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Caro leitor,

A modernização da revista “Brazilian Neurosurgery – Arquivos 

Brasileiros de Neurocirurgia”, agora disponibilizada por meios 

eletrônicos e com conteúdo acessível por codificação QR, 

demonstra uma das marcas desta gestão: o dinamismo da comunicação.  A 

leitura dos artigos poderá ser feita em dispositivos móveis, dispensando-se 

a edição gráfica em papel. 

A preocupação contínua com a boa formação do especialista e o zelo 

da Sociedade pela qualidade dos programas de residência em expansão 

numérica e abrigando, atualmente, cerca de 650 residentes, está solidificada 

em oitos anos na parceria da SBN com a CNRM. Neste ano, a SBN tem 

dois representantes que participam das reuniões e decisões da CNRM, o 

que permitiu um maior alinhamento nas avaliações dos programas e o 

descredenciamento, proposto pelo Conselho Deliberativo da Sociedade, 

dos serviços em desacordo com as exigências do ensino.

Leia sobre a Agência de Aprimoramento Permanente, que foi criada para 

garantir o aperfeiçoamento contínuo do neurocirurgião e do residente, 

com presidência do Prof. Jefferson Daniel. Confira o apoio das entidades 

AMB e CFM à aplicação ética do Manual de Procedimentos Cirúrgicos em 

coluna vertebral favorecendo a sua aceitação pelas fontes pagadoras. 

Participe também da aproximação SBN com a AANS -CNS.

Já as etapas da prova de título de especialista estão divulgadas para 

conhecimento dos candidatos. Confira! Veja, ainda, o depoimento do 

jovem egresso da residência iniciando sua carreira profissional e atuando 

em Pernambuco.  

Um destaque especial para as mulheres neurocirurgiãs, com sua valiosa 

contribuição profissional. E mais! Saiba que a Auditoria conclui pela 

lisura na contabilidade e balanço patrimonial da SBN nos últimos anos. 

Participe também do 1ª Congresso Latino Americano de Residentes de 

Neurocirurgia, promovido pela FLANC, em 2018.

Boa leitura!

www.timecomunicacao.com.br

Promoção Apoio Gerenciamento Agência de Turismo

EM 2018
PORTO ALEGRE
SEDIARÁ O MAIOR
CONGRESSO DE
NEUROCIRURGIA
DO BRASIL!

Não perca esta 
oportunidade de 
participar. As 
inscrições já estão 
disponíveis no site 
do congresso.

CONVIDADOS INTERNACIONAIS CONFIRMADOS

Mais informações acesse:

WWW.CBN2018.COM.BR

ALBERT SUFIANOV

AMIR SAMII

ANDREW MCEVOY

ANDREZ LOZANO

ATUL GOEL

BASANT KUMAR MISRA

CHRISTIAN MATULA

CHRISTOPHER SHAFFREY

DANIEL M. PREVEDELLO

DEMETRIUS LOPES

EDGARDO SPAGNUOLO

EDUARD ZVERINA

EDWARD BENZEL

EDWARD SANDER CONNOLLY JR

GERARDO GUINTO

IYPE CHERIAN

JAIME TORRES CORZO

JEFFREY N. BRUCE

JUAN FERNANDES-MIRANDA

MADJID SAMII

MARCOS TATAGIBA

MARIANO SOCOLOVSKY

MÁRCIO FAGUNDES

MICHAEL BUCHFELDER

MICHAEL D. TAYLOR

MICHAEL T. LAWTON E

OMAR ARNAOUT

OSCAR L. ALVES

OSSAMA AL-MEFTY

PABLO RUBINO 

RICARDO HANEL

ROBERTO L. FLORES

SALEEM ABDULRAUF 

SALMAN SHARIFF

SOUAD BAKHTI

THOMAS SANTARIUS

VICENT QUILIS

VINCENT C. TRAYNELIS

WENYA LINDA BI

WILLIAM COULDWELL

Modesto Cerioni
Editor da Revista SBN Hoje



Ninguém mais “vive” sem os famosos aplicativos. Hoje, 
há apps para tudo, até mesmo para a área da saúde. 
A ferramenta se tornou um recurso fundamental no 

cotidiano das pessoas e, por isso, as plataformas vêm sendo 
bastante utilizadas para difundir informações, inclusive as 
científicas, visando ampliar o acesso à informação e aumen-
tar a visibilidade dos meios de divulgação científica. No en-
tanto, poucos periódicos têm disponibilizado aos seus leito-
res conteúdo de fácil e rápido acesso, através da utilização 

de aplicativos, por exemplo. Pensando nisso, a Sociedade 
Brasileira de Neurocirurgia (SBN) anuncia a criação pionei-
ra de um app exclusivo para acesso ao conteúdo de sua 
revista, a “Brazilian Neurosurgery – Arquivos Brasileiros de 
Neurocirurgia”. Por meio da plataforma, os neurocirurgiões 
terão acesso ao conteúdo na íntegra das últimas 36 edições 
do magazine. Ao navegar na ferramenta, é possível, ainda, 
pesquisar por edição ou por palavras-chave, usando dispo-
sitivos móveis (smartphones ou tablets).

SBN lança aplicativo exclusivo

O APLICATIVO “BRAZILIAN NEUROSURGERY” ESTÁ 
DISPONÍVEL EM DUAS VERSÕES:

ANDROID, DISPONÍVEL 
PARA DOWNLOAD AQUI: 

IOS, DISPONÍVEL 
PARA DOWNLOAD AQUI: 
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Prezados amigos e amigas membros da 
Sociedade Brasileira de Neurocirurgia 
(SBN), a prova de título está se aproximando 

e mais uma vez vamos poder reconhecer na 
multidão de candidatos aquele que se juntará 
a nós, desfrutando assim de todos os direitos e 
observando todos os deveres que o título lhes 
outorga.
Por isso, essa prova tem sido elaborada no decorrer 
dos últimos 14 anos e, progressivamente, tem 
lhe sido inserido um caráter técnico, justo, que 
se divide atualmente em primeira e segunda 
etapa e avaliação de currículo. 
A primeira etapa tem peso 4 e é composta por 
questões de múltipla escolha não eliminatórias, 
pois não se trata de um concurso à cargo e sim de 
uma aplicação de instrumentos de mensuração 
da capacidade do candidato de exercer uma 
função. Portanto, nesta primeira fase é feita 
uma mensuração da capacidade do candidato 
em conhecer a neurocirurgia clínica geral, em 
todos os seus aspectos, tendo uma sensibilidade 
maior do que aquela empregada apenas em sua 
especificidade. As questões de múltipla escolha 
têm a origem ou fonte consultada e baseada, 
principalmente, no Tratado de Neurocirurgia da 
SBN e no livro do Youmans (três últimas edições).
A segunda etapa, de igual peso 4, será 
mais específica com aprofundamento do 
conhecimento. Ela é aplicada por uma banca 
de dois examinadores no período da manhã e, 
outros dois, à tarde. O aluno poderá escolher 
dois de três temas clássicos pela manhã e 
o mesmo será feito à tarde. A prova será 
constituída de casos reais, com maior grau de 
profundidade e complexidade, para que se 
avalie a capacidade do aluno em relação à sua 
conduta e discussão frente a situações reais, com 
exames radiológicos, vídeos de cirurgia, fotos de 
patologia e anatomia. Este instrumento é sim 
específico e vem buscar o conhecimento que 
lhe foi mais ensinado durante a sua residência. 

Muitas vezes, esse conhecimento difere entre as 
diferentes instituições de ensino de residência.
A avaliação do currículo, por sua vez, tem peso 
2 e segue protocolos rígidos de itens diversos, 
baseados na atividade em prática neurocirúrgica 
como cursos e provas da SBN. A prova não tem 
qualquer caráter subjetivo, sendo elaborada 
por uma comissão extremamente diligente e 
experiente com este protocolo.
Este ano, a prova dos alunos especiais 
apresentará uma novidade, que será exatamente 
a mesma dos alunos regulares, valorizando ainda 
mais a conquista deste título tão importante.  
Será realizado um curso de revisão da matéria 
próximo a data da prova, para que todos os 
interessados possam fazer uma última revisão e 
para que se prepararem melhor, assim como é 
feito em muitos países. 
O trabalho incansável desta comissão, dos 
chefes de serviços e dos coordenadores dos 
departamentos da SBN, têm nos dado uma 
colaboração justa, democrática e extremamente 
honesta no envio de suas questões. Assim como, 
o trabalho obstinado e de alta qualidade das 
nossas secretárias, Sabrina Monteiro e Priscila 
Cavalcante, reflete a experiência e o nosso 
trabalho conjunto adquirido nos últimos 10 
anos.
Sem dúvida alguma, trabalhar nesta comissão 
há 12 anos é para mim motivo de orgulho, 
assim como a formação de novos examinadores. 
Contamos e contaremos com uma participação 
maciça de examinadores de altíssima qualidade 
de vários locais do país.

por Dr. Paulo Henrique Pires de Aguiar
Coordenador da comissão de Título

e Dr. Samuel Tau Zymberg
Coordenador da Comissão de título

Novidades
Prova de título de especialista
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SBN aborda a expressiva abertura de residências médicas em Neurocirurgia

Nos últimos anos, está ocorrendo uma significativa ins-
tauração indiscriminada de faculdades de medicina 
no Brasil e, paralelamente, a abertura de inúmeros 

serviços de residência médica nas diversas especialidades 
médicas.
Há, de fato, uma carência considerável de médicos e também 
de especialistas no Brasil. Entretanto, o que era para ser uma 
expansão racional e programada, tornou-se um “mercado” de 
faculdades, utilizadas até mesmo com fins políticos.
Essa situação criou um fato inusitado: passou-se a ter mui-
to mais faculdades de medicina do que países mais populo-
sos, como a China, a Índia e os Estados Unidos. O Brasil, por 
exemplo, passou a formar 35 mil médicos por ano, para um 
crescimento populacional de 1,7 milhões de novos habitan-
tes (0,77% ao ano), ou seja, um novo médico para cada 500 
novos habitantes, acima do recomendado pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS), de um médico para cada mil habi-
tantes.
A neurocirurgia brasileira também não ficou atrás nesse pro-
cesso de expansão de ofertas de vagas de residência médica. 
Hoje, têm-se no país aproximadamente 650 residentes em 
formação, distribuídos em mais de 100 serviços de residência 
médica, quase o mesmo número dos Estados Unidos, econo-
mia com o PIB dez vezes maior que o brasileiro.
No entanto, acredita-se que o debate na neurocirurgia brasi-
leira não deva ser focado apenas na quantidade de profissio-
nais em formação no país, mas sim na qualidade do neuroci-
rurgião que está sendo preparado atualmente. Desse modo, 
o papel da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia (SBN) tem 
sido a de órgão regulador e fiscalizador da qualidade da 

formação neurocirúrgica no Brasil, uma espécie de “agência 
reguladora” do segmento. Diante disso, algumas decisões 
importantes estão sendo tomadas pela Diretoria e pelo Con-
selho Deliberativo da entidade para lidar com o problema.
A SBN se associou à Comissão Nacional de Residência Médica 
(CNRM), do Ministério da Educação, cuja gestão atual com-
partilha da mesma preocupação com a qualidade dos mé-
dicos especialistas formados no país. Essa parceria tem acar-
retado ações importantes, como a fiscalização mais apurada 
dos serviços, a aprovação do chamado “Manual do Residente 
em Neurocirurgia” e o surgimento da proposta de unificação 
de serviços, em um modelo de “residência médica em rede”. 
A proposta de padronização está sendo estudada para ser 
implantada em algumas cidades brasileiras. Além disso, o 
Conselho Deliberativo instituiu uma comissão especial para 
elaboração de novos critérios para formação de neurocirurgi-
ões, dentro de uma ótica mais contemporânea, estabelecen-
do inclusive ranqueamento dos serviços existentes.
Já a Comissão de Credenciamento da SBN terá, ao longo des-
te ano, um papel mais proativo e preventivo, fiscalizando um 
número bem maior de serviços e evitando que hospitais em 
condições inadequadas continuem dando diplomas aos seus 
residentes. A SBN está também apurando de perto a abertu-
ra de novos serviços de residência médica. Pois, assim como 
uma escola, onde o sentido da sua existência é o aluno, a resi-
dência médica não deve existir para veleidade do preceptor, 
mas sim com o nobre propósito de formar um bom neuroci-
rurgião.

São Paulo, 02 de janeiro de 2018.
Diretoria SBN

Confira a materia na íntegra aqui:

Colaboração: Dr. Luiz Carlos de Alencastro 
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Conselho Deliberativo informa descredenciamento

O Conselho Deliberativo (CD) da Socie-
dade Brasileira de Neurocirurgia (SBN) 
vem reforçando o cumprimento das 

determinações estatutárias e regimentais da 
SBN, como instrumento para atender a quali-
ficação da neurocirurgia no país. Desse modo, 
a Sociedade estabelece a igualdade entre os 
seus membros.
Na última reunião ordinária do Conselho, em 
novembro, após análise dos dados, a SBN re-
solveu descredenciar cinco Centros de Trei-
namento, por não cumprirem os requisitos 
mínimos exigidos. A entidade reconhece e 
agradece o trabalho exercido e dedicado à 
formação neurocirúrgica pelos Coordenado-
res, Preceptores e Hospitais destes serviços e 
aguarda a recuperação das condições neces-

sárias para treinamento.
Tendo em vista a parceria entre a SBN e a Co-
missão Nacional de Residência Médica (CNRM) 
para avaliação conjunta desses Centros de 
Treinamento, foi determinado à Diretoria que 
solicite à CNRM a reforma de seu parecer di-
vergente em relação a um dos serviços.
O Conselho Deliberativo, com isto, cumpre 
seu dever de zelar pela adequada formação 
neurocirúrgica e, dessa forma, preserva a res-
ponsabilidade da SBN frente aos residentes e 
à assistência à população.

Colaboração: 

Dr. Luiz Carlos de Alencastro
Presidente do Conselho Deliberativo da SBN
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FLANC divulga enquete para avaliar Educação Cirúrgica

Uma das prioridades da Federação Latinoamericana 

de Sociedades de Neurocirurgia (FLANC) é a 

busca pela excelência no treinamento cirúrgico 

e acadêmico de todos os seus membros. Pensando nisso, 

foi criado um questionário como ferramenta para avaliar a 

educação cirúrgica latinoamericana. O questionário, que 

leva aproximadamente 10 minutos para ser respondido, 

fornecerá valiosa contribuição ao estudo. Com o objetivo 

de facilitar o preenchimento das questões, o formulário 

está disponível em espanhol e português.

A Federação Latinoamericana de Sociedades de 

Neurocirurgia (FLANC), focada em um de seus 

objetivos principais, que é atender a excelência 

na educação de neurocirurgiões em formação, optou 

por realizar, junto com o Capítulo de Neurocirurgiões 

Jovens e em conjunto com a Associação Costarricense 

de Neurocirurgia, o 1º Congresso Latinoamericano de 

Residentes de Neurocirurgia -  CLAREN 2018.

Este projeto inicial tem como objetivo a participação 

acadêmica de 100% de residentes durante o congresso, 

com atividades de concorrência, através de um Concurso 

de Residentes. A finalidade inicial é congregar 120 

residentes de neurocirurgia de diferentes Sociedades 

pertencentes à FLANC, com cinco residentes designados 

por cada Sociedade para realizar o primeiro concurso 

de residentes durante o CLAREN 2018. A finalidade da 

iniciativa é formar uma base para que cada entidade 

realize seu próprio concurso.

Na competição, serão avaliados e premiados trabalhos 

de pesquisa gratuitos sobre temas relacionados à 

especialidade. A FLANC oferecerá cinco bolsas de estudo 

(para congressos e/ou treinamento) para os vencedores 

com os melhores trabalhos de pesquisa em Tumores, 

Vascular, Funcional, Coluna e Pediatria.

Acesse este texto na íntegra aqui:

1º Congresso Latinoamericano de Residentes de Neurocirurgia (CLAREN)

Acesso este texto na íntegra aqui:  Acesse aqui a enquete:  
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A Sociedade Brasileira de Neurocirurgia (SBN) con-

tratou a Andreoli & Associados Auditores Inde-

pendentes que emitiu um relatório compreen-

dendo o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017, 

assim como respectivas demonstrações do resultado, das 

mutações de patrimônio líquido e do fluxo de caixa. No 

parecer da auditoria, foram identificados e avaliados os 

riscos de distorção relevante nas demonstrações contá-

beis, independentemente se causada por fraude ou erro. 

Os auditores planejaram e executaram procedimentos de 

auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtiveram 

evidência apropriada e suficiente para fundamentar sua 

opinião. 

Foi obtido também entendimento dos controles internos 

relevantes para a auditoria, a fim de planejar procedimen-

tos apropriados às circunstâncias, mas não com o obje-

tivo de expressar opinião sobre a eficácia dos controles 

internos da Sociedade.

Avaliou-se, ainda, a adequação das políticas contábeis 

utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 

respectivas divulgações feitas pela administração. Con-

clui-se que, sobre a adequação do uso, pela administra-

ção, da base contábil de continuidade operacional e, com 

base nas evidências de auditoria obtidas, não existem 

incertezas relevantes em relação a eventos ou condições 

que possam levantar dúvida significativa em relação à ca-

pacidade de continuidade operacional da SBN.

No relatório, foi analisada também a apresentação geral, 

a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis 

e, inclusive, as divulgações. Além disso, foi verificado se 

as demonstrações da contabilidade representam as cor-

respondentes transações e os eventos de maneira com-

patível com o objetivo de apresentação adequada. Desse 

modo, foi obtida comprovação apropriada e suficiente 

referente às informações financeiras da Sociedade para 

expressar uma opinião sobre essas demonstrações. 

Portanto, foram examinados todos os aspectos que com-

preendem o balanço patrimonial da entidade, em 31 de 

dezembro de 2016, e as respectivas demonstrações do 

resultado, das mutações do patrimônio líquido e do fluxo 

de caixa, bem como as correspondentes notas explicati-

vas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. 

Após análise aprofundada, as demonstrações contábeis 

referidas apresentam adequadamente, em todos os as-

pectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 

Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, em 31 de dezem-

bro de 2017, quanto ao desempenho de suas operações 

e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, 

de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

News
Parecer da Auditoria realizada na SBN
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Apesar de toda a crise política e econô-

mica do país, estamos iniciando o se-

gundo trimestre de 2018 com sabor 

de vitória, já que enfrentamos e vencemos 

grandes desafios em 2017. Graças a grandes 

esforços, conseguimos trazer de volta muitos 

membros da Sociedade que haviam se dis-

persado. Localizamos e contatamos cada um 

deles, identificando colegas que há muito 

não exerciam neurocirurgia ou nem mesmo 

a medicina.

Houve, também, redução significativa nos 

gastos com prestadores de serviços à So-

ciedade Brasileira de Neurocirurgia (SBN) e 

concomitante aumento de arrecadação de 

verbas de patrocínio. Além isso, na busca por 

aprimoramento constante, implementamos 

um novo  sistema de gestão financeira para 

conferir ainda mais transparência acerca da 

situação econômica da nossa instituição.

Nesta gestão, a área de Tecnologia da Infor-

mação (TI) deu um enorme salto tecnológi-

co e disponibilizou aos associados acesso a 

inúmeros sites para pesquisa científica, assim 

como entretenimento, chats, área de busi-

ness, entre outros - sem custos adicionais.

Realizamos, ainda, a semana de Responsabi-

lidade Social – “Neuro em Ação”, em come-

moração aos 60 anos da nossa Sociedade. 

O movimento, de âmbito nacional reuniu 

voluntários em todo o Brasil, trazendo maior 

visibilidade à SBN junto à comunidade e ao 

cenário político, sem incorrer em custos ao 

nosso erário, uma vez que o material de di-

vulgação foi patrocinado. Conseguimos, 

também, muitas horas gratuitas em mídia 

televisiva, radiofônica e impressa!

E tem mais! Concluímos mais um Congresso 

Brasileiro de Atualizações em Neurocirurgia 

(CBAN), que reuniu 844 participantes com 

expressivo número de patrocinadores, o que 

gerou um lucro de R$ 871.404,32.
Estamos próximos de atingir o valor corres-

pondente a 70 kg de ouro nos fundos de in-

vestimento, o que nos permitirá oferecer mais 

benefícios aos associados. Temos saldo em 

caixa no montante de R$ 12.084.792,75.
A Sociedade está, portanto, trabalhando 

para aproximar os colegas neurocirurgiões a 

fim de contribuir com o seu aprimoramento 

científico, lutar pelo aumento dos honorários 

da especialidade e pelos interesses dos asso-

ciados, além de disponibilizar facilidades e 

entretenimento a todos.

Toda a documentação referente às despesas 

e receitas da nossa sociedade encontra-se 

disponível para consulta na sede da SBN, nas 

planilhas e no portal da Sociedade.

por Dra. Marise Audi – Tesoureira 

Dra. Marise Audi

Finanças SBN

Nas páginas a seguir, confira na íntegra o 

Balanço Patrimonial 2017 - SBN
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Reconhecimento
Mulheres neurocirurgiãs são reconhecidas e prestigiadas nacional e internacionalmente 

É com grande honra que recebo o convite para falar de 
minha participação em sociedades internacionais. 
Meu papel na Walter E Dandy Neurosurgery Socie-

ty se iniciou quando fui convidada para palestrar sobre 
as mulheres na neurocirurgia no Brasil. O convite foi feito 
pelo Prof. Saleem Abdulrauf, por indicação do Prof. Pau-
lo Henrique Pires de Aguiar. Após diversas contribuições 
com palestras sobre o tema, fui convidada a falar sobre 
“Awake Craniotomy”. 
Participei também como Scientific Program Committee 
no Quadrigeminal Meeting, realizado em Dubai, Índia, e 
como Course Director no 101th Course, realizado no Rio 
de Janeiro. Fui, ainda, nomeada como Secretária da Socie-
dade no Brasil, e na última eleição da SBN concorri como 
Global Office Secretary e fui eleita. 
No último congresso, em St Louis - EUA, tive a oportunida-
de de ministrar uma palestra sobre Awake Craniotomy, ao 
lado do Prof. Duffau e do Prof. Abdulraulf. Pela Federação 
Mundial de Sociedades de Neurocirurgia (WFNS – sigla 
em inglês), apresentei também uma palestra sobre glio-
mas, em Coquimbo, no Chile. 
Fui, ainda, convidada pelo Prof. Tanjur Uçar a fazer 
parte do grupo de palestrantes do International Basic 

Neurosurgery Course (IBNC), na Turquia. Já com auxílio 
da Prof. Nelci Zanon, me tornei mais próxima da Women 
in Neurosurgery - World Federation of Neurosurgical 
Societies (WIN WFNS) conhecendo a Prof. Yoko Kato, e 
tive a honra de, recentemente, integrar o grupo das WIN 
WFNS, a convite da Prof. Bakhti. 
Acredito que aos poucos, a neurocirurgia tem se tornado 
um campo mais igualitário na questão de gênero.  

por Dra. Tatiana Vilasboas
Neurocirurgiã oncológica 

Aos poucos a neurocirurgia está se tornando mais igualitária na questão de gênero

A imaginação é mais importante do que o conhecimento

Quando trabalhamos com neurocirurgia temos 
mais recompensas do que investimentos. Segun-
do o Prof. Maurice Choux, meu mentor, a neuro-

cirurgia seria um longo investimento, mas com retorno 
assegurado. 
Eu acreditava que com a velocidade das informações, na 
era da internet, esse retorno seria abreviado. No entanto, 
foram mais de 20 anos até chegar à Presidência do Comi-
tê de Neurocirurgia Pediátrica da Federação Mundial das 
Sociedades de Neurocirurgia - WFNS, à vice-presidência 
do Comitê de Interligação (Liason Committee) da Socie-
dade Mundial de Neurocirurgia Pediátrica (ISPN) e à co-
ordenação das Mulheres na Neurocirurgia da Sociedade 
Brasileira de Neurocirurgia (SBN). Foram anos que passa-
ram rapidamente.
Recordo que ao chegar em São Paulo, eu conhecia pou-

cos colegas na neurocirurgia. Assim, as portas foram se 
abrindo por meio dos plantões que eu fazia em pronto-
-socorros, como neurocirurgiã geral.
A minha participação na área associativa começou antes 
mesmo de eu ter o registro no Conselho Regional de Me-
dicina do Estado de São Paulo (CREMESP). Lembro-me que 
ao me mudar da capital carioca para São Paulo, eu tinha 
apenas o registro no Conselho Regional de Medicina do 
Rio (CREMERJ ), período em que a Associação dos Neuro-
cirurgiões do Estado de São Paulo (SONESP) foi fundada. 
Assinei a ata de fundação, através do Dr. Miguel Giudicissi 
Filho, que sempre foi um grande incentivador da SONESP. 
E sou muito grata também ao Dr. Gelson Soeira por ter 
nos apresentado e, ainda, ter me introduzido no Hospital 
A Beneficência Portuguesa de São Paulo (BP), onde atuei 
por mais de duas décadas, colhendo muitos frutos, prin-
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cipalmente, o privilégio de oferecer uma medicina de alta 
qualidade, através do Sistema Único de Saúde (SUS).
Na SBN, por sua vez, cheguei a coordenar o Departamento 
de Neurocirurgia Pediátrica. Antes disso, nenhuma 
neurocirurgiã tinha ficado à frente de um departamento, 
que, na pediatria, corresponde à presidência da Sociedade 
Brasileira de Neurocirurgia Pediátrica, a SBNPed, membro 
da Revista Childs Nervous System, periódico oficial da 
International Society for Pediatric Neurosurgery (ISPN).
Paralelamente, a realização do mestrado e do doutora-
do em neurocirurgia, na Universidade Federal São Paulo 
(Unifesp), foi uma consequência natural de minha traje-
tória. Tive o privilégio de ser a primeira mulher a cursá-los 
na área neurocirúrgica, na época o único curso específi-
co de pós-graduação em neurocirurgia no Brasil, motivo 
pelo qual migrei do Rio para São Paulo.
Desse modo, acredito que o planejamento estratégico da 
profissão e da vida deve ser o esqueleto básico para es-
tabelecer um objetivo a seguir, porém não pode ser algo 
tão rígido a ponto de nos paralisar no momento em que 
tivermos que mudar de rota. Sempre tive esse pensamen-
to em mente e o cito como um importante conselho.
Hoje, e provavelmente num futuro breve, acredito que as 
profissões terão mais flexibilidade no tempo, na prática e 
no local de trabalho. O intercâmbio entre os países será 
mais fluído e, mesmo na neurocirurgia, já contamos com 
inúmeras oportunidades que ainda estão surgindo, com 
o desenvolvimento de tecnologias que minimizem os 
possíveis danos durante a cirurgia.
Para finalizar, cito o grande Albert Einstein: “A imaginação 
é mais importante que o conhecimento. Conhecimento 
auxilia por fora, mas só o amor socorre por dentro. Conhe-
cimento vem, mas a sabedoria tarda.”

por Dra. Nelci Zanon Collange
Neurocirurgiã pediátrica

Neurocirurgiã brasileira recebe prêmio 
Golden Surgeon Award

No último Congress of Neurological Surgeons 
(CNS) Annual Meeting, em 2017, foi 
promovida uma campanha para integrar os 

neurocirurgiões através das redes sociais. Foram 
distribuídos ao longo de todo o centro de convenções 
estatuetas semelhantes àquelas do Oscar. Elas foram 
chamadas de “golden surgeons”, fazendo referência 
à valorização dos neurocirurgiões na sociedade e 
ao papel “de ouro” que eles desempenham junto 
aos seus pacientes a partir da busca contínua pelo 
conhecimento. 
O prêmio foi distribuído durante os quatro dias do 
congresso e o primeiro deles foi destinado a mim, 
Neurocirurgiã Funcional do Hospital Beneficência 
Portuguesa de São Paulo (BP).  A premiação 
caracterizou uma valorização das mulheres 
na neurocirurgia, bem como dos membros 
internacionais do CNS, que já fechou parceria com 
o Brasil para o seu próximo congresso, o 2018 CNS 
Annual Meeting, que será realizado em Houston, no 
Texas - EUA, de 6 a 10 de outubro de 2018.

por Dra. Vanessa Milanesi Holanda
Neurocirurgiã funcional
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SBN ganha Agência de Aprimoramento Permanente (APP)    

A Sociedade Brasileira de Neurocirur-

gia (SBN), por meio da sua Diretoria 

de Pesquisas, anuncia a fundação da 

Agência de Aprimoramento Permanente (SBN-

-AAP). Organizada com o objetivo de oferecer 

oportunidades de aperfeiçoamento contínuo 

ao neurocirurgião formado e ao residente de 

neurocirurgia, a AAP tra-

balhará em todos os níveis 

de formação do neurocirur-

gião brasileiro, da residên-

cia médica ao pós-douto-

rado. Esta iniciativa tem o 

objetivo fundamental de 

suprir lacunas na formação 

técnica do neurocirurgião 

brasileiro e de oferecer 

oportunidades de aprimo-

ramento acadêmico.

A AAP-SBN tem como finalidade prática divul-

gar, oferecer e intermediar oportunidades de 

aprimoramento técnico, científico e acadêmi-

co aos neurocirurgiões brasileiros a nível de 

residência médica (estágios de curta duração), 

complementação especializada (fellowship), 

pós-graduação stricto senso (mestrado e dou-

torado) e pós-doutorado no Brasil, além de 

estágios no exterior, em uma segunda fase de 

implantação. Abrem-se, desta forma, oportuni-

dades de busca de recursos (bolsas) para finan-

ciar o aprimoramento dos neurocirurgiões bra-

sileiros, uma vez que está planejada a captação 

de recursos em órgãos de 

fomento e na iniciativa pri-

vada.

A AAP credenciará serviços 

de neurocirurgia previa-

mente acreditados na SBN 

ou unidades laboratoriais 

associadas, quando se tra-

tar de estágios no Brasil, e 

serviços parceiros da SBN 

no exterior, na segunda 

fase de implantação. 

Os serviços (hospitais/universidades) cadastra-

rão suas vagas disponíveis, além da duração 

do estágio, os pré-requisitos, e níveis de forma-

ção oferecidos (estágios de curta duração para 

neurocirurgiões e residentes de outros servi-

ços, estágios de complementação especializa-

AGÊNCIA DE 
APRIMORAMENTO 
PERMANENTE 
(AAP)

18



SBN HOJE | 19

rocirurgiões brasileiros. Irá, sem 

sombra de dúvidas, democratizar 

as oportunidades de educação 

continuada e reciclagem de conhe-

cimentos, ampliando os horizontes 

dos profissionais e homogeneizan-

do a formação técnica dos neuroci-

rurgiões brasileiros.

Colaboração:

Dr. Ronald Lucena Farias
Presidente da Sociedade Brasileira de 

Neurocirurgia

Dr. Eberval Gadelha Figueiredo
Diretor de Pesquisas da Sociedade 

Brasileira de Neurocirurgia

da – fellowships, mestrado, doutorado e pós-doutorado).

A chancela da SBN pode garantir acesso direto às vagas 

disponíveis no período estabelecido pelas instituições 

parceiras. Nas vagas dependentes de seleção e não ape-

nas de indicação, a chancela da SBN terá valor curricular.

A Agência terá uma coordenação nacional, cujo objetivo 

é definir a sua política de atuação, coordenar as ações das 

regionais, delinear estratégias e estabelecer parcerias com 

instituições nacionais e estrangeiras, além de arbitrar situ-

ações decorrentes das relações entre a APP, suas regionais 

e instituições parceiras. 

A Agência será presidida pelo Dr. Jefferson Daniel (SP) e 

terá como vice-presidente o Dr. Paulo Tadeu Brainner (PE). 

A função de secretário geral será exercida pelo Dr. Marcelo 

Valença (PE).

A AAP contará, ainda, com o auxílio de cinco regionais, 

representando todos os Estados brasileiros.  A função das 

regionais será divulgar localmente as ações da Agência de 

Aprimoramento e as oportunidades oferecidas, além de 

indicar os candidatos para encaminhamento às institui-

ções parceiras e supervisionar o cadastramento das insti-

tuições parceiras localizadas em sua região. 

Poderão se candidatar: 

A Agência de Aprimoramento Permanente da Sociedade 

Brasileira de Neurocirurgia tem o potencial de melhorar 

significativamente o nível técnico e acadêmico dos neu-

1. Residentes cursando programa credenciado 

pela SBN e MEC;  

2. Neurocirurgiões formados, membros adimplen-

tes da SBN; 

3. Os candidatos devem ter Cartas de Recomenda-

ção de pelos menos dois membros titulares da 

SBN e devem ser chancelados pelo Chefe de Ser-

viço (residentes) e pelos Coordenadores Regio-

nais (todos);

4. Os interessados devem se submeter às normas 

de seleção e ao código de ética da SBN e das ins-

tituições parceiras. 
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Sistema minimamente invasivo descartável para descompressão 
foraminal. Com e�ciência em apenas 03 passos que compreendem:  
acesso, con�rmação de posicionamento e descompressão. 
Composto por instrumentais �exíveis permitindo um manuseio 
preciso. Conta com um eletrodo de checagem via MNIO 
(Monitorização Neuro�siológica Intra Operatória), tornando o 
procedimento mais seguro.
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Neurocirurgião incentiva residentes e recém-formados   

Escolhi e tive a sorte de me formar em um 
grande centro neurocirúrgico, o Hospital da 
Restauração, em Recife - Pernambuco, refe-

rência não só nas regiões Norte e Nordeste, como 
também no Brasil. Na instituição conheci o pro-
fessor Hildo Azevedo e demais mestres, com os 
quais aprendi muito. Eles me orientaram acerca 
da neurocirurgia e da medicina como um todo e 
me passaram lições importantes de vida.
Apesar das dificuldades financeiras, nós, do Hospi-
tal da Restauração, conseguimos superar todas as 
adversidades e fazer uma neurocirurgia de ponta, 
em uma região pobre e, muitas vezes, esquecida 
pelos investimentos públicos, no entanto, rica em 
boa vontade e competência. Com mais de três mil 
cirurgias por ano, pudemos ajudar pessoas não 
apenas da nossa região, mas também pacientes 
de vários Estados vizinhos. 
Percebo, com satisfação, uma grande evolução 
no ensino da neurocirurgia brasileira nos últimos 
anos. Graças aos grandes professores e seus es-
forços e empenhos diários, conseguimos fazer a 
neurocirurgia do Brasil ser significativamente no-
tória no cenário mundial, mesmo sem todos os 
recursos necessários. Desde o começo do meu R1 
(primeiro ano de residência), tive a oportunidade 
de fazer cursos estimulados pela Sociedade Bra-
sileira de Neurocirurgia (SBN), que serviram para 

sanar algumas deficiências do meu serviço, além 
de me estimular a buscar cada vez mais o conhe-
cimento. 
Hoje, após finalizar minha residência, no começo 
da minha vida profissional, enfrento confiante to-
dos os desafios, e devido às inúmeras discussões e 
à ajuda dos meus professores, estou conseguindo 
desenvolver a neurocirurgia que sempre sonhei, 
com humildade, dedicação e buscando sempre o 
melhor para o paciente. 
É com um olhar otimista que incentivo todos os 
colegas residentes, bem como os recém-forma-
dos, como eu, a persistirem em suas realizações 
profissionais, pois sempre é possível fazer uma 
neurocirurgia digna e baseada em trabalho e 
competência, apesar das dificuldades particula-
res encontradas em cada serviço. Desse modo, 
visualizo um futuro ainda melhor, com a manu-
tenção da SBN e das Sociedades Regionais fortes, 
comprometidas com a formação e a valorização 
da prática neurocirúrgica. 
Gostaria de finalizar agradecendo a todos os 
meus professores, dentro e fora da minha profis-
são, pela dedicação, paciência e capacidade de 
estimular novos neurocirurgiões a buscar o seu 
melhor sempre.

por Gercivan dos Santos Alves



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   

SIEDI 

Acesse aqui:

Acesse aqui:

Concessão de desconto de 15% aos associados SBN 

que fizerem a aquisição de cursos diretamente na 

sede da American British Health Institute, na cidade 

de João Pessoa (PB). O desconto será exclusivo aos 

associados SBN adimplentes.

American British Health Institute

Acesse aqui:

A Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e o Scientific Innova-

tionand Education Development Institute (SIEDI) acabam de 

firmar parceria. Em todos os cursos do SIEDI, associados da SBN 

receberão 15% de desconto. Para o ano de 2018 estão sendo 

programados cursos teórico-práticos para residentes R5 com a 

utilização de simuladores realísticos de Neurocirurgia. 

Participe dos cursos e mencione no 

momento de sua inscrição sua afiliação 

à SBN!

Informações
Tel. 11 5545 4742
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Planos de saúde têm glosado honorários médicos    

Tendo recebido a informação de que algumas ope-
radoras de planos de saúde têm sistematicamente 
glosado honorários médicos em neurocirurgias e 

cirurgias da coluna vertebral, com a alegação de que os 
códigos glosados estão sobrepostos e são redundantes, 
cabe à Associação Médica Brasileira (AMB) e às Socieda-
des: Sociedade Brasileira de Neurocirurgia (SBN), Socieda-
de de Ortopedia e Traumatologia (SBOT) e Sociedade de 
Coluna (SBC) tecer alguns comentários e esclarecimentos 
sobre o fato.

AMB     SBN     SBOT     SBC

OConselho Federal de Medicina (CFM), por meio de 
publicação em seu portal sobre os posicionamen-
tos da AMB, SBN, SBOT e SBC, ratificou as coloca-

ções das entidades sobre o caso. O parecer da AMB, SBN, 
SBOT e SBC contou com os seguintes termos:
1. A Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimen-
tos Médicos (CBHPM), elaborada pela Associação Médica 
Brasileira (AMB), é o documento de referência para co-
brança de honorários médicos, no âmbito da saúde suple-
mentar brasileira;
2. O Conselho Federal de Medicina, através da Resolução 
1673/03, reconheceu a Classificação Brasileira Hierarqui-
zada de Procedimentos Médicos como padrão ético de 
remuneração dos procedimentos médicos para o Sistema 
de Saúde Suplementar;
3. O Artigo 7.2 das Instruções Gerais da CBHPM determina 
que as interpretações referentes à aplicação desta Classi-
ficação de Procedimentos serão efetuadas com exclusivi-
dade pela Associação Médica Brasileira e suas Sociedades 
Brasileiras de Especialidade;
4. Entende-se perfeitamente então a necessidade das 

Sociedades de Especialidades realizarem de forma docu-
mental a interpretação da utilização da CBHPM, por espe-
cialidade médica;
5. Compreende-se, portanto, que a responsabilidade pela 
interpretação da utilização dos códigos da CBHPM, re-
lacionados aos procedimentos cirúrgicos envolvendo a 
neurocirurgia e a cirurgia espinhal, compete às Socieda-
des Brasileiras de Neurocirurgia, de Ortopedia e de Coluna 
(SBN, SBOT e SBC), entidades filiadas à AMB;
6. A AMB, a SBN, a SBOT e a SBC acatam fielmente as de-
cisões e resoluções do CFM e, sendo assim, respeitam o 
Parecer Consulta 12/2017, que ratifica a inadequação da 
cobrança de códigos redundantes, estabelecida pela pró-
pria CBHPM, nas suas disposições gerais, em seu artigo 4.5  
“Quando um ato cirúrgico for parte integrante de outro, 
valorar-se-á não o somatório do conjunto, mas apenas o 
ato principal”.

CFM ratifica apoio às entidades AMB, SBN, SBOT e SBC   

Leia o texto publicado pelo 
site do CFM na íntegra aqui: 

Confira o texto do parecer
das entidades na íntegra aqui:  
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As Ligas Acadêmicas são bastante importantes 
para os estudantes que desejam se aprofundar 
em uma determinada área da medicina, princi-

palmente, a Neurocirurgia. Muitas vezes, o breve conta-
to em aula não é o bastante para se aprofundar de for-
ma desejada no assunto pretendido. 
Para saber mais sobre o isso, confira a entrevista abaixo, 
realizada com alguns representantes de Ligas Acadêmi-
cas de Neurocirurgia, Neurologia e Neurociências

Qual a expectativa dos ligantes em relação à neuro-
cirurgia?

Essa é uma especialidade complexa tanto em dimen-
sões técnicas e profissionais, quanto no campo pesso-
al e emocional, demandando um período extenso de 
constantes aprofundamentos, no entanto, capaz tam-
bém de permitir o alcance da satisfação profissional e 
pessoal, através do atendimento médico de qualidade 
prestado aos pacientes.
Guilherme Henrique Weiler Ceccato, presidente da  
Liga Acadêmica de Neurocirurgia da Universidade Fe-
deral do Paraná

O imaginário popular carrega um estereótipo de gran-
deza em relação à especialidade, e por ser uma dis-
ciplina vista por último na maioria das instituições de 
ensino, a ansiedade e a felicidade tomam conta dos es-
tudantes recém-ligantes para conhecer as práticas e os 
profissionais.
Pedro Hugo Vieira da Silva, presidente e Membro-Fun-
dador da Liga de Neurologia e Neurocirurgia Funcio-
nal da Paraíba - LiNNF - PB

Qual a expectativa dos ligantes em relação à SBN?

Estamos na expectativa da oficialização e reconheci-
mento das atividades acadêmicas de extensão, bem 
como da oportunidade de participar ativamente em 
eventos científicos e projetos promovidos pela SBN.
Bruno Camporeze e Mariany Carolina de Melo Silva, 
Liga de Neurocirurgia - Prof. Dr. Carlos Tadeu Parisi de 
Oliveira –LiNCi da Universidade São Francisco - USF

Qual a importância das Ligas no espaço acadêmico 
e na formação dos estudantes?

A Liga torna-se suporte e meio disseminador de conte-
údo, práticas e vivências científicas, permitindo ao estu-
dante solidificar e expandir seus conhecimentos acadê-
micos em relação às neurociências.
Victória Coelho Jácome Queiroz, presidente da Liga de 
Neurociências da Faculdade de Medicina da Universi-
dade Federal de Goiás (UFG)

A liga une o tripé universitário (ensino, pesquisa e ex-
tensão) em um só espaço e em torno de uma especiali-
dade, possibilitando ao ligante se aprofundar na neuro-
cirurgia e desenvolver também habilidades como senso 
crítico, oratória e capacidade de trabalhar em equipe.
Igor Rangel, presidente da Liga Acadêmica de Neuro-
cirurgia da Universidade Federal do Rio de Janeiro - 
LANC/UFRJ

As ligas acadêmicas, além de formidável fonte de opor-
tunidades e nutrição de networking, essencialmente 
cumprem o papel de criar uma janela extracurricular 
dedicada ao desenvolvimento de todo potencial do es-
tudante dentro da sua área de maior interesse - espaço 
esse muito escasso dentro do ainda engessado currícu-
lo da maioria das Faculdades de Medicina do país.
Vicenzo Zarpellon de Araújo, presidente da Liga de 
Neurologia e Neurocirurgia da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (Linnu)

Por fim, qual a importância das Ligas para a socie-
dade?

A principal importância das Ligas para a sociedade 
reside na divulgação científica, seja ela com fins assis-
tenciais de promoção da saúde, seja com o objetivo de 
instigar a curiosidade de futuros catedráticos ou mesmo 
de fomentar um pensamento crítico. Trata-se, na verda-
de, do retorno do investimento feito na nossa educação.
Vicenzo Zarpellon de Araújo, presidente da Liga de 
Neurologia e Neurocirurgia da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (Linnu)

Ligas Acadêmicas respondem   
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ANS promove reunião sobre modelos 
de remuneração com participação da SBN 
A Sociedade Brasileira de Neurocirurgia (SBN), representada pelo Dr. Daniel 
de Holanda Christoph, compareceu à reunião da Agência Nacional de 
Saúde (ANS) sobre os modelos de remuneração atualmente adotados pelos 
convênios de saúde. O encontro ocorreu nos dias 31 janeiro e 01 de fevereiro 
deste ano. 

SBN se reúne com a Sociedade 
Paraense de Neurocirurgia e com a Unimed Belém
A diretoria da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia (SBN), representada pelo 
seu presidente Dr. Ronald de Lucena Farias, esteve na cidade de Belém do Pará, 
no dia 27 de janeiro deste ano, para realizar duas reuniões de trabalho junto 
com a Sociedade Paraense de Neurocirurgia. A primeira reunião conjunta foi 
com a direção da Unimed Belém, na própria sede da entidade.

SBN é convidada a participar de 
Sessão Conjunta com o CNS Spine  Section, em Orlando - EUA
A Sociedade Brasileira de Neurocirurgia (SBN) foi inserida novamente na 
comissão e atividade científica do “2018 Annual Meeting of the AANS/
CNS Section on Disorders of the Spine and Peripheral Nerves”, congresso 
organizado pelos departamentos de coluna das Sociedades Americanas 
do American Association of Neurological Surgeons (AANS) e Congress of 
Neurological Surgeons (CNS). Neste ano, o tema foi Restoring Alignment in 
an Era of Global Change. O evento aconteceu entre os dias 14 e 17 de março 
deste ano, em Orlando - EUA.

SBNPED participa de “Joint Meeting” com a 
Sociedade Indiana de Neurocirurgia Pediátrica
O 29º Congresso Indiano de Neurocirurgia Pediátrica (INSPNCON) ocorreu 
na cidade de Hyderabad, na Índia, entre os dias 01 e 03 de fevereiro deste 
ano. O congresso em questão é um evento anual realizado pela Sociedade 
Indiana de Neurocirurgia Pediátrica, que, atualmente, possui 300 membros. 
Nesta edição, o INSPNCON contou com uma delegação do Brasil composta 
por oito doutores brasileiros. Todos foram integrados no programa científico 
com participações em aulas e moderações de mesas. 

Intercâmbios e bolsas são oferecidos pela 
Sociedade Internacional de Neurocirurgia Pediátrica (ISPN)
A Sociedade Internacional de Neurocirurgia Pediátrica (ISPN) apoia diferentes 
bolsas de estudo a cada ano, a fim de proporcionar à geração mais nova a 
oportunidade de aumentar seus conhecimentos no campo da neurocirurgia 
pediátrica.

Confira o texto na íntegra aqui:

Acesse a notícia na íntegra aqui:

Confira o texto na íntegra aqui:

Veja a notícia na íntegra aqui:

Saiba mais aqui:

Para acessar as informações sobre os programas de bolsas 
de estudo, participar da reunião anual da ISPN e fazer 
visitas clínicas de curto prazo, acesse aqui: 
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Sociedade Brasileira de Radiocirurgia (SBRC) oferece filiação combinada com a International 

Stereotactic Radiosurgery Society (ISRS)    

A Dra. Alessandra Gorgulho, Presidente da Sociedade Brasileira de Radiocirurgia (SBRC) Biênio 
2017-2018, oferece filiação à Sociedade Brasileira de Radiocirurgia (SBRC). 

Abaixo, os benefícios reservados aos membros do ISRS:
• Lista e contatos dos membros via acesso ao diretório do ISRS;
• Acesso às newsletters, inclusive as veiculadas anteriormente;
• Acesso à biblioteca virtual de vídeos dos webinars do ISRS com palestrantes reconhecidos 

mundialmente pela sua expertise no tema;
• Acesso aos livros, resumos de trabalhos e programas de congressos anteriores;
• Acesso às comunicações da Sociedade;
• Acesso ao Jornal Oficial: Journal of Radiosurgery & SBRT;
• Anúncio de emprego;
• Anúncio de “Fellowship” e prêmios nos congressos internacionais;
• Desconto na inscrição dos congressos mundiais do ISRS;
• Elegibilidade em candidatar-se aos prêmios oferecidos pelo ISRS;
• Endosso de cursos educacionais pelo ISRS;
 Adicionalmente, o site da SBRC está sendo formatado para oferecer  também as seguinte 
vantagens:
• Titulo de Membro Corporativo da Sociedade Brasileira de Radiocirurgia;
• Listagem dos Membros da Sociedade no website;
• Acesso às comunicações da Sociedade;
• Acesso à página sobre “updates” em Tecnologia;
• Biblioteca de casos clínicos;
• Espaço para discussão sobre casos difíceis e assuntos controversos na especialidade;
• Ciclo próprio da SBRC de webinars abordando diversificados assuntos tangentes à prática 

da radiocirurgia no Brasil, possibilitando acesso à biblioteca dos seminários;
• Premiações aos jovens residentes e fellows em radiocirurgia provenientes das 

especialidades de Neurocirurgia, Radio-oncologia e Física Médica. Esses prêmios serão 
atribuídos no Congresso Brasileiro de Radiocirurgia e Ibero Americano de Radiocirurgia, 
que será realizado em Goiânia, em novembro deste ano.
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Saiba mais aqui:

Acesse aqui o Formulário de Filiação: 

Dra. Alessandra 

Gorgulho
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Confira as próximas edições da websérie Neurolife, 
na qual o neurocirurgião Dr. Fernando Gomes 
Pinto entrevista personalidades que têm ou 

tiveram alguma relação com a neurocirurgia.
Desde o início de 2017, na data de comemoração dos 
60 anos da Sociedade, a Diretoria de Comunicação da 
SBN tem entrevistado pessoas influentes e notórias do 

Brasil que precisaram de atendimento neurocirúrgico. A 
websérie tem sido veiculada no YouTube da SBN.
Em abril, teremos a exibição da participação do atleta 
e palestrante Oscar Schmidt, da Deputada Federal 
Mara Gabrilli, do Secretário Municipal da Pessoa com 
Deficiência Cid Torquato, e do cantor Tato, do grupo 
“Falamansa”. 

#Neurolife

SBN disponibiliza nova plataforma: Canal da Residência

A Sociedade Brasileira de Neurocirurgia (SBN) apresenta a sua nova plataforma 
de comunicação, orientação e informação para a Residência Médica em 
Neurocirurgia: o Canal da Residência Médica. A plataforma possui todas as 

informações atualizadas a respeito do programa de residência médica da SBN em 
todo o Brasil. 

/SBNNEUROCIRURGIA
ACOMPANHE A SBN NAS REDES SOCIAIS E 

COMPARTILHE ESTES VÍDEOS UTILIZANDO #NEUROLIFE

Workplace: rede social é desenvolvida 
em parceria entre a SBN e o Facebook

A rede social é semelhante ao Facebook, no entanto, aprimorada, fechada 
e restrita aos sócios da SBN. Essa potente ferramenta possibilita contato 
social, “networking” e aproximação entre os usuários, permitindo também 

discussão de casos clínicos, postagens de artigos científicos e guidelines, 
notificações e informações relacionadas à neurocirurgia e à medicina em geral, 
dentre outras funções.

Saiba mais aqui: 

Saiba mais aqui: 



Uberaba sedia IX Congresso Mineiro de Neurocirurgia    

Aconteceu na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, 
em Uberaba - Minas Gerais, de 01 a 04 de novembro 
de 2017, o IX Congresso Mineiro de Neurocirurgia. 

Presidido pelo Prof. Roberto Alexandre Dezena, o evento teve 
a presença de dois convidados internacionais, o Professor 
Saleem Abdulrauf e o Professor Jonathan Finlay, ambos dos 
Estados Unidos, além de 70 convidados nacionais e 200 
inscritos. Foram recebidos também 61 trabalhos científicos. 
Houve, ainda, dois cursos pré-congresso: de introdução à 
neurocirurgia, pelo Prof. Abdulrauf, e o de neuroanatomia 
3D, pelo Prof. Sebastião Gusmão. Os temas contemplaram 
grandes áreas da neurocirurgia, tais como vascular, tumores, 

coluna, neurocirurgia pediátrica, neuroendoscopia, trauma, 
neurointensivismo e nervos periféricos, com ênfase nos 
desafios do cotidiano neurocirúrgico brasileiro. A próxima 

edição do evento ocorrerá em Belo Horizonte, em 2019.

As novas técnicas e conceitos no diagnóstico e tratamento de doenças cerebrovasculares foram tema do I 
Neuronoel, realizado no Hospital da Força Aérea do Galeão (HFAG), nos dias 15 e 16 de dezembro de 2017. 
Iniciativa do Serviço de Neurocirurgia do Hospital, o evento foi coordenado pelo Dr. Orlando Maia, Chefe do 

Serviço. O encontro foi aberto pelo Diretor do HFAG, Brigadeiro Médico Julio Cesar Apolinário, e contou também com a 
presença do Dr. José Alberto Landeiro, ex-presidente da SBN (2004-06) e do atual presidente da SBN, Dr. Ronald Farias.

O BritSpine 2018, conferência e exposição bienal, 
foi realizado na Universidade de Leeds, famosa 
por sua variedade de estilo de construção 

arquitetônica e por sua rica história. O evento ocorreu 
do dia 21 a 24 de março no famoso complexo de teatro 
Brutalist, centro moderno de conferências. A cidade de 
Leeds, localizada no coração do Reino Unido, é a quinta na 
lista Lonely Planet dos 10 melhores lugares para visitar na 
Europa em 2017. Além das principais apresentações em 
papel, houve uma série de sessões únicas para 2018.

BritSpine 2018 é realizado na Universidade de Leeds, no Reino Unido    

Doenças cerebrovasculares são tema de evento no HFAG   

Confira mais informações aqui:

Leia o texto na íntegra aqui: 
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02/05 a 05/05 

Global Spine 

Congress

Local: Singapura 

10/05 a 12/05 

Skull Base 

Approaches

Local: New York, EUA 

24/05 a 26/05 
XIII Congresso Brasileiro 

de Estereotaxia e 

Neurocirurgia Funcional

Local: Gramado, RS

09/05 a 12/05 

II Conini 

Local: Rio de Janeiro, RJ 

16/05 a 18/05 
XXII Congreso de la 

Sociedad Española de 

Neurocirugía (SENEC)

Local: Toledo, Espanha 

31/05 a 02/06 

XV Congresso da 

Sociedade de Neurocirurgia 

do Rio de Janeiro

Local: Rio de Janeiro, RJ 

10/05 a 13/05 

Joint Meeting of Istanbul 

Spine Masters

Local: Istambul, Turquia 

18/05 a 20/05 

Neurosurgery Course 

Series 7 Masters in Istanbul

Local: Istambul, Turquia 

Maio

13/04 a 18/04 

World Spine 8

Local: Porto, Portugal 

20/04 a 21/04
Projeto XI Acerto

Local: São Paulo, SP

18/04
Curso IPC 

Coluna no Idoso

Local: São Paulo, SP

26/04 a 28/04
Saint Louis Skull Base Course

Local: Missouri, EUA

19/04 a 20/04
18º Congresso Brasileiro 

de Cirurgia Espinhal

Local: São Paulo, SP

28/04 a 30/04 

VIII Rhinology

Local: São Paulo, SP

Abril

Junho

07/06 a 09/06
AOspine Latin America 

Regional Courses 2018

Local: São Paulo, SP
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AGENDA
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