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Caros colegas,

Durante dois anos atuei como editor desta revista e em gradual aprendizado 
defini o estilo de avaliar e ponderar o conteúdo dos textos, adequando-os 
ao objetivo principal que é a disseminação das informações; respeitando 

sempre a responsabilidade social e o tratamento equânime dos artigos publicados. 
O conhecimento prévio das matérias permite a sua apresentação aos leitores, 
destacando trechos da escrita que sustentam os conceitos e as opiniões expressas 
por seus autores. A editoração tem sido uma gratificante e honrosa atividade!
Adentramos o último trimestre desta bem-sucedida gestão sob o comando do 
presidente Ronald Farias, com sua dinâmica e competente diretoria e a equipe 
de colaboradores, funcionários e gestores. É ele quem nos apresenta sua robusta 
lista de conquistas e empreendimentos que inseriram definitivamente a SBN 
nas diferentes mídias e projetaram a entidade internacionalmente, culminando 
com o recém acordo de mútua participação acadêmica com o CNS (Congress of 
Neurological Surgeons)/AANS (American Association of Neurological Surgeons).
O presidente lembra também a criação e a solidificação do relacionamento com 
ícones mundiais, como Google, Facebook e Microsoft, presenteando os associados 
com a plataforma Office 385. Igual sucesso teve os três “W”:  Workplace, Workchat 
e Webinar- relatado por seu coordenador, Dr. João Luiz Pinheiro Franco.
Nesta edição você conhecerá melhor o funcionamento da SBN e, para isso, a 
revista abre todo seu espaço para que a diretoria apresente um “raios-X” da 
gestão, através da manifestação das comissões permanentes, departamentos, 
defesa profissional, codificação, comunicação, pesquisa e responsabilidade social. 
Aliás, teremos a Associação Pense Bem, que será oficializada e apresentada à 
comunidade neurocirúrgica no mês de novembro. 
E tem mais! Leia sobre o Prêmio SBN de Jornalismo para a imprensa, rádio, 
televisão e on-line. E um destaque especial para as mulheres neurocirurgiãs, que 
exultam sua comissão específica e a revista “SBN Mulher”.
Conheça as parcerias nacionais da instituição com o ME e a Residência, e as 
internacionais com a FLANC (Federação LatinoAmericana de Sociedades de 
Neurocirurgia), analisada pelo seu próprio presidente Dr. José Marcus Rotta e 
também com o CNS/AANS, por meio do relato do Dr. Asdrubal Falavigna.
As finanças da SBN estão bem controladas e são comentadas pela tesoureira 
Marise Audi; o sucesso financeiro do CBAN (Congresso Brasileiro de Atualização 
em Neurocirurgia) permitiu a aquisição de um novo imóvel para a ampliação da 
sede, acomodando os funcionários com maior conforto e criando um espaço de 
convívio para os associados, onde ficará exposta a memória histórica da entidade.
Assim, a SBN, em contínuo crescimento, se prepara para recepcionar a próxima 
gestão a partir de 2019.

Boa leitura a todos!

www.timecomunicacao.com.br

Modesto Cerioni Jr
Editor da Revista SBN Hoje
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Após dois anos da fundação da Diretoria de 
Comunicação e Marketing da Sociedade Brasileira 
de Neurocirurgia, estamos colhendo os frutos do 

trabalho organizado e sistemático.
Os protocolos de comunicação interna da Sociedade 
permanecem os mesmos, a hierarquia semelhante, mas o 
trânsito de informações está mais organizado e eficiente.
Grande parte desta conquista é também usufruída pelos 
associados, diretores e colaboradores da SBN ocorreu pela 
incorporação da tecnologia digital e das novas plataformas 
que atualmente abrigam nossos conteúdos, assim como 
as trocas de experiência, como o Workplace, por exemplo. 
Tudo isso foi agregado às ferramentas que a Sociedade 
Brasileira de Neurocirurgia já tinha, como o site, o portal, 
a newsletter, os grupos de Whatsapp e a revista impressa.
Por outro lado, desde o início, o enfoque principal da 
Diretoria de Comunicação tem sido a comunicação da 
SBN com toda a população brasileira. Na verdade, estamos 
construindo robustas estradas para que as próximas 
gerações de diretores, associados e colaboradores possam 
potencializar suas ações, garantindo rápida divulgação de 
campanhas como o NEURO EM AÇÃO, de CONGRESSOS, de 
COMUNICADOS e NOTÍCIAS. Isto representa um caminho 
autêntico e de baixo custo e também um espaço para 
aquisição de patrocínio, apoios comerciais, parcerias com 
outras associações e até mesmo órgãos governamentais 
nacionais e internacionais. 
Obviamente, este tipo de trabalho é feito por muitas 
pessoas além da nossa diretoria. Contamos com o apoio 
especial da Dra. Mariangela Barbi Gonçalves, da Dra. 
Vanessa M. Holanda, do Dr. Julio Pereira e das Ligas 
Acadêmicas de todo país. Desde o início da missão, 
trabalhamos em sincronia e em sintonia com a equipe de 
assessoria de imprensa TIME Comunicação, liderada pelo 
jornalista Marcus Cacais.
Outro papel importante da Diretoria de Comunicação e 
Marketing tem sido auxiliar o presidente Dr. Ronald Farias 
no direcionamento das demandas espontâneas para os 
diversos veículos de comunicação que procuram a opinião 

e o parecer da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. 
Ou seja, estreitar o vínculo com jornalistas e entidades 
que precisem trocar informações, checar dados e até 
mesmo contextualizar uma situação ou acontecimento 
neurocirúrgico. Com isso, podemos garantir a melhor 
participação possível da SBN em matérias impressas, em 
programas de rádios, na internet e na televisão. 
Não é por acaso a ideia do Prêmio SBN de Jornalismo 
2018, no qual os jornalistas brasileiros foram convidados 
a inscreverem seus trabalhos atuais que envolvam 
notícias e matérias sobre o universo da Neurocirurgia e 
que tenham sido publicadas em qualquer modalidade 
de veículo (impressa, on-line, rádio ou televisão). Após 
análise e julgamento por uma banca específica, os 
melhores trabalhos foram agraciados com prêmios em 
dinheiro e com certificação no XXXII Congresso Brasileiro 
de Neurocirurgia, que ocorreu este ano em Porto Alegre. 
Trata-se de uma forma saudável de reconhecer o papel 
do jornalista na produção de conteúdo de qualidade 
sobre nossa especialidade, nossos feitos sobre doenças 
e tratamentos neurocirúrgicos e com isso trazê-los para 
perto da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Com 
o fortalecimento desse conceito e desse lastro, a SBN 
passa a ser reconhecida como fonte de notícias por todos 
os jornalistas, se posicionando adequadamente como 
entidade de classe perante à sociedade.

A estratégia #Neurolife

Desde 2017, o canal #Neurolife, no Youtube da SBN, 
apresenta personalidades que possuem alguma ligação 
com a Neurocirurgia. Escolhemos e apontamos essas 
pessoas para a diretoria, e após aprovação, essas 
personalidades foram entrevistadas. Os vídeos foram 
apresentados por mim e contaram com a produção da 
“New Side Vídeo Produções” e co-direção dos jornalistas 
Marcus Cacais e Bernadete de Aquino. São entrevistas 
atemporais, especiais e de valor humano para o patrimônio 
da SBN. 

Diretoria de Comunicação e Marketing da SBN

De onde saímos e para onde vamos
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OS NÚMEROS CONSOLIDADOS

O relacionamento entre a SBN e a imprensa é um 
elo cada vez mais consolidado.

Entre 2017 e 2018 foram cerca de 50 matérias ON-
LINE, com destaque para veiculações da SBN nos 
portais R7, G1, site da apresentadora da TV Globo 
- Ana Maria Braga e portal Exame.
No período, as matérias IMPRESSAS, por sua vez, 
totalizaram 10 ao todo, com reportagens na Folha 
de S. Paulo, Jornal Agora, Jornal Extra e Revista Bons 
Fluidos.
Quanto às RÁDIOS, foram, também, cerca de 10 
veículos alcançados, em especial as rádios CBN, 
Estadão e Rádio Nacional do Rio. 
Nas TVs, a SBN esteve fortemente presente, em 
mais de 15 veículos, como TV Globo (de São Paulo 
e filiadas), TV Gazeta, TV Band, TV Record, Futura e 
GloboNews.
É importante ressaltar que a imprensa aqui abordada 
abrange as principais mídias que passaram pelo 
crivo da Diretoria de Comunicação, mas estima-se 
que esses números sejam ainda maiores, devido às 
veiculações espontâneas e individuais dos nossos 
especialistas espalhados por todo o Brasil.

PRÓXIMOS PASSOS

O futuro aponta para o aumento do número de 
seguidores e da audiência de forma sustentável. 

As postagens e os vídeos podem ser patrocinados e 
veiculados em diferentes ambientes (YOUTUBE de 
outras associações, empresas e canais de televisão à 
cabo), com legendas em inglês e libras para inclusão 
e globalização eficiente.
Medicina e comunicação são minhas paixões. Com 
muito prazer tenho contribuído para a nossa querida 
Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e faço votos 
que os próximos diretores avancem ainda mais com 
a Diretoria de Comunicação e Marketing. 

REDES SOCIAIS

A Sociedade Brasileira de Neurocirurgia tem, 
ainda, como foco contínuo divulgações em 

suas mídias sociais, um meio de comunicação tão 
dominante quanto à imprensa e bastante em voga 

nos dias atuais. São elas que aproximam a SBN de 
seus associados, em todas as regiões do país, e 
também do público em geral que se interessa por 
nossas pautas e eventos. 

- No Instagram são 9 mil seguidores e cerca de 600 
publicações.
- O Facebook da SBN conta com 10 mil curtidas na 
página e cerca de 600 postagens.
- O nosso canal no YouTube acumula mais de 9 
mil inscritos e cerca de 60 vídeos publicados na 
plataforma.

No canal, é possível assistir todas as entrevistas já 
realizadas, como a feita com o atleta Oscar Schmidt; com 
o cantor Tato, da banda Falamansa; com a, agora, senadora 
Mara Gabrili; com o Secretário Municipal da Pessoa com 
Deficiência (SMPED), Cid Torquato; com o Prof. Dr. Dário 
Birolini; com a para-atleta Verônica Hipólito; com o Prof. 
Dr. Sérgio Mascarenhas; com o Prof. Dr. Helio Rubens 
Machado e com o neurocirurgião Dr. Leonardo Lourenço. 

Por Dr. Fernando Campos Gomes Pinto

Diretor de Comunicação SBN 2017-2018
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Segundo dados do Departamento de Tecnologia 

da Informação da SBN, o acesso ao portalsbn.org 

aumentou cerca de dez vezes, atingindo a excelente 

marca de mais de 100 mil acessos mensais. Trata-se 

de mais um serviço oferecido ao associado, dentro 

do vasto arsenal de opções disponibilizado.

O Informativo Semanal SBN tem seguido um 

padrão editorial em ascensão significativa durante 

seu período de existência. Atualmente, alcançou o 

patamar de seis a sete notícias de maior relevância 

para os associados, onde são divulgados eventos 

científicos da área, notícias médicas e de saúde 

pública, assim como o tema do NeuroWebinar 

semanal, serviços de residência médica e o 

informativo publicitário das empresas apoiadoras da 

SBN.

Em dezembro, inclusive, nos aproximaremos da 

centésima edição, mês em que o informativo reunirá 

os principais acontecimentos da Gestão 2017-2018.

Estamos orgulhosos do crescimento da nossa 

Sociedade e estamos entusiasmados para comemorar 

o informativo com todos os associados.

Comunicação
Informativo semanal SBN

Lançado em março de 2017, o Informativo da 

Sociedade Brasileira de Neurocirurgia (SBN) se 

tornou um dos principais meios de comunicação 

da Sociedade, dedicada a divulgar informação de 

forma eficiente e transmitindo conhecimento. 

A SBN visa também ser transparente nas suas ações 

e projetos, de forma integral, ao permitir que o 

associado acompanhe de maneira clara e em tempo 

real os destinos de sua Sociedade, um objetivo 

alcançado com sucesso através dessa importante 

ação em prol da informação.

Essa transparência consiste em buscar o 

fortalecimento da SBN, a fim de deixar claro para os 

associados os atos da entidade, uma vez que a clareza 

é vista como pilar de sustentação de uma sociedade 

saudável: um ato administrativo não se torna público 

se ele não possui a devida transparência.

Para celebrar a 60ª edição do Informativo, a SBN 

disponibiliza a seguir um arquivo digital com as 

edições dos últimos 13 meses do Informativo 

Semanal, desde o seu lançamento. Espera-se que 

este Banco do Informativo armazene os sucessos, 

projetos e realizações da Sociedade. 

O Departamento de Comunicação da SBN caminha no 

sentido de modernização na entrega da informação. 

Desta forma, a SBN passou a disponibilizar suas 

notícias por meios eletrônicos (e-mail e WhatsApp), 

com periodicidade regular semanal. A leitura pode 

ser feita em dispositivos móveis, com alcance rápido 

e eficiente da informação. 

E ele está disponível para 
todos os associados 

Confira:

Por Dra. Mariangela Barbi Gonçalves 

Responsável técnica do Informativo 

Departamento de Comunicação da SBN 
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Prêmio SBN de Jornalismo 2018

A Sociedade Brasileira de Neurocirurgia – 

SBN, em comemoração aos seus 60 anos de 

fundação, premiou as melhores publicações 

relacionadas à Neurocirurgia. O Prêmio SBN de 

Jornalismo 2018 distribuiu R$ 41.000, divididos em 

quatro categorias (mídia impressa, rádio, televisão e 

on-line), além da premiação especial para a melhor 

publicação do ano.

Ao lançar o Prêmio de Jornalismo, a SBN atende uma 

de suas metas básicas que é fomentar iniciativas 

direcionadas para combater os problemas existentes 

na área de saúde neurológica no Brasil, como o 

estigma contra os pacientes portadores de doenças 

neurológicas. Além disso, tem também como objetivo 

estimular a veiculação de matérias sobre inovações 

da Medicina na especialidade e sobre prevenção, 

tratamentos e novas técnicas que possam propiciar 

mais qualidade de vida aos pacientes.

O Prêmio SBN de Jornalismo 2018 reconheceu os 

trabalhos divulgados pelos veículos de comunicação 

sediados em todo território nacional, com matérias 

que mostraram temas ligados à Neurocirurgia, 

que valorizaram a autoestima dos portadores, 

minimizaram o preconceito, esclareceram dúvidas da 

população e defenderam políticas públicas de saúde, 

visando o acesso e a qualidade no atendimento da 

população.

Além dos prêmios em dinheiro, foram entregues 

certificados aos finalistas, em reconhecimento 

aos trabalhos vencedores. O evento contou com 

patrocínio exclusivo da SBN.

Os resultados do Prêmio SBN de Jornalismo 2018 

foram divulgados durante o XXXII Congresso 

Brasileiro de Neurocirurgia, que aconteceu em 

setembro de 2018, em Porto Alegre - RS. 

Para mais informações 
acesse aqui:

7
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O projeto “Pense Bem” nasceu de uma iniciativa 

do Dr. Otacílio Guimarães, que brilhantemente 

atuou na criação desta medida. Mal sabia ele 

que havia semeado um bom fruto.

Durante a gestão do ex-presidente da SBN, Dr. José 

Carlos Saleme, a entidade e o projeto “Pense Bem” 

tiveram notória visibilidade na grande mídia, com 

vinculação nos principais canais da TV aberta.

Já em meados de 2010-2012, na gestão do Dr. José 

Marcus Rotta, foi então firmada não só uma parceria 

importante com o Ministério da Saúde, como também 

houve a divulgação do projeto nas escolas, atingindo 

crianças e adolescentes. 

Em 2012, a SBN estabeleceu a Parceria Público Privada 

(PPP) com o Ministério das Cidades. Pela PPP, o Governo 

Federal forneceu fundos para criação de material 

didático (vídeos, CDs, adesivos, banners e folhetos 

educativos) e organização logística. Assim, a Sociedade, 

alicerçada em experiências passadas de implantação 

do “Pense Bem” em diversas cidades brasileiras e 

motivada em realizar um novo projeto nacional com 

ações educativas, desenvolveu as novas tendências do 

projeto. O foco, na época, foram as crianças em idade 

escolar, de 10 a 14 anos, do Ensino Fundamental.

No Piauí, por exemplo, o Dr. Benjamim Pessoa Vale 

trabalhou fortemente com um dos temas da campanha: 

o “Pense Bem AVC”. E foi um sucesso! O Dr. Modesto 

Cerioni Jr. e Dra. Marise Audi também se mobilizaram 

ativamente para instigar os coordenadores locais da 

SBN na ação, tornando assim as atividades duradouras.

O futuro dessa iniciativa é , hoje, o “Neuro em Ação”! 

E é importante ressaltar que ele não surgiu para 

substituir o projeto “Pense Bem”, mas sim, para reforçar 

a sua função, que é a prevenção ao neurotrauma. O 

objetivo da ação, que acontece anualmente - durante a 

“Semana de Responsabilidade Social da SBN”, é engajar 

os especialistas/acadêmicos num só espírito, para que 

possam compartilhar seus conhecimentos em uma 

linguagem mais adequada, a fim de alertar a população 

e garantir a relevância que os assuntos abordados na 

campanha merecem. O “Neuro em Ação”, assim como o 

projeto “Pense Bem”, alcançou não só veículos grandes 

como TV Globo e filiadas, BandNews e Canal Futura, 

como também foi uma iniciativa apoiada por diversos 

influenciadores digitais e celebridades de grande 

expressão.

Além disso, tivemos mais de 1.500 voluntários nas 

duas primeiras edições e ficamos muitos felizes pela 

integração entre associados e acadêmicos. Acreditamos 

na valorização do tratamento humanitário pela relação 

desenvolvida com a sociedade civil.

Todos esses esforços foram válidos, importantes e 

ajudaram a construir a Responsabilidade Social da 

SBN, deixando uma imagem forte, sólida, importante, 

respeitada e valorizada por todos.  

Aos que eu possa ter me esquecido de mencionar, 

agradeço a contribuição e a dedicação.

A todos os meus sinceros agradecimentos!

Por Dr. Carlos Roberto Sampaio de Assis Drummond

Diretor de Responsabilidade Social da SBN

Um marco na proximidade com os acadêmicos, com a sociedade civil 
e a integração com o médico neurocirurgião da SBN
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A Revista Mulher Neurocirurgiã, uma Edição 

Especial da Revista da Sociedade Brasileira 

de Neurocirurgia (a SBN Hoje), foi lançada, 

recentemente, no XXXII Congresso Brasileiro de 

Neurocirurgia, em Porto Alegre (RS), acontecimento 

que coincidiu com o primeiro simpósio preparado 

especialmente para as mulheres, dentro da programação 

científica oficial do evento.

A nova revista surge a partir da criação da Comissão 

Mulher Neurocirurgiã, comissão temporária formada 

em junho de 2017, que se tornou permanente em 

outubro do mesmo ano, pela primeira vez em 60 

anos de história da SBN, cuja missão é incentivar e 

encorajar as neurocirurgiãs a alcançarem seus objetivos 

profissionais e pessoais; servir à SBN e à Neurocirurgia 

na abordagem das questões inerentes à capacitação e 

ao exercício profissional; manter uma força de trabalho 

diversa, balanceada e incentivar jovens estudantes a 

não desistirem dos seus sonhos. 

E nada melhor do que uma revista especial com foco 

nas neurocirurgiãs para fomentar todos estes objetivos. 

A aprovação e o incentivo da Diretoria da SBN (Gestão 

2017-2018) foram fundamentais para a concretização 

desse projeto, que debate os avanços conquistados 

pela mulher neurocirurgiã no Brasil e no mundo, com 

depoimentos, histórias interessantes e perspectivas para 

o futuro. Desse modo, o objetivo principal do periódico 

feminino é traçar uma narrativa ampla, percorrendo as 

diferentes trilhas que trouxeram as mulheres ao patamar 

em que se encontram hoje, contribuindo para superar a 

situação de invisibilidade imposta a elas. 

Além disso, na revista, discorremos também sobre 

educação, mercado de trabalho e direitos das mulheres, 

em que a primeira parte apresenta os desafios e as 

conquistas das neurocirurgiãs brasileiras, segundo o 

relato de referências nacionais e pioneiras. Em seguida, 

estudantes de Medicina e residentes de Neurocirurgia 

discorrem sobre estímulos e dificuldades próprias à 

entrada na residência e ao início da carreira. 

O tema maternidade e Neurocirurgia é também foco 

de matéria específica e a diversidade de experiências é 

evidenciada nos relatos de neurocirurgiãs de diferentes 

continentes que destacam os desafios próprios da 

profissão. O último bloco temático do magazine “Elas 

por eles” inclui entrevistas e artigos de neurocirurgiões 

brasileiros sobre a convivência com neurocirurgiãs e traz, 

ainda, uma reflexão sobre o exercício da Neurocirurgia 

por mulheres.

Essa revista especial, portanto, reúne umas série de dados 

e informações que levam a uma discussão indispensável 

sobre as mulheres e a Neurocirurgia no Brasil e no 

mundo, com fontes diferentes e com olhares distintos, 

de forma a apresentar um panorama  contextualizado 

da realidade das neurocirurgiãs.  Para isso, preparamos 

um questionário específico e estratégico e o 

disponibilizamos para todas as 134 associadas da SBN. 

Os resultados nos deram informações essenciais para a 

conclusão da publicação e possibilitaram a criação do 

anuário, apresentado no final da revista. 

Para completar e enriquecer esse registro histórico 

recorremos também às especialistas internacionais, 

por meio de entrevistas, coleta de dados e realização 

de pesquisas.  No Brasil, bem como em todo o mundo, 

grupos organizados de mulheres, como a Women 

in Neurosurgery, nos Estados Unidos, tomam em 

suas mãos as rédeas de seus destinos. E acreditamos 

que esse pensamento possa ser replicado entre nós 

brasileiras, com a leitura útil e agradável da Revista 

Mulher Neurocirurgiã. 

Ela pode inspirar e abrir janelas de oportunidades para 

todas aquelas que já exercem e para as que sonham em 

exercer essa fascinante especialidade.

Por Dra. Mariangela Gonçalves

Coordenadora da Revista Mulher Neurocirurgiã

Revista SBN Mulher

Conheça a Revista Mulher Neurocirurgiã

Mulheres na Neurocirurgia 
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Aplicativo Brazilian Neurosurgery

Diretoria de Pesquisa

A atual gestão (2017-2018) desta diretoria se 

caracterizou pelo dinamismo e pela inovação que 

impôs a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia 

(SBN). Inúmeras mudanças ocorreram e trouxeram muitos 

benefícios à comunidade neurocirúrgica brasileira, com 

novo modelo de gestão e novas iniciativas exitosas, 

sobretudo aquelas dirigidas à educação continuada, 

formação de residentes e defesa profissional. Contribuímos 

muito nesta gestão atuando na Diretoria de Pesquisa. 

Enumero abaixo algumas realizações feitas neste biênio.

A internacionalização da Revista Brazilian Neurosurgery 

foi ampliada por meio da divulgação na plataforma 

internacional da Thieme, aumentando a sua exposição 

mundial. A consequência desta medida foi o 

significativo aumento de artigos oriundos de outros 

países, incluindo artigos provenientes da Europa e Ásia, 

além também de materiais de vários países da América 

Latina. O corpo de revisores da revista foi ampliado 

contemplando todas as regiões do país, assim como 

vários colegas de todas as subespecialidades. Esta 

revisão por pares ampliada resultou na melhora da 

qualidade dos artigos publicados e do padrão científico 

da revista. Foi confirmada a primeira indexação 

internacional do magazine, fora da base de dados da 

América Latina, no Directory of Open Access Journals 

(DOAJ).

Visando contemplar a meta de internacionalização 

e buscar a indexação PUBMED, a partir deste ano a 

revista apenas aceitará artigos em inglês. Tradutores 

revisaram artigos já aceitos, traduzindo-os do 

português para o inglês, como parte desta estratégia 

de internacionalização e de indexação.

A SBN saiu na frente e anunciou a criação pioneira 
de um aplicativo de acesso ao conteúdo da revista, 
o Brazilian Neurosurgery – Arquivos Brasileiros de 

Neurocirurgia. Através deste aplicativo os neurocirurgiões 
brasileiros têm acesso rápido e descomplicado a todo o 
conteúdo do periódico, das últimas 36 edições, o que inclui 
os últimos nove anos. Será possível pesquisar o conteúdo por 
edição ou por palavras-chave usando dispositivos móveis 
(celulares ou tablets), sem a necessidade de acesso através 
do site da Sociedade. A iniciativa, além de tornar rápido e 
fácil o acesso à revista, ajuda a divulgar internacionalmente 
o nome da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e do 
Brazilian Neurosurgery, aumentando a sua visibilidade no 
mundo inteiro.
Convidamos todos os neurocirurgiões brasileiros a ler a 
Brazilian Neurosurgery, através do novo aplicativo, e também 
a divulgar e repercutir mais esta iniciativa pioneira da SBN.

10



SBN HOJE | 11

A Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, através 

da sua Diretoria de Pesquisa, fundou a Agência 

de Aprimoramento Permanente (SBN - AAP), 

criada com o objetivo de oferecer oportunidades 

de aperfeiçoamento continuado ao neurocirurgião 

formado e ao residente de Neurocirurgia. A AAP trabalha 

em todos os níveis de formação do neurocirurgião 

brasileiro, da residência médica ao pós-doutorado. Esta 

iniciativa tem o objetivo fundamental de suprir lacunas 

na formação técnica do neurocirurgião e de oferecer 

oportunidades de aprimoramento acadêmico.

Adicionalmente, a Agência de Aprimoramento 

Permanente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia 

tem como finalidade prática divulgar, oferecer e 

intermediar oportunidades de aprimoramento técnico, 

científico e acadêmico a neurocirurgiões brasileiros 

em nível de residência médica (estágios de curta 

duração), complementação especializada (Fellowship), 

pós-graduação tricto senso (mestrado e doutorado) e 

pós-doutorado no Brasil, além de estágios no exterior 

- numa segunda fase de implantação. Abrem-se, desta 

forma, oportunidades de busca de recursos (bolsas) 

para financiar o aprimoramento dos neurocirurgiões 

brasileiros, uma vez que está prevista em uma fase 

futura a busca de recursos em órgãos de fomento e na 

iniciativa privada. 

A Agência credencia Serviços de Neurocirurgia 

previamente acreditados na SBN ou unidades 

laboratoriais associadas (quando se tratar de estágios 

no Brasil). Há também os Serviços parceiros da SBN no 

exterior, na segunda fase de implantação. Além disso, 

ela possui uma coordenação nacional que tem como 

objetivo definir a sua política de atuação, coordenar as 

ações das regionais, delinear estratégias e estabelecer 

parcerias com instituições nacionais e estrangeiras, 

além de arbitrar situações decorrentes das relações 

entre a AAP, suas regionais e as instituições parceiras. 

A Agência tem como presidente o Dr. Jefferson Daniel 

(SP) e como vice-presidente o Dr Paulo Tadeu Brainner 

(PE). A função de secretário geral será exercida pelo Dr. 

Marcelo Valenca (PE).

Ela conta ainda com o auxílio de cinco regionais, 

representando todos os Estados brasileiros.  A função 

das regionais é divulgar localmente as ações da AAP e 

as oportunidades oferecidas, assim como recomendar 

os candidatos para encaminhamento às instituições 

parceiras e supervisionar o cadastramento destas 

instituições localizadas em sua região. 

A Agência de Aprimoramento Permanente da 

Sociedade Brasileira de Neurocirurgia tem o potencial 

de melhorar significativamente o nível técnico e 

acadêmico dos neurocirurgiões. Ela irá, sem sombra de 

dúvidas, democratizar as oportunidades de educação 

continuada e reciclagem de conhecimentos, ampliando 

os horizontes dos profissionais e homogeneizando a 

formação técnica dos neurocirurgiões brasileiros.

Agência de Aprimoramento Permanente 
da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia (SBN - AAP)

Dr. Eberval Gadelha Figueiredo
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1.  MANUAIS DE CODIFICAÇÃO: desde sua 
homologação no Congresso Brasileiro de 

Neurocirurgia (CBN 2016), os manuais de codificação 
percorreram um longo caminho, cheio de pelejas, 
polêmicas, discordâncias, até mesmo internas, 
porém prevaleceu o bom senso e a legalidade e 
legitimidade dos manuais. O que vemos é uma 
aceitação cada vez melhor das operadoras de saúde, 
graças ao trabalho que essa diretoria vem realizando 
no âmbito nacional, mas destaco, principalmente, o 
trabalho de “formiguinha” que os neurocirurgiões 
locais fizeram também. Sem esforço e sem o 
trabalho de, às vezes, ir aos embates com os planos 
locais, não teríamos os avanços que tivemos. E hoje, 
temos vários exemplos de sucesso, que cada vez 
são mais comuns. Cada vez mais o neurocirurgião 
entende que o caminho é sair do WhatsApp e da 
esfera da reclamação e ir de fato lutar pelo que é 
seu, exigir e fazer valer seus direitos. Recentemente, 
tivemos uma revisão dos nossos manuais baseada 
numa força-tarefa de muitos membros da SBN e da 
Sociedade Brasileira de Coluna  (SBC)/Sociedade 
Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), em 
conjunto com a Associação Médica Brasileira (AMB). 
O resultado desta revisão é a 2ª edição dos nossos 
manuais com a chancela da AMB.

Está para findar a atual gestão da SBN conduzida 

pelo Dr. Ronald Farias. O saldo é totalmente positivo, 

com ações importantes dentro da área de defesa 

profissional e da codificação na Neurocirurgia. Essa 

diretoria protagonizou muitas conquistas e avanços, que 

por hoje estarem consolidadas dificilmente retrocederão. 

Foram mudanças sustentáveis que começaram com o Dr. 

Albert Brasil, que ainda era o diretor deste departamento, 

e que depois passou o bastão para mim, que com prazer 

dei continuidade aos trabalhos.

Fazendo uma retrospectiva, dentre as várias ações 

realizadas, mesmo em pouco tempo para essa 

transformação, podemos destacar:

2.  CHANCELAMENTO DOS MANUAIS NO 
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM: 

além de obtermos um documento oficial do CFM, 
endossando a legalidade de nossos manuais, em 
janeiro deste ano tivemos publicado oficialmente 
no site do CFM o posicionamento em conjunto das 
entidades SBN, SBC/SBOT, AMB sobre a questão da 
codificação, corroborando que são as Sociedades 
de Especialidades em conjunto com a AMB que 
determinam quais códigos podem ser usados 
para cada cirurgia, e não as operadoras de saúde. 
Assim, retomamos o poder de ditar as regras 
que outrora eram ditadas pelas operadoras de 
saúde, simplesmente porque ao longo de todos 
esses anos fomos negligentes em relação a este 
posicionamento.

3.  PARCERIA COM AMB: ao longo dessa 
gestão, e principalmente este ano, estreitamos 

nossas relações com nossa entidade matriz de 
representatividade, a Associação Médica Brasileira 
(AMB), de forma que ações em conjunto com a 
AMB têm resultado em um trabalho primoroso: 
o chancelamento de nossos manuais pela AMB e 
a publicação no site da Associação; um trabalho 
em conjunto para inclusão de novos códigos 
na Classificação Brasileira Hierarquizada de 
Procedimentos Médicos (CBHPM) e a orientação 
para inclusão de códigos no Rol da Agência Nacional 
de Saúde Suplementar  (ANS).

4.  AUMENTO DOS VALORES DOS AUXILIARES 
CIRÚRGICOS: ainda pela AMB, originada por 

uma demanda da SBN, conseguimos que fosse 
aprovada na plenária da Associação a mudança do 
texto original da CBHPM do item 5.1, que discorre 
sobre os valores dos auxiliares, que anteriormente
 

Defesa Profissional e Codificação SBN
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eram 30%, 20%, 10% e passam, agora, para os novos 
valores de 60%, 40%, 30%. Esta foi uma conquista 
histórica que beneficiará não só a Neurocirurgia, 
mas todas as áreas cirúrgicas.

5.  WEBINÁRIOS DE CODIFICAÇÃO: durante 
toda gestão, foram quatro webinários voltados 

para este tema com o objetivo de instruir nossos 
colegas a como utilizar, como defender-se de glosas, 
como emplacar nossos manuais e orientações sobre 
as dificuldades encontradas.

6.  PALESTRAS DE CODIFICAÇÃO E DEFESA    
PROFISSIONAL: da mesma forma que os 

Webinários, os eventos presenciais foram também 
importantes na educação continuada. Nestes 
eventos, pude perceber o feedback positivo dos 
colegas e foi possível esclarecer as principais dúvidas.

7.  REUNIÕES NA ANS: no último ano, a SBN 
conseguiu cadeira cativa nas reuniões do Grupo de 

Remuneração da ANS, onde são discutidos os rumos 
dos honorários médicos. As operadoras de saúde 
marcam presença com assiduidade defendendo seus 
interesses, desse modo é importante que também 
estejamos presentes a fim de não nos submetermos 
aos ditames das operadoras.

8.  CANAL DE DEFESA PROFISSIONAL: através 
desse canal, conseguimos colocar todos os 

documentos, aulas, vídeos de orientações para os 
membros da SBN sobre várias questões de defesa 
profissional. Por meio do canal e do e-mail também, 
várias denúncias de irregularidade ou abuso das 
operadoras foram feitas e todas tiveram 100% de 
resposta do departamento de defesa profissional e 
assessoria jurídica.

9.  EMISSÃO DE PARECERES SBN: diante 
de tantas queixas, abusos das operadoras e 

outros problemas no dia a dia do neurocirurgião, 
foi imperiosa a manifestação do Departamento 
de Defesa Profissional da SBN, através de vários 
documentos publicados em nossos informativos e 
site.

. NEGOCIAÇÕES COM PLANOS DE SAÚDE: 
outra ação muito comum nos últimos dois 

anos foi a intermediação da SBN junto aos planos 
de saúde para divulgar nossos manuais e sua 
legalidade/legitimidade, assim como negociar 
valores e propor acordos sustentáveis sendo bom 
para ambas as partes.

Enfim, foi um trajeto trabalhoso, porém quando os 

resultados apareceram, “as dores do parto” ficaram 

amenizadas. Se fosse destacar um fato durante todo 

este trabalho, eu destacaria a mudança do mindset 

que ocorreu com a maioria de nossos neurocirurgiões. 

Saímos de uma zona de conforto para uma zona 

de posicionamento. Ouvi histórias de colegas que 

se negaram a realizar cirurgias se a operadora se 

negasse a pagar um único código minor negado - não 

“arredaram o pé” e conseguiram. Quando isso é feito, 

quando se briga até por míseros centavos, a mudança 

do mindset acontece. Os colegas entenderam 

que aqueles míseros centavos na verdade estão 

financiando algo bem maior, a nossa dignidade.

Por Dr. Wuilker Campos

10
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Congresso Brasileiro de Atualização em Neurocirurgia é um sucesso

Cerca de 900 participantes conferiram a maior 

edição do Congresso Brasileiro de Atualização 

em Neurocirurgia (CBAN-2017), em São Paulo. 

O evento contou com uma programação científica de 

altíssimo nível. 

A elaboração da grade científica inovou em oferecer 

aos departamentos da Sociedade Brasileira de 

Neurocirurgia (SBN), em um modelo participativo, uma 

completa liberdade de escolha dos temas e de seus 

inúmeros convidados nacionais e 13 internacionais, 

após discussão na Comissão de Ensino da SBN.

A abertura do evento contou com a emocionante 

apresentação de Yamandu Costa. Demonstrando 

verdadeira integração com seu instrumento, Yamandu 

fez uma emocionante e inesquecível versão acústica 

do Hino Nacional Brasileiro. Além disso, estiveram 

presentes inúmeras autoridades, incluindo o senador 

Cássio Cunha Lima, que analisou a conjuntura nacional 

naquele momento e completou a parte formal da 

abertura.

Com uma captação financeira ativa e a participação 

significativa de nossos patrocinadores, o CBAN 2017 

terminou oferecendo um lucro de cerca de 840 mil 

reais à SBN - financeiro este que ficou à disposição da 

Presidência da Sociedade. 

Já os 60 anos da SBN foram comemorados em grande 

estilo, com um jantar de gala no Buffet Torres. Na 

ocasião, foram solenemente homenageados todos os 

ex-presidentes da entidade.

Na Assembleia Geral, além da aprovação dos itens da 

pauta, o presidente da SBN, Dr. Ronald Farias Lucena 

apresentou os avanços de sua gestão, sendo aplaudido 

de pé pelos presentes.

O CBAN nasceu há algumas décadas como um pequeno 

curso de atualização em Neurocirurgia. Em São Paulo, 

atingiu sua “maioridade”, transformando-se em um 

pujante encontro da Neurocirurgia brasileira. Temos 

certeza que suas próximas versões serão ainda mais 

sofisticadas.

 

Por Dr. Arthur Cukiert

Presidente da CBAN 2017

900 participantes puderam conferir a maior edição do CBAN-2017
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Palavra do Presidente

2017/2018 - uma gestão “pra lá” de ativa!

O que marcou a biênio 2017-2018 da SBN? Ações 

que melhoraram as condições da Sociedade, 

beneficiando os seus associados, por meio da 

Defesa Profissional e Codificação, Responsabilidade 

Social, NeuroWebinar, Curso de Residentes, Curso 

Preparatório, Juntas Médicas, Comunicação, 

Neuropodcast, Prêmio de Jornalismo, Comissão de 

Mulheres Neurocirurgiãs, Parceria CNS, sites, apps e da 

aquisição de imóveis. 

Tomei posse, como presidente da SBN, em 1º de janeiro 

2017, com uma responsabilidade enorme e honrada de 

representar e defender os nossos associados. E mais! 

Com o novo cargo, veio o compromisso em cumprir o 

planejamento proposto durante a candidatura. Foram 

inúmeras ações desempenhadas com esforços múltiplos 

das Comissões, com os coordenadores e diretores 

engajados, que tornaram possível o cumprimento com 

êxito das propostas.

Reuniões quinzenais, voos de madrugada, abrir mão de 

momentos em família e da agenda profissional, estes 

foram alguns dos esforços pessoais para que os objetivos 

da SBN fossem alcançados de maneira adequada e 

eficiente. Trabalhamos sobre o tripé da educação, 

defesa profissional e da integração com a sociedade 

civil, buscando valorizar a Sociedade Brasileira de 

Neurocirurgia tanto no segmento acadêmico quanto 

com a população.

Diversas parcerias marcaram este biênio. Iniciando com 

o apoio do Dr. Modesto que, em conjunto, trouxe a 

parceria com Workplace, Office 365 e Portal Capes em 

meados de 2016. Logo após, criamos as Comissões para 

melhor atuação.

17SBN HOJE |
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Com a SBOT e a Sociedade Brasileira de Coluna, por 

exemplo, desenvolvemos o projeto Juntas Médicas, 

coordenado pelo Dr. Paulo Porto, que possibilitou 

a parceria com o Tribunal de Justiça de São Paulo. 

A medida garante que os conflitos entre médicos e 

operadoras de saúde sejam solucionados de forma 

mais pacífica.

Foi aprovada também a Comissão das Mulheres, cuja 

atuação tem sido constantemente elogiada pela força 

e representatividade das neurocirurgiãs. Existem 

problemas inerentes ao gênero feminino na profissão 

que precisam ser debatidos como o preconceito, o 

estigma e as questões próprias da mulher no exercício 

das suas atividades. Então, esta Comissão serve para 

valorizar a atividade da mulher neste segmento, 

projetar a sua imagem dentro da Sociedade e também 

estimular novas estudantes de Medicina a seguirem a 

Neurocirurgia

Já com o esforço e o trabalho meticuloso do Dr. Wuilker 

Knoner Campos, tivemos também a criação dos 

Manuais de Codificação em Coluna e em Neurocirurgia, 

com nova edição em 2018 e app mobile disponível, 

possibilitando um canal multimídia com os associados. 

E em parceria com o Ministério da Educação, para 

garantir a formação de qualidade do neurocirurgião, 

criamos também o Manual de Qualificação. 

Na estrutura administrativa, estendemos a atuação 

do Departamento Financeiro com a cobrança ativa e 

negociação de débito com os associados que estavam 

irregulares. Criamos, ainda, o Departamento de 

Comunicação, onde realizamos a atualização do portal 

dos associados, criamos o site para o público e a versão 

em inglês. E lançamos o Informativo Semanal que 

chegará em breve a sua 93° edição, em dezembro. 

Contamos com a aproximação de diversos stakeholders 

e estivemos extremamente ativos nas nossas redes 

sociais (Instagram, Facebook e a criação da websérie 

NEUROLIFE, disponível no YouTube). 

Aumentamos também a periodicidade da Revista SBN 

Hoje e a incluímos no app junto à, também, Revista 

Arquivos Brasileiros de Neurocirurgia. Além disso, 

lançamos as edições especiais de 60 anos da SBN 

(dezembro 2017) e SBN Mulher (setembro 2018), ambas 

com conteúdo relevante e de grande importância para 

a sociedade, por ressaltar a qualidade e a competência 

dos associados e associadas que compõem a entidade.

O I Prêmio de Jornalismo da SBN foi lançado em 

setembro deste ano, no XXXII Congresso Brasileiro de 

Neurocirurgia - em Porto Alegre. A iniciativa mobilizou 

e estimulou a produção jornalística abordando temas 

da especialidade de forma a trazer informações de 

qualidade e transparência na atuação do médico 

neurocirurgião brasileiro. O evento premiou as 

principais matérias sobre Neurocirurgia nas categorias 

rádio, TV, on-line e imprenso e serviu para mostrar 

às pessoas nossa especialidade e acabar com esta 
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distância entre profissionais e àqueles que acham que a 

profissão está muito longe de sua realidade, que é algo 

inalcançável.

E não acabou! Lançamos também o Projeto 

NeuroWebinar, coordenado pelo Dr. João Luiz Pinheiro 

Franco, que, semanalmente - às quartas-feiras, propicia 

aulas científicas com renomados especialistas nacionais 

e internacionais. 

Reforçamos o ensino aos residentes! Isso graças a 

uma parceria com a Medtronic, que, através de suas 

dependências, possibilitou aos residentes da SBN a 

integração e atualização de seus conhecimentos. 

E falando neles! Aos futuros neurocirurgiões que 

prestarão prova, promovemos o I Curso Preparatório 

para a Prova de Obtenção do Título de Especialista em 

Neurocirurgia, realizado em abril deste ano em parceria 

com o I Comando Militar do Sudeste. E difundiremos até 

o fim do ano o NEUROPODCAST, mais uma plataforma 

para atualização de conhecimento, com 23 áudios com 

temas atuais.

A SBN tem sido reconhecida não só por toda essa sua 

atuação, mas também pela enorme quantidade de 

profissionais que se destaca devido à sua qualidade - 

sua produção acadêmica e técnicas cirúrgicas. Não é 

por acaso que foi feita também parceria com o Congress 

of Neurological Surgeons (CNS), em razão do destaque 

da SBN como referência nacional e mundial. Nossos 

associados, inclusive, palestraram em congressos de 

renome, e ofertamos até 20 bolsas aos nossos jovens 

neurocirurgiões.

É importante destacar que atuamos fortemente 

com o empenho dos próprios associados e Ligas 

Acadêmicas durante as duas edições da campanha 

de Responsabilidade Social da SBN, “Neuro em Ação”. 

Iniciativa que impactou o país com temas de extrema 

importância e relevância para a saúde da sociedade. 

Tivemos mais de 1.500 voluntários espalhados por 

todo o Brasil levando informação sobre prevenção ao 

neurotrauma.

A aproximação com a população geral foi o objetivo 

desta gestão da SBN, que lançou esta campanha 

nacional, visando estimular a prevenção de acidentes 

junto à população brasileira. Procuramos nos aproximar 

cada vez mais da população civil, trazendo a sociedade 

para entender melhor a função do neurocirurgião e, 

desta forma, tornar mais acessível a saúde no país.

Dito tudo isso! Concluo dizendo que chego ao fim de 

minha gestão ciente de que executei aquilo que havia 

planejado desde o início, com êxito e eficácia, visando 

o bem-estar dos nossos associados e as finanças da 

entidade, tudo com muita transparência e ética. A SBN 

cresceu em todos os sentidos e continua crescendo. Sua 

expansão também é física - externa o grande volume 

de trabalho. Adquirimos um imóvel no mesmo prédio 

onde está localizada a nossa sede, a fim de melhor 

alocar as funcionárias. E, em breve, inauguraremos 

também o Espaço SBN, local onde o associado poderá 

se reunir.

Gostaria de agradecer todos os associados que 

entenderam esta nova gestão da SBN, compreendendo 

que nós poderíamos manter nossa excelência na 

produção científica e, ao mesmo tempo, se dedicar a 

defesa profissional que está no contato diário com a 

população. 

A mensagem que deixo é: que assim continuemos a 

lutar pela SBN, pela qualidade de ensino e valorização 

do profissional!

Por Dr. Ronald de Lucena Farias

Presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia (SBN) 
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A Comissão das Mulheres na 

Neurocirurgia da Sociedade Brasileira 

de Neurocirurgia (SBN) é uma 

conquista a ser muito celebrada!  Uma vez que 

a medida abriu a possibilidade de um fórum 

de comunicação para todos os membros da 

SBN, para incentivar uma maior participação 

das mulheres nas diversas instâncias da 

Sociedade. Parte do trabalho é agregar valor 

na diplomacia para resolução de conflitos, 

promover a colaboração entre as partes, ouvir, 

ensinar e aprender, criando uma plataforma 

para novas lideranças.

A criação da Comissão das Mulheres, 

coordenada por mim, Dra. Nelci Zanon 

Collange, e constituída pelas neurocirurgiãs 

Dra. Denise Marques de Assis, Dra. Tatiana 

Peres Villasboas Alves, Dra. Sâmia Yasin Wayhs, 

Dra. Diana Lara P. De Santana e pela Dra. 

Mariangela Barbi Gonçalves, foi oficializada 

pelo ofício SBN 159/2017, na data de 05 de 

junho de 2017, assinado pelo presidente eleito 

Primeira Comissão das Mulheres na Neurocirurgia - Biênio 2017/2018
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Mais alguns pontos importantes e vitórias a serem 

lembradas.

No Latin American Course in Pediatric Neurosurgery 

(LACPNS) - Curso Latino Americano de Neurocirurgia 

Pediátrica, ¼ dos 16 professores do evento eram 

neurocirurgiãs, e na audiência, entre os “trainees”, as 

mulheres chegaram a 40%.  No Congresso Brasileiro 

de Neurocirurgia da SBN tivemos, inclusive o Primeiro 

Encontro das Mulheres Neurocirurgiãs da Comissão 

das Mulheres e foi excelente! Contamos também com 

o privilégio de trazer uma convidada internacional 

ao evento científico, a presidente do Comitê das 

Mulheres na Neurocirurgia, da Federação Mundial 

das Sociedades de Neurocirurgia - WFNS, Dra. Souad 

Bakhit, da Argélia. 

Além de ser chefe de um serviço de Neurocirurgia que 

forma residentes no programa “100 neurocirurgiões 

para a África”, promovido pelo Prof. Madjid Samii, a 

Profa. Dra. Souad também é presidente da Sociedade 

de Neurocirurgia da Argélia e da Associação dos 

Neurocirurgiões do Mediterrâneo. Ela compartilhou 

conosco a sua própria experiência em um serviço 

Organização de eventos nacionais e internacionais 
em conjunto com outras Sociedades Médicas

da SBN, Dr. Ronald de Lucena Farias. 

Destacamos três grandes passos simultâneos à criação 

desta comissão: a Diretoria de Comunicação da SBN, 

com a Dra. Mariangela, consequentemente, a edição 

especial das mulheres na SBN, revista lançada no 

Congresso de Neurocirurgia da SBN, em Porto Alegre - 

CBAN 2018, e a maior participação de novas lideranças 

em outras comissões da entidade - provavelmente, essa 

foi a gestão com maior número de mulheres. 

Entre as 12 comissões existentes, seis delas tem a 

participação feminina e a liderança em uma delas: 

Acreditação de Eventos, cuja responsável é a Dra. 

Alessandra de Moura Lima. Já nos departamentos, a 

inclusão de mulheres ainda está aquém. Entre os 10, há 

apenas na Pediatria a Dra. Marcia Cristina da Silva, que 

está na secretaria.  Entre os 28 cargos de Diretoria, por 

sua vez, somente a Dra. Marise Audi ocupou a posição de 

tesoureira por várias gestões, com um trabalho brilhante 

e transparente. No Conselho Deliberativo, entre os 22 

membros, até o momento, nenhuma mulher ocupou 

um lugar ainda. Isso também vale para a galeria dos ex-

presidentes da SBN.

É importante lembrar que a SBN foi criada em 1957 e, nas 

suas primeiras seis décadas, as neurocirurgiãs titulares 

tinham uma representação de apenas 5 a 7% (2.289 

homens/165 mulheres). E, agora, mais recentemente, 

em apenas seis anos as residentes em Neurocirurgia, por 

exemplo,  já dobraram essa estatística, resultando em uma 

representatividade de 14,6% do total de residentes entre 

os serviços credenciados (444 homens/75 mulheres). 

Esses números corroboram uma tendência mundial, 

pois são similares aos dos Estados Unidos e Itália. Em 

alguns países como a Argélia, Arábia Saudita e Índia, as 

mulheres já representam 25% dos neurocirurgiões.



de neurocirurgia onde predominam 

mulheres neurocirurgiãs e falou, ainda, das 

neurocirurgiãs no mundo. Ela abriu, até 

mesmo, as portas para a possibilidade de 

intercâmbio. Foi um momento especial e 

muito enriquecedor! 

A participação em congressos internacionais 

como neurocirurgiãs convidadas também foi 

algo bastante importante, dentre eles cito 

a Associação Americana de Neurocirurgia 

(AANS), o Seminário de Café da Manhã 

das Mulheres em Neurocirurgia (WINS), 

a Federação Mundial das Sociedades de 

Neurocirurgia (WFNS) e o XVI Congresso 

em Istambul. Tivemos também a Sessão das 

Mulheres na Neurocirurgia, na época, liderada 

pela Profa. Dra. Najla El Abdadi Bendahane, 

neurocirurgiã do Marrocos, como presidente 

do comitê, e eu com vice-presidente. Além 

disso, tive a honra de ser eleita presidente 

do Comitê Mundial de Neurocirurgia 

Pediátrica da WFNS - pela primeira vez um 

neurocirurgião latino-americano é eleito 

para esse posto; pela primeira vez também 

uma mulher ocupa a presidência do comitê.

Por fim, concluo falando em nome de nós, 

neurocirurgiãs, que somos muito gratas a 

essa gestão do Dr. Ronald, no biênio 2017-

2018, pois foi, realmente, um divisor de 

águas. Conquistas já estão, inclusive, em fase 

de consolidação para próxima gestão, 2019-

2020. 

No entanto, temos muitos desafios a serem 

superados ainda, e várias metas a serem 

alcançadas também. O que dificulta, muitas 

vezes, é conciliar a dupla jornada de trabalho; 

em alguns casos, postergar a maternidade, 

em outros, compartilhar o tempo entre 

assistência, pesquisa e ensino, por exemplo, 

e muito mais. 

No nosso país, infelizmente, os obstáculos 

são um pouco maiores, principalmente em 

grandes cidades, onde gastamos muito 

tempo entre um local de trabalho e outro. 

E parte desse tempo poderia ser usada, na 

verdade, em estudos, pesquisas e publicações. 

Mas continuemos lutando sempre, com 

colaboração de nossos parceiros de jornada, 

seja na família ou no trabalho.

Com muito trabalho, perseverança, foco 

no resultado, companheirismo e bastante 

determinação cumpriremos nossa missão.

Dra. Nelci Zanon Collange

Coordenadora da Comissão das Mulheres da SBN
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Primeiramente, quero aproveitar a oportunidade e 

agradecer a confiança depositada em mim, pelos 

últimos quatro presidentes da SBN para estar à 

frente da tesouraria. Nestes oito anos, tive o privilégio 

de transformar a tesouraria em um departamento 

financeiro bem estruturado, ágil, organizado e que 

prima pela transparência, juntamente com a Shirley 

Campos - nossa responsável. 

Contamos, hoje, com um sistema de gestão financeira 

que integra bancos de dados e imprime acurácia às 

informações. A contabilidade externa está bastante 

afinada com nosso departamento e a auditoria 

independente tem sugerido nosso modelo de gestão 

a outras entidades médicas para as quais presta 

serviços.

Neste ano, sob orientação do presidente Dr. Ronald 

Farias, a inadimplência teve redução significativa e 

atualmente gira em torno de 16,37%, com 12 acordos 

em 2017, cerca de R$ 103 mil, e com a realização de 97 

acordos em 2018, totalizando quase R$ 390 mil. Houve 

também uma reintegração simultânea de muitos 

associados que passaram a usufruir dos benefícios 

disponibilizados pela nossa Sociedade.

A economia com prestadores de serviços também foi 

significativa desde o início da gestão. O Congresso 

de Atualização, por sua vez, presidido por Arthur 

Cukiert e realizado no auge da crise financeira 

atravessada pelo país, contou com uma programação 

científica impecável e com a participação de inúmeros 

patrocinadores, o que propiciou a realização de um dos 

maiores e mais rentáveis Congressos de Atualização 

da SBN, além de possibilitar a reforma da nossa sede. 

Com o lucro desse congresso, de pouco mais de R$ 

870 mil, foi comprado um novo conjunto, no mesmo 

prédio da sede, que terá ambiente privado para cada 

secretaria.

Entregaremos ao próximo presidente recursos 

superavitários. Temos hoje, disponíveis em caixa, 

R$ 1.582.918,96 e no Fundo de Investimentos, R$ 

9.367.951,89. As demonstrações contábeis estão 

disponíveis para consulta no portal da SBN, na Área 

do Associado e em nossa sede, denotando total 

transparência da movimentação financeira.

Reitero que foi uma honra servir e colaborar para o 

engrandecimento e melhoria da nossa Sociedade e 

me coloco à disposição sempre.

Por Dra. Marise Audi

SBN HOJE |
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SBN e FLANC: uma parceria que tem “tudo a ver”!

Tenho uma relação afetiva com a SBN. Quem 
acompanha minha trajetória sabe que desde sempre 
fui um defensor ferrenho da união dos neurocirurgiões 

em prol de melhores condições de trabalho. A frase é antiga, 
mas continua valendo: a união faz a força. A SBN nos uniu 
e nos proporciona cada vez mais força, trabalhando pelo 
nosso desenvolvimento e crescimento da relevância de 
nossos serviços e de nossos profissionais numa sociedade 
cada vez mais competitiva. E ninguém no Brasil conquistou 
tantas coisas para a classe dos neurocirurgiões como a 
SBN. Honestamente, não sei como estaríamos sem esta 
instituição que tão bem nos representa e que reúne entre 
seus sócios os melhores e mais importantes profissionais do 
mercado brasileiro.
A trajetória da SBN é admirável e vitoriosa, fazendo com que 
ao longo dos anos a Neurocirurgia brasileira seja cada vez 
mais respeitada internacionalmente. Se hoje somos uma das 
referências mundiais em nossa prática, esteja certo de que 
devemos muito à Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Já 
tive a honra de ser presidente da entidade e tenho certeza de 
que se cheguei à presidência da Federação Latinoamericana 
de Sociedades de Neurocirurgia (FLANC), muito se deve às 
credenciais adquiridas como dirigente desta importante 
Sociedade. 
E hoje, como presidente da FLANC, tenho uma visão ainda 
mais positiva do que a SBN representa em termos mundiais. 
Acompanhando mais de perto o que acontece em todas as 
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Por Dr. Jose Marcus Rotta
Presidente da FLANC | Diretor de relação Internacional da SBN

Presidente do Conselho Editorial da BrazilianNeurosurgery

Diretor do Serviço de Neurocirurgia do HSPE - SP

Sociedades ao redor do planeta, fica mais evidente o peso 
e a competência da SBN em suas atividades. Posso afirmar 
que a parceria institucional entre a FLANC e a SBN não 
poderia ser mais prolífica e bem-sucedida. A SBN é hoje a 
principal Sociedade federada à FLANC. Ninguém tem mais 
sócios. Ninguém produz mais material científico. A SBN 
certamente ocupa um lugar destacado entre os países de 
língua latina, sendo uma das forças de nossa Federação e 
um de seus pilares, exemplo a ser seguido. 
Outra crença inabalável que carrego desde os primeiros 
anos de Medicina é a necessidade do compartilhamento 
de conhecimento. Não aceito e nem admito que um 
profissional de alto nível resolva guardar para si tudo aquilo 
que sabe, num gesto egoísta, privando toda uma classe de 
informações que podem ser fundamentais para a prática 
de sua atividade. E vou mais além: acredito que os mais 
experientes e preparados neurocirurgiões tem obrigação 
de compartilhar todo o seu conhecimento. Isso é uma 
obrigação. Não é um favor e nem bondade. É consciência 
de classe. 
Diante deste cenário, é com orgulho que observo que a partir 
de 2016, os laços entre a SBN e a FLANC se estreitaram de 
forma intensa, principalmente no quesito compartilhamento 
de conhecimento. Quando pensamos em parceria científica, 
a nossa caminhada tem sido realmente prolífica. Hoje, 
produzimos em conjunto webinares de imenso sucesso 
e repercussão, colaborando de forma decisiva para o 
constante aprendizado, desenvolvimento e atualização de 
todos os nossos colegas. Os maiores e mais importantes 
neurocirurgiões compartilham seu vasto conhecimento 
com todos nós. E como o material fica disponível em nosso 
site, estamos criando um imenso e substancioso material de 
consulta e aprimoramento. A ideia das webinares é tão bem 
sucedida que até a World Federation iniciou um programa 
baseado na nossa iniciativa. Quando eu disse acima que a 
Neurocirurgia brasileira virou referência mundial, eu não 
estava brincando. 
A SBN tem mantido ao longo dos anos um perfil agressivo e 
proativo na defesa e no desenvolvimento da Neurocirurgia 
brasileira. Mas isso tem muito a ver com a participação de 
cada vez mais profissionais interessados em fazer crescer 
a nossa especialidade. E acredito que esta colaboração 
ainda pode ser mais efetiva. Mais médicos poderiam estar 



A Sociedade Brasileira de Neurocirurgia (SBN) foi 
convidada, em 2017 e também, agora, em 2018, 

a participar ativamente das atividades científicas da 
Sociedade Americana de Neurocirurgia (CNS) e da Comissão 
de Coluna AANS/CNS. A participação da SBN na comissão 
científica do Annual Meeting of the Section on Disorders 
of the Spine and Peripheral Nerves foi decisiva para que a 
Sociedade fosse a entidade parceira do Spine Section 2018, 
em Orlando - EUA.
No evento, os participantes contaram com um curso 
em conjunto das Sociedades SBN e CNS/AANS sobre 
“Trauma da Coluna Vertebral” e a participação também 
de membros da SBN em palestras na Plenária e de Temas 
Livres. A entidade foi convidada, ainda, para ser parceira do 
Congresso da CNS, que ocorrerá na cidade de Huston - EUA, 
em outubro deste ano. 
Desde o convite foram iniciadas várias atividades científicas 
em parceria entre SBN/CNS, em que se destacaram três 
atividades de Webinar: Failled Back Syndrom, Stroke, CNS 

Trauma e Neuro-Oncology and Image-Guided Surgery Course. 
Além destas atividades online, houve também o início de 
projetos de pesquisa com colaboração internacional. 
Os presidentes do CNS e do Spine Section estiveram no Brasil 
como convidados internacionais do Congresso de Educação 
Continuada, em 2017, e do Congresso de Cirurgia Espinhal, 
em 2018, com a participação ativa dos membros da SBN, 
Ronald Farias, Asdrubal Falavigna, Jerônimo Milano, Andrei 
Joaquim Fernandes, George Mendes, Michel Peres, Eberval 
Gadelha, Gustavo Patriota, Marcos Maldaum, Daniel Gripp, 
Ricardo Botelho, Alécio Barcelos, Ricardo Fontes, Fernando 
Dantas, Osmar Moraes e Bruno Saciloto.

Colaboração:

Prof. Dr. Asdrubal Falavigna
Director of Health Science Center

Coordinator of Postgraduate Program in Health Science

Department of Neurosurgery

Caxias do Sul University, Caxias do Sul - Brazil
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travando esta luta ao nosso lado e mais médicos com 
mais ideias, mais iniciativas e mais dedicação à classe. 
Somos fortes, mas podemos ser mais. Somos relevantes. 
Mas podemos ser mais. E a SBN é o catalizador de todo 
este movimento. É a mola propulsora dos avanços da 
Neurocirurgia brasileira. A SBN é o ponto de equilíbrio de 
nossa classe; nossa representante e nossa sustentação. 
Nossa parceira em nossa luta. Ponta de lança de nossos 
objetivos.

Dá-me um orgulho imenso participar desta Sociedade desde 
1986, seja como diretor, seja como presidente, não importa. 
E já vou avisando: a SBN ainda vai ter de me “aturar” por 
muito tempo. E, “falando sério”, a Sociedade sabe que pode 
contar comigo para o que for. Meu respeito e admiração 
pela instituição são imensos e incondicionais. Enquanto 
eu tiver forças, estarei colaborando com aquilo que for de 
meu alcance. Torço demais pela entidade. Sou SBN desde 
criancinha. Viva a Neurocirurgia brasileira. Viva a SBN!

Parcerias internacionais da Sociedade Americana de Neurocirurgia (CNS) 
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Há cerca de três ou quatro anos recebi o 

convite do então futuro presidente da 

Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, Dr. 

Ronald Farias, para idealizar e organizar um projeto 

de conferências  on-line da Sociedade Brasileira de 

Neurocirurgia (SBN).  A ideia inicial consistiria em 

ter um evento, uma vez ao mês, e o conferencista  

convidado viria a São Paulo em determinado local, 

onde seria montada uma estrutura de estúdio 

para transmitir ao vivo, portanto “on-line”, a sua 

conferência de atualização sobre algum tópico em 

Neurocirurgia. Reuniões foram feitas, opções mais 

viáveis de logística foram estudadas e, finalmente, 

optamos pela utilização da plataforma Adobe para 

Webinars. 

Assim, no início de 2017, nascia o programa 

NeuroWebinar - Educação sem Fronteiras - da 

Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. A 1º 

NeuroWebinar ocorreu no dia 22 de março de 2017 

e o conferencista convidado foi o Dr. Francinaldo 

Gomes, que apresentou o tema “Finanças para 

Médicos”. Era um mundo novo, esse da informação 

à distância (em “real time” e “on-line”). A Sociedade 

Brasileira de Neurocirurgia estava, a partir daí, 

conectada “on-line”  e “real time”. 

Todos sabemos que existem diversos modelos de 

ensino, múltiplas formas de transmitir a informação, 

mas essa forma era nova e percebíamos que 

era uma forma de unir pessoas, neurocirurgiãs 

e neurocirurgiões do Brasil inteiro, em um dia 

qualquer da semana, em sua casa, no consultório 

ou na Universidade, e o colega de São Paulo podia 

discutir um assunto relevante em Neurocirurgia com 

o seu colega do Ceará. Literalmente do Oiapoque ao 

Chuí. 

Colegas do nosso Brasil inteiro começaram 

a participar e foi interessante ver a sua ativa 

participação, via “chat” de especialistas de todo 

o país, e até de alguns colegas pelo mundo. 

Programada a transmissão para acontecer uma 

SBN HOJE |NeuroWebinar
Informação à distância em “real time” e “on-line”    



vez por mês, o Dr. Ronald me convenceu a realizar 

NeuroWebinars toda semana, toda quarta-feira, 

à noite. Assim, com frequência semanal, diversas 

áreas do conhecimento em nossa especialidade 

foram cobertas. 

Às vezes, pensei que estava fazendo um curso de 

revisão geral em Neurocirurgia, o que é muito bom, 

pois cada um de nós tem se tornado, cada vez 

mais, mega-especialista em uma sub-especialidade 

da Neurocirurgia e nós acabamos, por mais que 

tenhamos excelentes noções gerais, desatualizados 

em outras sub-especialidades. O tempo passou, 

e passamos a chamar mais e mais colegas para 

participarem das discussões. 

Mas, o que mais me chamou a atenção, nestes dois 

anos de experiência à frente deste programa de 

educação sem fronteiras, foi ver a alegria sistemática 

dos colegas, mesmo os mais experientes - e mesmo 

aqueles bem acostumados aos aplausos nos grandes 

centros de convenção - falarem, ao final de seu 

NeuroWebinar, que estavam muito felizes em ter tido 

a experiência de participar. Lembro-me claramente 

da alegria do Dr. Evandro de Oliveira ao final de seu 

NeuroWebinar, dizendo que estava muito contente 

com o modelo do programa. Lembro-me do norte-

americano Dr. Alexander Vaccaro, outra estrela de 

renome mundial, dizer, sorrindo, que tinha gostado 

muito do NeuroWebinar brasileiro. 

Apesar de seu caráter sério de ensino, em que os 

conferencistas sempre se esmeraram em prover as 

informações mais atualizadas do conhecimento, a 

modalidade on-line (“real time”) do NeuroWebinar, 

em dia de semana, permitiu nestes dois anos um 

contato quase familiar entre os neurocirurgiões 

e  neurocirurgiãs do Brasil inteiro.  E isto é muito 

bom. A união é muito boa. É saudável e “faz a força”. 

Vejo que seremos inteligentes se nos unirmos e se 

procurarmos falar a mesma língua; se procurarmos 

lutar juntos pelos mesmos interesses, que é a 

Neurocirurgia e nossos pacientes neurocirúrgicos. 

Cada um de nós sabe o quanto lutou, o quanto 

deixou de lado para estar onde está. Assim, é muito 

melhor ver o seu colega como um amigo ou amiga, 

e não como seu rival. No fim de tudo, somos sim uma 

grande família e, para mim, particularmente, ver, 

ouvir e sentir a sincera alegria de cada um dos que 

participaram de alguma forma deste projeto, nestes 

dois anos, foi tremendamente recompensador e me  

fez muito bem. 

Assim, agradeço a todos que participaram, de 

algum modo, como conferencistas, moderadores, 

atuantes nas discussões, fazendo perguntas, e ao 

time do NeuroWebinar, a saber Dr. Ronald Farias, Dr. 

Alexandre Novicki Francisco, Dra. Mariângela Barbi 

Gonçalves, a equipe da T.I, Eduardo Lima e Cléber, 

e a incansável Érida Matias, da SBN - obrigado 

a todos. Vocês colaboraram para fazer minhas 

quartas-feiras à noite muito ricas, mostrando que 

todos neurocirurgiões e neurocirurgiâs podem, e 

devem, sim, caminhar juntos, para o mesmo fim: 

que é a nossa  Neurocirurgia e os nossos pacientes 

neurocirúrgicos. 

Para concluir, lembro da citação do meu grande 

ídolo da Neurocirurgia, meu pai, Luiz Fernando 

Pinheiro Franco, que sempre falou, e ainda fala,  há 

tantos e tantos anos: NATURA NON FACIT SALTUS, 

do latim:  “A Natureza (a Vida) não se faz de saltos”. 

Neurocirurgiões e Neurocirurgiãs, vamos continuar 

progredindo, melhorando sempre,  no sentido da 

UNIÃO de todos os neurocirurgiões e neurocirurgiãs 

deste nosso país. 

Por Dr. João Luiz Pinheiro Franco

Neurocirurgião – Diretor do Projeto NeuroWebinar da SBN

Editor da seção Spine do jornal World Neurosurgery (2014-)

Membro do Corpo Editorial do jornal SPINE  -PhilaPa 1976 (2008-)

Membro do Corpo Editorial do European Spine Journal (2008-)

Membro do Corpo Editorial do Clinical Spine Surgery (2016-)
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No biênio 2017/2018, a Comissão de 

Credenciamento deu continuidade ao excelente 

trabalho desenvolvido pelos médicos Dr. Roberto 

Colichio Gabarra e Dr. Benedicto Oscar Colli.

Durante esse período foi possível um aprendizado 

intenso a respeito da Comissão de Credenciamento 

e também da relação entre os Serviços de Residência 

em Neurocirurgia e o Ministério da Educação.

A Residência Médica é uma forma de pós-

graduação normatizada pelo Ministério da 

Educação e administrada pela Comissão Nacional 

de Residência Médica. O relacionamento da 

Comissão de Credenciamento com essa instituição 

era de fundamental importância e essa ponte foi 

desenvolvida junto à Dra. Rosana Leite de Mello, 

Secretária Executiva da Comissão Nacional de 

Residência Médica.

Foi possível participar até mesmo das Plenárias da 

Comissão Nacional de Residência Médica e tomar 

contato com toda a legislação específica, o que 

permitiu melhor compreensão de todas as nuances 

relacionadas ao funcionamento dos serviços de 

formação em Neurocirurgia.

Ao longo desse período houve acompanhamento 

também da apresentação das competências para 

a formação de residentes de diversas Sociedades 

de Especialidade Médica e o desenvolvimento de 

novos instrumentos de avaliação institucional e de 

programas de residência médica, que deverão ser 

implantados após a publicação destes documentos.

Essas informações ajudaram na avaliação de 

diversos serviços de residência e algumas com 

não conformidades, sendo possível credenciar, 

recredenciar, ou colocar em supervisão na categoria 

de exigência ou diligência. Essa expertise poderá 

auxiliar na continuidade de novas avaliações, bem 

como ser replicada para que haja uma padronização 

de conduta.

Para os médicos, Dr. Marco Antônio Herculano e Dr. 

Marcelo Batista Chioato, “esse tem sido um trabalho 

desafiador e gratificante, um grande aprendizado 

sobre credenciamento, ensino e título de especialista.”

Colaboração:

Dr. Marco Antônio Herculano 

e Dr. Marcelo Batista Chioato

Parceria MEC + SBN

Comissão de Credenciamento
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Um trabalho incansável de décadas

Comissão de Ensino da SBN

A Comissão de Ensino da Sociedade Brasileira de 

Neurocirurgia (SBN) completou seu mandato de 

dois anos este ano. Neste período, procuramos 

seguir e aperfeiçoar o trabalho incansável de décadas do 

professor Paulo Mello. Coube-nos a tarefa de preparar as 

provas anuais dos residentes, por exemplo, bem como as 

provas de recuperação, que transcorreram normalmente, 

com aproveitamento médio adequado e com nível mínimo 

de recursos sobre questões mal-formuladas, graças ao 

enorme esforço em revisões obsessivas das perguntas na 

montagem das provas, quanto à formulação, formatação 

e nível de exigência. 

Previamente à aplicação, tivemos o cuidado de fazer uma 

revisão criteriosa das avaliações para diminuir a incidência 

de erros, o que foi possível com o trabalho e o apoio de 

todos os membros da Comissão. 

As provas aplicadas, a cada ano de residência, tiveram as 

questões devidamente balanceadas em temas e nível de 

dificuldade, de acordo com a formulação de exigências 

de formação do Livro do Residente, de tal maneira que 

sua aplicação se ativesse ao conteúdo programático. 

Por solicitação da presidência da SBN, nos debruçamos, 

ainda, na colossal tarefa de atualização do Banco de 

Questões, tentando ajustar e revisar cerca de 6.000 

questões, das quais parte foi realizada. Esse é um material 

rico com o qual as próximas comissões certamente 

poderão trabalhar para formular as provas com menor 

dificuldade. 

Agradecemos, aqui, o apoio permanente e incondicional 

do presidente da SBN, Dr. Ronald Farias, bem como do 

secretário geral, Dr. Italo Suriano, que, incansavelmente, 

não negaram esforços para facilitar o nosso trabalho e 

favorecer a execução de todas as nossas atividades e 

obrigações, que esperamos ter cumprido adequadamente.

Queremos também reforçar nosso agradecimento a todo 

o grupo administrativo que nos deu suporte durante 

nossas “muitas” reuniões na sede da SBN , em especial 

ao apoio da Sabrina Monteiro, sem o qual nada teria sido 

realizado. 

Por último, uma enorme gratidão ao trabalho de cada 

um dos membros da Comissão, cada um à sua maneira. 

Sem essa ajuda nós estaríamos longe de executar nossos 

compromissos inicialmente estabelecidos. 

Por Apio Antunes

Coordenador da Comissão de Ensino
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Comissão de título de especialista

A Comissão de Título de Especialista é uma das 

comissões mais ativas da SBN. Coordenada 

pelo Professor Paulo Henrique Pires de Aguiar, 

da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC), 

e pelo Professor Samuel Tau Zymberg, da Universidade 

Federal de São Paulo (UNIFESP), ela vem trabalhando 

pela instituição há muitos anos para que a Sociedade 

possa ter um padrão de avaliação justo e completo, a 

fim de conferir aos jovens neurocirurgiões aprovados 

o almejado título da especialidade, homologado pela 

Associação Médica Brasileira (AMB).

A comissão trabalha em parceria com a Comissão de 

Credenciamento de Residências, coordenado pelo 

Professor Marcelo Batista Chioato dos Santos, da 

Universidade Federal de Uberlândia - MG, e com a 

Comissão de Ensino, coordenada pelo Professor Ápio 

Claudio Martins Antunes, da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul - todas sob a supervisão da Comissão de 

Formação Profissional, coordenada pelo Professor Sergio 

Cavalheiro, também da UNIFESP. 

Desde 2010, a Comissão de Aperfeiçoamento Profissional 

teve o nome alterado para Comissão de Título de 

Especialista, pois o foco principal passou a ser a elaboração 

de uma prova completa, com qualidade, referência e 

baseada em literatura atualizada, moderna, que tivesse 

uma distribuição por área de subespecialização da 

Neurocirurgia, constituída de uma primeira fase de 

100 testes de múltipla escolha e uma segunda fase de 

prova prática, que abrangesse atualidades da profissão 

e pudesse mensurar as habilidades adquiridas durante o 

período de residência ou de formação profissional.

Recentemente, a primeira fase deixou de ser eliminatória 

e as duas fases posteriores, junto com a avaliação do 

curriculum, constituem a nota final, que para aprovação 

deve ser mais de 70% em 100%. A comissão vem 

crescendo em importância institucional, uma vez que, 

em conjunto com suas comissões “irmãs” supracitadas, 

visa melhorar a qualidade da Neurocirurgia no Brasil, 

bem como busca cada vez mais auxiliar na formação de 

seus membros. Hoje, além da prova anual, há o curso 

preparatório, que teve um grande índice de aceitação 

e aprovação.  Para o Dr. Paulo Aguiar, “o futuro está em 

nossas mãos e precisamos valorizar nosso título cada vez 

mais.”

A SBN, inclusive, em parceria com a empresa Macom, uma 

das maiores fabricantes de instrumentais neurocirúrgicos 

do país, premiou este ano os neurocirurgiões que 

obtiverem as melhores notas na Prova de Título de 

Especialista. O Sr. Reinaldo Rodrigues, presidente 

da Macom, e o diretor comercial, Sr. Wendel Ramos, 

anunciaram que pretendem manter essa parceria para 

que os melhores colocados na prova anual de título da 

SBN tenham seus esforços reconhecidos.

Colaboração: 

Dr. Paulo Henrique Pires de Aguiar
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Conheça a Comissão de Ética da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia

A Comissão de Ética da Sociedade Brasileira 

de Neurocirurgia (SBN)  não tem só a função 

de fiscalizar o exercício  profissional  do 

neurocirurgião mas, também,  a de estimular a reflexão 

de questões éticas que  envolvem a Sociedade, assim 

como zelar pela fiel observância dos deveres e direitos 

dos associados. 

As funções exercidas por esta comissão têm 

características educativas, sindicantes e fiscalizadoras 

do exercício ético da prática médica, sempre na área de 

abrangência da SBN. Para tanto é preciso supervisionar 

e orientar a prática da atividade neurocirúrgica, sempre 

observando seus preceitos éticos e legais.

Sua atuação não se resume somente a instruir e apurar 

denúncias de infrações e atos ilícitos praticados por 

membros da entidade, mas também prestar assistência 

a eles, quando julgar cabível, nos processos éticos  

que  porventura estejam respondendo. Também cabe 

à Comissão de Ética adotar medidas para prevenir e 

combater a má prática médica.

A comissão é uma instância autônoma da SBN, não 

sendo subordinada a nenhuma outra, e se reporta 

somente ao Conselho Deliberativo para que este, caso 

necessário, aplique as penalidades  previstas no Estatuto 

da Sociedade, conforme a sugestão da entidade. 

A comissão também dispõe de apoio jurídico 

especializado para ajudar e orientar nossos associados 

sempre que estes precisarem, lembrando sempre que 

tudo no tocante à Comissão de Ética transcorre no mais 

absoluto sigilo. 

Por Dr. Fabio Sparapani
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