-

co, isso porque ela fornece uma oportunidade única 

ao aluno de aprofundar seus conhecimentos práticos 

e teóricos em determinados assuntos e de conhecer 

mais a fundo a rotina e a importância de áreas especí-

ficas dentro da medicina.

Jair Oliveira, Presidente da Liga de Neurociências da Fa-

culdade Alfredo Nasser – UNIFAN Goiás

A finalidade das Ligas é promover educação continu-

ada e aprofundamento nos temas da área, além de 

realizar tarefas de incentivo, educação e realização de 

pesquisa científica no meio universitário.

Frederico Criscuoli e Francine Wurzius de Quadros, Liga 

Acadêmica Multidisciplinar de Neurologia e Neurocirur-

gia da Universidade de Caxias do Sul (LAMNN-UCS)

As Ligas Acadêmicas propiciam o desenvolvimento 

científico dos acadêmicos, na medida em que expan-

dem o conhecimento teórico e prático, bem como 

permitem uma maior interação entre os aspirantes 

à carreira neurocirúrgica e os profissionais atuantes 

nesta especialidade. 

Bruno Camporeze e Mariany Carolina de Melo Silva, Liga 

de Neurocirurgia - Prof. Dr. Carlos Tadeu Parisi de Olivei-

ra – LiNCi da Universidade São Francisco - USF

As Ligas possibilitam, mais antecipadamente, um es-

paço de prática e aprofundamento teórico durante a 

graduação.

Ligas Acadêmicas respondem   

As Ligas Acadêmicas são essenciais para os estu-

dantes que desejam estudar mais a fundo uma 

determinada área da medicina, especialmente, a 

Neurocirurgia. Nem sempre a aula regular é suficiente para 

abranger de forma desejada o tema almejado. 

Para ficar por dentro do assunto, confira a entrevista abai-

xo, realizada com mais alguns representantes de Ligas Aca-

dêmicas de Neurocirurgia, Neurologia e Neurociências. 



 Convocação

Informe da Diretoria

Convocamos os médicos abaixo relacionados a entrarem em contato com a Secretaria Permanente da SBN 

através dos telefones: 011-30516075 ou 011-974598181, ou do e-mail: contato@sbn.com.br, a fim de 

tratar de assunto de seu interesse.

Dr. Italo Suriano

Secretário Geral da SBN

• Adriano Barreto Nogueira

• Alberto Luiz Moura dos Santos

• Antoniel Souza Ribeiro da Silva

• Carlos Augusto de Andrade Borges

• Celso Figueiredo de Miranda Silva

• Cezar Tabaral de Oliveira

• Edson Jose Beltrao Figueiredo

• Eduardo Antonio Monteiro Castro Araujo

• Eripedes Tsai

• Fernando Tondi Guzzo

• Hudson Geraldo Zortéa

• Janivaldo Nunes Lacerda

• Jack Beraha

• Luigi Picozzi

• Olimpio Tsai

• Rodrigo Ferreira

• Takaaki Yonekura

Segue a lista com os nomes dos convocados:

Nayara Tamires Marques de Freitas e Victor Muniz de 

Freitas, Liga Acadêmica de

A Liga é uma excelente ferramenta extracurricular 

para criar um networking com ligantes de outras fa-

culdades e com os profissionais da área, e é também 

um recurso importante para conhecer um pouco da 

área de interesse para futuro posicionamento profis-

sional.

Pedro Hugo Vieira da Silva, presidente e Membro-Funda-

dor da Liga de Neurologia e Neurocirurgia Funcional da 

Paraíba - LiNNF - PB

Por fim, qual a importância das Ligas para a 
sociedade?

A Liga busca retribuir o investimento social e contri-

buir para a promoção e prevenção em saúde na área 

neurológica.

Victória Coelho Jácome Queiroz, presidente da Liga de 

Neurociências da Faculdade de Medicina da Universida-

de Federal de Goiás (UFG)

As Ligas Acadêmicas tem como objetivo realizar 

ações de educação social e promoção de qualidade 

de vida, na urgência neurológica e na prevenção de 

acidentes.

Frederico Criscuoli e Francine Wurzius de Quadros, Liga 

Acadêmica Multidisciplinar de Neurologia e Neurocirur-

gia da Universidade de Caxias do Sul (LAMNN-UCS)
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Agenda de Eventos

Congresso Brasileiro de Cirurgia Espinhal completa 18 edições
 O Congresso Brasileiro de Cirurgia Espinhal completou dezoito edições, com quase duas décadas de existência. Cirurgiões 
do Brasil e de fora encontram no evento um ambiente preparado para exibição de inovações técnicas e científicas. O con-
gresso, que ocorreu nos dias 19 e 20 de abril deste ano, possui um suporte importante da SBN e uma base de apoio mundial. 

CONNECTA 2018 reúne especialistas de Neurocirurgia e Neurorradiologia
A região central do Brasil foi o ponto para discussão de doenças neurovasculares nos últimos dias 14 e 15 de maio. Durante 
esse período, os doutores Wilson Novais e Elias Rabahi organizaram um grande evento na cidade de Cuiabá - MT. Neurorra-
diologistas intervencionistas e neurocirurgiões de todo o Brasil se reuniram para dois intensos dias de discussões. O evento 
contou, ainda, com o professor Jacques Moret de Paris, França, como convidado especial e palestrante principal. A segunda 
edição do CONNECTA será realizada em 17 e 18 de maio de 2019, em Goiânia - GO.

SBN realiza 2º Curso para Residentes do Segundo Ano de Neurocirurgia
Nos dias 19 e 20 de maio de 2018, a SBN realizou o 2º Curso para Residentes do Segundo Ano de Neurocirurgia. O evento foi 
sediado no Medtronic, em São Paulo.  O conteúdo programático do curso foi baseado na Cartilha do Residente da SBN, e os 
professores escolhidos foram todos sócios da Sociedade. Estiveram presentes 120 residentes de um total de 131. Foram mi-
nistradas 35 miniconferências, incluindo temas de neurorradiologia, ultrassonografia, anatomia tridimensional do encéfalo 
e do tronco cerebral, neurofisiologia, entre outros. Nos próximos meses, serão realizados cursos para R4, R3, R5 e R1.

26/09 a 29/09 
NASS 2018
Local: Los Angeles, EUA

Setembro

Outubro

05/09 a 09/09 
Congresso Brasileiro de Neurocirurgia da SBN
Local: Porto Alegre, Brasil

06/10 a 10/10
Congress of Neurological Surgeons 2018 – CNS 
Local: Houston, EUA 

14/10 a 16/10
4th World Arterio-Venous Malformation Congress
Local: Montreal, Canadá
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