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Roberto C. Gabarra, neurocirurgião conta como começou sua paixão por carros

Colecionar carros 
é paixão antiga de

- SBN oferece aos associados ferramentas 
e plataformas inovadoras

Workplace, Office 365 Education e 

Canal de Vídeos exclusivo

- Fique por dentro!
Conheça as Comissões e 

Departamentos da SBN

- Mulheres 
Neurocirurgiãs

SBN organiza edição especial de sua revista – 

neurocirurgiãs do Brasil e do mundo

- Histórias de vida
Neurocirurgiã fala sobre aprendizado, desafios 

e realizações da especialidade

NEUROCIRURGIÃO

Fo
to

: L
u

iz
 G

u
ed

es



• Tratamento do processo degenerativo da coluna cervical, torácica,
 lombar e sacroilíaca;
• Diagnóstico para bloqueio facetário;
• Tratamento da dor por origem oncológica e de bloqueios de nervos 
 periféricos por utrassom e �uoroscopia;
• Produto de uso único.
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Caro colega,

O tempo passa acelerado! Já estamos no inverno, vivendo a Copa da 

FIFA, futebol, caixinha de surpresas. Emocionante! Cheio de alegrias 

e comemorações na vitória e de frustrações e tristezas na derrota. 

Seremos bem-sucedidos? O que importa é estar competindo. Muito nos 

preocupam as eleições majoritárias em nosso país, atualmente manchado 

pela crise ética, moral e política, e que precisa se recuperar em sua ordem para 

o progresso. Esperança renovada de melhores dias. Brasil de clima tropical 

e predomínio do calor. Calor nas disputas e discussões acirradas. Ah!  Sim, o 

inverno brasileiro! No Sudeste, chove um pouco, inesperadamente, esquenta 

durante o dia, esfria ao anoitecer. Buscamos o agasalho, o cachecol, a sopa 

quente, as bebidas calóricas em ambientes aquecidos e o bom vinho com os 

amigos. Não sofremos com as temperaturas geladas do Sul, mas, nesta época, 

nos sentimos um pouco gaúchos, farroupilhas, pampeiros! Lembramos de Porto 

Alegre. Lá nos encontraremos em setembro, quase primavera. São mais de mil 

associados já inscritos no CBN 2018 e certamente você é um deles. Será o grande 

congresso da especialidade na América Latina, preparado com todo esmero e 

dedicação pelo Dr. Marcelo Paglioli Ferreira e seu time de organizadores. Nele 

teremos as eleições da Sociedade. Desta vez em tempo prolongado por 24 

horas. Os candidatos à Presidência da SBN, às vagas no Conselho Deliberativo, 

no Conselho Fiscal e nas 12 Comissões Permanentes Estatutárias deverão 

se inscrever antecipadamente. Há interesse? Oriente-se lendo as próximas 

páginas e os regimentos disponíveis no portal SBN. Depois desvende o segredo 

paternal do colega neuroantigomobilista e sua coleção de 18 veículos. Cuide 

melhor de suas finanças lendo as dicas do Francinaldo. Ele está praticando 

o moderno tratamento cirúrgico da epilepsia no Pará. Finalmente, curta a 

descrição da história de vida e da carreira de uma bem-sucedida neurocirurgiã 

formada na Bahia e militando em São Paulo. Encerro parabenizando o Prof. 

Guilherme C. Ribas pela publicação de seu livro internacional “Applied Cranial-

Cerebral Anatomy”.

Boa leitura a todos!

www.timecomunicacao.com.br

Modesto Cerioni Jr
Editor da Revista SBN Hoje
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Carteira de renda fixa pode garantir segurança e liquidez

Existem muitos produtos de renda fixa no mercado, 

no entanto, ao mesmo tempo em que esta 

variedade gera oportunidades para os médicos, 

ela também acarreta dúvidas na hora de escolher 

qual produto traz melhor retorno. Desse modo, fica 

a pergunta: qual proporção do patrimônio deve ser 

alocada nestes produtos e quais produtos são os mais 

indicados?

Produtos de renda fixa são títulos que pagam, em 

períodos definidos, certa remuneração, que pode ser 

determinada no momento da aplicação (pré-fixados) 

ou no momento do resgate (pós-fixados). Funcionam 

como um empréstimo ao emissor do título, que pode 

ser uma instituição financeira (usualmente banco), uma 

empresa privada (debêntures) ou o Governo Federal 

(Títulos Públicos). Os títulos pós-fixados utilizam a taxa 

SELIC (taxa básica de juros do país), o IGPM (índice de 

inflação da FGV) ou o IPCA (índice de inflação do IBGE) 

como indexadores - índices de reajuste de preços. 

Com exceção dos Títulos Públicos e das Debêntures, 

os demais produtos tem garantia do Fundo Garantidor 

de Crédito (FGC) no limite de R$ 250 mil, por CPF e 

por instituição financeira. A custódia é feita pela CETIP 

(www.cetip.com.br), vinculada ao CPF/CNPJ do cliente. 

A tabela de Imposto de Renda sobre o rendimento 

é regressiva conforme o tempo de permanência do 

investimento, sendo de 15% (acima de 720 dias), 17,5% 

(de 361-720 dias), 20% (de 181-360 dias) e de 22,5% (até 

180 dias). Para resgates com menos de 30 dias, incide 

também o IOF regressivo.

A proporção do patrimônio a ser investida em renda 

fixa segue a regra dos 100 (100 - idade = proporção a 

ser investida em renda variável). Esta regra diz que 

o percentual equivalente à sua idade atual deve ser 

investido em renda fixa. Por exemplo, se você tem 40 

anos, deve investir 40% da sua carteira em renda fixa 

e 60% em renda variável. Note que, com o avançar da 

idade o montante em renda fixa aumenta em detrimento 

da renda variável. Para isso, o ajuste da proporção a ser 

investida nesse tipo de renda deve ser feito anualmente, 

preferencialmente no seu mês de aniversário, sempre 

buscando manter a proporção correta. Esta proporção 

garantirá o máximo de eficiência para a carteira.

O principal objetivo em possuir uma carteira de 

produtos de renda fixa é obter liquidez e segurança. A 

rentabilidade dos ativos de renda fixa é baixa. Por isso, a 

carteira deve gerar proteção contra os efeitos deletérios 

da inflação. De posse destas informações básicas, confira 

os principais produtos de renda fixa.

Certificado de Depósito Bancário – CDB
O CDB é utilizado pelas instituições financeiras 

para captar recursos e financiar suas atividades. A 

rentabilidade é atrelada ao CDI (Certifidado de Depósito 

Interfinanceiro) ou ao IPCA acrescido de uma taxa fixa. 

O percentual do CDI, que é pago ao investidor, costuma 

ser inversamente proporcional ao porte da instituição 

financeira (instituições maiores pagam menos do CDI, 

enquanto instituições menores pagam mais do CDI). No 

entanto, instituições menores oferecem maior risco do 

que as maiores. Neste caso, deve-se respeitar o limite 

da garantia do FGC. Mas, no geral, o risco do CDB é 

baixo. Deve-se dar preferência aos CDBs pós-fixados 

por gerarem proteção contra a inflação. Também deve-

se manter os CDBs na carteira por mais de dois anos por 

conta da menor alíquota do IR (Imposto de Renda). O 

percentual mínimo do CDI que se deve obter ao adquirir 

um CDB é de 100%. CDBs que remuneram menos que 

100% do CDI não possuem vantagem em relação aos 

Títulos Públicos.

Letras de Crédito
As Letras de Crédito, por sua vez, são instrumentos de 

captação de recursos por instituições financeiras para 

financiar o setor imobiliário (Letras de Crédito Imobiliário 

– LCI, lastreadas em hipotecas) ou o setor agrário (Letras 

de Crédito do Agronegócio – LCA, lastreadas nas 

atividades do agronegócio). Têm rentabilidade atrelada 

ao CDI e costumam ser inferiores a 100% por conta 

da isenção do IR. Em termos de comparação, um CDB 
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que remunera 100% do CDI e mantido na carteira por 

mais de dois anos equivale a uma Letra de Crédito que 

remunera 85% do CDI. O prazo de carência e a aplicação 

inicial costumam ser mais altos que o CDB. 

Títulos Públicos
Já os Títulos Públicos são ferramentas de captação do 

Tesouro Nacional para financiar os gastos do governo. 

Podem ser adquiridos diretamente pelo site www.
tesouro.fazenda.gov.br, através do programa Tesouro 

Direto. O valor mínimo é de R$ 30,00. Possuem liquidez 

diária e podem ser pré ou pós-fixados. A garantia é do 

Tesouro Nacional, e não do FGC (Fundo Garantidor de 

Créditos). Não há taxa de administração, mas há taxa 

da Bovespa (0,3% sobre o valor investido anualmente). 

Algumas corretoras ainda cobram a taxa do custodiante 

(instituição através da qual será feita a compra). Incide IR 

e IOF (se houver resgate antes de 30 dias). As melhores 

para investimento de longo prazo são as NTN-B (Tesouro 

IPCA), pois garantem rendimento acima da inflação 

(IPCA). Indicadas como diversificação de investimento 

em renda fixa.

Debêntures
Debênture são títulos emitidos por empresas 

de capital aberto para financiar suas atividades. 

Permitem variabilidade de setores (elétrico, consumo, 

telecomunicações, infraestrutura). Podem ser pré ou 

pós-fixadas. As debêntures de infraestrutura são isentas 

de IR e IOF para pessoa física. Debêntures de grandes 

empresas (blue chips) costumam remunerar menos 

que as debêntures de pequenas empresas (small caps), 

portanto com possibilidade de retorno melhor que os 

demais produtos de renda fixa. 

Conclusão
Portanto, para conquistar o sucesso nos investimentos, 

a dica é destinar uma parte dos seus recursos aos ativos 

de renda fixa. Monte sua carteira de renda fixa com os 

produtos mostrados acima, em proporções equivalentes 

(NTN-B + LCI ou LCA + Debêntures de small caps). 

Com este arranjo e planejamento, você pode garantir 

segurança, liquidez e rentabilidade acima da inflação. 

Colaboração:

Dr. Francinaldo Lobato Gomes
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Nos termos das atribuições do Conselho Deliberativo 
previstas no Estatuto Social, foi formada a Comissão 
Eleitoral para as eleições majoritárias da Sociedade 

Brasileira de Neurocirurgia – SBN (gestão 2020/2021), dos 
cargos vagos nas Comissões Estatutárias, no Conselho Fiscal 
e no Conselho Deliberativo.
A Comissão Eleitoral formada pelos conselheiros e ex-
presidentes Dr. Modesto Cerioni Junior (coordenador), Dr. 
Marcos Masini e Dr. José Carlos Saleme será responsável 
pela condução do processo eleitoral e periodicamente 
lançará instruções referentes às eleições.
Em atendimento ao Regimento do Processo Eleitoral, Art.12, 
a empresa “SCYTL” especializada em processos eleitorais 
por meio eletrônico, com respeitabilidade mundial se 
encarregará em garantir o escrutínio e a apuração dos 
votos. Outra empresa de auditoria, igualmente gabaritada, 
fiscalizará a lisura de todo processo eleitoral. 
Neste ano, as eleições ocorrerão por voto “online” através 
de site na Web permitindo o voto dos associados nas 
dependências do CBN ou em qualquer lugar do mundo, 
onde estiverem, no período eleitoral de 24 horas (Art.12RPE). 
Os eleitos deverão ser referendados pelos Membros Titulares 
presentes à AGO  (Art.38 Est.). 
Por que? Porque em eleições anteriores a frequência 
de associado na AGO era muito baixa e os cargos eram 
preenchidos por membros eleitos por um pequeno número 
de votantes, representando 10 a 15% da Sociedade. O 
modelo atual permitirá maior democratização e melhor 
representatividade aos eleitos. 
Os candidatos interessados a concorrer ao cargo de 
Presidente e Vice-Presidente da SBN deverão protocolar 
na Sede Permanente o projeto preliminar de gestão. Os 
protocolos deverão ser preferencialmente na modalidade 
presencial ou com procuração com assinatura do interessado 
devidamente reconhecida em cartório. Após o recebimento 
da informação da homologação, a chapa inscrita deverá 
indicar um fiscal para acompanhamento de todo o processo 
eleitoral. Seguindo o cronograma regimental, o prazo para 
inscrição das chapas de candidatos à Presidência da SBN  
é 15 de julho de 2018. A data de inscrição de chapas para 
Presidência do CBN 2022 se esgotou em fevereiro p.p., 
conforme determina o Estatuto Social (Art.49).
A Comissão Eleitoral informa que estão abertas 8 vagas 
eletivas para o Conselho Deliberativo. O mandato será de 

8

Comissão Eleitoral

Informe SBN

Srs. Associados,

Confira o informe 
completo aqui:

seis anos e há um limite de, no máximo 2 representantes 
para cada Estado da Federação. Entretanto, nem todos os 
Estados disporão das duas vagas se uma delas continuar 
ocupada por um conselheiro ainda em cumprimento do seu 
mandato. 
A inscrição dos candidatos aos cargos nas Comissões 
Estatutárias será permitida em apenas UMA delas, a fim 
de garantir maior participação dos outros associados. 
Serão eleitos 1/3 de cada comissão, as quais têm diferentes 
números de componentes, e, que por sua vez, tem tempo 
variável de mandato.
O candidato deve ser membro titular quite com a SBN no 
momento da inscrição; ele deve conhecer o “Regulamento 
Geral das Comissões” divulgado no portal SBN, concordar em 
participar das reuniões presenciais na sede em São Paulo e 
nas realizadas por vídeo conferência, participar das viagens 
de vistoria aos Programas de Residência Médica quando 
escolher a Comissão de Credenciamento de Serviços.
Candidatos ao Conselho Fiscal disputarão 3 vagas (Art.57 Est.).
A ficha de inscrição está disponibilizada na web, 
eleicaosbn2018.com.br e consta de: nome completo, 
endereço atual incluindo CEP e termo de aceitação do 
regulamento. Seguindo as regras estatutárias a inscrição 
deverá ser formalizada junto à SBN. Para isso, será necessário 
preencher o protocolo de inscrição, imprimi-lo e entregar à 
SBN para fins de comprovação da inscrição, pessoalmente 
ou por e-mail: sbn@sbn.com.br.
O prazo para as inscrições de candidatos ao CD, Comissão 
Fiscal e Comissões Estatutárias será até 27 de julho de 2018.
Também caberá à AGO referendar os nomes dos eleitos.
(Art.38 Est.).
Todos os eleitos terão que assinar o Termo de Adesão ao 
Trabalho Voluntário e o Termo de Confidencialidade da SBN.

Cordialmente,
Modesto Cerioni Junior

Coordenador da Comissão Eleitoral 2018



SBN HOJE | 12

Acesse aqui:

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

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

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

vagas para associados adimplentes. 

Os descontos serão aplicados a partir da matrícula, 

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

para cursos que já estejam em andamento 

SBN HOJE | 9
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Meu nome é Diana Lara Pinto de Santana, nasci 

no Rio de Janeiro e fui criada em Salvador – 

BA. Tenho 35 anos, sou filha de um maestro 

e uma pedagoga e neta de avós semialfabetizados. 

Desde criança sabia que iria ser médica e iniciei a 

minha formação em medicina na Universidade Federal 

da Bahia. Ao longo da minha formação, sempre tive 

grandes exemplos de profissionais da Neurologia e 

Neurocirurgia que acabaram incentivando a minha 

escolha de especialidade - durante  a nossa trajetória 

de vida, exemplos são fundamentais para a construção 

da nossa carreira. 

Tive a oportunidade de participar de vários 

projetos de pesquisa, extensão e monitoria neste 

período, o que também me ajudou a desenvolver 

habilidades voltadas para o ensino e a ciência. 

Além do desenvolvimento do meu conhecimento 

médico, o período universitário foi um momento 

crucial para a minha participação de forma ativa 

no construção coletiva social. Como representante 

discente da Congregação da Faculdade de Medicina 

da Bahia, durante quase toda a minha graduação 

pude ter contato com os processos decisivos da 

minha universidade, estabelecendo uma ponte entre 

as necessidades dos estudantes e as demandas da 

faculdade. Foi um período de muito aprendizado em 

todos os aspectos da minha vida. 

Ainda durante o curso universitário tive a oportunidade 

de fazer dois estágios fora do Brasil, o que mais uma 

vez foi uma enorme fonte de conhecimento. Morar 

sozinha em países com línguas e culturas diferentes 

foi realmente desafiador, mas como dizemos por aí, fui 

aprendendo a “me virar” e a conquistar o meu espaço. 

Após a graduação, iniciei a minha residência médica 

em Neurocirurgia no Hospital Getúlio Vargas em 

Recife – PE, no entanto, em menos de um mês, recebi 

aprovação para realizar a residência na Universidade 

de São Paulo (USP).

A residência foi outro grande passo na minha vida. 

Desde o meu início no Hospital Getúlio Vargas, 

com colegas extremamente acolhedores e Staff, 

principalmente, composto por mulheres, me senti 

totalmente em casa e muito feliz em fazer parte de 

uma equipe em que as mulheres eram respeitadas 

e tinham o seu espaço não só no corpo clínico, mas 

também nos cargos de chefia - isso só reforçou a ideia 

Neurocirurgiã conta trajetória de obstáculos, desafios, realizações e aprendizado         

Histórias de Vida

Dra. Diana Lara Pinto de Santana
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que sempre tive de que lugar de mulher é onde ela 

quiser e este lugar pode e deve ser na Neurocirurgia. 

Após este breve período com pessoas tão maravilhosas, 

foi a vez de ir para o maior serviço público da América 

Latina – o Hospital das Clínicas da Universidade de São 

Paulo. Era um sonho realizado! Fui a primeira mulher 

de fora da USP a fazer residência em Neurocirurgia 

nessa “casa” e acredito ter aberto as portas para várias 

outras que entraram depois de mim e estão trilhando 

brilhantemente a sua trajetória.

Se a minha graduação foi um período de desafios e 

aprendizados, a minha residência médica foi tudo 

isso multiplicado por 100. A rotina é realmente 

extenuante, porém sempre digo que foi um processo 

compensador. Foi um momento especial no qual me 

senti acolhida pelo meu Staff. E ressalto, ainda, que 

não fui preterida por ser mulher, por ser de fora da 

casa, muito menos por ser “preta”. Sempre agradeço 

a todos que auxiliaram a minha formação, incluindo 

a equipe de enfermagem e multidisciplinar, que me 

orientaram nos cuidados com os pacientes e que 

também me levavam uma “comidinha” na hora da 

fome. E sou muito grata também aos colegas que 

participavam junto comigo desta “batalha”, aos meus 

professores que sempre estavam disponíveis para dar 

auxílio na obtenção de habilidades e conhecimentos, 

e, principalmente, aos pacientes, que num momento 

de extrema fragilidade se deixavam ser cuidados por 

mãos pouco experientes, mas por uma residente com 

grande coração. 

Após o término da residência médica, já dei início à 

minha vida profissional na Neurocirurgia. Como todo 

jovem recém-formado, dei plantões em hospitais 

públicos, com vínculos precários, porém, logo que 

pude, fiz um concurso público para garantir um melhor 

vínculo profissional. Trabalho a maior parte do meu 

tempo no serviço privado, nos dois mais conceituados 

hospitais do país, o que de certa forma é bom e ruim; 

bom, por que temos acesso à tecnologia de ponta, 

à rapidez na realização de exames complementares, 

além de estarmos cercados por uma excelente equipe 

multiprofissional para dar a assistência integral aos 

nossos pacientes; ruim, pois cada vez mais vemos um 

sistema refém de planos de saúde, que não respeitam 

as codificações propostas pela Sociedade Brasileira 

de Neurocirurgia (SBN), que não respeitam a nossa 

tabela de honorários, que querem negociar os nossos 

anos e anos de formação com “pacotes impostos”, 

não discutidos previamente com os médicos, dentre 

diversos outros problemas que vemos no nosso dia a 

dia. 

Apesar da vida profissional intensa, é imprescindível 

nunca deixarmos de nos preocupar com nossa 

formação continuada. No momento estou fazendo 

doutorado na USP, visando continuamente à aquisição 

de conhecimento para melhoria dos cuidados com 

os nossos pacientes. Como sempre fui uma pessoa 

atuante no compromisso com a construção coletiva, 

hoje faço parte também da Comissão de Mulheres da 

SBN, sou Delegada da Capital da Associação Paulista 

de Medicina e concorro a uma vaga como Conselheira 

no Conselho Regional de Medicina do Estado de São 

Paulo - sempre em busca da defesa da nossa profissão 

e em defesa, também, das mulheres no mercado de 

trabalho, dos nossos pacientes, tanto no setor público 

quanto no privado, e na luta contra a discriminação 

racial. 

Agradeço enormemente à SBN pela oportunidade de 

relatar um pouco da minha história de vida e quem 

sabe, de certa forma, isso ajude a inspirar outras 

mulheres a seguirem sempre em busca de seus 

sonhos.

Por Dra. Diana Lara Pinto de Santana
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Uma rede social, semelhante e aprimorada em 
relação ao Facebook, porém fechada e restrita aos 
sócios da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia 

(SBN): esta é a plataforma Workplace.
Essa potente ferramenta possibilita o contato social, 
“networking” e a aproximação dos usuários, bem como 
propicia discussões de casos clínicos, postagens de 
artigos científicos e guidelines, notificações e informações 
relacionadas à Neurocirurgia e à medicina em geral, 
dentre outras funções.
Os associados da SBN, que ainda não estão utilizando 
a plataforma, deverão enviar um e-mail solicitando sua 

participação para comunicacao@sbn.com.br. Será 
enviado um convite, também por e-mail, através do 
Workplace, para realizar o cadastro e ter acesso a essa 
ferramenta de interação social e “Intranet”.

A SBN anuncia a realização de uma importante 
parceira institucional com a empresa Microsoft, 
para uso da sua Plataforma Educacional, que 

permitirá ao neurocirurgião (adimplente da SBN) utilizar 
uma das ferramentas educacionais e empresariais mais 
inovadoras do mundo e também ter acesso ao pacote de 

softwares do Microsoft Office 365 online. 
Essa parceria se deu após a SBN ter sido reconhecida, 
pela Microsoft, como uma instituição “non-profit”, ou 
seja, voltada fortemente para o ensino e pesquisa, 
com ampla inserção social e atuação em todo território 
brasileiro.

Office 365 Education para todos os associados da SBN

A SBN espera que todos 

utilizem esse novo recurso e aproveitem 

as suas potencialidades!

Benefícios aos Associados SBN
Aproveite a potencialidade da plataforma Workplace
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Benefícios para o neurocirurgião sócio da SBN:

Benefícios aos Associados SBN

- Utilização gratuita dos programas contidos no Office 365 online (Word, Excel, 

Powerpoint e OneNote);

-  Uma conta exclusiva de e-mail, com a terminação “@portalsbn.org”; 

- Espaço para armazenamento de documentos eletrônicos, em “nuvem”, com a 

quantidade de 1 TB (terabyte) de memória, na ferramenta OneDrive;

- Acesso ao aplicativo Office Lens (disponível para smartphones) para digitalização 

de documentos e armazenamento no OneDrive; 

- Canal de Vídeos Microsoft - SBN: uma ótima ferramenta para visualização de vídeos, 

permitindo ao neurocirurgião assistir vídeos científicos e de procedimentos ou cursos 

online, separados em canais específicos. Possibilita criar também seu próprio canal 

para upload de vídeos, dentro da plataforma, e permite divulgar para os seus colegas. 

Disponível para desktop e smartphones; 

- O associado tem também acesso à criação de salas de aulas virtuais, com blocos de 

anotações e interação professor-aluno, por meio da ferramenta Class Notebook; 

- É possível também elaborar formulários online, para pesquisas, testes, exercícios 

e enquetes, com todos os sócios da SBN, através do recurso Forms, ferramenta 

semelhante ao “SurveyMonkey”; 

- Ferramentas para planejamento de projetos e acompanhamentos de execução 

de tarefas (Microsoft Planner e Microsoft Tarefas) também estão inclusas nas 

vantagens dessa parceria institucional; 

- Canal de videoconferência empresarial para até 250 pessoas simultaneamente, 

Skype for Business; 

-  Rede Social Interna para comunicação entre os membros da SBN: Microsoft Yammer;

- O associado poderá utilizar a mais moderna ferramenta para criação de apresentações 

multimídia interativas que podem ser compartilhadas com a web, denominada Sway, 

com recursos superiores aos do Powerpoint; 

- Há também disponível a criação de páginas pessoais (microblogs) dentro da 

plataforma, por meio da ferramenta Newsfeed.
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Acesse aqui e preencha o formulário para criar sua conta agora mesmo! 

O sistema irá gerar uma nova conta de e-mail baseando-se no seu nome 

e sobrenome, seguida da terminação @portalsbn.org. 

A SBN coloca à disposição dos neurocirurgiões e residen-
tes associados um importante projeto de educação con-
tinuada: o Canal de Vídeos da SBN. Todos os vídeos dos 

NeuroWebinares, oferecidos pela entidade e pelas sociedades 
parceiras, como a Federação Latinoamericana de Sociedades 
de Neurocirurgia  (FLANC) e a Sociedade Brasileira de Coluna  
(SBC), estão disponíveis online - organizados e categorizados.
Pelo Canal de Vídeos é possível, também, resgatar aulas do 
arquivo da SBN realizadas anteriormente. São 65 vídeos, com 
mais de 100 horas de conteúdo, ministrados por cerca de 40 
neurocirurgiões nacionais e internacionais, renomados nas di-
versas áreas da Neurocirurgia.

Colaboração: 

Modesto Cerioni, Clemente Pereira, Ronald Farias e 
Valdir Delmiro Neves 

Canal de Vídeos da SBN conta com mais de 100 horas de conteúdo

Para ter acesso a essa plataforma cheia de novidades, basta seguir os seguintes passos: 

Após o preenchimento do cadastro, a Microsoft enviará 
um e-mail em até 24h com as informações da sua 
conta. Nesse mesmo e-mail, você também receberá uma 
senha provisória para o primeiro acesso.
Assim que receber os dados, digite em seu navegador 
https://portal.office.com e faça sua inscrição e cadastro 
na Plataforma SBN - Microsoft, com as informações 
enviadas no seu e-mail (usuário e senha provisória).
Após ter realizado o cadastro com sucesso, os acessos 

subsequentes à plataforma poderão ser realizados 
no endereço office.portalsbn.org.
Aproveite essa fantástica suíte de ferramentas. No 
seu smartphone, você também poderá ter acesso ao 
recurso, baixando os aplicativos Outlook Groups, Office 
365 vídeos, Office Lens, Sway e Skype for Business. 
Entre em contato com o nosso suporte em TI, através do 
fone (11) 3042-2491 ou por meio do e-mail: suporte@
portalsbn.org.

Saiba mais aqui:

Benefícios aos Associados SBN 15



Nas horas vagas...

Meu antigo chefe de Serviço de Residência, o 

saudoso Prof. Armando Alves, era criador de 

gado e se intitulava “Neuropecuarista”. Como 

eu já me interessava por carros antigos, dizia que eu era 

“Neuroantigomobilista”. 

A minha “iniciação” na paixão automobilística, na 

verdade, se deu muito cedo. Meu tio, ainda sem filhos, 

me levava junto a si para todo lado, desde os meus 

cinco anos de idade, em um Chevrolet 1927, o famoso 

“Cabeça-de-Cavalo”. 

Um tempo depois, quando adolescente, em uma parceria 

com meus primos, eu já restaurava “calhambeques”, 
Romi-Isettas, motonetas, e por aí vai. Só parei durante 

o tempo de faculdade e a residência. 

No entanto, felizmente, logo depois consegui retomar os 

afazeres de meu amado hobby, comprei o carro chamado 

SP2 Vermelho e realizei um sonho de juventude. 

Professor universitário, com dedicação exclusiva naquela 

época, eu não tinha “cacife” para arcar com grandes 

compras, contudo, como a casa em que eu residia era 

grande, fui aos poucos construindo uma oficina e 

comecei comprando e ganhando sucatas. 

Aos poucos e com a ajuda de amigos que eram do ramo 

da mecânica, eu transformava sucatas em lindos carros 

originais. Minha coleção começou então com carros 

Volkswagen e modelos vermelhos. Atualmente, tenho 

todos os modelos da linha VW, com motores refrigerados 

a ar. São 14 carros, incluindo os clássicos Karmann Ghia, 
Kombi, “Fusca” e o próprio SP2, já citado. Quase todos 

são vermelhos, minha cor preferida (sem qualquer 

analogia com sangue, claro).

Tenho, ainda, dois carros Pumas, um modelo Gurgel e 

outro (não tão antigo) Fiat Coupé importado. Totalizando 

18 veículos. Devo dizer que a grande maioria dos carros 

que possuo, anteriormente, era uma verdadeira sucata, 

mas, hoje, praticamente todos eles têm possibilidade de 

receber a ambicionada “placa preta” (autorizada apenas 

para veículos com mais de 30 anos e que possuam 80% 

de originalidade). 
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“NEUROANTIGOMOBILISTA”

Ressalto que não tenho preferências no que se refere aos 

carros que coleciono, “bem mal comparando”, são como 

filhos pra mim. Cada qual tem sua história, e acredito 

que todas as trajetórias são interessantes e importantes, 

cheias de significados. 

Só para citar uma delas, lembro-me que passei muito 

tempo cobiçando um determinado veículo, mas não 

conseguia comprá-lo. Depois de muitos anos, a sua 

proprietária faleceu, o filho, tragicamente, bateu o carro 

que eu desejava e, com os reparos a serem feitos, o 

viúvo, gentilmente, o cedeu para mim. Transformei-o em 

um clássico! 

Geralmente, colecionadores de carros preferem reunir 

clássicos originais, mas a história e a condição deste 

carro em especial me direcionaram, fortuitamente, em 

outro sentido. Foi inesquecível!

Tenho um grande orgulho da minha paixão 

automobilística. Conheci, por exemplo, um 

neurocirurgião americano que era um importante e 

exímio colecionador, o Dr. Bennet Stein. E temos alguns 

médicos colecionadores entre nós também, aqui no 

Brasil. Creio até que não conheça todos eles, mas fico 

contente em saber que esse amor pelos carros também 

Foto:
Roberto C. Gabarra
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enlaça outras pessoas e, principalmente, colegas de 

profissão. 

Há de se convir que nossa especialidade, realmente, é 

muito séria e estressante e, por isso, no meu caso, os carros 

são um passatempo essencial, agradável, democrático 

e interessante. Uma distração e até um descanso 

das extenuantes tarefas diárias da Neurocirurgia. E 

agora, aposentado, a coleção me oferece mais que um 

passatempo, ela é também uma rede de amizades que 

aumenta mais a cada encontro de colecionadores, a 

cada exposição de carros antigos. 

Muitos me perguntam como meus amigos e minha 

família encaram esta “loucura”. E afirmo que alguns 

colegas ficam surpresos até, e vários amigos ficam 

curiosos e pedem para ver as preciosidades. Outros, 

ainda, levam os filhos para conferir a coleção. 

Meus filhos, por sua vez, gostavam, quando pequenos, e 

acredito até que ainda curtem minha paixão. Até porque, 

é algo que me distrai e que me dá satisfação. 

Já a minha esposa, confesso, “torcia o nariz” a cada vez 

que eu chegava com um carro em casa. “Mais um carro 

velho?”, dizia ela, e eu rebatia: “Antigo mulher, antigo!”

Por Dr. Roberto C. Gabarra

Neurocirurgião aposentado

Ex-chefe de serviço da UNESP - Botucatu 

Ex-diretor da SBN

17
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DEPARTAMENTO DE TRAUMA

O Departamento de Trauma da Sociedade 
Brasileira de Neurocirurgia (SBN), atualmente, é 

representado por seu coordenador Prof. Dr. Nelson 
Saade e como secretário está o Prof Dr. Wellingson 
Silva Paiva, além de inúmeros colaboradores 
associados à SBN e ao grupo “NeuroTraumaBrasil”. 
Levando-se em conta a situação endêmica do 
trauma em nosso meio e de suas preocupantes 
repercussões sociais e econômicas, principalmente, 
entre a parcela jovem e produtiva da sociedade, 
a SBN, por meio deste departamento, torna-se 
instrumento fundamental para diversas ações, entre 
as quais estão:
1. Medidas educativas visando à instrução da 
população quanto à prevenção do trauma de crânio 
e trauma raquimedular, por meio dos projetos 
“Neuro em Ação” e “Pense Bem”;
2. Atualização constante em neurotraumatologia, 
promovendo simpósios, congressos e cursos, com 
foco, inclusive, na participação dos residentes nos 
eventos da SBN;
3. Divulgação do conhecimento por meio de 
participação de seus membros em aulas e palestras, 
auxiliando as comissões científicas no preparo das 
grades em congressos, como o Congresso Brasileiro 
de Atualização em Neurocirurgia (CBAN) e o 
Congresso Brasileiro de Neurocirurgia;
4. Participação em bancas examinadoras e 
orientação de alunos de pós-graduação;
5. Confecção de diretrizes médicas da SBN junto à 
AMB;
6. Auxílio à SBN no preparo de questões e na 
avaliação dos candidatos ao Título de Especialista 
em Neurocirurgia.

Colaboração: 
Dr. Nelson Saade

DEPARTAMENTO DE COLUNA

Com cerca de quase mil neurocirurgiões cadastrados, 
o Departamento de Coluna da Sociedade 

Brasileira de Neurocirurgia (DCSBN) foi criado em 
1996, na gestão do Dr. Carlos Telles (1996-1998), tendo 
como primeiro coordenador o Dr. Marcos Masini. 
O grupo é composto por membros titulares da 
Sociedade Brasileira de Neurocirurgia (SBN) que 
atuam no tratamento das doenças que acometem a 
coluna vertebral. Considerando que a SBN é uma das 
maiores Sociedades de Neurocirurgia do mundo, o 
DCSBN é, por sua vez, uma das maiores aglutinações 
de neurocirurgiões com atuação em coluna do planeta. 
Os objetivos do DCSBN são, principalmente, fomentar 
a produção e o conhecimento sobre o tratamento das 
doenças relacionadas à coluna, promovendo eventos 
científicos, fóruns de discussão e educação continuada, 
bem como documentos e posições oficiais da SBN 
referentes à coluna vertebral, como diretrizes clínicas 
e posicionamentos jurídicos. Referente às diretrizes 
clínicas da gestão 2017-2018, destaca-se a artroplastia 
cervical no tratamento da doença degenerativa cervical, 
sobre o uso da vancomicina em pó na prevenção de 
infecções em cirurgia de coluna e que aborda também 
a eficácia da monitorização intra-operatória na 
prevenção de novos déficits neurológicos, publicada 
na revista Spine.
Por fim, o departamento de coluna da SBN conta com 
grupo formado em um aplicativo de celular desde 2014, 
onde casos são discutidos entre todos os membros 
que queiram participar. O DCSBN utiliza também a 
ferramenta Workplace do Facebook, que possibilitou 
a troca de informações científicas e publicações entre 
os associados de maneira excelente, promovendo a 
proximidade entre os membros com interesses em 
cirurgia da coluna vertebral.

Colaboração:

 Dr. Andrei Joaquim
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COMISSÃO DE ENSINO

A Comissão de Ensino da Sociedade Brasileira 
de Neurocirurgia (SBN), composta por Apio 

Cláudio Martins Antunes, Alexandre Varella 
Giannetti, Ana Lucia Mello de Carvalho, Alessandra 
de Moura Lima, Marcus André Acioly de Sousa, 
Jean Gonçalves de Oliveira, Jorge Roberto Pagura, 
Márcia Cristina da Silva, Feres E. A. Chaddad Neto, 
Nivaldo Sena de Almeida, Ricardo Silva Centeno e 
Rodrigo Ferrari F. Naufal, completa seu mandato 
de dois anos no próximo mês de setembro. Neste 
período, procurou-se seguir e aperfeiçoar o 
trabalho incansável de décadas do professor Paulo 
Mello. Coube à Comissão a tarefa de preparar as 
provas anuais dos residentes, bem como as provas 
de recuperação, que transcorreram bem, com 
aproveitamento médio adequado e com nível 
mínimo de recursos sobre questões mal formuladas.
Previamente à aplicação do exame, os responsáveis 
tiveram o cuidado de fazer uma revisão criteriosa 
das provas, a fim de diminuir a incidência de 
erros, o que foi possível com o trabalho e apoio 
de todos os membros do grupo. Por determinação 
da presidência da SBN, a Comissão foi incumbida 
na tarefa de atualização do Banco de Questões, 
tentando ajustar e revisar um número em torno de 
6.000 questões, visando uma formulação menos 
dificultosa das provas. 

Colaboração: 

Dr. Apio Antunes

COMISSÃO DE CODIFICAÇÃO 
DE PROCEDIMENTOS

A Comissão de Codificação de Procedimentos 
da SBN tem avançado nas conquistas tanto 

para inclusão de novos procedimentos na tabela 
da Classificação Brasileira Hierarquizada de 
Procedimentos Médicos (CBHPM) e Rol da Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS), quanto na 

regulamentação de codificações da SBN junto à 
Associação Médica Brasileira (AMB). 
Destaca-se também a solicitação de novos códigos: 
Localização Estereotaxica de coluna e crânio por 
neuronavegação, Osteoplastia por vertebroplastia 
e cifoplastia, Artroplastia de coluna, Discectomia 
percutanêa mecânica e endoscópica. A Comissão 
tentará emplacar estes novos códigos junto à AMB, 
de forma a atingir uma codificação mais ampla, que 
atenda as tarefas do dia a dia do neurocirurgião.

Colaboração: 

Dr. Wuilker Knoner Campos

COMISSÃO DE DIRETRIZES E ESTRATÉGIA

A organização da medicina mudou rapidamente nos 
últimos anos. Grandes conglomerados controlam 

o tratamento de milhões de cidadãos nas grandes e 
pequenas cidades. A entrada do capital externo no 
Brasil, controlando operadoras e hospitais, acelerou 
a mudança. O Estado criou estruturas de avaliação 
(tecnológica) e engessou a prática com regras rígidas. 
Para aprovação de cada novo código na agência 
reguladora há exigência da criação de diretriz de 
efetividade clínica e estudos de custo-efetividade. 
A criação dos documentos necessita de métodos 
padronizados de avaliação de toda a literatura, análise da 
qualidade metodológica dos estudos, ranqueamento, 
agrupamento por desfechos e avaliação quantitativa, 
se possível. A robustez e a sofisticação das técnicas de 
metanálise não param de evoluir. Esta complexidade 
tende a afastar o cirurgião da primazia da tomada de 
decisão. Desse modo, a comissão de diretrizes tem 
atuado junto aos departamentos na capacitação do 
neurocirurgião, exercendo um papel fundamental 
na educação de seus membros para lidar com as 
necessidades atuais e futuras.

Colaboração: 

Ricardo Botelho
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A Sociedade Brasileira de Neurocirurgia – SBN 

está organizando uma edição especial de 

sua revista. O periódico pretende traçar um 

panorama e contextualizar a realidade das mulheres 

na neurocirurgia no Brasil e no mundo. O objetivo é 

difundir os avanços e debater o mercado, trazendo 

depoimentos, histórias interessantes e perspectivas 

para o futuro.

Mulheres Neurocirurgiãs 
SBN Edição Especial 

Desse modo, é importantíssimo 
que você, neurocirurgiã, 

preencha o nosso questionário 
on-line disponível aqui: 

Suas informações serão essenciais para essa publicação, 

que trará também um anuário com todas as mulheres 

neurocirurgiãs do nosso país. A edição será lançada no 

XXXII Congresso Brasileiro de Neurocirurgia, em um 

simpósio preparado especialmente para as mulheres, 

dentro da programação científica oficial do evento, no 

dia 06 de setembro, às 13h, em Porto Alegre – RS.

A Comissão Mulher Neurocirurgiã tornou-se permanente 

em setembro de 2017, pela primeira vez em 65 anos 

de história da SBN. Nossa missão é incentivar, educar e 

encorajar as mulheres neurocirurgiãs a alcançarem seus 

objetivos profissionais e pessoais, assim como auxiliar 

a SBN e a neurocirurgia na abordagem das questões 

inerentes ao treinamento e ao exercício profissional e 

manter uma força de trabalho diversa e balanceada. 

Para mais informações entre em contato 

no e-mail mulheres@portalsbn.org.

Conto com a 
participação de todas!

Por Dra. Mariangela Gonçalves

Editora da Revista SBN Edição Especial - 

Mulheres Neurocirurgiãs

SBN HOJE |
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NEUROLIFE

Desde 2017, o canal Neurolife, no Youtube, apresenta personalidades que possuem 
alguma ligação com a neurocirurgia, entrevistadas por Dr. Fernando Gomes Pinto. 

No canal, é possível assistir entrevistas anteriores, como a feita com o atleta Oscar 
Schmidt, com o cantor Tato, do grupo Falamansa, a deputada federal, Mara Gabrili e 
o secretário da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPED), Cid Torquato.

21Neurolife
Aos 90 anos, o cientista Sérgio Mascarenhas quebra paradigmas na medicina

A biblioteca do Hospital das Clínicas de São 

Paulo foi cenário da gravação de mais uma 

edição da websérie “Neurolife”, apresentada 

pelo neurocirurgião, Fernando Gomes Pinto. Desta 

vez, o entrevistado foi o físico-químico, professor 

Sérgio Mascarenhas, membro da Academia Brasileira 

de Ciências,  coordenador de projetos da Organização 

Pan-americana de Saúde (OPAS) e ex-professor de 

medicina da Universidade Harvard (EUA).

Aos 90 anos, mas exibindo o entusiasmo de um 

jovem cientista, Mascarenhas apresenta um aparelho 

que desenvolveu na Faculdade de Medicina da USP 

de Ribeirão Preto: um sensor que mede a pressão 

intracraniana de forma minimamente invasiva, ou 

seja, sem precisar perfurar o crânio ou fazer punções, 

bastando somente ajustar no couro cabeludo do 

paciente para realizar a medição. 

A inovação, que derruba a Doutrina de Monro-Kellie 
de que a caixa craniana é inelástica e revoluciona 

o tratamento de tumores cerebrais, traumatismo 

craniano e hidrocefalia, surgiu depois que o próprio 

professor recebeu o diagnóstico desta última doença 

citada e não se conformou em ter de ver seu crânio 

perfurado para o procedimento. Mas, ele é modesto 

ao descrever a descoberta: “Fiz uma coisa simples. Usei 

o que já exista na engenharia, com um chip capaz de 

medir milimétricamente as deformações”.

O projeto recebeu o apoio da Fundação de Amparo 

à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e da 

Organização Pan-Americana da Saúde.

Assista a entrevista 
completa aqui:
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As Ligas Acadêmicas tem como caráter primordial 
a pesquisa e extensão, servindo como ponte 
entre a academia de ensino e a comunidade. 

Além disso, elas promovem também oportunidades 
importantes de estágio, o que contribui para o 
aprofundamento dos estudantes na área escolhida. 
“No contexto da neurocirurgia, as Ligas se mostram de 
extrema importância para aproximação dos estudantes 
com a especialidade, haja vista que esta, mesmo sendo 
de ingresso direto, muitas vezes não é tão explorada na 
graduação”, aponta Lucas Costa Macedo, responsável 
pelo Diretório de Ligas Acadêmicas da SBN.
Para Macedo, um bom exemplo da atuação das 
Ligas é o projeto “Neuro em Ação”, que exprime 
exatamente a vontade e a atitude dos estudantes e 
médicos de disseminar informação com qualidade 
para a comunidade. Segundo ele, é preciso dar um 
destaque especial também para a presença constante 
dos ligantes de todo o Brasil nos eventos científicos 
relativos à Neurocirurgia. 
“A LANN-UFPB é a mais antiga liga acadêmica em 
atuação no estado da Paraíba. Fundada em 2006, temos 
ex-membros atuando em alguns dos maiores hospitais 
do país como neurologistas, neurocirurgiões e residentes 
da área. Atualmente, contamos com estágios, aulas e 
produção científica de alta qualidade. Não há dúvidas de 
que, assim como as demais ligas da área, contribuímos 
notoriamente para o desenvolvimento profissional e 
pessoal de nossos participantes”, afirma Bruna Lisboa 

do Vale, Presidente da Liga Acadêmica de Neurologia 
e Neurocirurgia da Universidade Federal da Paraíba 
(LANN-UFPB).
A Liga Acadêmica de Neurologia e Neurocirurgia de 
Campina Grande (LANNEC-CG), por sua vez, é uma 
organização de fomento ao estudo das neurociências 
e, desde sua fundação, em 2011, é coordenada pelo 
neurocirurgião Dr. Amauri Filho. Está vinculada ao 
departamento de Medicina da Faculdade de Ciências 
Médicas de Campina Grande (FCM-CG). “Nossa 
Liga está sempre presente, através de seus membros 
e colaboradores, nos principais eventos científicos da 
área, com envio de trabalhos, apresentações orais 
e em pôster, além de promover eventos de grande 
impacto acadêmico-médico e proporcionar aos 
ligantes atividades práticas em hospitais de Campina 
Grande, sempre supervisionadas, tais como plantões 
da neurocirurgia, participação em cirurgias eletivas e 
atendimentos ambulatoriais”, completa Marcos Lima, 
da LANNEC. 
Desse modo, o conhecimento e a valorização das 
Ligas Acadêmicas são imprescindíveis para o fomento 
da curiosidade e do desejo dos alunos de ingressar 
na neurocirurgia, o que resulta em bons resultados, 
e, o mais importante, em profissionais humanizados 
e com excelência técnica. “Este espaço, portanto, 
é muito importante e visa mostrar a atuação das 
Ligas Acadêmicas de Neurocirurgia que contribuem 
fortemente com a SBN”, finaliza Lucas Macedo. 
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Até 2013, o Estado do Pará não contava com 

um profissional capacitado para a realização 

de cirurgias para o tratamento de pacientes 

com epilepsia, assim como não tinha um serviço de 

epilepsia para atender adequadamente. Desse modo, 

todos os pacientes que necessitavam de cirurgia 

eram encaminhados, principalmente, aos serviços 

especializados nas regiões Centro-Oeste e Sudeste. No 

entanto, como citado, em 2013, esta realidade mudou. 

O Dr. Francinaldo Lobato Gomes, neurocirurgião 

especialista em cirurgia de epilepsia, natural da cidade 

de Abaetetuba-PA, após concluir a sua formação na 

Universidade Federal de São Paulo/Escola Paulista de 

Medicina, retornou à Belém-PA e deu início à criação de 

um serviço especializado no tratamento cirúrgico de 

pacientes epilépticos na região. “A primeira cirurgia de 

epilepsia do Estado aconteceu em agosto de 2013, em uma 

paciente oriunda da cidade de Abaetetuba. O procedimento 

consistiu na colocação de um neuroestimulador para 

controle das crises. Desde então, as cirurgias para tratamento 

de pacientes com este tipo de patologia passaram a ser 

realizadas no Estado, não sendo, portanto, mais necessário 

o deslocamento de pacientes para outras regiões”, destaca 

o neurocirurgião. 

Segundo ele, atualmente, já foram realizadas 38 cirurgias no 

Estado. A partir do ano que vem, as intervenções cirúrgicas 

passarão a ser feitas também para os pacientes do Sistema 

Único de Saúde (SUS). Além disso, o Dr. Francinaldo 

participou da criação de um ambulatório especializado 

no tratamento de pacientes com epilepsia, do Grupo 

Epilepsia Norte, o primeiro grupo multidisciplinar em 

epilepsia na Região Norte do Brasil e da ONG “Iluminando 

a Vida”, destinada a auxiliar os pacientes com essa doença, 

da qual o médico é o presidente.

Em dezembro de 2016, o grupo apresentou seu primeiro 

trabalho científico sobre a doença, produzido inteiramente 

no Estado do Pará, em um congresso internacional, na 

cidade de Houston-Texas, nos Estados Unidos. Já em 

março de 2017, o Grupo Epilepsia Norte, em parceria 

com a ONG “Iluminando a Vida” e também com o apoio 

de patrocinadores, realizou o I Simpósio Norte Brasileiro 

de Epilepsias, que contou com a presença de especialistas 

locais e nacionais. Foi um grande evento para comemorar 

o dia mundial da patologia. Além das palestras, o simpósio 

contou com uma campanha educativa, na cidade de 

Belém-PA.

Em agosto de 2017, foi realizada a primeira cirurgia de 

desconexão dos hemisférios cerebrais (hemisferotomia 

funcional), no Estado do Pará – a cirurgia mostrou que o 

Estado atingiu grau máximo de maturidade no tratamento 

de pacientes epiléticos, sendo o primeiro Estado da Região 

Norte a oferecer tratamento cirúrgico completo a estes 

pacientes. Em março de 2018, houve a segunda edição do 

Simpósio Norte Brasileiro de Epilepsias, sendo um divisor 

de águas para os pacientes do SUS, pois, no dia 16 de março 

deste ano, foi realizada a primeira cirurgia de epilepsia em 

um hospital do SUS, em Belém-PA - frequência que vem se 

mantendo, com uma cirurgia por mês. Além disso, durante 

o evento, ficou acertado a aquisição de um equipamento 

de VEEG (eletroencefalograma) para o hospital público, 

em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde do Estado 

do Pará.  

“Para a realização deste projeto conto com o importante apoio 

de vários profissionais da área da saúde e, principalmente, 

com o suporte e o incentivo de minha esposa e de meus 

filhos”, ressalta o especialista. E continua, “a família é o 

alicerce de tudo, o restante é consequência”.

23News
Tratamento de epilepsia no Pará sofre mudança significativa   

Dr. Francinaldo Lobato Gomes

Primeira cirurgia de epilepsia do Estado ocorreu em agosto de 2013, afirma especialista
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No dias 19 e 20 de maio de 2018, a Sociedade Brasileira 
de Neurocirurgia (SBN) realizou o 2º Curso para 
Residentes do Segundo Ano de Neurocirurgia. O 

evento foi sediado nas dependências da Medtronic, em São 
Paulo. O conteúdo programático foi baseado na cartilha do 
Residente da SBN, e os professores escolhidos foram todos 
sócios efetivos da Sociedade - muitos deles da Comissão de 
Ensino e com expertise no assunto.
No curso, estiveram presentes 120 residentes de um 
total de 131. Foram ministradas 35 mini conferências, 
incluindo temas de neurorradiologia, ultrassonografia, 
anatomia tridimensional do encéfalo e do tronco cerebral, 
neurofisiologia, traumatismo cranioencefálico e raqui-
medular, hidrocefalia, Chiari tipo 1, 2 e 3, siringomielia, 
disrafismo raqui-medular e craniostenoses. Houve, ainda, 
a participação de palestrantes de vários Serviços de 
Residência de São Paulo, Campinas, Belo Horizonte, Goiânia 
e Porto Alegre. O curso transcorreu em uma atmosfera muito 
agradável, com intensa participação do corpo discente. 
Já nos dias 14, 15 e 16 de junho, foi realizado o Segundo 
Curso para R4 (4º ano) da SBN, também nas instalações 
da Medtronic. Foram 54 aulas proferidas por professores 
de vários Estados do Brasil, e com um dia especialmente 
reservado para Hands-on de neuroendoscopia cerebral 
e de implantação de eletrodos profundos com arco de 
estereotaxia para DBS, para todos os 120 participantes. 
O evento dispôs de um simulador produzido em Recife 
de neoderma que apresenta o mesmo aspecto anatômico 
que o sistema ventricular humano, além de plexo coroide, 
veias, artérias, buraco de Monro e aqueduto cerebral - o 
modelo dispõe de tumores intraventriculares com corante 
no seu interior, ou seja, “sangram” após biópsia, simulando 
a mesma realidade que há durante um procedimento ao 
vivo. 
Os endoscópios, por sua vez, foram emprestados da 

empresa Aesculap; foi possível contar com seis torres 
completas para procedimento. Todas as bancadas tiveram, 
ainda, monitores com grande experiência em endoscopia. 
Os alunos revisaram a montagem do material, os aspectos 
técnicos das imagens e realizaram, além da navegação 
ventricular, o terceiro ventriculostomia e biópsias de 
tumores cerebrais. 
Todos os participantes do curso estavam aptos a realizar 
tais procedimentos, supervisionados pelos preceptores. 
As aulas foram ministradas por professores com expertise 
nos temas propostos e os assuntos foram baseados no 
conteúdo programático da SBN, voltado aos alunos do 
quarto ano. 
O curso, avaliado por mais de 90% dos estudantes como 
bom e ótimo, pretende mostrar aos alunos as temáticas 
mais importantes para o seu ano, não isentando os Serviços 
do compromisso teórico que devem apresentar aos 
residentes. Para a SBN, é uma grande satisfação organizar 
o evento e contar com a colaboração de vários professores 
renomados. 

Colaboração: 

Sergio Cavalheiro
Professor Titular de Neurocirurgia da Escola Paulista de Medicina
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O décimo aniversário do curso 

anual “Cambrigde Lectures in 

Neurosurgical Anatomy” gerou um 

convite importante da Cambrigde University 

Press para o professor Guilherme Carvalhal 

Ribas. Ele foi convidado a publicar um livro que 

reunisse os conteúdos das suas aulas ministradas 

desde 2004. A obra ficou pronta e já foi lançada.

O livro, intitulado “Applied Cranial-Cerebral 

Anatomy- Brain Architecture and Anatomical 

Oriented Microneurosurgery” é dividido 

em três partes. A primeira parte versa sobre 

os aspectos históricos pertinentes à evolução 

do conhecimento da superfície cerebral e das 

suas correlações com a superfície craniana. 

A segunda, aborda a neuroanatomia dos 

hemisférios cerebrais, mencionando também 

aspectos evolutivos do sistema nervoso 

central de interesse para a compreensão da 

sua arquitetura, e, apesar de ser mais centrada 

na anatomia dos sulcos e giros, também 

discorre sobre os principais tratos de fibras 

brancas e sobre a anatomia dos ventrículos 

supratentoriais. E a terceira e última parte fala da 

anatomia topográfica crânio-cerebral aplicada à 

microneurocirurgia e é ilustrada também com 

vários casos cirúrgicos.

O Prof. Guilherme Carvalhal Ribas é Prof. 

Livre-Docente da Faculdade de Medicina 

da Universidade de São Paulo (FMUSP), 

neurocirurgião do Hospital Israelita Albert 

Einstein em São Paulo e é pioneiro no emprego do 

3D estereoscópico em aulas de Neuroanatomia 

Aplicada a Microneurocirurgia. Além do curso 

“Cambridge Lectures in Neuroanatomy”, ele 

ministra as suas aulas também nos cursos 

anuais “Advanced Techniques in Neurosurgical 

Oncology Course”, em Londres - Inglaterra, e no 

“Annual SNI Brain Anatomy with Neurosurgical 

Applications Course”, em Seattle - EUA.

Guilherme Carvalhal Ribas lança livro “Applied Cranial-Cerebral Anatomy – 
Brain Architecture and Anatomical Oriented Microneurosurgery”

Dicas de Lazer, Leitura, Entretenimento e Cinema

Prof. Guilherme Carvalhal Ribas 
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O XV Congresso da Sociedade de Neurocirurgia 

do Rio de Janeiro (SNCRJ), que aconteceu entre 

os dias 31 de maio e 2 de junho, no hotel Rio 

Othon Palace, foi acima do esperado, até mesmo devido 

a greve nacional dos caminhoneiros que ocorreu 

justamente durante a semana do evento e que poderia 

ter prejudicado o congresso, o que, felizmente, não 

aconteceu. 

“Com cerca de 300 participantes, encontramos sempre 

as plenárias do encontro científico cheias e com a 

plateia participativa e atenta. Talvez tenha sido o 

resultado de uma administração eficaz que vem desde 

2014. Com excelente administração da gestão anterior, 

do Dr. Ruy Monteiro, 2014-2016, na qual participei como 

presidente eleito, 2016-2018, conseguimos reequilibrar 

as contas e obter um aporte financeiro que foi revertido 

em benefício aos nossos associados e participantes. 

Desse modo, conseguimos uma inscrição de baixíssimo 

custo, com vários atrativos e benefícios”, conta Dr. Flavio 

Nigri, presidente da Sociedade de Neurocirurgia do Rio 

de Janeiro.

O congresso foi realizado em uma localização 

privilegiada, no notório Othon Palace, em Copacabana, 

com restaurante para almoço no trigésimo andar, com 

vista para toda praia de Copacabana e Ipanema. Após a 

abertura do evento, no primeiro dia, foi homenageada 

a primeira neurocirurgiã do Brasil, Dra Noya Rocha, em 

entrevista conduzida pela Dra. Mariangela Gonçalves. 

“Foi um momento ‘mágico’, de muita emoção e reflexão. 

E em seguida, depois da linha homenagem, oferecemos 

um coquetel no lounge do hotel, com serviço de 

primeira qualidade. No segundo dia, proporcionando 

também aos inscritos, gratuitamente, um jantar em um 

dos melhores restaurantes de carne do Rio de Janeiro, 

o Corrientes, na Marina da Glória, em frente à Bahia de 

Guanabara”, comenta o presidente

Na parte científica, o evento contou com palestrantes 

de alto nível, que fazem pesquisa e dirigem serviços de 

destaque no Brasil e no Mundo, são eles: Marcos Tatagiba 
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(Tubingen - Alemanha), Daniel Prevedello (Ohio - EUA), 

Luis Borba (Curitiba), Philippe Decq (Paris - França), Mark 

Bilsky (Nova York- EUA), Eliseu Paglioli (Porto Alegre) e 

Stevens Rehen (Rio de Janeiro). 

Entre as palestras mais apreciadas, destacaram-se as 

mudanças de paradigmas na cirurgia dos tumores 

raquimedulares e na cirurgia de epilepsia, histórias 

contadas por quem estava no epicentro da evolução 

da cirurgia endoscópica da base do crânio, evolução 

e redimensionamento do tratamento cirúrgico frente 

à evolução da radiocirurgia e da monitorização 

neurofisiológica, uma visão mais profunda dos traumas 

cranianos leves e moderados e uma aula magistral sobre 

células tronco e modelos biomiméticos cerebrais. 

As sessões interativas, por sua vez, despertaram grande 

interesse. Frente aos casos clínicos que geralmente 

têm mais de uma solução plausível, como cavernoma 

de tronco cerebral, cisto aracnóide temporal e 

craniofaringeoma com invasão do hipotálamo, a plateia 

escolhia a melhor conduta antes e depois da exposição 

dos palestrantes que defendiam a sua opção preferida. 

As votações, sempre divertidas, ovacionavam o 

palestrante que melhor conseguia convencer o público 

a mudar o voto para a sua opção. Houve, inclusive, 

sessão de Neuroquiz também interativa com perguntas 

e explicações detalhadas das respostas. Já na manhã 

de sábado, no terceiro dia do congresso, foi montada a 

plenária, uma sessão de cinema 3D com demonstrações 

de cirurgias da base de crânio, ângulo ponto cerebelar, 

tronco cerebral e seio cavernoso.

“Trouxemos dois destaques fora da área da medicina, o ex-

chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Alan Turnowsky, que 

fez uma explanação sobre o retorno da violência na cidade, 

as falhas que propiciaram o problema e as estratégias que 

devem ser estabelecidas para o retorno à época do auge 

das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs). Também 

convidamos a fonoaudióloga e especialista em oratória, 

Katia Campello, que abordou as técnicas para falar em 

público, de forma a melhorar a eficiência da comunicação. 

Ao final, a profissional fez uma divertida clínica com os 

participantes”, destaca Dr. Flavio.

Para o presidente, “o congresso foi feito para que o maior 

número de associados participassem da programação, 

seja palestrando, apresentando temas livres, presidindo 

mesa, moderando, votando nas sessões interativas e 

debatendo. Ficamos muito satisfeitos com o resultado 

e temos a certeza de que a nossa Sociedade saiu mais 

positiva e renovada depois desse evento”, concluiu.
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Agenda de Eventos

Agosto

08/08 a 11/08

Interim Meeting 2018
Local: Rio de Janeiro, Brasil

Setembro

Novembro

09/08 a 11/08  

Sobrice 2018
Local: São Paulo, Brasil

05/09 a 09/09

XXXII Congresso Brasileiro 
de Neurocirurgia
Local: Porto Alegre, Brasil 

09/11 a 14/11

XXXVIII Congresso 
Latinoamericano
de Neurocirurgia
Local: Santa Cruz, Bolívia

13/11 a 17/11

Simposium PIC 2018
Local: Barcelona, Espanha

29
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Prezados Associados,

Reiteramos os comunicados da Comissão Eleitoral, 
conforme Estatuto que rege a Sociedade Brasileira de 
Neurocirurgia, os prazos de candidatura para os cargos:

a) Chapas de candidatos à Presidência da SBN: 15 de 
julho de 2018;
b) Candidatos aos cargos vagos nas Comissões: 27 de 
julho de 2018;
c) Candidatos aos cargos vagos no Conselho 
Deliberativo: 27 de julho de 2018;
d) Departamentos: Inscrição presencial durante a 
reunião dos respectivos departamentos no XXXII 
CBN 2018, no dia 06 de setembro de 2018;

As candidaturas podem ser realizadas pelo link, 
disponibilizado em nosso site. (https://eleicaosbn2018.
com.br), exceto candidatos à Presidente e Vice-
Presidente que deverão protocolar na Sede Permanente 
o projeto preliminar de gestão pessoalmente ou através 
de procuração devidamente registrada.

Acesse 
o link:

Convocamos os médicos abaixo relacionados a entrarem em contato com a Secretaria Permanente da SBN, através dos telefones: 
011 30516075 ou 011 974598181, ou do e-mail: contato@sbn.com.br, a fim de tratar de assunto de seu interesse (PED-2017).

• Alberto Luiz Moura dos Santos
• Antoniel Souza Ribeiro da Silva Júnior
• Carlos Augusto de Andrade Borges
• Celso Figueiredo de Miranda Silva
• Cezar Tarabal de Oliveira
• Edson Jose Beltrao Figueiredo

• Eduardo Antonio Monteiro Castro Araujo
• Euripedes Tsai
• Fernando Tondi Guzzo
• Hudson Geraldo Zortéa
• Jack Beraha
• Janivaldo Nunes Lacerda

• Luigi Picozzi
• Olimpio Tsai
• Rodrigo Ferreira
• Rui Ferreira da Silva
• Takaaki Yonekura

• Adalfredo Hermes Borsatto
• Allan Antonio da Costa
• Anderson de Mendonça Ventura
• Arnaldo Diniz Feres
• Carlos Kennedy Tavares Lima
• Carlos Silvério de Almeida
• Claudia Tavares de Souza
• Dalmo de Souza
• Dárcio Magalhaes Mendes
• Flávius Miori
• Guilherme Pereira Neves Cravo
• Héctor Tomás Navarro Cabrera

• Henrique da Veiga Lobo
• Itamar Megda Cesarini
• Jersey Merry Wong de Mendonça
• João Luis Pontalti
• Jorge Luís Diogo de Oliveira
• José Reinaldo Nogueira
• Leandro Infantini Dini
• Luciano Silva de Oliveira
• Luiz Gonzaga da Silva
• Luiz Gustavo Aguiar Veloso
• Makhoul Moussallem
• Marcelo Magaldi Ribeiro de Oliveira

• Mauro Reis Junior
• Nelson Marcio Vieira
• Osmar Azevedo Aguiar Filho
• Paulo Diniz da Gama
• Paulo Fernandes Duarte
• Paulo Saide Franco
• Roberto Antônio de Castro
• Rogério Gomes Damasceno
• Simone Patrícia Macena Batinga
• Wander Miguel Tamburus
• Wilson Caniato

Convocamos os médicos abaixo relacionados a entrarem em contato com a Secretaria Permanente da SBN, através dos 
telefones: 011 3051-6075 ou 011 97459-8181, ou do e-mail: contato@sbn.com.br, a fim de tratar de assunto de seu 
interesse (PED-CD-2018).

Lembrete!

Já está disponível através do site da SBN, o novo 

sistema de Gestão de Associados. Nele, é possível 

ter acesso às informações financeiras e realizar 

pagamento através de cartão de crédito de modo 

fácil, prático e seguro.

Aproveite o cupom de desconto SY0XSH4L que 

garante desconto de 10% para o pagamento da 2ª 

semestralidade de 2018 até o dia 31/07/2018.

Eleições SBN - 2018
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