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[  confira na página 6  ]

HISTÓRIA DA
NEUROCIRURGIA

A história da neurocirurgia no Brasil está rela-
cionada com a evolução da medicina. No século 
XVIII, quando o País ainda era colônia de Portugal, 
teve início a formação de médicos brasileiros em 
Coimbra. No total, 15 brasileiros formaram-se na 
Faculdade de Medicina de Montpellier, após reali-
zarem os estudos iniciais.
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PALAVRA DA EDITORA

SBN DE PORTAS ABERTAS

DRª. MARIANGELA 
GONÇALVES

Editora da Revista "Por  
dentro da Neurocirurgia". 

A ÁREA DA SAÚDE, 

ESPECIALMENTE,  

A NEUROCIRURGIA, 

É POUCO ABORDADA 

PELOS VEÍCULOS  

DE COMUNICAÇÃO.  

 

ALÉM DISSO, 

CONFUNDE-SE MUITO 

A NEUROCIRURGIA 

COM A NEUROLOGIA 

E COM AS DOENÇAS 

PSICOLÓGICAS.

A Neurocirurgia tem muitos desafios, a começar pela escassez de 
políticas públicas que incentivem a atualização e promovam a atuação 
dos profissionais especialistas na área.  

Em todo o Brasil, somos aproximadamente dois mil e trezentos 
neurocirurgiões. Não há profissionais distribuídos de forma proporcional 
para atender toda a população. Na saúde pública, por exemplo, o acesso 
ao neurocirurgião exige que o paciente percorra um longo caminho e, 
muitas vezes, ele é encaminhado para outra especialidade que não tem 
aptidão para resolver seu problema de saúde.

Contar com o auxílio do profissional correto no tratamento das 
doenças é primordial para o sucesso. Por isso, a maior aproximação com 
a população e a imprensa é uma ferramenta que pode nos ajudar nesta 
missão.

Muitas pessoas não têm conhecimento do que é o nosso trabalho e 
acreditam que o acesso ao neurocirurgião envolve apenas casos graves. 
Objetivamente, a neurocirurgia trata das doenças que afetam o cérebro, 
a coluna, a medula e os nervos.

A área da saúde, especialmente, a neurocirurgia, é pouco abordada 
pelos veículos de comunicação, além disso, confunde-se muito a 
neurocirurgia com a neurologia e com as doenças psicológicas. 

Deste cenário, surgiu a ideia desta edição especial da Revista SBN 
Hoje. Os textos das próximas páginas trazem um panorama geral da 
neurocirurgia, a visão de uma jornalista, as principais doenças que 
tratamos e quando um paciente deve nos procurar. 

Com este manual, queremos também estabelecer um contato direto 
com os jornalistas e colocar a SBN à disposição para um diálogo aberto 
sobre a especialidade. A imprensa e a SBN têm um papel em comum: 
munir as pessoas com informações claras e concretas que possam trazer 
mais segurança, esclarecimento e melhorar a qualidade de vida delas.

Por isso, nesta revista buscamos apontar canais que trazem informações seguras sobre nossa 
especialidade e, desta forma, também incentivar novos médicos a seguir a profissão.

A mídia tem grande influência na população e a transmissão da informação correta é essencial. Para 
reconhecer os melhores trabalhos jornalísticos na especialidade, a SBN promoveu o Prêmio SBN de 
Jornalismo 2018, que agraciou jornalistas em 4 categorias: mídia impressa, rádio, televisão e online.  Foi 
uma experiência única que nos fez perceber que a parceria da SBN com os jornalistas é um caminho 
direto para chegar até a população.

Aos jornalistas, pacientes, estudantes de medicina e residentes, a SBN está à disposição para esclarecer 
dúvidas, indicar especialistas e falar sobre a neurocirurgia. 

BOA LEITURA A TODOS!
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FALA, PRESIDENTE!

Ultimamente, a população tem buscado constantemente 
informações sobre doenças do sistema nervoso, neurocirurgia e demais 
assuntos ligados à neurociência. Isso se deve principalmente aos grandes 
avanços tecnológicos que a neurocirurgia conquistou recentemente e 
também ao incremento progressivo na prevalência das doenças do 
sistema nervoso e da coluna vertebral, com o passar dos anos. 

Atualmente, cerca de 12% dos atendimentos médicos estão 
relacionados a essas especialidades, tornando-a uma das mais 
importantes da medicina. Além disso, a neurocirurgia tem se tornado 
também uma especialidade bastante procurada por acadêmicos de 
medicina na escolha da residência médica.

Em virtude dessa busca crescente pelo conhecimento da nossa 
especialidade, seja por médicos ou pela população leiga, a Sociedade 
Brasileira de Neurocirurgia resolveu produzir uma publicação específica, 
com diversas informações para que os interessados possam conhecer 
melhor essa fascinante área da medicina, tanto na visão do especialista, 
quanto na do leigo.

Os conteúdos impressos serão posteriormente disponibilizados no 
portal eletrônico da Sociedade e serão constantemente atualizados, 
servindo de legado para as futuras gerações. E a SBN se sente muito 
orgulhosa de poder estar junto da população em mais uma ação. 

CURTAM A LEITURA!

A NEUROCIRURGIA E  
OS GRANDES AVANÇOS 
TECNOLÓGICOS

DR. RONALD DE  
LUCENA FARIAS

Presidente da SBN 
presidente@sbn.com.br 

ATUALMENTE, 

CERCA DE 12% DOS 

ATENDIMENTOS 

MÉDICOS ESTÃO 

RELACIONADOS 

A ESSAS 

ESPECIALIDADES, 

TORNANDO-A 

UMA DAS MAIS 

IMPORTANTES DA 

MEDICINA. 

ALÉM DISSO, A 

NEUROCIRURGIA TEM 

SE TORNADO TAMBÉM 

UMA ESPECIALIDADE 

BASTANTE 

PROCURADA. 
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A história da neurocirurgia no Brasil está re-
lacionada com a evolução da medicina. No sécu-
lo XVIII, quando o País ainda era colônia de Portu-
gal, teve início a formação de médicos brasileiros 
em Coimbra. No total, 15 brasileiros formaram-se 
na Faculdade de Medicina de Montpellier, após re-
alizarem os estudos iniciais.

A primeira intervenção neurocirúrgica relatada 
no Brasil (Ferreyra, 1735; Niemeyer, 1976; Souza e 
Gusmão, 1994) foi de um trauma cranioencefálico 
com fraturas expostas e afundamento ósseo, 
causado pela queda de galho de árvore sobre 
a cabeça de um escravo, na região de Sabará, 

em 1710. Foram retirados os fragmentos ósseos 
afundados, realizada a hemostasia, protegida a 
falha óssea e aplicado aguardente na ferida, até a 
cicatrização completa.

O nascimento da Neurocirurgia como 
especialidade dependeu do surgimento da 
moderna Cirurgia e da Neurologia, em 1928. A 
Neurologia foi objeto constante de estudo dos 
grandes clínicos brasileiros das últimas décadas 
do século XIX e primeiras décadas do século XX. 
O ensino oficial da Neurologia foi inaugurado em 
1912, quando foi criada a Disciplina de Neurologia, 
distinta da Psiquiatria, na Faculdade de Medicina 
do Rio de Janeiro. 

Apenas em 1920, a Neurocirurgia encontrava-
se plenamente estabelecida como especialidade, 
sendo responsável pelo tratamento de lesões ou 
patologias referentes ao cérebro, coluna, medula e 
nervos.

Para ser neurocirurgião, após 6 anos de 
medicina, é necessário fazer residência médica na 
área por 5 anos e obter o Título de Especialista, 

HISTÓRIA DA 
NEUROCIRURGIA
 LINHA DO TEMPO

 Saiba mais sobre a 
história da SBN, pelo 
site www.sbn.com.br
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por meio de uma prova aplicada pela Sociedade 
Brasileira de Neurocirurgia (SBN).

SOCIEDADE BRASILEIRA  
DE NEUROCIRURGIA

A iniciativa de fundar a Sociedade Brasileira 
de Neurocirurgia (SBN) teve início em Bruxelas, 
na Bélgica, durante o Primeiro Congresso 
Internacional de Cirurgia Neurológica, em 1957, por 
iniciativa dos doutores José Ribe Portugal e José 
Geraldo Albernaz.  Junto com eles, foram também  
membros fundadores os doutores J. L. Brito e 
Cunha, Renato Tavares Barbosa, Paulo Niemeyer, 
Henrique Austregésilo, Aloysio Mattos Pimenta, 
Carlos Sacramento, Elyseu Paglioli, Zaluar Campos, 
Manoel Caetano de Barros e Moacir Bernardes. O Dr. 
José Ribe Portugal foi eleito o primeiro presidente 
da SBN e o Dr. Albernaz foi eleito secretário 
provisório e redator dos estatutos e regulamentos. 

A primeira Assembleia aconteceu na Associação 
Paulista de Medicina, onde a diretoria da SBN 
foi eleita. Ocorreu também a regularização do 
Regimento Interno e foi decidida a data do 1º 
Congresso da SBN em Petrópolis: 18 a 20 de julho 
de 1958.

Em 1959, o Dr. José Ribe Portugal participou 
da reunião de fundação da World Federation of 
Neurosurgical Societies (WFNS), em Copenhague, 
e filiou a SBN à essa organização internacional. 
Em 1970, a Diretoria da SBN estabeleceu o 
primeiro protocolo com as bases do treinamento 
e credenciamento dos serviços formadores de 
neurocirurgiões, que passaram a ser visitados 
periodicamente e seus residentes submetidos a 
um Exame de Qualificação no final do treinamento. 
Aquele que fosse aprovado seria considerado um 
especialista e poderia se tornar membro da SBN. 
Os primeiros médicos titulares da SBN foram 
reconhecidos em 1972.

Entre os principais objetivos da SBN estão  
a defesa dos interesses do neurocirurgião 
e promoção do conhecimento no campo 
da Neurocirurgia, por meio do incentivo ao 
aprimoramento da formação do especialista, 
do monitoramento da prática profissional e da 
representação dos interesses dos neurocirurgiões.

Atualmente, a SBN tem aproximadamente 
2.350 sócios, sendo uma das maiores sociedades 
mundiais na especialidade. 
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Muitas pessoas ficam sabendo das descobertas científicas pela 
primeira vez através da imprensa. Os jornais, as revistas, a televisão e, 
mais recentemente, a internet desempenham um papel crucial na co-
municação de informações sobre questões de saúde que impactam di-
retamente no bem-estar da população. É um clássico da saúde atual o 
uso do Dr. Google como “primeira opinião”. 

Um levantamento brasileiro, divulgado há dois anos, mostrou que 
nove em cada dez pessoas buscam informações sobre saúde na in-
ternet, em locais como o Google ou em portais especializados. A pes-

PALAVRA DO JORNALISTA
 POR NATALIA CUMINALE
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quisa apontou a televisão ocupando o segundo  
lugar do ranking, com 52%, e as revistas em terceiro  
lugar, com 44%. É por isso que a comunicação en-
tre médicos e jornalistas tem o extraordinário po-
tencial de transformar a saúde. O conteúdo pro-
duzido por veículos de comunicação não serve 
apenas para informar sobre sinais e sintomas de 
determinada enfermidade, como também é uma 
fonte válida para conscientizar o paciente sobre a 
própria doença. O repórter tem a missão de tradu-
zir a informação científica (muitas vezes difícil e ina-
cessível) em informação útil e compreensível para 
o público leigo. 

Doenças mais prevalentes como obesidade, 
diabetes e câncer costumam ser abordadas com 
maior frequência pela mídia. Endocrinologistas, 
cardiologistas e oncologistas estão sempre a pos-
tos para destrinchar as últimas inovações cientí-
ficas. Em medicina, nada é exatamente fácil. Mas 
alguns temas podem ser mais desafiadores que 
outros. Exemplo disso é o campo da neurocirur-
gia. O cérebro é um dos órgãos mais complexos do 
corpo humano. É suscetível a distúrbios diferentes 
que atingem todas as fases da vida, da infância à 
velhice. Do autismo à epilepsia, passando pela de-
pressão e pelo Parkinson. A origem de grande par-
te dessas doenças ainda é totalmente desconheci-
da. Cientistas do mundo inteiro tentam desvendar 
as causas e desenvolver tratamentos eficientes 
para cada uma dessas doenças.

Recentemente, escrevi uma matéria de ca-
pa para a revista VEJA cujo título foi “Um Choque 
na Memória”. A reportagem trata de uma técnica 
inovadora que consiste na implantação de eletro-

dos no cérebro de pacientes com problemas de 
memória. O procedimento conseguiu recuperar 
até 15% da capacidade de lembrar – significa, por 
exemplo, o total que se perde em dois anos e meio 
com a degeneração provocada pelo Alzheimer. 
Eletrodos desse tipo já são usados na cirurgia pa-
ra Parkinson, epilepsia e depressão. No futuro, es-
sa abordagem pode ser a chave para o tratamento 
de demências. Estima-se que pelo menos 40 mi-
lhões de pessoas no mundo tenham Alzheimer, 
uma doença incurável e progressiva. Para 2030, o 
número deve chegar a 75 milhões. A reportagem 
recebeu o prêmio da Sociedade Brasileira de Neu-
rocirurgia na categoria impressa. 

 Comecei a me especializar em saúde há dez 
anos. É uma área rara no jornalismo. Atualmente, 
com o enxugamento das redações, são poucos os 
profissionais que conseguem cobrir exclusivamen-
te o tema. Na revista VEJA, sou responsável pe-
lo processo completo para a elaboração de uma 
matéria: desde a ideia de pauta, apuração apro-
fundada, tradução da linguagem científica pa-
ra o público leigo, escrita e edição de infográfi-
cos. Ao longo da minha carreira, já produzi mais 
de 15 capas sobre diversos temas de inovação 
científica, de depressão até oncologia. Criei tam-
bém um canal de vídeo de saúde – com o obje-
tivo de fazer com que o tema alcance mais pes-
soas. Ser jornalista de saúde exige dedicação.  
Já participei de congressos nacionais e internacio-
nais, realizei cursos para especialização.

Mais do que ler estudos científicos e saber das 
últimas novidades, o trabalho exige um contato 
muito próximo com os médicos. É preciso desen-
volver uma relação de confiança com os especia-
listas. Assim, trabalhando em conjunto, é possí-
vel trazer novidades capazes de mudar a vida das 
pessoas.  

NATALIA  
CUMINALE 
é jornalista especializada 
em comunicação de saúde. 
Tem mais de 10 anos de 
experiência na revista  
Veja e 6 premiações em  
concursos nacionais.

(...) escrevi uma matéria  
de capa para a revista 
VEJA cujo título foi  
“Um Choque na 
Memória”. A reportagem  
recebeu o prêmio  
da Sociedade Brasileira  
de Neurocirurgia na  
categoria impressa.
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A neurocirurgia é uma especialidade da medicina que  
trata as doenças que afetam o sistema nervoso central e perifé-
rico, ou seja, doenças que afetam cérebro e também a coluna, a 
medula e os nervos cranianos e periféricos.

Esta área não atua apenas em casos cirúrgicos, mas tam-
bém na prevenção de lesões e patologias. As doenças vascula-
res, como aneurismas e a obstrução arterial, por exemplo, são 
tratadas por neurocirurgiões. Assim como as patologias dege-
nerativas, os tumores, os traumas cranioencefálicos e da coluna 
vertebral, além das hérnias de disco e hidrocefalia.

COMO SE TORNAR UM  
NEUROCIRURGIÃO

Para saber mais  
sobre residências,  
acesse:  
canaldoresidente. 
portalsbn.org
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FORMAÇÃO

O Ministério da Saúde regulamenta a carga 
horária de todos os cursos superiores no Brasil. A 
graduação em Medicina conta com carga horária 
mínima de 7.200 horas e duração média de 6 anos, 
com aulas em período integral. Entretanto, há 
algumas universidades que oferecem programas 
de ensino ainda mais extensos, entre 8 e 9 mil 
horas.

Há mais de 50 especialidades na medicina, e 
a duração das residências varia de acordo com o 
curso escolhido, algumas podem durar até cinco 
anos. O profissional presta concurso para conquis-
tar uma vaga na especialização.

Para se tornar um neurocirurgião é necessá-
ria muita dedicação na formação profissional, que 
compreende a realização de uma faculdade de 
medicina e após o término da faculdade a obten-
ção do registro no Conselho Regional de Medicina 

(CRM). A especialização em neurocirurgia envolve 
residência médica de mais 5 anos. Desta forma, 
são necessários pelo menos 11 anos para se tornar 
um neurocirurgião. 

Pelo site da SBN (www.portalsbn.org) é pos-
sível checar quais são os hospitais credenciados 
para as residências em neurocirurgia. O objetivo 
é promover a formação de especialista, capaz de 
desenvolver e executar programas de assistência, 
ensino e pesquisa nas áreas de abrangência da 
neurocirurgia. A SBN avalia anualmente os servi-
ços com rigorosos critérios para assegurar a for-
mação de qualidade do profissional. 

Durante a residência médica em neurocirur-
gia, o residente é avaliado pela SBN ao final de ca-
da período de um ano, por meio de prova teórica, 
elaborada e aplicada pela Comissão de Ensino da 
SBN. 

BASE DO  
CRÂNIO

RADIO 
CIRURGIA

NEURO 
INTENSIVISMO

NEUROCIRURGIA 
VASCULAR

NEUROCIRURGIA PEDIÁTRICA
E NEUROCIRURGIA FETAL

NEURO 
TRAUMATOLOGIA

COLUNA
VERTEBRAL

1

5

9 10 NEUROCIRURGIA 
FUNCIONAL11

7 ENDO
VASCULAR8

NERVOS
PERIFÉRICOS

NEUROCIRURGIA 
ONCOLÓGICA6

2 3 4

MAIS ESPECIALIZAÇÃO

Após a residência, o profissional deve obter o 
Título de Especialista certificado pela SBN junta-
mente com a Associação Médica Brasileira (AMB). 
Este título avalia a competência dos médicos 
por meio de exame escrito e oral para a conces-
são do Título de Especialista em Neurocirurgia.  

Com o título, o profissional poderá atuar como 
neurocirurgião geral, mas se quiser pode buscar 
uma subespecialização, estudando uma ou mais 
das 13 subespecialidades que a neurocirurgia ofe-
rece, com duração média de mais 2 anos de estu-
dos. Confira as subespecialidades:
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considerado a parte mais desenvolvida do en-
céfalo (formado pelo cérebro e tronco cerebral), o 
cérebro representa apenas 2% da massa corporal 
humana, porém possui uma grande importância 
para o desenvolvimento do corpo.

O órgão faz parte do sistema nervoso central 
e comanda diversas atividades como controle das 
ações motoras, integração de estímulos sensoriais 
e funções cognitivas a vertebral, além das hérnias 
de disco e hidrocefalia.

ANATOMIA DO CÉREBRO

O cérebro é formado por dois tecidos em 
camadas, sendo eles o córtex cerebral, mais 
superficial, conhecido como "massa cinzenta" e o 
núcleo cerebral, de coloração branca, profundo.

O córtex cerebral é composto pelos neurônios 
e outras células nervosas. Já a substância branca 
é rica em fibras nervosas que estabelecem a 
comunicação entre o córtex cerebral, os órgãos 
sensoriais e os músculos do corpo.

O cérebro é dividido em quatro lobos cerebrais: 
frontal, temporal, parietal e occipital. Estes lobos 
possuem funções específicas como planejamento 
de ações e movimentos, estímulos auditivos, 
percepção de ações como tato, dor, calor e 
estímulos visuais.

Além destas especificações, o cérebro também 
é dividido em hemisférios cerebrais. A metade 
esquerda do cérebro controla os movimentos da 
metade direita do corpo, ou seja, cada hemisfério 
controla o lado oposto ao seu.  

O hemisfério direito é responsável pela 
capacidade de reconhecer objetos já o esquerdo 
controla a capacidade de fala, leitura e escrita. 
Porém, estas “metades” sempre atuam em 
conjunto e algumas funções humanas dependem, 
inteiramente, do funcionamento de ambos os 
lados. 

CONHEÇA  
O CÉREBRO

1

3

2

4

CURIOSIDADES

O cérebro  
humano tem 

a mesma 
consistência  

de uma barra  
de manteiga

 

O hemisfério 
esquerdo  

tem quase  
200 milhões  

de neurônios  
a mais que  

o direito

Em repouso,  
o cérebro produz 
energia suficiente 
para acender uma 
lâmpada de  
25 watts

O riso é um 
fenômeno 
unicamente 
humano que 
começa a partir  
dos quatro  
meses de idade

5
A massa cinzenta compõe cerca de 
40% do cérebro, os outros 60% são 
formados pela massa branca

Fonte: Revista Galileu®
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COMO PREVENIR:
Exercite-se: mantenha o peso 
saudável para a sua idade, altura 
e biotipo e evite o acúmulo de 
excesso de gordura no corpo.

Não fume: o tabaco  
aumenta consideravelmente 
as chances de um acidente 
vascular cerebral.

PRINCIPAIS DOENÇAS  
DO SISTEMA NERVOSO

O Acidente Vascular Cerebral (AVC), uma das  
principais causas de morte no Brasil e a principal causa de 
incapacidade em adultos, é uma doença que ocorre quando 
há impedimento do sangue chegar em determinada região 
do cérebro (AVC isquêmico), ou quando um vaso cerebral 
rompe (AVC hemorrágico), o que ocasiona diversos proble-
mas cerebrais, que podem, inclusive, levar ao óbito. 

A doença não tem cura e afeta uma vida a cada seis 
segundos, de acordo com a Associação Ação AVC. Quando 
não mata, o AVC deixa uma grave estatística como rastro, 
70% das vítimas não fatais jamais retornam ao trabalho e 
50% vivem completamente dependentes de outra pessoa. 

Existem dois tipos de acidente vascular cerebral:

• O acidente vascular cerebral isquêmico, responsável  
 por 85% dos casos de AVC, é causado pela obstrução  
 ou redução brusca do fluxo sanguíneo em uma artéria  
 do cérebro, o que causa a falta de circulação vascular na  
 região. 
 
• O acidente vascular cerebral hemorrágico ocorre  
 quando um vaso se rompe espontaneamente e há  
 extravasamento de sangue para o interior do cérebro;  
 este tipo de AVC está mais ligado a quadros de  
 hipertensão arterial ou ruptura de aneurisma.

Os principais sintomas da patologia são dor de cabeça 
intensa, fraqueza de um lado do corpo, dificuldade para 
falar, perda de visão e crises convulsivas. 

TRATAMENTO:

O tratamento deve ser iniciado pelo médico já na 
ambulância a caminho do hospital, com remédios para 
estabilizar a pressão arterial e os batimentos cardíacos; e o 
uso de oxigênio para facilitar a respiração, como forma de 
restaurar o fluxo de sangue para o cérebro. 

Após o tratamento inicial, deve-se fazer a 
identificação com exames de imagem, como tomografia  
computadorizada ou ressonância magnética, do tipo de 
AVC. A partir disso, cirurgia, remédios, fisioterapia, terapia 
ocupacional, atividade física, nutrição e fonoaudiologia 
são alguns dos recursos que podem ser utilizados para 
minimizar os danos.

AVC
ACIDENTE 

VASCULAR
CEREBRAL
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DOENÇA DE 
PARKINSON

COMO PREVENIR:
O Parkinson é uma doença 
hereditária e não pode ser 
prevenida, mas pode ser 
retardada se houver uma 
prática de exercícios físicos e 
intelectuais contínuos, como 
a leitura de livros e jornais.

O Parkinson é um dos principais distúrbios que afe-
tam o sistema neurológico na terceira idade, sendo carac-
terizado por prejudicar a coordenação motora devido aos 
tremores contínuos nos membros.

Há uma substância química do cérebro chamada dopa-
mina utilizadas pelas células nervosas para ajudar a controlar 
os movimentos musculares. Quando há falta da substância, 
as células nervosas não conseguem passar a mensagem pa-
ra os músculos e, consequentemente, há perda da função 
motora.

A causa desta doença está relacionada ao fator genético 
e a exposição contínua a toxinas como herbicidas e pestici-
das. Os principais sintomas são tremores, lentidão dos mo-
vimentos e rigidez muscular, além de diminuição ou desa-
parecimento de movimentos automáticos (como piscar) e 
dores musculares.

Não há exames específicos para identificar a doença. O 
Parkinson é diagnosticado pela avaliação do histórico fami-
liar e acompanhamento da progressão dos sintomas.

 

TRATAMENTO:

O tratamento consiste no controle dos sintomas, não 
há cura para o Parkinson. Para isso, é recomendado o uso 
de medicamentos e, em alguns casos, cirurgias, como a 
implantação de eletrodos cerebrais. A adoção de um estilo 
de vida mais saudável também ajuda a controlar os sintomas 
da doença, como a prática de exercícios e alimentação 
balanceada.

PRINCIPAIS DOENÇAS  
DO SISTEMA NERVOSO
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EPILEPSIA

COMO ATENDER 
UMA PESSOA COM 
CRISE EPILÉPTICA:
1. Mantenha a calma

2. Colocar a vítima de lado e, 
desta forma evitar que ela se 
engasgue com saliva ou vômito

3. Se possível, colocar um 
apoio embaixo da cabeça

4. Desapertar roupas apertadas, 
como cintos e gravatas

ATENÇÃO: É importante não 
colocar as mãos ou qualquer 
objeto na boca da vítima e não 
segurar seus braços e pernas.

A epilepsia é caracterizada pela alteração temporá-
ria do cérebro. Durante alguns segundos ou minutos, uma 
parte do cérebro emite sinais incorretos, que causam crises 
convulsivas.

As pessoas que sofrem com este tipo de convulsão po-
dem sentir medo repentino, desconforto no estômago, ver 
ou ouvir de maneira diferente. Além disso, em alguns casos, 
há total perda da consciência. Geralmente, as crises epiléti-
cas duram cerca de cinco minutos e, ao se recuperar, o pa-
ciente pode ter déficit de memória.

As causas das doenças podem estar relacionadas a di-
versos fatores, como traumas sofridos na cabeça, uso ex-
cessivo de álcool ou drogas, tumores ou outras doenças 
neurológicas.

Há exames específicos que podem ajudar na identifica-
ção da doença, como eletroencefalograma (EEG) e exames 
de imagem. A avaliação do histórico do paciente também é 
muito importante.

 

TRATAMENTO E PREVENÇÃO:

A epilepsia pode ser controlada por meio de 
medicamentos e uma alimentação saudável. Em alguns 
casos, a cirurgia pode ser a solução. Para evitar as crises, 
recomenda-se não ingerir bebidas alcoólicas, não passar 
noites em claro, ter uma dieta balanceada e evitar uma vida 
estressada demais.

PRINCIPAIS DOENÇAS  
DO SISTEMA NERVOSO

 Para saber mais, uma fonte de consulta 
é a Liga Brasileira de Epilepsia, acesse: 
http://epilepsia.org.br
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TUMORES 
CEREBRAIS

PRINCIPAIS DOENÇAS  
DO SISTEMA NERVOSO

O crescimento anormal das células do cérebro pode 
ser caracterizado como um tumor cerebral, que pode ser 
benigno ou maligno (câncer). O tumor cresce e comprime 
partes do cérebro, causando diversas complicações à saú-
de das pessoas.

Quando há o crescimento do tumor, a pressão dentro do 
cérebro aumenta o que pode levar ao bloqueio do fluxo do 
líquido cefalorraquidiano e causar dores de cabeça, visão 
turva, sonolência, convulsões, náuseas e até mesmo altera-
ções no comportamento. 

Há muitos tipos de tumores cerebrais. A Organização 
Mundial da Saúde (OMS) classifica os tumores cerebrais de 
acordo com o tipo de célula que deu origem ao tumor. Po-
dem ser dos neurônios ou das células que dão suporte e 
nutrem os neurônios, chamadas de células da glia. 

Os tumores mais comuns do cérebro são as metástases, 
que são tumores malignos que têm origem em outra locali-
zação e chegam ao cérebro pela corrente sanguínea. O se-
gundo tipo mais comum são os gliomas, tumores das célu-
las da glia.

A gravidade dos tumores pode variar de 1 até 4 graus, 
dependendo do tipo de célula que deu origem ao tumor. 
Nos gliomas, os de grau 1 são aqueles que crescem lenta-
mente e que podem ser curados. Já os grau 2 são os tumo-
res que tendem a crescer lentamente, mas que podem se 
infiltrar nos tecidos cerebrais e evoluem para grau 3 ou 4. 
Os tumores de graus 3 e 4 são mais agressivos, crescem ra-
pidamente e são malignos. 

O diagnóstico deve ser realizado por um neurocirurgião 
que avalia a história e os sintomas apresentados pelo pa-
ciente, além de fazer o exame neurológico e verificar os 
exames de imagem como ressonância magnética e tomo-
grafia. A partir da realização dos exames, são identificados 
o tamanho, a localização e o provável tipo do tumor. 

A confirmação do diagnóstico é feita após a biópsia (re-
tirada de um pequeno pedaço) ou cirurgia para retirada de 
todo o tumor. Uma amostra é enviada para o patologista 
que após alguns dias libera o laudo histopatológico, dizen-
do qual o tipo de tumor e se ele é benigno ou maligno.

Após confirmado o diagnóstico, a pessoa segue em 
acompanhamento com vários profissionais de saúde dife-
rentes, como oncologistas, radioterapeutas, nutricionistas, 
fisioterapeutas e fonoaudiólogos. Dependendo da quanti-
dade de tumor ressecada e se ele for benigno ou maligno, 
pode ser necessário complementar o tratamento com ra-
dioterapia e/ou quimioterapia.

COMO PREVENIR:
Não existem causas ou fatores 
de risco relacionados ao 
aparecimento de tumores 
cerebrais, ou seja, a maioria 
não pode ser evitada.

Porém, uma vida equilibrada 
com hábitos saudáveis contribui 
para um menor aparecimento 
das doenças em geral.
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DESMISTIFICANDO A NEUROCIRURGIA 

MITOS E VERDADES
Como em toda especialidade médica, há muita invenção que se tornou senso comum sobre 
os tratamentos em neurocirurgia. 
Confira o que é mito e o que é verdade nos temas abaixo:

EPILEPSIA 
                    

Deve-se segurar a língua da pessoa que está tendo  
um ataque epilético ou inserir um pano em sua boca.

R: A alteração temporária e reversível do funcionamento do cérebro, que não seja causada 
por febre ou uso de drogas, é conhecida como epilepsia. Ocorre contração de todos os 
músculos do corpo em uma crise, inclusive da língua, ou seja, não há possibilidade da pessoa 
se engasgar com o membro. Além disso, colocar a mão na boca de uma pessoa durante o 
ataque epilético é totalmente contraindicado, pois pode ter a mão machucada com uma 
mordida involuntária.

ANEURISMA 
                    

Uma pessoa pode ter mais de um aneurisma por vez.

R: O aneurisma é causado pelo enfraquecimento da parede de uma das artérias sanguíneas 
que irrigam o cérebro. De acordo com estudos da American Stroke Association há entre 15% 
e 20% de chance de outro aneurisma ocorrer simultaneamente.

ESCOLIOSE 
                    

A prática semanal de esportes, principalmente  
a natação, ajuda a corrigir a escoliose. 

R: A escoliose é o encurvamento anormal da coluna vertebral. A natação é uma atividade 
simétrica, portanto, não colabora na correção da curva escoliótica.

AVC – ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL 
                    

Em todos os casos de AVC são necessários procedimentos cirúrgicos.

R: O AVC é causado pelo entupimento ou rompimento dos vasos que levam sangue ao 
cérebro, mas nem sempre são necessárias intervenções cirúrgicas.

PARKINSON 
 

A doença afeta apenas o sistema motor. 

R: O Parkinson é uma doença progressiva do sistema nervoso e, portanto, pacientes com 
a doença também podem apresentar sintomas como dificuldade para dormir, depressão, 
apatia, ansiedade, pensamento lento ou perda de memória.
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Mais de 5 milhões de brasileiros sofrem fre-
quentemente com a hérnia de disco intervertebral, 
de acordo com os dados do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (2016). É caraterizada pela 
extrusão (ou deslocamento) do disco que está lo-
calizado entre as vértebras da coluna, que ao sair 
do seu espaço comprime os nervos da região, cau-
sando a dor. Esta é a segunda patologia que mais 
afasta profissionais do trabalho.

A hérnia de disco pode ocorrer em qualquer 
segmento da coluna, seja ela cervical, torácica, 
lombar ou sacral. A mais comum é a lombar, 
pois esta região suporta mais peso e tem maior 
mobilidade. A hérnia de disco cervical e torácica, 
no entanto, são as mais perigosas, pois acometem 
as vértebras próximas a medula, responsável por 
toda a comunicação entre o cérebro e o corpo. Por 
afetar o sistema nervoso, a doença está no rol das 
que são tratadas por neurocirurgiões.

Quando há a compressão da medula espinhal 
(mielopatia) pela hérnia de disco, há possibilidade 
de um comprometimento neurológico mais 
complexo, com déficit motor e de sensibilidade, 
dificultando os movimentos dos braços e das 
pernas. Em casos graves, pode levar à tetraplegia.

Os sintomas mais comuns da hérnia de disco 
cervical são dor no pescoço, que pode se espalhar 
para os ombros, braços e mãos, com sensação 
de formigamento e de dormência. O tratamento 

HÉRNIA DE DISCO  
INTERVERTEBRAL:
Outra doença tratada pelo neurocirurgião

inicial da doença é por meio da ingestão de 
medicamentos para dor e do repouso. Quando há 
agravamento do quadro, é necessária a intervenção 
cirúrgica.

A predisposição genética representa 
aproximadamente 80% dos casos, mas ela também 
pode surgir após exercício físico extenuante ou 
como consequência de um esforço brusco. 

Exercícios físicos com acompanhamento 
de profissionais podem diminuir as chances do 
surgimento da patologia. Também é importante 
manter uma postura adequada, pois pessoas 
que trabalham muito em equipamentos que as 
mantem com a cabeça inclinada para baixo assim 
como aquelas que checam o celular com a cabeça 
fletida de forma desmensurada são mais propícias 
a desenvolver a doença. 

Por afetar o sistema 
nervoso, a doença está  

no rol das que são tratadas 
por neurocirurgiões.
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Como já abordado neste manual, a especiali-
dade de neurocirurgia é responsável pelas patolo-
gias do sistema nervoso.

Há muitos sintomas que levam o paciente a 
consultar um neurocirurgião. Os mais frequentes 
são dores de cabeça, dores na coluna, formiga-
mento, perda de força, alterações visuais, tonturas, 
distúrbios de sono, alterações do estado mental e 
até mesmo crises epiléticas.

É muito importante que o paciente tenha a 
consciência que o neurocirurgião deverá colher a 
história clínica, fazer o exame físico e solicitar to-
dos os exames necessários para, desta forma, indi-
car o melhor tratamento para cada tipo de doença. 

QUANDO PROCURAR UM  
NEUROCIRURGIÃO?

Também é recomendado que pessoas com históri-
co familiar de doenças neurológicas fiquem ainda 
mais atentas e procurem pelos neurocirurgiões pa-
ra consultas de rotina. 

No Portal Brasileiro da Neurocirurgia,  
é possível encontrar um neurocirurgião 

recomendado pela Sociedade  
Brasileira de Neurocirurgia. Acesse: 

www.portal.neurocirurgia.org.br/

POR DENTRO DA NEUROCIRURGIA20
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o cérebro é o órgão mais complexo do corpo 
humano já que determina o funcionamento total do 
corpo. Por este motivo, as doenças que atingem este 
órgão são graves e impactam todo o corpo.

De maneira geral, há uma diferença entre as do-
enças mentais e as neurológicas tanto na identifi-
cação e nos sintomas quanto nos tratamentos. As 
doenças mentais são transtornos psicológicos ou 
psicóticos, doenças relacionadas ao comportamen-
to, como ansiedade, depressão e síndrome do pâ-
nico. Já as doenças neurológicas, como aneurismas, 
derrames cerebrais e epilepsia, são causadas por al-
gum problema que afeta o sistema nervoso central 
ou periférico.

No entanto, ao estudar os casos dos pacientes, 
esta dicotomia se torna tênue e as doenças pare-
cem estar interligadas, uma vez que os dois grupos 
de doença têm uma base neurobiológica. No cére-

DOENÇAS MENTAIS E  
NEUROLÓGICAS

No cérebro tudo é interligado. É possível 
fazer uma analogia com um computador, 

onde as doenças mentais são os softwares 
e a neurológicas são o hardware e, ambas 

estão unidas, formando uma máquina,  
no caso, o cérebro. 

bro tudo é interligado. É possível fazer uma analogia 
com um computador, onde as doenças mentais são 
os softwares e as neurológicas são os hardwares e, 
ambas estão unidas, formando uma máquina, no ca-
so, o cérebro. 

Há alguns transtornos mentais graves que levam 
à alguma doença neurológica como traumatismo 
craniano e Acidente Vascular Cerebral (AVC), ou seja, 
há quadros psiquiátricos associados a alguma lesão 
neurológica. Assim como também há algumas do-
enças neurológicas que podem levar ao desenvolvi-
mento de doenças mentais, como a depressão, por 
exemplo.

O desenvolvimento de doenças que atingem o 
cérebro tem grande impacto na vida de uma pes-
soa, tanto biológico quanto social. Inclusive, em nível 
mais geral, estas doenças podem prejudicar o cená-
rio econômico de um país.  
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EVOLUÇÃO DOS  
MÉTODOS TECNOLÓGICOS  

NA NEUROCIRURGIA

O INÍCIO

DÉCADA  
DE 70

Até a década de 1970, os neurocirurgiões 
não dispunham de muitos instrumentos para a 
realização de cirurgias. Para remoção ou lesão de 
tumores, nódulos e cistos do cérebro, por exemplo, 
era necessário contar com a força física, pois abrir 
um crânio não era uma tarefa fácil. O crânio é 
certamente uma das partes mais rígidas do corpo 
humano já que ele é responsável por abrigar a parte 
mais complexa e delicada das pessoas: o cérebro.

Com o passar dos anos, as técnicas e 
tratamentos relacionados à neurocirurgia se 
tornaram mais seguras e eficientes. As novas 
tecnologias contribuíram para a redução da taxa 
de infecções em pacientes cirúrgicos e para a 
redução da mortalidade, uma vez que a utilização 
de instrumentos mais avançados trouxe mais 
precisão e segurança aos procedimentos.

A tomografia computadorizada, 
o microscópio cirúrgico, a radios-
copia com arco em C, as primeiras 
unidades de terapia intensiva e 
as primeiras dosagens hormonais 
por radioimunoensaio, por exem-
plo, marcaram a história da anti-
ga neurocirurgia, fazendo surgir a 
neurocirurgia moderna.
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A tomografia computadorizada, 
por seu turno, foi o exame que 
permitiu, pela primeira vez, a 
visualização do cérebro. Antes, a 
visão ampla deste órgão era possível 
apenas na mesa de cirurgia. O 
microscópio cirúrgico, por sua vez, 
melhorou o resultado das cirurgias, 
dando maior precisão e iluminação. 

A realização de ressonância 
magnética durante a cirurgia  
diminuiu a possibilidade de haver 
resíduos na remoção de um tumor 
cerebral. Já as unidades de terapia 
intensiva deram segurança aos 
pós-operatórios. 

Há também exames de imagem cerebrovasculares através 
de modelos 3D sintéticos que melhoram a compreensão das 
características dos vasos cerebrais e suas alterações.

Toda esta evolução, permite ao neurocirurgião o planejamento 
da melhor abordagem, melhor angulação e customização da 
abertura do crânio de acordo com a necessidade. 

Na neurocirurgia funcional, subespecialidade da neurocirurgia que trata doenças como 
epilepsia e distúrbios alimentares (obesidade mórbida e anorexia nervosa), a grande 
novidade é a técnica de Estimulação Cerebral Profunda. Nesta técnica, por meio de 
eletrodos colocados em núcleos específicos, é possível estimular ou inibir o funcionamento 
dos núcleos cerebrais. Para sua realização, é utilizado um equipamento chamado arco 
esterotáxico, que é fixado no crânio do paciente para a introdução do eletrodo. Atualmente, 
as cirurgias realizadas por estes profissionais são minimamente invasivas, graças ao apoio 
de micro câmeras e até mesmo de robôs.

A ciência não para de evoluir. Jovens e 
experientes neurocirurgiões estudam 
novas formas de tratamento e tipos de 
medicamento para amenizar e/ou curar as 
doenças relacionadas ao sistema nervoso.

Existem diversas publicações científicas 
que apresentam estudos e descobertas 
mais recentes da neurocirurgia. A 
Sociedade Brasileira de Neurocirurgia - 
SBN produz  trimestralmente a revista 
Brazilian Neurosurgery que traz artigos 
científicos de profissionais brasileiros. 
As edições são disponibilizadas no site 
da SBN. 

Confira:  
http://portalsbn.org/portal/publicacoes/
arquivos-brasileiros-de-neurocirurgia/

ESTUDOS
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PRINCIPAIS DROGAS  
QUE AFETAM O CÉREBRO

Segundo Relatório Mundial sobre Drogas da Organização 
das Nações Unidas, divulgado em 2017, cerca de 5% da população 
mundial entre 15 e 64 anos usa drogas ilícitas. Este número 
representa uma média de 243 milhões de pessoas. O estudo diz que 
o consumo permanece estável, aumentando proporcionalmente 
com o crescimento da população.

Já é comprovado que há diversas mudanças cerebrais 
significativas devido ao uso das drogas, sendo elas lícitas ou ilícitas.  
 
Confira as principais drogas lícitas (permitidas por lei) que afetam 
o cérebro:

 Álcool 

                    
Legalizado na maior parte dos países, o álcool 

é considerado uma das drogas mais viciantes 
do mundo e atua diretamente sobre o sistema 
nervoso central. Mesmo causando diversos danos, 
o seu consumo aumentou cerca de 44% em 10 
anos, segundo dados divulgados pela Organização 
Mundial de Saúde em 2017. 

Quando ingerido, o álcool altera o nível dos 
neurotransmissores responsáveis por controlar 
pensamentos e comportamentos. Logo após a  

 Café                   

O Brasil é o segundo maior consumidor de 
café, ficando apenas atrás dos Estados Unidos. 
Em 2017, o País consumiu 1,7 milhão de toneladas 
do produto, segundo pesquisa patrocinada pela 

ingestão, podem aparecer efeitos como euforia 
e “confiança”. Com o passar do tempo, aparecem 
os efeitos depressores como falta de coordenação 
motora, descontrole e sono.

Os efeitos do álcool dependem da quantidade 
ingerida e também da característica pessoal de 
cada indivíduo. 

Mesmo tendo uma grande aceitação social, 
o seu uso excessivo pode causar o alcoolismo 
(quadro de dependência) e danos irreversíveis. 

Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic).
A cafeína liga-se aos receptores do cérebro, 

o que não permite que uma pessoa sinta sono. 
A sensação de sua falta pode causar abstinência 

 Tabaco                     

O tabaco é uma planta da qual é extraída uma 
substância chamada nicotina, seu princípio ativo. A 
nicotina é o ingrediente mais viciante do tabaco e 
estimula a produção de dopamina, que atua nos 
centros de prazer do cérebro. 

Os principais efeitos no sistema nervoso central 
são elevação no humor e diminuição do apetite. 
Além disso, a substância também pode propiciar 

o relaxamento.
A nicotina causa dependência pois desenvolve 

a “tolerância” de quem a utiliza, ou seja, sem 
perceber, a pessoa tende a consumir cada vez mais 
cigarros.

A Organização Mundial de Saúde acredita 
que cerca de 8 milhões de mortes anuais serão 
causadas pelo fumo por volta de 2020.

A utilização da maior parte das 
drogas provoca, em um primeiro 

momento, sensação de prazer,  
mas seu uso prolongado pode 
ser muito grave, ocasionando 

destruição de neurônios, lesões  
em diversos órgãos e até  
mesmo a morte precoce.

É necessário estar atento a  
sinais de familiares e amigos  

para evitar que estes males  
atinjam ainda mais pessoas.

ATENÇÃO



DROGAS ILÍCITAS                     

As drogas ilícitas são aquelas que tem venda proibida e podem ser dividas em 
naturais, semissintéticas e sintéticas. Além disso, as drogas podem ser classificadas como 
depressoras, estimulantes ou perturbadoras do sistema nervoso.

Drogas naturais  
(maconha)                   

A maconha tem como nome científico 
Cannabis sativa. Presente na planta que le-
va o mesmo nome científico, a substância 
THC (tetraidrocanabinol) é o que tem efei-
tos no cérebro, podendo variar de quanti-
dade, dependendo da forma como a maco-
nha é produzida ou fumada.

Logo após fumar, já surgem efeitos como 

Drogas sintéticas  
(ecstasy e LSD)                 

O ecstasy e  o LSD causam grandes al-
terações no cérebro. O LSD provoca alu-
cinações, delírios e ilusões, já o ecstasy 
ocasiona sensação de intimidade e de pro-
ximidade com outras pessoas, além de au-
mento da comunicação.

Estas drogas são extremamente perigo-
sas pois se “hospedam” no organismo de 
seus usuários por muito tempo. No uso do 
LSD, por exemplo, podem ser sentidos os 
efeitos da droga após um período de sema-
nas ou meses sem utilizá-la.

Drogas semissintéticas  
(heroína, cocaína e crack)                   

A cocaína e o crack são drogas esti-
mulantes. Com sua utilização, podem ser 
percebidos manifestações como intensa 
euforia e sensação de poder, estado de ex-
citação, muita atividade e energia, diminui-
ção do sono e perda do apetite.

Já a heroína é considerada uma droga 

sentimento de felicidade, euforia, perda de 
noção do tempo e os conhecidos "risos es-
pontâneos". Algumas pessoas também po-
dem sentir angústia e tremores.

Com o uso continuado da maconha, 
vários órgãos são afetados, principal-
mente, a capacidade de aprendizagem e 
memorização.

No longo prazo, podem 
ocorrer alguns efeitos tais  
como lesões celulares irrever-
síveis, depressão, paranoia,  
alucinação e ataques de 
pânico.

depressora e causa efeitos diferentes no 
organismo. Alguns exemplos são aumento 
da sonolência, menor capacidade de racio-
cínio e concentração, menor resistência a 
dor e diminuição dos reflexos.

Todas estas drogas causam danos 
degradantes a quem as utiliza.

e cansaço. Porém, a cafeína também pode ser 
benéfica ao corpo, pois estimula a adrenalina, 
aumenta a frequência cardíaca e abre vias 
respiratórias.

A quantidade ideal de café que pode ser  
ingerida diariamente varia de acordo com caracte-
rísticas pessoais, como o peso, por exemplo. 
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ATENDIMENTO  
ESPECIALIZADO SUS

O Sistema Único de Saúde (SUS), criado com a Constituição 
de 1988, estabeleceu o princípio do acesso à saúde de forma  
integral, universal e igualitária, do simples atendimento ambulatorial aos 
transplantes de órgãos. Todo brasileiro e todos os estrangeiros naturalizados 
no País têm o direito de utilizar o SUS. 

O atendimento de pacientes é realizado por unidades básicas, como 
postos de saúde, centros de saúde e unidades de Saúde da Família, e os casos 
mais complexos são encaminhados para hospitais e clínicas especializadas, 
públicos ou particulares, credenciado pelo Sistema.

Já na Atenção Básica há a atuação na prevenção dos fatores de risco e 
proteção para as doenças neurológicas. É neste nível de atendimento que os 
profissionais identificam, por meio de exames clínicos, doenças do sistema 
nervoso central e periférico. Os pacientes com diagnóstico de doença 
neurológica são encaminhados para a Atenção Especializada, composta 
por unidades ambulatoriais e hospitalares, que ofertam serviços de apoio 
diagnóstico e terapêutico, cirurgias, medicamentos, órteses e próteses.

De acordo com dados do Ministério da Saúde, 276 hospitais estão habilitados 
em neurocirurgia, sendo 239 em Unidade de Assistência de Alta Complexidade 
em Neurocirurgia e 37 em Centro de Referência de Alta Complexidade em 
Neurocirurgia. A distribuição regional dos estabelecimentos habilitados é 
a seguinte:

Região Estabelecimentos habilitados

Norte
              

(15 estabelecimentos) 

Nordeste

                    
                    
                   

(60 estabelecimentos)

Centro-Oeste              
(13 estabelecimentos)

Sudeste

                    
                   
                   
                   
                   
                   

               
(129 estabelecimentos)

Sul

                    
                    

                  
(59 estabelecimentos)
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Já os procedimentos neurocirúrgicos (hospitalar e ambulatorial) referentes à 
cirurgia do sistema nervoso central e periférico e os tratamentos com cirurgias 
múltiplas, procedimentos sequenciais em neurocirurgia, e tratamento cirúrgico 
em politraumatizado são distribuídos regionalmente da seguinte forma:

Para ter acesso às Informações sobre a fila de espera para realização de 
procedimentos em hospitais de gestão municipal ou estadual, é necessário 
solicitar nas respectivas secretarias de saúde, já que a regulação das filas e 
transferências é de competência dos gestores locais (estados e municípios).

NORTE
8.016 procedimentos  
em 2017. Em 2018, até  
agosto, foram 6.071  
procedimentos.

SUDESTE
76.719 procedimentos  
em 2017. Em 2018, até  
agosto, foram 52.146  
procedimentos.

NORDESTE
36.150 procedimentos  
em 2017. Em 2018, até  
agosto, foram 26.058  

procedimentos.

CENTRO-OESTE
19.074 procedimentos  
em 2017. Em 2018, até  

agosto, foram 13.574  
procedimentos.

SUL
19.074 procedimentos  
em 2017. Em 2018, até  

agosto, foram 13.574  
procedimentos.

PROCEDIMENTOS NEUROCIRÚRGICOS POR REGIÃO



PENSE 
BEM 
PREVENÇÃO DE 
NEUROTRAUMA
A Associação Pense Brasil é uma iniciativa indepen-
dente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia para 
prevenção de acidentes que podem levar a lesões 
traumáticas do cérebro e da medula espinhal. Ações 
sociais com foco em prevenção são realizadas pela 
SBN há mais de 20 anos, inspiradas no modelo ame-
ricano "Think First”, dentre outras campanhas inter-
nacionais.

Para potencializar seu objetivo, com mais eficiência 
e autonomia, surgiu uma nova associação, seguindo 
uma tendência mundial para trabalhar especialmente 
com a produção, compilação e disseminação de infor-
mações, baseadas em estatísticas na área das Ciên-
cias Neurológicas com vistas ao planejamento e for-
mulação de políticas assistenciais, colaborando com 
órgãos governamentais, Universidades, Institutos 
Educacionais e outras organizações públicas ou pri-
vadas.

A educação de base sólida é fundamental para a  
prevenção de acidente. Fortalecer as comunidades 
é contribuir para o crescimento dos indivíduos

SBN, há mais de 20 anos desenvolvendo ações  
sociais e reiterando o papel do neurocirurgião  
brasileiro na sociedade, agora mais sólida nesta área 
com o nascimento da Associação Pense Bem.

Saiba mais: 
https://pensebem.meusitenouol.com.br/ 
 
FAÇA PARTE!
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Informações úteis

 Portal SBN (Sociedade Brasileira de Neurocirurgia) • https://portalsbn.org/portal

 Canal da Residência Médica SBN  • https://canaldoresidente.portalsbn.org/

 Neurowebinar • http://neurowebinar.org/

 Portal Brasileiro de Neurocirurgia • http://portal.neurocirurgia.org.br/ 

 PubMed • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

 SciELO • http://www.scielo.org/php/index.php 

 Stanford Medicine Neurosurgery • http://med.stanford.edu/neurosurgery.html  

 American Associaton of Neurological Surgeons • https://www.aans.org

 Neurosurgery (The Register of the Neurosurgical Meme) •  

     https://academic.oup.com/neurosurgery/pages/cns_spotlight 

 NEUROSURGERY://ON-CALL • http://www.neurosurgery.org

 Arquivos Brasileiros de Neurocirurgia  

     http://portalsbn.org/portal/publicacoes/arquivos-brasileiros-de-neurocirurgia/
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