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1. Introdução 

 

 Ao assumirmos a diretoria da SBNPed, durante o Congresso Brasileiro de 

Neurocirurgia Pediátrica de 2019, apresentamos alguns compromissos durante a 

assembleia (Figura 1). 

A reestruturação da SBNPed apresentou alguns desafios e pôde ser finalizada até 

o final do ano de 2019.  

 Houve uma reformatação completa do website da SBNPed, possibilitando maior 

abrangência aos acessos e aumentando de forma significativa o conteúdo apresentado, 

disponível inclusive, em duas línguas estrangeiras (inglês e espanhol). Em paralelo, 

incluímos a SBNPed nas redes sociais aumentando a visibilidade da Sociedade. 

 Durante o período de junho de 2019 a julho de 2020, conseguimos executar várias 

ações no sentido de cumprir os compromissos, e procuramos ampliar de forma sustentável 

outras frentes. 

A sustentabilidade financeira da Sociedade é um fator primordial, assim tivemos 

um incremento do número de associados, além de parcerias diretas e indiretas com 

empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Apresentação dos principais compromissos da SBNPed no período 2019-2021 
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Mensagem do Presidente 
 

No dia 29 de fevereiro de 2020, de forma inédita, a SBNPed realizou uma reunião 

presencial de planejamento estratégico com os membros da diretoria, dos conselhos e das 

comissões. Contudo, no dia 11 de março a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

decretou pandemia em decorrência de um novo tipo de Coronavírus (Sars-Covid19).  

Desde então, vários países, incluindo o Brasil, tentam atravessar este período triste da 

história da humanidade, ultrapassando a marca de 235 milhões de infectados e mais de 4 

milhões de óbitos em todo o mundo, até o momento.  

Alguns compromissos ainda não foram devidamente cumpridos, como por 

exemplo o Consenso 2020 e o “Latin American Course in Pediatric Neurosurgery 

(LACPN)”, impactados de forma significativa pela pandemia. O LACPN foi transferido 

para o período de 4 a 9 de abril de 2022. 

Dentre as milhares de pessoas que perderam a vida em decorrência da pandemia, 

destacamos vários colegas de profissão e com muito pesar, nossos queridos amigo James 

Tait Goodrich, falecido na madrugada de 30 de março de 2020, na cidade de Nova Iorque, 

em decorrência de complicações pulmonares da COVID-19. Uma perda irreparável para 

a neurocirurgia mundial. No dia 18 de março de 2020, o Prof. Robin Humphreys também 

no deixou. No ano de 2021 tivemos a perda de dois outros gigantes da neurocirurgia 

pediátrica mundial o Prof. Michel Zerah e o Prof. Willian Harkness. A Neurocirurgia 

Pediátrica mundial lamenta a perda destes honrosos profissionais e pessoas incríveis. 

Diante da incerteza da pandemia, as dificuldades abriram espaço para novas 

ideias, e assim procuramos manter a Sociedade ativa e dinâmica nos anos de 2020 e 2021. 

 As reuniões online puderam levar a nossa Sociedade para os mais distantes lugares 

do Brasil e também para alguns países da América Latina.  

Apesar do momento complicado, a SBNPed procurou se reinventar e criar novos 

caminhos. A utilização da plataforma digital possibilitou que pudéssemos iniciar um 

programa de aulas, mesclando temas consagrados com assuntos gerais. 

Tivemos uma surpreendente exposição nas mídias sociais, conseguindo superar 

2371 seguidores no Instagram, além de mais de 1060 inscritos no canal do YouTube da 

SBNPed e 900 seguidores no Facebook. Números impressionantes e não param de 

crescer. 
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A parceria com as ligas acadêmicas foi fundamental, aproximando a SBNPed do 

meio acadêmico, aumentando nossa visibilidade, mas sobretudo cumprindo um 

importante papel de intercâmbio de conhecimentos entre várias gerações de 

neurocirurgiões e de possíveis futuros colegas. 

Honrosamente, a revista científica da SBNPed (Archives of Pediatric 

Neurosurgery - APN) completou dois anos em setembro de 2021. Os Archives of 

Pediatric Neurosurgery  foram reconhecidos pelo Instituto Brasileiro de Informação em 

Ciência e Tecnologia com o ISSN (2675-3626). 

Desde a sua fundação em 20219 o APN completou 7 edições completas com 80 

artigos publicados, após revisão pelos pares. 

Outras bases indexadoras foram sendo incorporados como a BASE, REDIB, 

CROSSREF e DIMENSIONS, além da base GOOGLE SCHOLAR. 

Reuniões entre membros da Diretoria e gestores foram realizadas para discutirmos 

o impacto da pandemia nos eventos da SBNPed, encontrando as melhores soluções em 

tempos difíceis.  

Até o momento, o Consenso SBNPed permanece adiado para o ano de 2022. O 

LACPN foi remarcado para abril de 2021. Em relação ao Congresso Brasileiro de 

Neurocirurgia Pediátrica foi decidido, após reunião com o Conselho Deliberativo, pelo 

adiamento do evento para o ano de 2022, privilegiando a organização e o programa 

científico. Várias reuniões de alinhamento foram realizadas entre a Diretoria /Conselho 

Deliberativo e Comissões. 

Apesar do momento econômico delicado, conseguimos renovar o contrato de 

patrocínio com a  Medical Support até 2021, ampliando assim, nossas possibilidades de 

investimentos. Foram obtidos outros patrocínios a saber: Medtronic, Hemocat, Ventura, 

Formathos e HP Bio. 

Em julho de 2020, conseguimos atingir a primeira página do Google, tanto nos 

sites da SBNPed quanto na dos Archives of Pediatric Neurosurgery. Um estudo 

minucioso sobre o algoritmo do Google possibilitou-nos alcançar esta meta, sem 

dispender recursos financeiros com anúncios ou com contratação de SEO. 

Em 17 de outubro de 2020 foi realizado o primeiro simpósio temático sobre 

Neuroendoscopia. A língua escolhida foi o inglês, para que pudéssemos incluir 

participantes de outros países, além de termos uma sessão com palestrantes estrangeiros. 

Tivemos o apoio de várias sociedades nacionais e internacionais: ISPN (International 

Society for Pediatric Neurosurgery), International Federation of Neuroendoscopy 
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(IFNE), , the Latin-American Group of Neuroendoscopy (GLEN), the World Federation 

of Neurological Societies (WFNS), the Brazilian Society of Neurosurgery. A presença 

das ligas acadêmicas de Medicina foi muito importante, participando de forma ativa na 

organização e também na divulgação do evento tendo sido um grande diferencial. 

Com o sucesso obtido com o simpósio de neuroendoscopia organizamos outros 

simpósios: SBNPed Hydrocephalus (27 de março de 2021), SBNPed Trauma 2021 (29 

de maio de 2021), SBNPed/AASPN Neurooncology 2021 (12/06/2021) e SBNPed Grand 

Round (23/10/2021). Os simpósios temáticos mantiveram a SBNPed num alto nível de 

representatividade em níveis nacional e internacional além de proporcional conhecimento 

científico aos associados e vários participantes que assistiram aos eventos.  

Em 2021, A SBNPed lançou o protocolos e recomendações em neurocirurgia 

pediátrica, tendo como editores os Drs. Matheus Ballestero e Dr. Ricardo Santos de 

Oliveira. Num formato inovador e prático vários assuntos foram publicados regularmente 

e estão no site da SBNPed para consulta. Tivemos também a colaboração de sócios da 

SBNPed na elaboração de alguns temas. 

 Desde a assembleia de setembro de 2020 houve um crescimento no 

número de pedidos de filiações na SBNPed. Atualmente, 61 filiações aguardam a 

homologação na assembleia da SBNPed no dia 23/10/2021 para ingressarem na 

sociedade, completando assim quase 200 membros! Uma enorme conquista da SBNPed. 

 Em todo o período a diretoria da SBNPed esteve colaborando com a 

Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, através do departamento de pediatria da SBN. 

Houve várias reuniões promovidas pela SBN com participação ativa do departamento de 

pediatria. Apesar do cenário desafiador, a Diretoria da SBNPed continuou trabalhando e 

procurando inovações para tornar nossa Sociedade cada mais representativa. 

Liderar a SBNPed é tarefa que exige dedicação. Aproveitar a maturidade para 

trazer modernidade é tarefa que exige coragem. Ampliar uma rede e enfrentar 

adversidades na realização de sonhos é tarefa que exige perseverança. Concluímos esta 

etapa na SBNPed com a certeza de que podemos continuar a subir degrau a degrau e 

fortalecer a sociedades nos âmbitos nacional e internacional. 

 Desejamos que as novas diretorias possam continuar o trabalho com 

profissionalismo, afinco e dedicação. 

 

 Dr. Ricardo Santos de Oliveira - Presidente SBNPed 2019-2021 

 Diretoria SBNPed 2019-2021 
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Retrospectiva  

 

2019  

 Abrangência com outras Sociedades e Associações Científicas e com organizações 
da sociedade civil 

Conquistamos parcerias que geraram conteúdos relevantes para os associados: 

• Sociedade Brasileira de Pediatria 
• Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil 
• Associação Brasileira de Cirurgia Crânio-maxilo-facial 
• Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica 
• The Neurosurgical Atlas 
• Annals of Neurosurgery 
• International Society of Pediatric Neurosurgery - ISPN 
• ONG Criança Segura 

- Realizamos a renovação de contrato com a revista científica Child's Nervous System. 

- Aprovamos o Formulário em conjunto com a SBN: Fellowship/Aperfeiçoamento em 
Neurocirurgia Pediátrica. 

- Reestruturamos o processo de admissão de membros, com formulários online e com 
a agilidade da Comissão de Admissão de membros na análise dos documentos. 

- Atingimos o número de 103 membros associados  

- Criamos e modernizamos o logo SBNPed (Manual de marca) 

 - Realizamos o "I Consenso Brasileiro de Neurocirurgia Pediátrica" - (Chiari), em 
Londrina -PR, organizado pelo Dr. Alexandre Casagrande Canheu.  

- Publicamos a Letter sobre o Consenso SBNPed na Child's Nervous System. 

Disponibilizamos na área restrita:  
- Carteira de portador de válvula, idealizada pela Dra. Simone Rogério; 
- Parecer sobre a cirurgia de secção do filum em parceria com a SBN. 
- Artigo completo sobre o Consenso SBNPed, para publicação no Brazilian 
Neurosurgery. 

 
-Realizamos Ações sociais do Projeto "Se liga no cinto!", em Ribeirão Preto - SP e em 
Araraquara - SP. 

- Realizamos contratos de patrocínio com a Medical Support e com a Profix. 

- Concretizamos a parceria oficial com a Asian-Australasian Society for Pediatric 
Neurosurgery – Joint Meeting 2021 / Congresso Brasileiro de Neurocirurgia Pediátrica, 
em Goiânia, sob a organização do Dr. Paulo Ronaldo Jubé Ribeiro. 

- Participamos da Audiência pública em Brasília com a participação dos Drs. Ricardo 
Gepp e Ricardo Oliveira– Câmara dos Deputados / Gabinete do Deputado Federal 
Roberto de Lucena, da Enfermeira do Ministério da Saúde, Sra. Rayone Costa e da 
Assessora Parlamentar do Ministério da Saúde, Sra. Samantha da Rocha Souza. 
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Assuntos: Projeto "Se liga no cinto!", Parecer sobre espasticidade, Consenso - Chiari e 
demandas judiciais. 

Durante a Assembleia da SBN Ped / CBAN foram aprovados: 
- Mudanças no estatuto da SBNPed. 
- Regimento Interno da SBNPed. 
- Mudança de titularidade na conta corrente da SBN Ped, após aprovação e registro do 
estatuto. 

Contratamos:  
- Assessoria contábil mensal – movimentação financeira, controle fiscal, certificação 
digital / e-CNPJ 
- Assessoria jurídica (situações pontuais / assembleias / registros em cartório). 

- Realizamos uma Reunião científica, conjunta com a Associação Brasileira de Cirurgia 
Crânio-maxilo-facial, em agosto, na Medtronic de São Paulo, com participação de mais 
de 100 inscritos SBNPed / ABCCMF e presença de três convidados internacionais: 
Profs. David Stafemberg, James Tait Goodrich e Christopher R. Forrest. 

- Participamos de importantes eventos científicos / membros da SBNPed:  
ISPN 2019, CBAN, SALV, Congresso Mineiro de Neurocirurgia, IFNE 2019. 

- Concretizamos o projeto da Revista científica da SBN Ped: Archives of Pediatric 
Neurosurgery (APN), criando um site próprio com canal do YouTube e Facebook 

- Publicamos nossa edição histórica, Volume I do APN – 10 artigos científicos. 

- Participamos do Webinar do Departamento de Pediatria SBN - Encéfalo e 
Mielodisplasias: Diagnóstico e tratamento, apresentado pelo Dr. José Francisco 
Salomão. 

 

Nos anos de 2020/2021, várias ações foram implantadas e o resumo das principais 

atividades, representando a evolução da SBNPed 2019-2021, podem ser verificados nas 

Figuras 2-4. 
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Figura 2: Evolução da SBNPed em números no período 2019-2020. 
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Figura 3: Evolução da SBNPed em números no período 2020-2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 13 

 

 
 
Figura 4: Evolução da SBNPed em números no período 2020-2021. 
 
 

 Alguns aspectos identificados entre 2020 e 2021 foram muito significativos. O 

quadro 1 representa os principais indicadores da SBNPed que obtiveram aumento 

expressivo. 
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Indicador 2020 2021 Crescimento (%) 

Website 

sbnped.com.br 

4000 usuários 32600 usuários 800 % 

Instagram 1500 seguidores 2371 seguidores 58% 

Youtube 328 inscritos 1062 323% 

Youtube 

visualizações 

3600 12559 348% 

Patrocínios 1 5 500% 

 

 
 
2. Resultado financeiro  

 
 

No dia 25 de setembro de 2019, foi apresentado o balanço referente ao ano de 

2018 (01/01/2018 a 31/01/2018) e também referente ao período de 01/01/2019 a 06/2019. 

De acordo com o Dr. Jorge Wladimir Junqueira Bizzi em 31.12.2017, a SBNPed 

apresentava um saldo em caixa de R$ 61.055,58 tendo este valor como contrapartida a 

conta Patrimônio Social (apresentado e registrado em ata de assembleia geral 

extraordinária, em Porto Alegre no dia 06/09/2018).  

Foi feito um depósito pelo Dr. Bizzi no dia 18/06/2019, na conta PJ da SBNPed 

no valor de 21.000,00 (Vinte e um mil reais) Figura 5. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5. Demonstrativo de transferência bancária, realizado em18/06/2019 para a 

conta PJ da SBNPed. 
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Durante a assembleia realizada no CBAN, em setembro de 2019 houve a 

apresentação de parecer contábil referente ao período de fevereiro a julho de 2019, 

elaborado pelo escritório de contabilidade A2 sob responsabilidade do Sr. José Angelo 

Navarro CRC1SP207740/O-5. 

 

Segue o parecer: 

 

“Apresentado parecer da contabilidade da SBNPed no período de fevereiro a julho 

de 2019, assinado pelo Sr. José Angelo Navarro, CRC1SP207740/O-5, contendo as 

seguintes recomendações: apresentação de documentação hábil e idônea, observada a 

cronologia dos registros; constituir provisão em montante suficiente para cobrir as perdas 

esperadas, com base em estimativas de seus prováveis valores de realização, e baixar os 

valores, incobráveis a anistiados as doações, contribuições e patrocínios para custeio, 

cada qual, deverão ser referenciados e mediante apresentação de documento hábil, assim 

como todas as despesas e custos da Associação; apresentação mensal dos extratos 

bancários, juntamente com os documentos que o amparem, para fins de conciliação e 

identificação; registro da Atas de nomeação do novo Presidente da Associação, 

comunicar a Receita Federal, a fim de alterar o responsável perante o CNPJ; obtenção do 

Certificado Digital e-CNPJ, sendo aprovado pelos presentes, sem qualquer abstenção, 

restrição ou ressalva.” 

 

A conta bancária da SBNPed foi regularizada em dezembro de 2019, após o 

registro em cartório da ata de posse, constituindo assim o Dr. Ricardo Santos de Oliveira 

como titular das contas bancárias Sicredi 2203 / 38788-6 e 0737 / 25241-1. Após a devida 

regularização, pudemos avançar nas seguintes etapas: 

 

- Liberação do saldo retido no setor de câmbio da Sicredi, referente ao patrocínio 

internacional recebido durante o Congresso Brasileiro de Neurocirurgia 

Pediátrica, em Fortaleza. Durante os meses de maio a dezembro o valor ficou 

retido por insuficiência de documentação não apresentada à Sicredi. No dia 06 de 

janeiro de 2020 foi liberado o total de 46.862,85 reais; 
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- A partir de dezembro de 2019 toda a movimentação bancária, incluindo 

depósitos, saques e pagamentos ficaram sob responsabilidade do Dr. Ricardo 

Santos de Oliveira. Desde então, o saldo restante foi aplicado em investimentos 

de baixo risco para obtenção de rendimentos. Anteriormente a este período a 

movimentação bancária estava sob responsabilidade do Dr. Artur Galvão da 

Cunha; 

 

- Gerenciamento financeiro do Curso Latino-Americano de Neurocirurgia, através 

da conta bancária da SBNPed, a partir de dezembro de 2019; 

- Prestação mensal de contas do Curso Latino-Americano de Neurocirurgia, 

através do escritório de contabilidade A2, aos gestores do evento; 

 

O saldo das contas bancárias da SBNPed na data de 12 de julho de 2020 era de: 

167.783,53 (bruto), distribuídos da seguinte forma: Curso Latino Americano de 

Neurocirurgia (63.810,00), e o saldo líquido da SBNPed é de 99.673,53 reais 

(31/07/2020). 

 

Entre dezembro de 2019 e julho de 2020, o rendimento obtido com as aplicações 

financeiras no período foi de 1489,88 reais + 500,44 (distribuição de resultados 

cooperativa), totalizando 1.990,32 reais. 

O saldo atual da SBNPed, após a incorporação do saldo do LACPN na assembleia 

realizada em setembro de 2020 é de 206.574,42 reais.  

Em relação ao saldo apresentado em 31/07/2020 houve um aumento de 38.790,89 

reais. 

 

2.1 SBNPed 2021 

 

2.2 Jurídico 

 
A assessoria jurídica foi fundamental para a reorganização administrativa  da SBN 

Ped, incluindo todas as assembleias realizadas, a aprovação e treinamento na LGPD e 

todos os contratos com patrocinadores e gestores de eventos. 

Todos os serviços prestados estão documentados em Nota Fiscal do Escritório de 

Advocacia BRASIL SALOMÃO E MATTHES. Os serviços advocatícios foram 
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pontuais, totalizando um valor de 22.000,00 reais, entre o período de junho de 2019 a 

dezembro de 2021. Este valor correspondeu a uma média de 758,62 reais / mês. 

 

 
2.3 Contábil 

 

O valor acordado com o Escritório de Contabilidade A2D foi de 1000 reais 

durante o período de junho de 2019 a dezembro de 2020 e 1100 reais entre janeiro de 

2021 e dezembro de 2021, totalizando 20.200,00 reais. 

Durante este período o escritório A2D contabilidade comandado pelo Sr. Angelo 

Navarro foi extremamente prestativo e relevante na organização contábil da SBNPed. 

A SBNPed encontra-se perfeitamente adequada às normas jurídicas e contábeis. 

 

Parecer do Sr. José Angelo Navarro – Exercício fiscal 2020. 

 

Eu, José Angelo Navarro, CRC1SP207740/O-5, sócio da A2D Contabilidade 

Ltda, apresento em anexo as peças financeiras do período de janeiro a 

dezembro/2020 da SBN-Ped, com os seguintes comentários: 

A SBN-Ped possui um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos 

administrativos, por meio de processo eletrônico. 

Os registros Contábeis contem o número de identificação dos lançamentos 

relacionados ao respectivo documento e origem externa ou interna ou, na sua 

falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a pratica de atos 
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administrativos. 

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS 

Ativo circulante 

a) Disponibilidades (Caixa): os valores contabilizados neste sub-grupo representam 

moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que 

possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata 

ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor. 

b) Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos 

valores originais aplicados. 

Ativo Não circulante 

c) Investimento em conta capital – Valor aplicado pelo valor investido, constante de 

extrato bancário. 

Passivo Circulante 

d) O passivo circulante é demonstrado pelo valor conhecido ou calculável acrescidos, 

quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço 

patrimonial. 

e) Fornecedores a pagar: São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a 

fornecedores de bens ou serviços. 

f) As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência. 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio 

Social, acrescido do resultado do exercício período. 

FORMA JURÍDICA 

A SBN-Ped é uma associação sem fins lucrativos e econômicos regida pelo seu Estatuto 

Social e de acordo com a legislação vigente a ela aplicável. 

REQUISTOS PARA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA 

O seu cumprimento (operacionalização) pode ser comprovado pela sua escrituração 

contábil (Demonstrações Contábeis): 

a) não distribuem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer 

título; 

b) aplicam integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos 

institucionais; 
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c) mantêm a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de 

formalidades capazes de assegurar sua exatidão. 

SUPERAVIT/DEFICT DO EXERCÍCIO DE 2019/2020 

A SBN-Ped apresentou um Superavit, no período de janeiro a dezembro/2020 de 

R$229.856,57 (Duzentos e vinte e nove mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e 

cinquenta e sete centavos), com o acumulado de 2019, de R$58.164,44 (Cinquenta e 

oito mil, cento e sessenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), totaliza 

R$288.021,01 (Duzentos e oitenta e oito mil, vinte e um reais e um centavo), cujo 

“ Ativo ”  e “ Passivo ”  apresentam o valor de R$289.390,01(Duzentos e oitenta e 

nove mil, trezentos e noventa reais e um centavo). 

José Angelo Navarro 

CRC1SP207740/O-5 

A2D CONTABILIDADE LTDA 

 

 
3. Comunicação interna 

 

 

Em junho de 2019 foram criados grupos permanentes de WhatsApp específicos 

para agilizar a comunicação, planejamento e ações sendo eles: 

 

- Comissões – grupos individualizados para cada comissão da SBNPed; 

- Diretoria Executiva; 

- SBNPed oficial – membros da SBNPed, neurocirurgiões interessados; 

- gestão da revista científica (Archives of Pediatric Neurosurgery); 

- eventos. 

 

Para situações pontuais, foram criados grupos, tais como a reunião de 

planejamento estratégico, realizada em 29 de fevereiro de 2020, em São Paulo. 

 

A secretaria da SBNPed utiliza o canal do e-mail para enviar comunicações 

oficiais, tais como convocações para reuniões, assembleias e assuntos de interesse geral. 

O whatsapp foi utilizado também em todos os simpósios temáticos promovidos 

pela SBNPed. 
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A SBNPed adequou o site, redes sociais e o whatsapp na Lei Geral de Proteção 

de Dados (LGPD), após orientação jurídica. 

 

 

4. Comissões 
 

 

Após assumir a Presidência da SBNPed, durante o Congresso Brasileiro de 

Neurocirurgia Pediátrica, em Fortaleza, realizamos uma primeira reunião no dia 

08/06/2019 para direcionamento de ações com os membros eleitos das comissões. 

Ao longo do período 2019-2021 foram realizados contatos, através dos grupos 

individualizados (comissões) e uma reunião geral para apresentação de relatório de 

atividades, no dia 05 de maio de 2020 e 01 de setembro de 2021, conforme o estatuto e 

regimento da SBNPed exigem. 

As comissões tiveram oportunidade para apresentarem seus projetos e ações. 

Em todo o período, a Diretoria Executiva sempre esteve aberta para receber e 

discutir novas ideias. 

 

 
4.1 Ética 

 
Membros 
 
Dr. Angelo Raimundo da Silva 
Dr. Carlos Eduardo Barros Jucá 
Dra. Denise Marques de Assis 
 
 

Em 09/06/2019 foi solicitada à comissão de ética que providenciasse uma 

mensagem oficial da SBNPed contra a possibilidade de alteração na lei sobre a utilização 

do assento de elevação / cadeirinha. 

Enviada a nota redigida pelo Dr. Angelo Raimundo da Silva no dia 11/06/2019 

para apreciação da Diretoria. 

Publicação no site sbnped.com.br (segue nota abaixo): 

 

Nas palavras do Presidente da República "Se tem algo para que o seu filho fique 
protegido, nem precisava de lei". Pois bem, realmente não dever-se-ia ter que haver lei 
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para prevenir acidentes. Prevenção de eventos danosos à saúde deveria fazer parte do 
escopo da educação da criança, através da disciplina e do hábito em se usarem 
equipamentos de contenção adequados à idade e à estatura dos menores de idade. 

Vários estudos comprovam que o uso correto das cadeirinhas previne ferimentos graves 
e mortes em crianças. Segundo dados do próprio DATASUS (Ministério da Saúde) houve 
com a adoção da fiscalização para o uso de cadeirinhas uma redução de mais de 30% nas 
mortes infantis. Tal fato repercute indiretamente em redução de gastos e internações 
prolongadas devidos à prevenção de danos e de sequelas neurológicas. 

Na realidade das cidades e das rodovias brasileiras, com tráfego intenso, a criança de 
baixa idade localizada dentro de veículos está extremamente vulnerável em caso de 
colisões. O cérebro e a coluna vertebral são estruturas frequentemente afetadas. 
Acreditamos que nossa população ainda não tenha maturidade educacional para assimilar 
de forma espontânea, sem o apoio de leis e de advertências, a necessidade e a 
obrigatoriedade do uso das cadeirinhas. Há que se alertar a população em geral para os 
riscos de não se estar devidamente seguro dentro de veículos em movimento, para mudar 
de forma mais expressiva esta realidade. 

Ciente desse cenário, a SBN-Ped trabalha através do Projeto – SE LIGA NO CINTO! - 
na educação dos jovens e condutores quanto à importância do uso de cadeiras/ assentos 
de retenção especiais para crianças em bancos traseiros veiculares. Iniciativas como essa 
poderiam ser a linha de ação do Governo e de nossos parlamentares, facilitando não só a 
utilização como a aquisição das cadeirinhas pelos condutores. Cientes do bom senso de 
nossas autoridades, os neurocirurgiões pediátricos brasileiros solicitam que a medida 
proposta pelo Governo seja melhor debatida e não avance da forma como está.  
Para tanto, colocamo-nos à disposição para colaborar para a prevenção de lesões graves 
e para algo mais duradouro e mais positivo, sem atitudes punitivas, mas sim educativas e 
de longo prazo mais efetivas, vindo de encontro com o pensamento de progresso em longo 
prazo que todos temos para nossa Nação. 

 

Ricardo Santos de Oliveira 
Presidente da SBN-Ped 

 

Dr. Angelo Raimundo da Silva Neto 
 Comissão de Ética SBN-Ped 

 

Enviada à Comissão de Ética portaria do Ministério Saúde sobre espasticidade e 

solicitado um parecer (Figura 6). 
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Figura 6. Portaria vigente do Ministério da Saúde sobre a espasticidade 

 

ADVERTÊNCIA

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União

Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção à Saúde

PORTARIA Nº 377, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2009

Considerando a necessidade de se estabelecer parâmetros sobre a espasticidade no Brasil e diretrizes nacionais
para diagnóstico, tratamento e acompanhamento dos indivíduos com esta doença;

Considerando que os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas são resultados de consenso técnico-científico e
são formulados dentro de rigorosos parâmetros de qualidade, precisão de indicação e posologia;

Considerando as sugestões dadas à Consulta Pública SAS/MS Nº 2, de 13 de setembro de 2007;

Considerando a Portaria SAS/MS Nº 375, de 10 de novembro de 2009, que aprova o roteiro a ser utilizado na
elaboração de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), no âmbito da Secretaria de Atenção à Saúde - SAS;
e

Considerando a avaliação da Secretaria de Atenção à Saúde - Departamento de Atenção Especializada, resolve:

Art. 1º Aprovar, na forma do Anexo desta Portaria, o PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS -
ESPASTICIDADE.

§ 1º O Protocolo objeto deste Artigo, que contêm o conceito geral de espasticidade, critérios de diagnóstico,
critérios de inclusão e de exclusão, tratamento e mecanismos de regulação, controle e avaliação, é de caráter nacional e
deve ser utilizado pelas Secretarias de Saúde dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios na regulação do acesso
assistencial, autorização, registro e ressarcimento dos procedimentos correspondentes;

§ 2º É obrigatória a observância desse Protocolo para fins de dispensação do medicamento nele previsto;

§ 3º É obrigatória a cientificação do paciente, ou de seu responsável legal, dos potenciais riscos e efeitos
colaterais relacionados ao uso do medicamento preconizado para o tratamento da Espasticidade, o que deverá ser
formalizado por meio da assinatura do respectivo Termo de Esclarecimento e Responsabilidade, conforme o modelo
integrante do Protocolo;

§ 4º Os gestores estaduais e municipais do SUS, conforme a sua competência e pactuações, deverão estruturar a
rede assistencial, definir os serviços referenciais e estabelecer os fluxos para o atendimento dos indivíduos com a
doença em todas as etapas descritas no Anexo desta Portaria.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Fica revogada a Portaria SAS/MS Nº 1.013, de 20 de dezembro de 2002, publicada no Diário Oficial da
União Nº 248, de 24 de dezembro de 2002, seção 1, pág. 237.

ALBERTO BELTRAME

ANEXO
PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS

ESPASTICIDADE

TOXINA BOTULÍNICA TIPO A

1. METODOLOGIA DE BUSCA DE LITERATURA

A busca de literatura foi realizada em julho de 2009 no MEDLINE/PUBMED focada no tratamento, utilizando os
termos toxina botulínica e espasticidade ("Botulinum Toxin Type A"[Mesh] AND "Muscle Spasticity"[Mesh]) e limitando
para Ensaios Clínicos Randomizados - ECR, Revisões e Metanálises, publicados nos últimos 5 anos, em inglês ou
espanhol. A partir de 51 publicações encontradas, foram selecionados 22 artigos (ECR e Metanálises) que foram
considerados os mais relevantes.

2. INTRODUÇÃO
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 Solicitado texto sobre deformidade postural / “fechamento de fontanela” ao Dr. 

Eduardo Jucá. Enviado e publicado no website (artigos).  

 Em 04 de agosto 2019, foi enviado ao Presidente da SBN Dr. Luis Alencar Borba 

(através de email), solicitação para elaboração de uma diretriz sobre espasticidade. Recebi 

um comunicado do Dr. Borba. Coloquei a SBNPed à disposição para elaboração desta 

diretriz. 

 Foi realizado um levantamento pelo Dr. Angelo Raimundo sobre demandas 

judiciais e procedimentos em neurocirurgia pediátrica. Tal estudo foi enviado para 

publicação em revista científica especializada. 

 A comissão de Ética iniciou o processo de organização do termo de consentimento 

unificado em neurocirurgia pediátrica.  

 

4.2 Admissão de Membros 

 

Membros: 

 

Dra. Simone Mendes Rogério 

Dra. Tatiana Protzenko Cervante 

Dr. Charles Kondageski 

 

Em reunião realizada em 07/06/2019 foi decidido reavaliar os critérios de ingresso 

dos atuais membros.  

 Em 11/06/2019 foi solicitado à Sra. Claudia (Dableo) uma atualização do cadastro 

no site. 

Qualquer pessoa, médico/ não médico poderá se cadastrar no site para obtenção 

de informações (newsletter). 

O médico neurocirurgião poderá se cadastrar no setor de admissão de membros. 

Incluída a obrigatoriedade do link ao Currículo Vitae (Plataforma lattes). 

O proponente deverá enviar cópia do Título de Especialista em Neurocirurgia, se 

assim for solicitado, caso a informação não conste no Currículo. 

Elaboração de carta padrão para admissão de membros. Submetida à apreciação 

do Dr. Henrique Furquim Paiva (advogado) – 11/06/2019 

O proponente deverá preencher um formulário no qual conste a indicação de dois 

membros ativos (estes membros receberão um email confirmando a proposição). 
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A comissão de admissão de membros deverá avaliar o processo, emitindo um 

parecer favorável/ desfavorável. Tal parecer seguirá para a Diretoria, e posteriormente 

deverá ser referendada em assembleia.  

Publicação no site (sbnped.com.br) o processo de admissão de membros 

(04/07/2019). Atualização e simplificação do processo, publicado no website: 

https://www.sbnped.com.br/pt/# 

Enviado à referida comissão, proposta de modificação de critérios de admissão de 

não médicos, baseando-se no modelo atual da ISPN (08/07/2019).  

Aprovada em assembleia, durante o CBAN (setembro 2019) duas novas 

categorias de membros (acadêmicos e colaboradores) e adequação do processo de envio 

de documentos para proponentes, residentes fora do Brasil. 

https://www.sbnped.com.br/pt/sbnped/internacional-associate-of-sbnped  (Figura 7). 

Durante o período 2019-2020 tivemos um incremento de 83% em novas afiliações 

(Gráfico 1). 

 

 

 
 

Figura 7. Fluxograma desenvolvido pela comissão de admissão de membros para 

facilitação do processo de admissão. 

 

 

Fluxo de novas candidaturas à afiliação 

a duas  
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Gráfico 1. Evolução do número de novos filiados da SBNPed no período entre maio de 

2019 e setembro de 2020. 

 

 Após uma decisão da Assembleia em setembro de 2020 houve 61 candidaturas, 

aprovadas pela comissão de admissão de membros, entretanto estão aguardando a 

homologação na Assembleia de outubro de 2021. Esta decisão impactou na entrada de 

recursos para a SBNPed. 

 

 

4.3 História e Documentação 

 

Membros 

 

Dr. Giovani Mendes Ferreira 

Dr. Enrico Ghizoni 

Dra. Marcia Cristina da Silva 

 

Foi solicitada à Comissão de História e Documentação a organização dos arquivos 

da SBNPed. A Dra. Márcia Cristina da Silva, como ex-secretária SBNPed tem posse 

destes documentos. Em reunião realizada no dia 07/06/2019 foi decidido pela 
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digitalização e organização dos documentos no Google Drive, no entanto, os documentos 

para a devida organização não foram recebidos até então. 

Em 11/06/2019, foi informado ao Secretário Dr. Marcelo Volpon que 

providenciasse o quanto antes a organização do arquivo digital. Foram disponibilizados 

pelo Presidente Ricardo Santos de Oliveira os documentos via Google Drive. 

Durante a reunião com as comissões, realizada dia 05 de maio de 2020 foi 

novamente solicitada a organização dos documentos antigos e criação de um arquivo 

digital. 

 No dia 30 de julho de 2020 enviei e-mail para todos os ex-presidentes da SBNPed, 

solicitando todos os documentos relacionados à SBNPed que estão sob a guarda dos 

mesmos (Quadro 1). Tais documentos fazem parte da história da SBNPed, desde a criação 

do Departamento de Pediatria da SBN, em 1992, a ata simbólica da fundação da sociedade 

(sem constituição jurídica), em 1999 e outros documentos relevantes. Os documentos 

recebidos estão arquivos no site da SBNPed (história) e podem ser acessados neste link: 

https://www.sbnped.com.br/pt/sbnped/historia.  

 

1999-2001  
 

Hamilton Matushita 

2001-2003  
 

José Francisco Manganelli Salomão 

2003-2005  
 

Benicio Oton de Lima 

2005-2007 Sérgio Cavalheiro 
 

2007-2009  
 

Hélio Rubens Machado 

2009-2011 Geraldo José R Dantas Furtado 
 

2011-2013 Jose Aloysio Costa Val Filho 
 

2013-2015  
 

Nelci Zanon-Collange 

2015-2017  
 

Artur Henrique Galvão Bruno da Cunha 

2017-2019  
 

Jorge Wladimir Junqueira Bizzi 

2019-2021 Ricardo Santos de Oliveira 



 

 27 

 

Quadro 1. Galeria dos ex-presidentes da SBNPed (1999-2021). 

 

 Foi criado no site da SBNPed uma aba chamada “baú de histórias” com o intuito 

de estimular a comissão e também os associados a contribuírem com histórias que tiveram 

importância no desenvolvimento da neurocirurgia pediátrica Brasileira. 

https://sbnped.com.br/pt/bau (figura 8) 

 
 

Figura 8. Baú de histórias no website da SBNPed. 

 

 Foram organizados e incluídos diversos documentos desde a fundação da 

SBNPed. Tais documentos representam um valor histórico para a sociedade. 

https://sbnped.com.br/pt/sbnped/historia 

 

 

4.4  Comissão Científica e Educação 

 

Membros: 

 

Dr. Sergio Cavalheiro 

Dra. Patricia Alessandra Dastoli 

Dr. Antonio Rosa Bellas 

 

 Em cooperação com a comissão científica da SBNPed foi organizado o I 

Consenso Neurocirurgia Pediátrica sobre Chiari. O objetivo do Consenso foi estabelecer 

recomendações para o tratamento da Deformidade de Chiari do tipo I. Foi utilizado o 

sistema Delphi modificado para elaboração parecer da SBNPed. 

 O Dr. Antonio Bellas ficou responsável pela apresentação de estudo com as 

questões que seriam respondidas, durante as apresentações. 
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 O estudo foi enviado aos membros da comissão científica para apreciação das  

questões para o consenso. 

 Foi realizado um questionário na plataforma Survey Monkey e testado pelos Drs. 

Ricardo Oliveira, Alexandre Canheu, Antonio Bellas e Ricardo Gepp em 07/07/2019. 

 Enviados à comissão científica (email datado de 11/06/2019) documentos sobre a 

estrutura do evento e apreciação do contrato.  

 Enviada proposta de discussão de caso à comissão (enviado em 13/06/2019).  

 Enviado modelo de discussão de caso em 07/07/2019. 

 Enviada à comissão sugestão de protocolos em Neurocirurgia Pediátrica. 

 Enviado à comissão formulário da SBNPed para ser preenchido por sócios 

organizadores de eventos. 

 Participação do Consenso SBNPed em Londrina, nos dias 02 e 03 de agosto de 

2019. Após a realização do evento, foi elaborado um artigo com as recomendações SBN-

Ped sobre Deformidade de Chiari I, sob responsabilidade da comissão científica e do Dr. 

Marcelo Volpon. 

 Os resultados obtidos no consenso foram publicados na Child’s Nervous System 

(2020 Jan;36(1):17-18 e nos Arquivos Brasileiros de Neurocirurgia (Arquivos Brasileiros 

de Neurocirurgia: Brazilian Neurosurgery 2020; 39(02): 125-131). 

A Dra. Patrícia Dastoli elaborou um caso clínico que foi inserido na área restrita 

do site da SBNPed para teste. Houve baixa adesão de comentários, apesar de ter sido 

amplamente divulgado em grupo WhatsApp SBNPed oficial. 

 No dia 08/08, às 20h, foi realizada uma reunião, através da plataforma ZOOM na 

qual testamos o modelo de discussão de caso. A apresentação foi feita pela Dra. Patrícia 

Dastoli. 

 Realizada reunião ZOOM com Dra. Patrícia Dastoli, Sergio Cavalheiro, Ricardo 

Oliveira e Marcelo Volpon – discussão de caso 19/08/2019. 

No dia 13/04/2020 foi iniciado um programa de reuniões científicas com 

palestrantes nacionais e internacionais, honrando nossa Sociedade e demonstrando o 

engajamento dos membros da SBNPed na comunidade científica de outros países. Desde 

então, foram realizadas 31 reuniões científicas através de plataforma virtual ZOOM. As 

aulas desde então são transmitidas simultaneamente no canal do YouTube da SBNPed. 

Até o presente momento, houve 2045 participações. 

Na semana entre os dias 01 e 05 de junho de 2020 foi realizada a Pediatric Week, 

em cooperação com a SBN. 
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• Participação na elaboração do programa científico dos simpósios online 

SBNPed: Neuroendoscopia, Shunts, / Mês de junho SBN 2021, SBNPed 

Trauma, SBNPed / AASPN Neuroncology. 

 

A comissão científica através da Dra. Patrícia Dastoli organizou um calendário de 

reuniões científicas online (toda a segunda-feira do mês).  

 

 

4.5 Comissão de certificação 

 

Dr. Leopoldo Mandic Ferreira Furtado   

Dr. José Roberto Tude Melo 

Dr. Adriano Keijiro Maeda 

 

 Foi solicitada à comissão a elaboração de um documento para estruturação dos 

serviços de neurocirurgia pediátrica com o objetivo de realizar um mapeamento dos 

serviços públicos e privados que desenvolvem neurocirurgia pediátrica. 

Foi enviado um formulário para apreciação da comissão (classificação serviços) 

em 11/06/2019 e determinado um prazo para análise até o dia 03/07/2019. 

O Dr. Marcelo Volpon enviou um modelo para a inserção de cirurgias.  

O modelo de certificação foi pautado na assembleia no dia 02 de setembro de 2020 

tendo sido aprovado. Foi enviado à comissão de credenciamento de residência médica, 

aos cuidados do Prof. Luiz Carlos Alencastro, para apreciação do documento. 

A comissão de certificação apresentou um esboço de questionário para 

certificação dos serviços de neurocirurgia pediátrica brasileira através de pontuação em 

diferentes níveis de complexidade. 
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4.6 Comissão de comunicação 

 

Dra. Amanda Lopez 

Dra. Aline Saré 

Dr. Marcio Marcelino 

 

 

Foi solicitada aos membros da comissão a inclusão da SBNPed nas mídias sociais, 

tais como Instagram, Facebook. 

A SBN criou um espaço no Facebook (workplace) e, durante a gestão 2017-2019 

o Dr. Artur da Cunha ficou como responsável.  

 Entramos em contato com a secretaria da SBN que gerou um novo acesso a esta 

Diretoria. Desde então, a plataforma tem sido utilizada para postagens de eventos e 

notícias relevantes do Departamento de Pediatria da SBN. 

 Em relação às outras mídias sociais, os cards de divulgação têm sido preparados 

pela empresa Dableo, e publicadas após correções e revisão do texto e imagem. 

 O canal do YouTube foi criado em julho de 2019 e, a partir de março de 2020 está 

sendo gerenciado pelo Dr. Ricardo S. de Oliveira. Houve um aumento expressivo do 

número de inscrições. Todas as postagens são revisadas e realizadas pelo Dr. Ricardo. 

 O gerenciamento do Facebook está sendo feito pela Sra. Claudia – empresa 

Dableo. 

 Para o gerenciamento e otimização das divulgações foi criada uma conta na 

plataforma Trello. 

Em 2021, a comissão de comunicação teve um importante função na organização 

das ligas acadêmicas. A comissão avaliou e cadastrou 14 ligas acadêmicas. 

Houve divulgação de várias ações da SBNPed realizadas pelos membros da 

comissão de comunicação. 

 

 
5.Projeto Se liga no cinto! 

 
 

O conteúdo do projeto Se liga no cinto! está acessível nos links abaixo: 

 

https://www.sbnped.com.br/pt/sbnped/projetos/se-liga-no-cinto 
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https://www.sbnped.com.br/pt/sbnped/projetos/maio-amarelo 

 

Foi solicitado ao secretário da SBNPed, Dr. Marcelo Volpon a elaboração do texto 

(projeto) em inglês em 09/06/2019; 

O Dr. Marcelo Volpon retornou o texto traduzido em 18/06/2019. 

Foi solicitado à Dra. Aline Saré a tradução para o espanhol em 07/08/2019. 

Contudo, ainda não foi entregue. 

Enviado um e-mail em 12/06/2019 para a Dra. Nelci Collange solicitando apoio 

junto à ONG Criança Segura. 

Enviada uma carta a Deputada Christiane de Souza solicitando apoio ao projeto e 

audiência pública. Não foi obtida resposta. 
 

Enviado o projeto Se liga no cinto! para a Dra. Amanda Lopez (10/06/2019), Dr. 

Eduardo Jucá (10/06/2019) e Dr. Ricardo de Amoreira Gepp (10/06/2019). 

 

Enviado oficio ao deputado Roberto de Lucena – 22/06/2019, solicitando uma 

audiência pública para apresentação do projeto ao Ministério da Saúde. Após o interesse 

manifestado pelo gabinete, uma audiência foi agendada. 

Participação de audiência em Brasília em 28/08/2019, no Gabinete do Deputado 

Roberto de Lucena, dos drs. Ricardo de Oliveira e Ricardo Gepp, com a presença do 

Chefe de gabinete  Sr. Flavio Schuch, da Enfermeira do Ministério da Saúde Sra. Rayone 

Costa e da assessora parlamentar do Ministério da Saúde Sra. Samantha da Rocha Souza; 

Participação em palestra na escola infantil Tijolinho no dia 13/09/20219, em 

Araraquara, SP; 

Ação social promovida em parque municipal de Araraquara sob coordenação Dr. 

Matheus Ballestero; 

Ação integrada durante o mês de setembro (semana nacional do trânsito) com a 

liga de neurologia da Faculdade de Medicina Barão de Mauá, na escola Barãozinho – 

Ribeirão Preto; 

Enviada carta de apoio à ISPN - 05/11/2019. Não foi obtida resposta. 

 Foram enviadas cartas de apoio às seguintes entidades: 

 

Sociedade Paulista de Pediatria 

Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Traumatizado 
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ONG Criança Segura 

Sociedade Brasileira de Pediatria 

Sociedade Brasileira de Neuropediatria 

 

No ano de 2021 foram apresentadas aulas em modelo virtual para diversas ligas 

acadêmicas, despertando o interesse no projeto “se liga no cinto”.  

 

6. Website 
 

No dia 07 de junho de 2019 foi realizada uma atualização e publicação de novo layout 

moderno e dinâmico. 

Desde então, várias ações foram implementadas e estão sendo realizadas 

continuamente: 

 

- Tradução do site para o inglês e para o espanhol. 

- Inclusão da linha histórica da SBNPed / proposta de gerenciamento: área restrita  

- Inclusão da apresentação da gestão 2019-2021: área restrita  

- Inclusão de atas, documentos, estatuto na área restrita  

- Enviado texto sobre logomarca SBNPed / história 

- Enviado texto sobre neurocirurgia pediátrica -24/06/2019 

- Enviado questionário (Survey Monkey) aos sócios via WhatsApp no dia 25/06/2019. 

Obtidas 44 respostas / 9 sugestões / críticas. Enviadas à Sra. Claudia (Dableo) para que 

medidas fossem tomadas no sentido de melhoria do site. 

- Publicação regular de artigos educativos; 

- Publicação de notícias relevantes e de homenagens; 

- Criação de uma sessão chamada “reflexões”, com a publicação de textos com temas 

gerais; 

- organização e readequação do site, categorizando os artigos e notícias publicadas; 

- criação de formulário na página inicial para envio de contribuições (artigos /reflexões); 

- criação da seção “pergunte ao especialista” destinado ao público leigo com informações 

gerais sobre neurocirurgia pediátrica; 

- arquivo histórico SBNPed. 
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Em pesquisa realizada no dia 27 de julho de 2020, no Google, o site da SBNPed 

encontra-se na primeira página. 

Após a modificação e atualização do site da SBNPed houve mais de 7100 

usuários. (Figuras 9 e 10). 

 
Figura 9. Distribuição do número de usuários do site da SBNPed, obtida no Google 

Analytics – período entre 01/06/2019 e 12/07/2020. 

 

 
Figura 10. Páginas mais visitadas no site da SBNPed no período entre 01/06/2019 e 

12/07/2020 (Fonte: Google Analytics). 
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 No ano de 2021 o website da SBNPed apresentou um crescimento expressivo que 

pode ser notado na Figura 11. O site da SBNPed atingiu no mês de setembro de 2021 

mais de 5000 usuários, e totalizou no ano de 2021 mais de 33.000 usuários. 

 

 
 
Figura 11. Comparação do crescimento do website da SBNPed no ano de 2021 (01 de 
janeiro  - 04 de outubro de 2021) com o ano de 2019. 
 
 
 
6.1 Área dos pais 
 
 
 Foi incluída na pagina principal do website da SBNPed uma área dedicada 

exclusivamente aos pais com informações importantes sobre a neurocirurgia pediátrica e 

a possibilidade de envio de relatos por parte dos pais. 

https://sbnped.com.br/pt/component/sppagebuilder/?view=page&id=94 

 
 
 
 



 

 35 

7. Eventos SBNPed 
 

7.1 Congresso Brasileiro de Neurocirurgia Pediátrica 2021 

 

Inicialmente, o Congresso Brasileiro de Neurocirurgia Pediátrica estava previsto 

para ser realizado no período de 21 a 24 de abril de 2021, em Goiânia, GO. Entretanto, 

após o avanço e imprevisibilidade da pandemia, foi decidido, após uma reunião com o 

gestor do evento Dr. Paulo Ronaldo Jubé em concordância com a Diretoria e Conselho 

Deliberativo o adiamento do evento para o ano de 2023. 

Houve uma comunicação entre a Diretoria da SBNPed e a AASPN, estabelecendo 

uma parceria para o Congresso Brasileiro de Neurocirurgia Pediátrica (joint-meeting). 

Segue a carta oficial ao comitê da AASPN datada de 15/06/2019: 

 

Dear Dr. Wang and colleagues, 
  
I would like to inform you that the Brazilian Pediatric Neurosurgery Meeting was 
(successfully) held in Fortaleza last week. Also, that the Indian Pediatric Neurosurgery 
Society took part in the referred Joint Meeting. 
  
The next Brazilian National Meeting will take place in April from 21 to 24, in Goiania, 
in 2021. 
  
The main topic of our congress will be new technologies / 3D virtual reality and anatomy. 
  
I presented the Joint meeting with the AASPN at the board meeting and it was 
unanimously approved. 
 
Much as we would like to receive other AASPN members, due to budget constraints, our 
Society can provide $2,000 for ticket flights, free inscriptions, and accommodation for 
two members of the AASPN. 
 

Nevertheless, I would like to highlight that this offer is not set in stone and that it might 
change for a better one if the situation allows for it. 

I am looking forward to receiving your comments. 

I thank you in advance for the cooperation. 

  

Best regards, 

 

Ricardo Oliveira. 
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Em virtude da mudança da data, além da reorganização financeira o joint-meeting 

será discutido para ocorrer num formato on-line. 

Até o presente momento, a planilha financeira do evento não foi aprovada pela 

Diretoria da SBNPed, esperando que haja revisão da mesma, com adequações ao atual 

cenário.  

 

7.2 Latin American Course in Pediatric Course - LACPN 

 

O LACPN estava inicialmente previsto para ser realizado no mês de junho, 

contudo em razão da pandemia os gestores do evento, em comum acordo com a 

Diretoria da SBNPed decidiram pelo adiamento do evento para abril de 2022. 

Entretanto, o evento depende da projeção da pandemia, de medidas sanitárias e da 

malha aérea para que possa ser confirmado.  

 

7.3 Consenso SBNPed 

 

O Consenso 2020 não foi realizado, não tendo sido decidida nova data, em virtude de 

outros eventos da SBNPed (LACPN / Congresso Brasileiro) também terem sido adiados, 

sem datas confirmadas até então. 

 

7.4  Reunião conjunta SBNPed e ABCCMF 

 

Nos dias 23 e 24 de agosto de 2019, numa iniciativa inédita foi realizada uma reunião 

científica conjunta com a Associação Brasileira de Cirurgia Crânio-Maxilo-Facial 

(ABCCMF), na sede da Medtronic, em São Paulo (SP). Houve a participação de mais de 

100 inscritos SBNPed / ABCCMF e presença de três convidados internacionais: Profs. 

David Stafemberg, James Tait Goodrich e Christopher R. Forrest. 

A parceria entre SBNPed e Medtronic permitiu que o custo do evento fosse coberto 

integralmente pela Medtronic. 

Durante o evento, entregamos uma placa de homenagem ao Dr. James Goodrich, em 

reconhecimento a sua grande contribuição para o desenvolvimento da cirurgia 

craniofacial. Figura 12. 
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Figura 12. Placa de Homenagem ao Dr. James Tait Goodrich, durante o Curso Teórico 

Avançado de Cirurgia Craniofacial, realizado em 23 e 24 de agosto de 2019. 

 

7.5 Simpósios On-line 

 

 Numa iniciativa inédita a SBNPed organizou uma série de simpósio temáticos em 

formato on-line, com a participação de neurocirurgiões nacionais e internacionais. 

 Os eventos virtuais têm proporcionado novas experiências e, diante das incertezas, 

conseguimos atingir nosso objetivo. 

 

7.5.1 Neuroendoscopia  

 

 No dia 17 de outubro aconteceu o Simpósio de Neuroendoscopia SBNPed 2020.  

O programa científico foi cuidadosamente planejado, abrangendo vários assuntos 

da Neuroendoscopia, distribuídos entre renomados palestrantes nacionais e 

internacionais. 

A língua escolhida foi o inglês, para que pudéssemos incluir participantes de 

outros países, além de termos uma sessão com palestrantes estrangeiros. 

Tivemos o apoio de várias sociedades nacionais e internacionais: International Society 

for Pediatric Neurosurgery (ISPN), International Federation of Neuroendoscopy (IFNE),  

the Latin-American Group of Neuroendoscopy (GLEN), the World Federation of 

Neurological Societies (WFNS), the Brazilian Society of Neurosurgery (SBN). A 
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presença das ligas acadêmicas de Medicina foi muito importante, participando de forma 

ativa na organização e também na divulgação do evento tendo sido um grande diferencial 

(Figura 13). 

 

 

Houve um total de 137 inscritos 

https://www.even3.com.br/SBNPed2020neuroendoscopy e o valor arrecadado com 

inscrições foi 10.548,00 reais. 

Patrocínios: Medical Support /  Formathos / Ventura 

 

 

 

 

Figura 13. Logomarca do evento 
 

 Imagens obtidas dos palestrantes e participantes do SBNPed 2020 

Neuroendoscopy. 
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7.5.2 Hidrocefalia /Shunts 

 

No dia 27 de março de 2021, tivemos a grata satisfação de realizarmos o Simpósio 

SBNPed 2021 Hydrocephalus & Shunts. Foram 4 meses de trabalho em equipe, com 11 

pessoas, sendo dois acadêmicos de Medicina (Sabrina e Renan). 

Todos puderam doar um pouco do seu precioso tempo para que pudéssemos 

compartilhar conhecimento, mesmo num dos piores momentos da pandemia que 

infelizmente ainda estamos enfrentando em nosso país. Não tivemos assessoria 

“profissional”, assim pedimos desculpas por eventuais problemas técnicos. Estamos 

sempre aprendendo. Um agradecimento especial ao Dr. Matheus Ballestero, um 

“monstro” pilotando toda a máquina de transmissão e o site do evento! Gostaríamos que 

todos pudessem falar, mas por uma questão de grade e de tempo, isto não foi possível. 

Selecionamos 5 trabalhos /“flash presentation”, apresentados por alunos e 

neurocirurgiões. 

Foram 189 inscritos, ou seja, houve um aumento de 30% em relação ao 

primeiro simpósio (SBNPed Neuroendoscopia 2020). Tivemos também um aumento do 

número de parceiros comerciais, que honrosamente acreditaram no modelo desenvolvido 

de curso on-line internacional (Ventura, HP Bio, Medtronic, Hemocat, Medical Support 

e Formathos). As apresentações serão transformadas em artigos científicos e incluiremos 

em nossa revista, assim terão um DOI (Digital Object Identifier). 

Agradecemos imensamente o apoio da ISPN, WFNS, SBN e Hydrocephalus Association 

(HA), por acreditarem na seriedade do trabalho. 

Nosso muito obrigado aos caros Prof. Salomão (ISPN), Dra. Nelci Zanon 

(WFNS), Prof. Eberbal Gadelha (SBN) e Amanda Garzon (HA). 

Agradecemos aos participantes, moderadores e palestrantes. Agradecemos os Profs. 

Maurice Choux (França), John Kestle (USA), Pat McAllister (USA) e Eduardo 

Cortes (Colômbia), por terem nos prestigiado, tendo aceitado prontamente o nosso 

convite. 

Tivemos um total de mais de 8 horas de gravação no Youtube. 

Houve 190 inscritos e o valor arrecadado com inscrições foi de 10.390,50 reais. 
 

A vantagem deste modelo é podermos manter um acervo virtual, em inglês, que poderá 
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ser consultado sempre que necessário, a exemplo do Simpósio de Neuroendoscopia. As 

aulas estão disponíveis no site da revista Archives of Pediatric Neurosurgery (Figura 14). 

http://www.archpedneurosurg.com.br/pkp/index.php/sbnped2019/issue/view/11 

http://www.archpedneurosurg.com.br/pkp/index.php/sbnped2019/issue/view/13 

 

https://www.even3.com.br/Hydrocephalus2021 

 
 
Patrocínios: Medtronic / Hp Bio / Ventura Biomedica / Formathos / Hemocat / Medical 
Support 
 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 14. Logomarca do evento Hydrocephalus ans Shunts 2021 

 

7.5.3 Trauma 

 

 Durante o mês de maio de 2021, a SBNPed organizou o SBNPed Trauma, 

contando com a presença de vários profissionais de diferentes áreas (Figura 15). Este 

simpósio teve gratuidade nas inscrições para que pudéssemos atingir o maior número de 

profissionais interessados e/ou que trabalhem com esta temática. 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 15. Logomarca do evento on-line SBNPed Trauma 2021 
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A violência é um fenômeno social e de saúde pública, com maior exacerbação 

quando acontece na infância, provocando um impacto no desenvolvimento e uma 

catastrófica repercussão no comportamento na vida adulta.  

A temática da violência infantil foi abordada num ambiente multidisciplinar com 

tempo para discussões e ponderações. Atingimos um recorde com 260 inscritos!  

Nosso muito obrigado aos caros Prof. Salomão (ISPN), Dra. Nelci Zanon 

(WFNS), Prof. Eberbal Gadelha (SBN), que apoiaram o SBNPed Trauma 2021.  

 

7.5.4 Neurooncologia 

 

 Numa iniciativa inédita a Diretoria da SBNPed organizou um Joint Meeting com 

a Sociedade Asia-Australásia de Neurocirurgia Pediátrica (Figura 16). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 16. Logomarca do evento on-line AASPN / SBNPed Neuroncology 2021 
 
 
 

O simpósio de Neurooncologia SBNPed / AASPN 2021 aconteceu no dia 12 de 

junho de 2021, sob os auspícios da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia (SBN), da 

Sociedade Internacional de Neurocirurgia Pediátrica (ISPN), da Federação Mundial de 

Sociedades Neurológicas (WFNS ) e Archives of Pediatric Neurosurgery (APN). 

Foi um marco histórico de cooperação entre as sociedades SBNPed / AASPN. 

Os tópicos abordados foram apresentados e discutidos em alto nível científico. Em nome 

do SBNPed e AASPN, agradeço a todos os participantes ativos, palestrantes e 

moderadores por seu apoio. 
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Tivemos um total de 389 participantes de diferentes países  no SBNPed / AASPN 

Neurooncology 2021. Um recorde!! 
 
 
 
Dear Prof.de Oliveira,  
 
Thank you for your email and congratulation for the great success of the joint symposium.  
It was great surprise with more encouragement and stimulus that more than 300 people joined the 
meeting.  
It all owe to the work of BSN-Ped and the central office of  AASPN.  
I appreciate so much for the both organization for taking time for the symposium.  
 
Personally, I was so sorry for my bad body condition which forced me to leave before the end.  
I viewed all the presentation next morning on the U-Tube and understood how all speakers & panelist 
performed perfectly about their role.  
 
Of course, there were several issues to be overcome like this intercontinental meeting.  
We learnt a lot from this first experience and would be make use of the lessons in the next time.  
 
Please give my best regards to all members of BSN-Pediatrics. 
Hope to see you in the real meeting once the COVID-19 has over. 
Until then, please stay safe and healthy. 
 
Best regard, 
 
Nobu. 
 
 
***************************************************** 
Nobuhito Morota, M.D. 
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8. International Society for Pediatric Neurosurgery (ISPN) 
 

  

A Diretoria da SBNPed apoia e intensificou a campanha para filiação de novos 

membros na ISPN. A ideia da atual gestão é um aumento do número de associados ISPN. 

Atualmente existem 31 brasileiros cadastrados como sócios ISPN. 

Algumas medidas objetivas realizadas pela Diretoria: 

 

-  enviada mensagem no grupo WhatsApp SBNPed (todos os membros); 
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- divulgação da ISPN no site da SBNPed com destaque; 

- enviadas cartas de recomendação aos Dr. Rilton Moraes, Dr. Matheus Ballestero, Dr. 

Alexandre Canheu e Dr. Ricardo de Amoreira Gepp. 

 

 Durante o congresso da ISPN 2019, houve mobilização da delegação brasileira 

elegendo o Dr. Eduardo Jucá ao Nomitting Committee da ISPN e, atualmente o Presidente 

da ISPN é o Dr. José Francisco Salomão. 

 Em contrapartida, foi enviada carta / e-mail solicitando o apoio da ISPN em 05 de 

novembro 2019 ao Projeto “Se liga no cinto!” – aos cuidados da Dra. Martina Junger e 

do Dr. José Francisco Salomão. Não obtivemos qualquer resposta até 28/07/2020. Figura 

16 
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Figura 16. Carta enviada por e-mail no dia 08/11/2019, solicitando apoio da ISPN ao 

projeto “Se liga no cinto!” 

 

 A SBNPed apoiou o evento promovido pelo departamento educativo da ISPN nos 

dias 24 e 25 de setembro de 2021 (Figura 17). 

 
 
  
 
 
 
 
 

              

               

     

 

         Ribeirao Preto, November 05th, 2019 

To Dr. Martina Messing-Junger 

Liaison Chair of International Society for Pediatric Neurosurgery (ISPN) 

 

 On behalf of the Brazilian Pediatric Neurosurgery Society (SBN-Ped), and with your 
permission, I would like to present our national project about Trauma Prevention in children.  

               As a result of a real epidemic streak regarding car traffic accidents, the Brazilian Society of 
Pediatric Neurosurgery is developing a project called “Se liga no cinto” (Smart Seat Belt)”, with the 
following objectives: 

- Promote awareness of managers and educators of elementary and secondary schools for the 
development of actions to prevent events arising from the inadequate or non-use of seat belts or 
restraint systems; 

- Capacitate adolescents and youth multipliers, through traffic education workshops (training of 
adolescents to disseminate the project to other schools); 

- Encourage youth participation in which children and adolescents can act as transforming subjects 
effectively. 

  In this sense, project “Se liga no cinto” aims to provide local communities with orientation on 
relevant issues for the prevention of violence against children, as well as to raise awareness among the 
largest number of people about the correct use of safety equipment to transport children in vehicles. 
Ultimately, we expect it to become a reference for clarification  of doubts and questions about this 
topic, circulating clear and concise texts and providing an easy-to-communicate electronic channel. 

We would be honored to have the partnership of the ISPN in conducting this project, and 
therefore we take this opportunity to officially request your support. 

Looking forward to hearing from you, please accept our kindest regards. 

Yours sincerely, 

 

Ricardo Santos de Oliveira MD, PhD 

President of the Brazilian Society  for Pediatric Neurosurgery (2019-2021) 

Member of the International Society for Pediatric Neurosurgery (ISPN) 

Member of the Asian-Australasian Society of  Pediatric Neurosurgery (AASPN 

Member of Internacional Federation of Neuroendoscopy (IFNE) 

Associate Professor, Division of  Neurosurgery - School of Medicine of Ribeirao Preto University of 
Sao Paulo  email: rsoliveira30@gmail.com 
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Figura 17. Folder do ISPN Virtual Education Course. Apoio da SBNPed. 
 
 
 
 

9. Projetos sócios SBNPed 
 

Foi desenvolvida pela Dra. Simone Rogério uma Carteira Nacional de portador de 

shunt / hidrocefalia. 

Publicada na área restrita site. 

 

 

10. Parcerias institucionais 
 

10.1 Sociedade Indiana de Neurocirurgia Pediátrica 

 

O Dr. Arthur da Cunha iniciou a aproximação com a Sociedade Indiana de 

Neurocirurgia Pediátrica, durante a gestão 2015-2017. Foi estabelecido um joint meeting 

entre as duas sociedades que foi realizado durante o Congresso Brasileiro de 

Neurocirurgia, em Fortaleza, em 2019. 
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Ribeirão Preto, June 12th, 2019 
 

Ricardo Santos de Oliveira, M.D., Ph.D 
Brazilian Pediatric Neurosurgery 
Society President (2019-2021) 
Associate Professor 
Division of Pediatric Neurosurgery, 
Ribeirao Preto School of Medicine, 
Ribeirão Preto, SP, Brazil 
Phone: +55 16 991313309 
email: rsoliveira30@gmail.com 
           rsoliveira@hcrp.usp.br 

To Prof. Dr. Suresh Sankhla, MBBS, DNB (Neurosurgery), FICS 

President – Indian Society of Pediatric Neurosurgery (IndSPN)  
Professor of Neurosurgery, Neurosciences Centre & Assoc.  
Head of the Department of Neurosurgery at Saifee Hospital 
Founder Editor of the Journal of Pediatric Neurosciences 
 
                  
                  Dear Dr. Suresh Sankhla 
 
 
 On behalf of the Brazilian Pediatric Neurosurgery Society (SBN-Ped) I would like to 
strengthen the union between the two societies (IndSPN and SBN-Ped).  
 As president of the SBN-Ped (2019-2021), I was hoping to promote the official Journal of 
Pediatric Neuroscience among pediatric neurosurgeons in Brazil. The Brazilian Pediatric Neurosurgery 
Society has a great interest in maintaining a partnership with the Journal. 
 Following the affiliation agreement between the Brazilian Society for Pediatric Neurosurgery 
and the Journal of Pediatric Neurosciences,  

The Society in its own behalf will guarantee the following:  

• The Society will appropriately acknowledge that the Journal of Pediatric Neurosciences is an 
important  communication Journal of the Brazilian Society for Pediatric Neurosurgery. 

•  The homepage of the Society website shall contain a prominent statement together with 
links to the journal product page 

• During the term of this agreement, the Society agrees to encourage their members to submit 
papers to the Journal. Upon request and discretion of the Editor-in-Chief (EiC) some Society 
representatives may be invited to serve the journal Editorial Board. The Editorial Board 
members shall assist the EiC during manuscript peer review, will submit at least one paper 
for every subscription year and, as reasonably required, maximize quality and enhance the 
reputation of the journal 

• To stimulate members of the Brazilian Society to subscribe online  
• The Brazilian Editor will be Dr. Ricardo Santos de Oliveira (2019-2021) 	

 
Looking forward to hearing from you, I send you my kindest regards. 

 
   
 
          Ricardo Santos de Oliveira, M.D., Ph.D.      

President of the Brazilian Pediatric Neurosurgery Society (2019-2021)       

Durante o congresso, foi realizada uma reunião entre as sociedades, estabelecendo de 

forma, ainda informal a parceria. 

Durante o mês de junho, foi enviado um e-mail / carta oficial ao Dr. Suresh Sankhala 

– Presidente Sociedade Indiana de Neurocirurgia / Editor Fundador da revista (Journal of 

Pediatric Neuroscience). (Figura 18). 

      Foi realizada uma reunião entre as Sociedades Indiana e Brasileira de Neurocirurgia 

Pediátrica em 06/02/2020, em Calcutá, durante o Congresso da Sociedade Indiana de 

Neurocirurgia Pediátrica (Figuras 19 e 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Carta oficial da SBNPed enviada ao Presidente da IDSPN em 12/06/2019. 
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Figura 19. Carta oficial da SBNPed solicitando uma reunião formal com a IDSPN. 

             sbnped.com.br 

              sbnpediatrica@gmail.com 

     

 

Ribeirão Preto, January 26th, 2020 

 

To  

Dr. Suresh Sankhla 

President 

Indian Society for Pediatric Neurosurgery 

 

Dear Dr. Sankhla 

 The Brazilian Society of Pediatric Neurosurgery (SBNPed) is the official 
organization representing pediatric neurosurgeons and affiliated health professionals in 
Brazil. SBNPed aims to provide its members with educational activities of highest quality 
as well as foster research opportunities in the field of pediatric neurosurgery, both clinical 
and experimental. 

 Being aware of the outstanding reputation of the Indian Society for Pediatric 
Neurosurgery, which is recognized internationally, we are writing on behalf of SBNPed 
to put together a proposition for the establishment of a scientific partnership between 
societies. It is our desire to further strengthen research and clinical joint collaborations. 
We are positively sure that this will turn into a powerful action to support our members 
to develop their scientific initiatives. 

 Upon your acceptance, we would be very glad to discuss projects and possibilities 
in detail. We are also happy to clarify any other queries. 

 Please accept our warmest regards. We look forward to hearing from you. 

 Yours sincerely, 

 

                                    

            Ricardo Santos de Oliveira, MD, Ph.D.             Marcelo Volpon Santos, MD, Ph.D. 

President of the Brazilian Society of Pediatric Neurosurgery        Secretary of the Brazilian Society of Pediatric Neurosurgery  
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STATEMENT OF COOPERATION 

 

 On this day, representatives of The Brazilian Society of Pediatric Neurosurgery 
(SBNPed) and The Indian Society for Pediatric Neurosurgery (INDSPN), hereby 
undersigned by their president and secretary, have gathered in a meeting held at the 31st 
Annual Conference of INDSPN to outline the terms of scientific cooperation between 
both societies.  

The Brazilian Society of Pediatric Neurosurgery is the official organization 
representing pediatric neurosurgeons and affiliated health professionals in Brazil. 
SBNPed aims to provide its members with educational activities of highest quality as well 
as promote research opportunities in the field of pediatric neurosurgery, both clinical and 
experimental. 

The Indian Society for Pediatric Neurosurgery, the official association 
representing pediatric neurosurgeons in India, was founded to promote the art and science 
of pediatric neurosurgery, to improve the welfare of children in India, and to support the 
advancement of pediatric neurosurgical knowledge. 

Upon agreement of all the present members, both societies have become 
committed to further strenghthen their partnership through the following actions: 

1. Sharing relevant announcements, news and events on their websites; 
2. Including members from both societies on the faculty list of the Latin 

American and the Indian Courses of Pediatric Neurosurgery, their regular 
Conferences, Consensus meetings and other official events; 

3. Encouraging members (pediatric neurosurgeons and associated 
professionals) to submit scientific articles to the societies’ journals, 
Archives of Pediatric Neurosurgery (SBNPed), and The Journal of 
Pediatric Neurosciences (INDSPN), as well as including members on their 
Editorial Boards from both counterparts; 

4. Fostering the exchange of higher training in Pediatric Neurosurgery, 
especially for neurosurgeons and trainees, by means of short and long-term 
fellowships and clinical visits; 

5. Organizing webinars, videoconferences and other online meetings to 
increase learning opportunities in Pediatric Neurosurgery; 

6. Developing protocols for clinical and experimental scientific projects to 
be performed by institutions affiliated to both societies as collaborative 
studies. 

These actions shall be re-evaluated regularly to ensure that the societies’ goals are 
being fulfilled. Therefore, it is the desire of SBNPed and INDSPN that they stay engaged 
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in promoting the advancement of the specialty of Pediatric Neurosurgery and 
continuously striving to meet the needs and demands of patients and members. 

Kolkata, February 6th, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Termo de cooperação internacional assinado entre a SBNPed e a INDSPN  

 

 

10.1.1 Projeto Científico  - Craniotomia descompressiva 

 

O Dr. Marcelo Volpon desenvolveu um formulário com as variáveis que poderão 

ser preenchidas no projeto cooperativo. O protocolo (base de dados) foi enviado ao 

secretário da INDSPN Dr. Deepak Gupta para avaliação em 27 de abril de 2021. 

 

10.2 European Society for Pediatric Neurosurgery 

 

Historicamente a SBNPed possui vários membros que fizeram aperfeiçoamento 

em serviços europeus, tais como Alemanha, Reino Unido, França, Itália, entre outros. 

A SBNPed é uma parceria de longa data nos congressos da Sociedade Europeia 

de Neurocirurgia Pediátrica.  

No site da ESPN a SBNPed está entre as sociedades parceiras (figura 21). 
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Figura 21. Sociedades parceiras no site da ESPN 

  

 O congresso da ESPN foi realizado de forma remota em Atenas (abril de 2021) e 

contou com o apoio e a participação de membros da SBNPed. 

 

11. Ata / Estatuto 
  

Em março de 2018, o Dr. Artur da Cunha registrou um estatuto modificado do original 

votado na assembleia realizada em 2017, em Florianópolis. O estatuto registrado pelo 

cartório em Recife apresentava-se insuficiente para o andamento regular da sociedade. 

Neste estatuto, registrado em março de 2017 a Diretoria era composta por: Artur da Cunha 

(Presidente) e Susana Maria Bezerra Serra (Presidente eleito). O Conselho Deliberativo 

era formado por Artur Cunha e Susana Serra e o Conselho Fiscal pela Sra. Waneska 

Pereira de Almeida (técnica em contabilidade). 

O cartório aceitou tais modificações e a SBNPed teve seu certificado CNPJ emitido. 

Desde então, foi realizada uma assembleia extraordinária em Porto Alegre no dia 

06/09/2018. Houve adequação da diretoria, membros do conselho deliberativo e fiscal, 

contudo a ata não foi registrada em tempo, assim sendo as modificações não puderem ter 

efeito imediato. 

A assembleia realizada no dia 06/09/2018 foi efetivamente registrada em cartório no 

dia 11/06/2019, após o término do mandato do Dr. Jorge Bizzi. O atraso do registro 

limitou a regularização da conta bancária da SBNPed. 

A conta pessoa jurídica foi aberta pelo Dr. Artur da Cunha no Recife no mês de março 

de 2019, durante a gestão 2017-2019. Em razão da ausência de termo de posse 
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reconhecendo o Dr. Jorge Bizzi como Diretor Presidente, o titular da conta permaneceu 

o Dr. Artur da Cunha, criando uma inconsistência jurídica na sociedade. 

Após assumir a diretoria executiva fiz várias reuniões com o advogado Dr. Henrique 

Furquim e também no escritório de contabilidade. As assessorias jurídica e contábil foram 

fundamentais para regularização, organização e adequação do estatuto e regimento da 

SBNPed, tornando a Sociedade regular de acordo com o código civil.  

Em função de atraso burocrático e da necessidade de adequação contábil, a SBNPed 

finalmente tornou-se regular em dezembro de 2019, após registro da ata e estatuto 

aprovados durante a assembleia realizada em Fortaleza, em junho de 2019.  

A partir de junho de 2019, todas as assembleias realizadas foram minuciosamente 

discutidas com a assessoria jurídica. Isto permitiu a organização e regularização do 

estatuto e regimento interno. 

 A assessoria contábil permitiu o registro mensal, através de balancetes publicados 

no site da SBNPed (área restrita). 

 Foi estabelecida uma rotina mensal de envio de extratos bancários para o 

escritório de contabilidade. Figura 22. 
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De: Saad pedro.saad@brasilsalomao.com.br
Assunto: RES: ARQUIVOS WORD / CONSTITUIÇÃO SBNPED

Data: 21 de junho de 2019 12:07
Para: Ricardo Santos de Oliveira rsoliveira30@gmail.com
Cc: Henrique henrique.furquim@brasilsalomao.com.br

 
Ricardo, boa tarde.
 
Já entrei em contato com o Cartório de Recife e aguardo um posicionamento deles sobre a
necessidade de enviarmos o Estatuto Social de 2018 consolidado para deferimento do registro,
bem como se os documentos utilizados para convocação da Assembleia de 2019 são suficientes
(encaminhei estes documentos para eles por e-mail).
 
De qualquer forma, já consolidei o Estatuto Social com as reformas de 2018, que seguem em
anexo em duas versões (limpa e com marcas de revisão do Word) para conhecimento.
 
Também já analisei a ata de 2019. Fiz algumas observações que seguem com marcas de revisão
do Word e gostaria que você as avaliasse. Após finalizarmos a versão da ata (inclusive da
redação dos artigos que serão alterados), enviarei o estatuto consolidado com todas as
alterações.
 
Qualquer dúvida, estou à disposição, inclusive para reuniões presenciais que se façam
necessárias.
 
Vamos nos falando.
 
Abs.
 

 
De: Henrique Furquim [mailto:henrique.furquim@brasilsalomao.com.br] 
Enviada em: segunda-feira, 17 de junho de 2019 18:59
Para: Ricardo Santos de Oliveira; 'Saad'
Assunto: ENC: ARQUIVOS WORD / CONSTITUIÇÃO SBNPED
 
Caro Saad, boa noite!
Atendi o Ricardo hoje, que nos lê em copia.
Além da leitura e correção da ata, além dos preparos para o
registro, existe um problema no registro que está pendente no
Cartório de Recife, pois a Waneska não encaminhou o Estatuto
Consolidado daquela reforma.
Desse modo, existe uma ata para registro que consta a reforma,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Exemplo de mensagens entre a Diretoria da SBNPed e a assessoria jurídica 

para resolver pendências anteriores e organizar a sociedade. 

 

 Atualmente, a SBNPed encontra-se completamente estruturada em níveis 

contábil, administrativo e jurídico.  
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12. Reuniões SBNPed 
 

 

No mês de agosto de 2019 foi adquirida a licença por um ano da plataforma digital 

ZOOM (recurso próprio do Dr.  Ricardo S. de Oliveira). 

  No dia 24/06/2019 foi realizada uma reunião de alinhamento com a  comissão de 

comunicação. Participaram da  reunião: Dr. Ricardo Oliveira e Dr. Ricardo Gepp, 

representando a Diretoria da SBNPed e os membros Dra. Amanda Lopez, Dra. Aline Saré 

e Dr. Marcio Marcelino. 

Foram discutidas ações para ampliação da rede de contato da SBNPed e decidido 

pela centralização das postagens, textos com a diretoria da SBNPed. 

Foram realizadas reuniões com os membros da diretoria, gestores dos eventos 

SBNPed, membros do conselho deliberativo e membros das comissões. 

Todas as atas das reuniões encontram-se na área restrita do site da SBNPed (atas de 

reuniões). 

Foram realizadas outras reuniões com a Comissão Científica para avaliar o 

processo de inclusão de casos clínicos. Foi apresentado um caso clínico pela Dra. Patrícia 

Dastoli e, posteriormente incluído na área restrita do site da SBNPed. Incluímos uma aba 

para comentários e discussão, entretanto a adesão pelos membros foi pequena.  

 A partir do dia 13 de abril de 2020, de forma ímpar, deu-se início ao programa de 

reuniões científicas online com transmissão simultânea pelo canal do YouTube da 

SBNPed. 

 Até a data de 05 de outubro de 2021, foram realizadas 51 reuniões científicas com 

a participação de 3263 ouvintes.  

 Segue a relação das reuniões científicas na gestão 2019-2021. 

 

 

Tema Data Palestrante 

2020   

Hemorragia da Prematuidade 13/04/2020 Alexandre Canheu 

Craniossinostoses / Malormações 

craniofaciais 14/04/2020 Ricardo Santos de Oliveira 
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Mental readiness 15/04/2020 Judy McDonand (Canadá) 

Estratégia Cirúrgica Tumores tronco 

cerebral 20/04/2020 Sergio Cavalheiro 

Mercado Financeiro pós covid 21/04/2020 

Robson Freitas/ Jonathan 

Fernandes WIT 

Bate papo com Adriano Ferreira 23/04/2020 Adriano Ferreira 

Spinal Dysraphism 26/04/2020 Michel Zerah (França) 

Revista científica 27/04/2020 Matheus Ballestero 

Biomecânica do Tênis 29/04/2020 Gesner Menegucci 

Discas de Oratória 30/04/2020 Ludmila Puntel 

Medula Presa 04/05/2020 Ricardo Gepp 

Anatomia da Fossa Posterior 06/05/2020 

Mauro Augsuto tostes 

Ferreira 

Caso Clínico 08/05/2020 Patricia Alessandra dastoli 

Covid 19 e neurocirugia 11/05/2020 Francisco Salomão 

O desafio de separação gêmeas 

cranioppagas em Brasilia 13/05/2020 Benicio Othon de Lima 

ressignificação da culinária 

brasileira 18/05/2020 Saulo Jennings 

Particularidades da 

terceiroventriculostomia 20/05/2020 Roberto Dezena 

Cirurgia Transfenoidal em crianças 25/05/2020 Marcelo Volpon 

Disfunção DVP e 

terceiroventriculostomia 

endoscópica 27/05/2020 Aloysio costa Val 

Spasticity  30/05/2020 Leland Albright (USA) 

TCE protocolo PECARN 08/06/2020 Leopoldo Mandic 

Cistos atipicos 10/06/2020 Samuel Zymberg 

hidrocefalia 10/06/2020 Ricardo Oliveira 

Steps residência médica USA 15/06/2020 Mercia Bezerra 
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estratégia tratamento 

craniofaringioma 17/06/2020 Jorge Bizzi 

shunt malfunction 21/06/2020 Bermans Iskandar (USA) 

TCE grave 22/06/2020 Tiago Cavalcanti 

Chiari I malformation 28/06/2020 Guirish Solanki (UK) 

CoagulaÇão plexo coroide 29/06/2020 Artur da Cunha 

Anatomia do aceso telovelar 06/07/2020 Helder Tedeschi 

Estratégia tumor pineal 13/07/2020 Ricardo Oliveira 

Neurocirurgia dando voz aos povos 

da Amazônia 20/07/2020 Erik Jennings 

Monitorização intraoperatória 27/07/2020 Charles Kondagesky 

infecções ventriculite 03/08/2020 Fabane Carlesse 

craniossinostose não sindrômica 10/08/2020 Ricardo Oliveira 

Craniossinostose sindrômica 17/08/2020 Tatiana Protzenko 

Síndrome de Apert 24/08/2020 Cássio Raposo 

craniofaringioma 26/08/2020 Gabriel Muffarej 

Lesão nervo periférico 31/08/2020 Fabio Sparapani 

40-Tumores de orbita 09/09/2020 Antonio Bellas 

41 - Neurorradiologia 14/09/2020 Francisco Silva 

42- Atualização ependimoma 21/09/2020 Nasjla Silva 

43 - Radioterapia 28/09/2020 Michael Chen 

44 - Discussão de caso 26/10/2020 Patricia Alessandra dastoli 

   

2021   

45- Cisto aracnoide temporal 01/02/2021 Enrico Ghizoni 

46  Cirurgia Fetal mielomeningocele 01/03/2021 Antonio Moron 

47 Radiocirurgia em Neurocirurgia 

Pediátrica 05/04/2021 Amanda Lopes 

48 Craniotomia descompressiva na 

infância 03/05/2021 Matheus Ballestero 
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49 Escoliose de inicio prcoce. 

Quando tratar?  12/07/2021 Vinicius Meldau Benites 

50 Tratamento multidisplinar 

espasticidade 02/08/2021 Eduardo Juca 

51 Tumores de Base de Cranio na 

infância 20/09/2021 Ricardo Santos de Oliveira 

 

  

13. Consensos SBNPed 
 

Foi formulado e enviado um questionário para definição do tema do Consenso na 

cidade de Cuiabá. O tema escolhido pela maioria dos votos foi sobre o 

craniofaringioma. Ainda sem data definida. 

  

Assim, a sequência dos consensos ficou estabelecida da seguinte forma: 

 

Consenso 2020 (adiado) – Aracaju - Dr. Rilton Morais – Medicina Fetal / 

mielomeningocele 

Consenso 2021 (adiado) - Cuiabá – Dr. Giovani Mendes  / craniofaringioma 

Consenso 2022 – Teresina -PI - Dr. Francisco Alencar / espasticidade 

 

 

14. Assembleias realizadas  
 

14.1 CBAN - presencial 

 

Após discussão com escritório de advocacia, foi sugerida a realização de uma 

Assembleia Geral Extraordinária, durante o Congresso Brasileiro de Atualização em 

Neurocirurgia (CBAN) para adequação do estatuto e aprovação do regimento interno 

da SBN-Ped.  A ata da assembleia foi redigida e devidamente registrada no 1º Ofício 

do Registro Títulos e Documentos de Pessoa Jurídica em Recife, PE. 
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14.2 Assembleia Virtual 

 

No dia 02 de setembro de 2020 foi realizada, através da plataforma ZOOM a 

primeira assembleia da SBNPed totalmente num ambiente virtual. 

Foram discutidos diversos assuntos relevantes num ambiente cordial e 

democrático. A ata da assembleia foi enviada ao 6º Ofício de notas Cartório na cidade 

de Recife e devidamente registrada com valor legal. 

 

15. Participação em eventos / congressos 
 

- Consenso Chiari - Londrina – Agosto 2019 

      - Reunião conjunta com a Associação Brasileira de Cirugia Craniomaxilofacial – 

Medtronic – Agosto 2019 

      - Congresso Brasileiro de Atualização em Neurocirurgia  - CBAN , Rio de Janeiro– 

Setembro 2019 

- ISPN 2019 – Birmingham Reino Unido – Outubro 2019 

- X Congresso Mineiro de Neurocirurgia – Belo Horizonte -Novembro 2019 

- IFNE 2019 – World Neuroendoscopy – Orlando, EUA - Novembro  2019 

- SALV – Recife 19 e 20 de dezembro 2019 

- Workshop internacional Neuroendoscopia, realizado em Nápoles, Itália, em 

Janeiro de 2020 

- Congresso da Sociedade Indiana de Neurocirurgia, realizado em Calcutá, Índia, em 

fevereiro de 2020 

 

Pandemia março de 2020 – atual (ausência de eventos físicos). 

 

 

16. Assinatura de renovação  da parceria com Child’s Nervous System 
 

 Renovação da parceria entre a SBNPed e a revista científica Child’s Nervous 

System (Figura 23). 
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Figura 23. Renovação da parceria entre a SBNPed e o periódico cientifico 

internacional Child’s Nervous System 

 

17.  Redes sociais 
 

 Atualmente, a SBNPed está inserida nas redes sociais Instagram, Facebook, You 

tube e Facebook Workplace (SBN). 
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17.1 Instagram @sbnped 

 

 A rede social Instagram foi gerenciada pela Dableo até março de 2020, atingindo 

cerca de 600 seguidores. 

 A partir do mês de março de 2020, após um trabalho realizado pelo presidente da 

SBNPed, selecionando as divulgações houve um incremento de mais de 100 % de 

seguidores.  

 Atualmente, o número de seguidores da SBNPed é de 2381 (05/10/2021). Existe 

um grande número de ligas acadêmicas que seguem regularmente e compartilham 

publicações da SBNPed.  

 Houve publicações que atingiram mais de 1000 contas. (Figuras 24 e 25). 
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Figura 24. Alcance das principais publicações no Instagram da SBNPed, em 29 de 

julho de 2020. 
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Figura 25. Publicações relevantes no instagram no ano de 2021. 

 

 

17.2  Canal do YouTube 

 

 O canal do YouTube da SBNPed foi criado em julho de 2019. No período 

compreendido entre julho e março, o gerenciamento e as publicações ficaram sob 

responsabilidade da empresa Dableo. 

 A partir de março de 2020, o Dr. Ricardo Oliveira assumiu integralmente o 

gerenciamento do canal. Houve reestruturação e adequação da plataforma com a 
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revisão dos vídeos publicados, além da inclusão de botões de acesso às redes sociais 

e website da SBNPed, gerando identidade e fluxo de informações contínuas para o 

algoritmo do Google. 

 A partir de abril de 2020, o canal da SBNPed apresentou um aumento expressivo 

do número de usuários, além de outras métricas (alcance, envolvimento, acessos, 

entre outros). Isto se deveu ao início do programa de reuniões científicas regulares. 

Figura 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Card de divulgação do canal da SBNPed. 

  

Houve uma política ostensiva para conseguir um aumento do número de inscritos 

no canal. Até 29 de julho de 2020, o canal possuía 362 inscritos regulares. No período 

de julho de 2019 a julho de 2020, os vídeos do canal foram acessados mais de 4300 

vezes, com mais de 658 horas de exibição. (Figura 27). 
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Figura 27. Representação métrica do canal do Youtube da SBNPed no período de 

julho de 2019 a julho de 2020. Nota-se um expressivo aumento coincidindo com o 

início das reuniões científicas (seta). 

 

 As figuras 28 a 30 evidenciam outras métricas avaliadas no canal do Youtube da 

SBNPed, tais como impressões e tempo de exposição. 

 

 

 

 

 
Figura 28. Distribuição do número de impressões no canal do Youtube. 
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Figura 29. Representação gráfica do tempo de exibição no canal do Youtube da 

SBNPed 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 30. Vídeos publicados no canal da SBNPed mais acessados  (mais de 100 

visualizações até o dia 29/07/2020) 
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 Atualmente o canal do YouTube da SBNPed conta com 1069 inscritos e 25.424 

visualizações do conteúdo compartilhado. (Figuras 31 e 32) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 31.  Número de visualizações em todo o período do canal do you tube  
 
 
 

 
 
 
Figura 32. Os dez vídeos mais acessados no canal do YouTube da SBNPed. 
 
 
 
 

17.3 Facebook 
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A página do Facebook da SBNPed está ativa desde junho de 2019. Atualmente 

possui 807 seguidores. Há um fluxo regular de publicações e de divulgações de 

ações da SBNPed. Figura 33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33.  Crescimento do número de seguidores da página do Facebook da 

SBNPed 

 

 Atualmente o canal do Facebook conta com 899 inscritos (05/10/2021). 

 

18. Periódico Científico – SBNPed – Archives of Pediatric Neurosurgery 
 

No dia 30 de junho de 2019 foi criada a revista científica Archives of Pediatric 

Neurosurgery. Neste período, foram realizados testes e incluído o site na plataforma 

PKP. Foram definidos o corpo editorial e o editor chefe no período entre junho e 

dezembro de 2019 foi o Dr. José Francisco Salomão. 

O conteúdo da revista foi publicado no site www.archpedneurosurg.com.br e foi 

integrado ao site da SBNPed, tendo sido definida uma publicação quadrimestral. 

 No dia 20/12/2019 foi publicado o Volume I; no dia 01/04/2024 o volume II 

(número I) e no dia 01/08/2020 , o Volume II (número 2). Figura 34. 

 Foram realizadas reuniões com o corpo editorial (revisores e editores de seções), 

além de reuniões periódicas com o grupo gestor. 
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Figura 34. Capas das edições publicadas do Archives of Pediatric Neurosurgery 

(Volumes 1 e 2). 

 

A partir de setembro de 2020 foram publicadas os volumes 2/2, 2/3, 3/1, 3/2, 3/3 

(Figuras 35 e 36). 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Capas dos volumes publicados no Archives of Pediatric Neurosurgery 
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Figura 36. Edições publicadas nos Archives of Pediatric Neurosurgery. 

 

A edição da revista publicada no mês de setembro de 2021 completou 2 anos da 

fundação do APN e oitenta trabalhos publicados (Figura 37) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Capa comemorativa do aniversário de 2º ano da revista científica. 

A revista científica Archives of Pediatric Neurosurgery está indexada nas seguintes 

bases: GOOGLE scholar, REDIB, CROSSREF, BASE e DIMENSIONS (Figuras 

38 e 39) 
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Figura 38: Card bases indexadoras Google Scholar / REDIB e CROSSREF 
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Figura 39. Bases indexadoras da revista Archives of Pediatric Neurosurgery. 

 

 

A revista possui também um canal do YouTube onde estão os casos clínicos 

(clinical videos), podendo ser acessados livremente. Figura 40. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 40. Número de visualizações do vídeos publicados no canal da revista 

Archives of Pediatric Neurosurgery. 

 

 Atualmente o canal da revista científica possui 123 inscritos e mais de 1400 

visualizações (Figura 41) 
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Figura 41. Período compreendido entre setembro de 2019 e setembro de 2021. 

 

 

 A revista conseguiu o número ISSN e está indexada na plataforma Google 

Acadêmico e nos diretórios do LatinIndex e Associação Brasileira de Editores 

Científicos (ABEC). 

 Em junho de 2020, a revista também foi inserida nas plataformas digitais: 

instagram (@archpedneurosurg); facebook e twiter. 

 

 

19.  Departamento de Pediatria – SBN 
 

 A relação entre a Diretoria da SBN e o Departamento de Pediatria / SBNPed foi 

sempre pautada pelo respeito e pelas obediências às diretrizes da SBN. 

 O Departamento de Pediatria da SBN sempre colaborou com elaboração de 

programas científicos, indicações membros, webinars SBN, elaboração de questões 

para a prova dos residentes, entre outros. Figura 42. 
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Secretaria Permanente: Rua Abílio Soares, 233 - Conj. 143, Paraíso - São Paulo/SP - Cep: 04005001 – Tel. (11) 30516075  
Site: www.portalsbn.org - E-mails: sbn@sbn.com.br e secretariapermanente@sbn.com.br 

 

DIRETORIA 2019-2020 
 

Presidente 
Luis Alencar Biurrum Borba 

 
Vice-Presidente 

Felix Hendrik Pahl 
 

Secretário Geral 
Jean Gonçalves de Oliveira 

 
Tesoureiro 

José Carlos Esteves Veiga 
 

1º Secretário 
Aziz Rassi Neto 

 
Presidente Anterior 

Ronald de Lucena Farias 
 

Presidente Eleito 2021-2022 
Eberval Gadelha Figueiredo 

 
 

Presidente do Congresso de 
2020 

Stênio Abrantes Sarmento  
 

Presidente Eleito - 
Congresso 2022 

Paulo Henrique Pires de 
Aguiar 

 
 
CONSELHO DELIBERATIVO 
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José Marcus Rotta 
 

Secretário 
Antônio Aversa Dutra do Souto 

 
Membros 
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Antônio Aversa Dutra do Souto 
Geraldo de Sá Carneiro Filho 

Jair Leopoldo Raso 
José Carlos Saleme 

José Fernando Guedes Correa 
José Marcus Rotta 

Luiz Carlos de Alencastro 
Marcos Masini 

Márcio Vinhal de Carvalho 
Orival Alves 

Osmar José Santos de Moraes 
Paulo Ronaldo Jubé Ribeiro 
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Ronald de Lucena Farias 
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Figura 42. Declaração de colaboração do departamento de pediatria da SBN na 

elaboração das questões para a prova de título de residência médica. 

 

Na Assembleia realizada durante o CBAN foi aprovada a mudança de 

coordenador/secretário do departamento de pediatria da SBN para adequação com a 

gestão vigente na SBN. Assim, no dia 25 de novembro foi enviada uma carta à secretaria 

da SBN comunicando a mudança dos cargos. Figura 43. 
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Ribeirão Preto, 25 de Novembro de 2019 
  
  
À 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEUROCIRURGIA (SBN) 
 
A/C Dr. Luis Alencar Borba – Presidente SBN 
C/C Dr. Jean Gonçalves de Oliveira – Secretário geral SBN 
  
  
Prezado Presidente Dr. Luis Borba, 
  
  
Gostaria de informar-lhe que a partir de 07 de junho de 2019 foi 

realizada assembleia do departamento de pediatria da SBN, durante 

o Congresso Brasileiro de Neurocirurgia Pediátrica. Na ocasião foram 

empossados o Dr. Ricardo Santos de Oliveira como coordenador e o 

Dr. Marcelo Volpon Santos como secretário do departamento de 

pediatria da SBN, substituindo assim o Dr. Jorge Wladimir Junqueira 

Bizzi e  Dra. Márcia Cristina da Silva.  Solicitamos, diante dessa 

comunicação, as orientações do que for necessário junto à SBN para 

os registros internos dessa substituição. 

  

  
Atenciosamente, 
  
 
 
  
Ricardo Santos de Oliveira                        Marcelo Volpon Santos 
  
  
 
 
  
Marcia Cristina da Silva                       Jorge Wladimir Junqueira Bizzi 
 

Sig a e

Email oli ei a gmail com

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Carta enviada à SBN comunicando a mudança de coordenador e 

secretário do Departamento de pediatria da SBN. 

 

No dia 05/11/2019, foi solicitada através de e-mail à secretaria da SBN uma reunião 

oficial com membros da gestão da SBN para discutirmos assuntos de interesse mútuo. 

A reunião foi realizada na sede da SBN no dia 28/02/2020. Figura 44. 

 

19.1 Reunião do Departamento de Pediatria 
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Quando sex. 28 fev. 2020 9am – 5pm Horário Padrão de Brasília - São 

Paulo 

Onde Sede SBN (mapa) 

Informações de participação meet.google.com/vgp-tgod-xgw 

De: faleconosco@sbn.com.br
Assunto: Convite: Reunião do Departamento de Pediatria - sex. 28 fev. 2020 9am - 5pm (BRT) (rsoliveira30@gmail.com)

Data: 5 de novembro de 2019 10:27
Para: rsoliveira30@gmail.com, dcardeal@yahoo.com.br, Dr. José Veiga tesouraria@sbn.com.br, ricardogepp@zipmail.com.br,

Secretaria Permanente SBN sabrina@sbn.com.br, shirley.cardoso@sbn.com.br, Dr. Luis Borba presidente@sbn.com.br,
SP Aziz Rassi Neto rassineto@uol.com.br, Maristela SBN maristela@sbn.com.br, Dr. Jean de Oliveira
secretariogeral@sbn.com.br, Dr. Aziz Rassi Neto primeirosecretario@sbn.com.br, SP Jean Gonçalves de Oliveira
jeangol@uol.com.br, Luis alencar Borba luisborba@me.com, marcelovolpon@yahoo.com, paulojuberibeiro@uol.com.br

mais detalhes »

Você foi convidado para o seguinte evento.

Reunião do Departamento de Pediatria
Quando sex. 28 fev. 2020 9am – 5pm Horário Padrão de Brasília - São

Paulo

Onde Sede SBN (mapa)

Informações de participação meet.google.com/vgp-tgod-xgw

Ou disque: +55 21 4560-7457  PIN: 449654263# 
Mais números de telefone

Agenda rsoliveira30@gmail.com

Quem • faleconosco@sbn.com.br- criador

• dcardeal@yahoo.com.br
• Dr. José Veiga
• ricardogepp@zipmail.com.br
• Secretaria Permanente SBN
• shirley.cardoso@sbn.com.br
• Dr. Luis Borba
• SP Aziz Rassi Neto
• Maristela SBN
• Dr. Jean de Oliveira
• Dr. Aziz Rassi Neto
• SP Jean Gonçalves de Oliveira
• Luis alencar Borba
• marcelovolpon@yahoo.com
• paulojuberibeiro@uol.com.br
• rsoliveira30@gmail.com

Pautas:

9:00 – 10:00 – Apresentação Estatuto / Regimento SBNPed
Planilha financeira
Balanço

10:00 – 11:00 – representante SBN

- cursos residentes / departamento de pediatria
- espasticidade – codificação
- participação webinar 

11:00 – 12:00 apresentação Congresso Brasileiro SBNPed - 2021

12:00 – 13:30 – almoço
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 Ou disque: +55 21 4560-7457  PIN: 449654263#  Mais números 
de telefone 
 

Agenda rsoliveira30@gmail.com 

Quem • faleconosco@sbn.com.br- criador 
• dcardeal@yahoo.com.br 

• Dr. José Veiga 
• ricardogepp@zipmail.com.br 

• Secretaria Permanente SBN 
• shirley.cardoso@sbn.com.br 

• Dr. Luis Borba 
• SP Aziz Rassi Neto 
• Maristela SBN 
• Dr. Jean de Oliveira 
• Dr. Aziz Rassi Neto 
• SP Jean Gonçalves de Oliveira 
• Luis alencar Borba 
• marcelovolpon@yahoo.com 

• paulojuberibeiro@uol.com.br 

• rsoliveira30@gmail.com 

 

mais detalhes » 
Pautas: 

9:00 – 10:00 – Apresentação do Estatuto / Regimento SBNPed 
Planilha financeira 
Balanço 

10:00 – 11:00 – representante SBN 

- cursos para residentes / departamento de pediatria 
- espasticidade – codificação 
- participação webinar  
11:00 – 12:00 apresentação do Congresso Brasileiro SBNPed - 2021 

 
12:00 – 13:30 – almoço 

 
13:30 – 14:30 – Site SBNPed 

Agenda de artigos 

14:30 – 15:30 – Projetos 

“Se liga no cinto!” 
Revista científica 
Participação internacional ( América Latina / ISPN / outras sociedades) 
Organização de eventos (Brasileiro, consenso, LACPN, curso residentes, outras reuniões) 

15:30 – 17:00 planejamento estratégico (preparar reunião dia 29/02) 

Figura 44. Reunião do Departamento de Pediatria na sede da SBN com a pauta 

discutida 
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O Presidente da SBN Luis Alencar Borba solicitou a indicação de temas e nomes 

para a realização de quatro reuniões virtuais do departamento pediatria através da 

plataforma própria da SBN. 

Os temas foram escolhidos pela SBN, de acordo com o programa de competência de 

residência médica. 

 

Encéfalo e Mielodisplasias: Diagnóstico e tratamento – 03/12/2019  

Apresentador: Dr. José Francisco Manganelli Salomão 

Moderador: Dr. Ricardo Santos de Oliveira 

 

Tumores Cerebrais Infratentoriais da Infância 28/01/2020 

Apresentador: Dr. Ricardo Santos de Oliveira 

Moderadora: Dra. Patrícia Alessandra Dastoli 

 

Tumores Cerebrais Supratentorias na infância 10/03/2020 

Apresentador: Dr. Jorge Bizzi 

Moderador: Dr. Charles Kondagesky 

 

Cranioestenose e Malformações Craniofaciais: Diagnóstico e tratamento 14/04/2020 

Apresentador: Dr. Ricardo Santos de Oliveira 

Moderadora: Dra. Tatiana Protzenko 

 

Hidrocefalia na Infância: Diagnóstico e tratamento 19/05/2020 

Apresentadora: Dra. Nelci Zanon 

Moderadora: Dra. Tatiana Protzenko 
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19.2 Pediatric Week 

 

A colaboração entre a Diretoria executiva da SBN, através do Presidente Dr. Luís 

Alencar Borba e o Departamento de Pediatria da SBN possibilitou a realização da 

Pediatric Week entre 1 a 5 de junho de 2020. 

Tivemos a honra de contar com a participação de cinco renomados professores 

internacionais: Prof. Frederick Boop (EUA), Michel Zerah (França), Federico Di Rocco 

(Itália), Martin Schuhmann (Alemanha) e Sandip Chatterjee (Índia) e vários moderadores 

de nossa Sociedade e de Sociedades latino-americanas. A Pediatric Week obteve o apoio 

da World Federation of Neurosurgical Societies (WFNS), International Society for 

Pediatric Neurosurgery (ISPN), Sociedade Latino Americana de Neurocirurgia (FLANC) 

e Sociedade Mexicana de Neurocirurgia.  

Alcançamos um total de 90 países e 2496 participações ao longo da semana. 

Um privilégio podermos ter contribuído e participado e um prestígio para a SBNPed, pelo 

nível científico e pelo alcance das aulas acessadas em nível mundial, simultaneamente. 

As reuniões podem ser assistidas no canal do YouTube da SBNPed. Figura 45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Pediatric Week – Palestrantes convidados pelo Departamento de 

Pediatria da SBN 



 

 80 

�
ڜ

¨ƷƩȏȂƷȄưƌƬȭƷȽژȲƌȵƌژȏȽژȲȵȏƩƷưǠȂƷȄɋȏȽژ
ȄƷɓȵȏƩǠȵɔȵǒǠƩȏȽژȲƷưǠƍɋȵǠƩȏȽژưɓȵƌȄɋƷژƌژȲƌȄưƷȂǠƌژưƌژ

��ÝU%ڜחٮ
ڜ

°��U-%�%-ژ�¨�°Uk-U¨ژ-%ژ�w-Å¨��U¨Å¨GU٢ژ�°�w٣ً�
%ƷȲƌȵɋƌȂƷȄɋȏژưƷژ¥ƷưǠƌɋȵǠƌ�

ڜ
°ƥȏژ¥ƌɓǹȏ �אאژưƷژƌƨȵǠǹژưƷژהًژ

ڜ
�ȽژȲȵȏƩƷưǠȂƷȄɋȏȽژȄƷɓȵȏƩǠȵɔȵǒǠƩȏȽژȲƷưǠƍɋȵǠƩȏȽژƩȏȵȵƷȽȲȏȄưƷȂ ǒƷȵƌǹًژǑȏȵȂƌژɓȂƌژưƷًژ ژ
ƌژ ƩƷȵƩƌژ ưƷژ ژ ƌژ ژۑא ưȏژ ɋȏɋƌǹژ ưƷژ ȄƷɓȵȏƩǠȵɓȵǒǠƌȽژ ȵƷƌǹǠɼƌưƌȽِژ �Ƚژ ȲƌɋȏǹȏǒǠƌȽژ ȂƌǠȽژ
ǑȵƷȴɓƷȄɋƷȽژ ȽƥȏژيǚǠưȵȏƩƷǑƌǹǠƌًژ ɋȵƌɓȂƌًژƌȄȏȂƌǹǠƌȽژƩȵƌȄǠȏǑƌƩǠƌǠȽًژưƷǑƷǠɋȏȽژ ƩȏȄǒƼȄǠɋȏȽژ
ưƌژ ƩȏǹɓȄƌژ ɫƷȵɋƷƨȵƌǹً ژ ǠȄǑƷƩƬȭƷȽژ ưȏژ°w�ژً ɋɓȂȏȵƷȽژ ƩƷȵƷƨȵƌǠȽژ Ʒژưƌژ ƩȏǹɓȄƌژ ɫƷȵɋƷƨȵƌǹً ژ
ǚƷȂȏȵȵƌǒǠƌȽژ Ʒژ ƌǹɋƷȵƌƬȭƷȽژ ɫƌȽƩɓǹƌȵƷȽًژ ɋȵƌɋƌȂƷȄɋȏژ ƩǠȵɔȵǒǠƩȏژ ưƌژ ƷȲǠǹƷȲȽǠƌًڜژ
ƷȽȲƌȽɋǠƩǠưƌưƷًژưǠȽɋɔȵƨǠȏȽژǑɓȄƩǠȏȄƌǠȽ ڜȵƌȵƌȽِژȂƌǠȽژƩȏȄưǠƬȭƷȽژȏɓɋȵƌȽژưƷژƌǹƸȂًژ
ڜ
ژ� ȲȵƍɋǠƩƌژ ưƷژ ȄƷɓȵȏƩǠȵɓȵǒǠƌژ ȲƷưǠƍɋȵǠƩƌژưǠǑƷȵƷژ ưƌژƌưɓǹɋƌژ Ȳȏȵژ ɋȵƌɋƌȵژ ưƷژ ƩȵǠƌȄƬƌȽژ ƷȂژ
ɫƍȵǠȏȽژƷȽɋƍǒǠȏȽژưƷژưƷȽƷȄɫȏǹɫǠȂƷȄɋȏژǑǢȽǠƩȏژƷژȲȽǠƩȏǹȐǒǠƩȏژƷژȲȏȵژƩȏȄɋƷȂȲǹƌȵژưȏƷȄƬƌȽژ
ǠȄƷɱǠȽɋƷȄɋƷȽژƷȂژȏɓɋȵƌȽژƍȵƷƌȽِژ�ژȏȵǠƷȄɋƌƬƥȏژƸژȴɓƷژƌȽژƩǠȵɓȵǒǠƌȽژưƷژɓȵǒƼȄƩǠƌژưƷɫƷȂژ
ƩȏȄɋǠȄɓƌȵژ ƌژ ȽƷȵƷȂژ ȵƷƌǹǠɼƌưƌȽًژ ƌȲƷȽƌȵژ ưƌژ ưǠȽȲȏȄǠƨǠǹǠưƌưƷژ ȵƷưɓɼǠưƌژ ưƷژ ȵƷƩɓȵȽȏȽژ Ʒژ
ƷȴɓǠȲƷژưɓȵƌȄɋƷژƌژȲƌȄưƷȂǠƌژưƷژ�ȏɫǠưژ�ژِחٮȲȵǠȄƩǠȲƌǹژƩȏȄȽǠưƷȵƌƬƥȏژƸژƌژȲȵȏɋƷƬƥȏژưƌژ
ƷȴɓǠȲƷژ ƩǠȵɔȵǒǠƩƌژ ƩȏȄɋȵƌژ ǠȄǑƷƩƬȭƷȽژ Ʒژ ƌژ ȲƌưȵȏȄǠɼƌƬƥȏژ ưƷژ ƩȏȄưɓɋƌȽژ Ȳƌȵƌژ ȏڜژ
ǒƷȵƷȄƩǠƌȂƷȄɋȏژưȏȽژƩƌȽȏȽژƩǠȵɔȵǒǠƩȏȽِڜ
ڜ
�ژȏƩǠƷưƌưƷ°ژưƌژƷưǠƌɋȵǠƌ¥ژưƷژƷȲƌȵɋƌȂƷȄɋȏ%ژ�ȵƌȽǠǹƷǠȵƌژưƷژwƷɓȵȏƩǠȵɓȵǒǠƌژ ٢°�w¥Ʒưژ٣
ȵƷƩȏȂƷȄưƌژȴɓƷژɋȏưƌȽژƌȽژƩǠȵɓȵǒǠƌȽژƷǹƷɋǠɫƌȽًژȄƥȏژƷȽȽƷȄƩǠƌǠȽژȽƷǱƌȂژƌưǠƌưƌȽژưɓȵƌȄɋƷژȏژ
ȽɓȵɋȏژưƷژȄȏɫȏژƩȏȵȏȄƌɫǢȵɓȽژ ٢��ÝU%ژ٣ًחٮǠȄưǠɫǠưɓƌǹǠɼƌȄưȏژƩƌưƌژƩƌȽȏِژ�Ƚژ ǑƌɋȏȵƷȽژȴɓƷژ
ưƷɫƷȂژȽƷȵژǹƷɫƌưȏȽژƷȂژƩȏȄȽǠưƷȵƌƬƥȏژȲƌȵƌژȏژƌưǠƌȂƷȄɋȏژưȏȽژȲȵȏƩƷưǠȂƷȄɋȏȽژƷǹƷɋǠɫȏȽژ
Ƚƥȏژيȏژ ȵǠȽƩȏژưƷژ ǠȄǑƷƩƬƥȏژưȏژȲƌƩǠƷȄɋƷًژƌژ ưǠȽȲȏȄǠƨǠǹǠưƌưƷژ ưƷژ ǹƷǠɋȏȽژƷژɫƷȄɋǠǹƌưȏȵƷȽ ًژ ƌڜژ
ƷȴɓǠȲƷژƷژȏژ-¥UژƷژƌژɓȵǒƼȄƩǠƌژưȏژȲȵȏƩƷưǠȂƷȄɋȏ ڜِژ
ڜ
-ȽɋƷژưȏƩɓȂƷȄɋȏژɫǠȽƌژƌɓɱǠǹǠƌȵژƷȽȲƷƩǠƌǹǠȽɋƌȽژȄƌژƍȵƷƌژưƷژȄƷɓȵȏƩǠȵɓȵǒǠƌژȲƷưǠƍɋȵǠƩƌژƌȽȽǠȂژ
ƩȏȂȏژǒƷȽɋȏȵƷȽژȄƌژƍȵƷƌژưƌژȽƌɔưƷژƌژưƷǑǠȄǠȵژƷژȲȵǠȏȵǠɼƌȵژƌژ ƌɋɓƌƬƥȏژưƌژȄƷɓȵȏƩǠȵɓȵǒǠƌڜژ
ȲƷưǠƍɋȵǠƩƌِڜ
ڜ
ڜ
�ǠȵɓȵǒǠƌȽژ-ȂƷȵǒƷȄƩǠƌǠȽڜي
ڜ
٣ً-Ý%٢ژƷɱɋƷȵȄƌژɫƷȄɋȵǠƩɓǹƌȵژƷȵǠɫƌƬƥȏ%ژٮ ژưƷȵǠɫƌƬȭƷȽژưƷژȵƷɫǠȽƥȏژȏɓژȵƷȂȏƬƥȏژǠȄȽƷȵƬƥȏًژ
ǹǠȴɓȐȵǠƩƌȽڜ
ڜ
�ژٮȵƌȄǠȏɋȏȂǠƌژȏɓژɋȵƷȲƌȄƌƬƥȏژȲƌȵƌژɋȵƌɋƌȂƷȄɋȏژưƷژƷȂƷȵǒƼȄƩǠƌژưƷژƷȂȲǠƷȂƌژ
ȽɓƨưɓȵƌǹژȏɓژƌƨȽƩƷȽȽȏڜ
ڜ
ȽɓƨưɓȵƌǹژOƷȂƌɋȏȂƌژٮ ژƩȵƌȄǠƌȄȏژƌǑɓȄưƌȂƷȄɋȏژǠȄɋȵƌȲƌȵƷȄȴɓǠȂƌɋȏȽȏًژȏɓژƷɱɋȵƌưɓȵƌǹًژ
٢ƌƨƷȵɋȏڜ٣
ڜ
ڜȂǠƷǹȏȂƷȄǠȄǒȏƩƷǹƷژưƷژȄƌɋƌǹٮȲȐȽژƷȲƌȵȏ¨ٮ
ڜ
�ȵƌȄǠȏɋȏȂǠƌژȲƌȵƌژǚƷȂƌɋȏȂƌȽژƷȂژȂƌǹǑȏȵȂƌƬȭƷȽژƌȵɋƷȵǠȏɫƷȄȏȽƌȽ ژƌȄƷɓȵǠȽȂƌȽًًژ
ƩƌɫƷȵȄȏȂƌȽژƷژuȏɲƌژuȏɲƌڜ
ڜ
�ǠȵɓȵǒǠƌȽژưƷژÅȵǒƼȄƩǠƌڜي
ڜ
ƩƷȵƷƨȵƌǹًژȲƌȵƼȄȴɓǠȂƌژ٢ƷɱȲȏȽǠƬƥȏژȄƩƷǑƌǹȏƩƷǹƷȽ-ژٮ ڜǹǠȴɓȐȵǠƩƌ٣ژǑǠȽɋɓǹƌژ
ڜ
ژƩȏȄɋȵȏǹƷژ٢ȽƷȂژǠȄǑƕȄƩǠƌژưƌژƩƌɋƌȽɋȵȐǑǠƩƌژƷȲǠǹƷȲȽǠƌژƩȏȂژƩȏȂȲƌɋǢɫƷǠȽژkƷȽȭƷȽٮ
ȂƷưǠƩƌȂƷȄɋȏȽȏژ ڜƷȲǠǹƸȲɋǠƩȏ٣ژȂƌǹژưƷژȽɋƌưȏ-ٖژ
ڜ
�ژٮǠȽɋȏȽژȵƌȴɓǠȂƷưɓǹƌȵƷȽژȽǠȄɋȏȂƍɋǠƩȏȽڜ
ڜ
ژȽƷȂژ٫ژu�ÝژƷٖȏɓژȵȏɋȏژƌȄƷɓȵǠȽȂƌژƌژȽƷƩɓȄưƍȵǠƌژǠȄɋȵƌƩȵƌȄǠƌȄƌȽژOƷȂȏȵȵƌǒǠƌȽژٮ
ǚƷȂƌɋȏȂƌȽژɫȏǹɓȂȏȽȏȽژٮژƩȏȄȽǠưƷȵƌȵژƷȂƨȏǹǠɼƌƬƥȏڜ
ڜ
ژƷȄưȏȽƩȐȲǠƩƌژɫƷȄɋȵǠƩɓǹȏȽɋȏȂǠƌژƷȵƩƷǠȵƌ¾ژً¥Ý%ژٮ ڜƩǠȽɋȏȽژǑƷȄƷȽɋȵƌƬȭȽٖژ
ڜ
ڜƩȵȒȄǠƩȏژȽɓƨưɓȵƌǹژǚƷȂƌɋȏȂƌژȲƌȵƌژȵƷȲƌȄƌƬƥȏ¾ژٮ
ڜ
�ژٮȵƌȄǠȏɋȏȂǠƌژȲƌȵƌژɋɓȂȏȵƷȽژƷȂژǒƷȵƌǹژƷژƨǠȏȲȽǠƌȽ٢ژȂƌǹǠǒȄȏȽژƷژƨƷȄǠǒȄȏȽڜ٣
ڜ
٢ǠȄɋȵƌưɓȵƌǹژȵƌȴɓǠƌȄƌȽژǹƷȽȭƷȽژưƷژƷȽȽƷƩƬƥȏ¨ژٮ ڜǠȄɋȵƌȂƷưɓǹƌȵ٣ژƷژƷɱɋȵƌưɓȵƌǹًژ
ڜ
ڜƌǒɓưƌȽ٣ژ٢ǹƷȽȭƷȽژȲƷȵǠǑƸȵǠƩȏȽژȄƷȵɫȏȽژȲȵǠȂƍȵǠƌژɓɋɓȵƌ°ژٮ
ڜ
ژȏɓژƌȄɋƷȵǠȏȵژưƷȽƩȏȂȲȵƷȽȽƥȏژ٫ژɫƷȵɋƷƨȵƌǹژƩȏǹɓȄƌژưƌژɋɓȂȏȵژȏɓژǠȄǑƷƩƬƥȏژȵƌɓȂƌً¾ژٮ
ȲȏȽɋƷȵǠȏȵژƩȏȂژȏɓژȽƷȂژǠȄȽɋȵɓȂƷȄɋƌƬƥȏڜ
ڜ
ڜǑƷƩǚƌưȏژƩȵƌȄǠƌȄȏژ�ǑɓȄưƌȂƷȄɋȏژٮ
ڜ
ڜ
-ǹƷɋǠɫƌȽڜ
ڜ
�ژٮȵƌȄǠȏȲǹƌȽɋǠƌًژƌɫƌȄƬȏȽژƷژưǠȽɋȵƌƬȭƷȽژƩȵƌȄǠȏǑƌƩǠƌǠȽڜ
ڜ
�ژٮȵƌȄǠȏȽȽǠȄȏȽɋȏȽƷȽڜ
ڜ
ƩƌǹȏȽȏɋȏȂǠƌژژǚƷȂǠȽǑƷȵƷƩɋȏȂǠƌًژȏɓژOƷȂǠȽǑƷȵȏɋȏȂǠƌژٮ ژȲȵȏǑɓȄưƌژƩƷȵƷƨȵƌǹژƷȽɋǠȂɓǹƌƬƥȏًژ
Ʒژ ȏɓɋȵȏȽژ ưǠȽȲȏȽǠɋǠɫȏȽژ ưƷژ ƷȽɋǠȂɓǹƌƬƥȏًژ ȵƷȽȽƷƩƬƥȏژ ǑȏƩƌǹژ Ʒژ ǹƷȽǠȏȄƷƩɋȏȂǠƌًژ ȵƷȽȽƷƩƬƥȏژ
ɋƷȂȲȏȵƌǹژƷژ ƷɱɋȵƌɋƷȂȲȏȵƌǹژ ٢ǑȵȏȄɋƌǹ ًژ ȲƌȵǠƷɋƌǹژ Ʒژ ȏƩƩǠȲǠɋƌǹژ٣ً ɋƷȵƌȲǠƌژ ǠȄɋƷȵȽɋǠƩǠƌǹژ ƌژ ǹƌȽƷȵژ
٢kU¾¾٣ ًژ ɋȵƌȄȽƷƩƬȭƷȽژ ژ ȽɓƨȲǠƌǠȽژ ȂɔǹɋǠȲǹƌȽًژ ǠȂȲǹƌȄɋƷȽژ ƩȏȂژ ưǠȽȲȏȽǠɋǠɫȏȽژ ưƷژ
ȄƷɓȵȏƷȽɋǠȂɓǹƌƬƥȏًژȄƷɓȵȏƷȽɋǠȂɓǹƌƬƥȏژȵƷȽȲȏȄȽǠɫƌژ ٢ȵȄȽژ٣ًȵƌưǠȏƩǠȵɓȵǒǠƌژƷȽɋƷȵƷȏɋƍɱǠƩƌًڜژ
ǠȂȲǹƌȄɋƷژژưƷژƷȽɋǠȂɓǹƌƬƥȏژưȏژȄƷȵɫȏژɫƌǒȏ٢ژÝw°ڜ٣
ڜ
ژưƷژƨȏȂƨƌژưƷژǠȂȲǹƌȄɋƌƬƥȏژٮژǠȄɋȵƌɋƷƩƌǠȽژưǠȽȲȏȽǠɋǠɫȏȽژȲȵȏǑɓȄưƌًژƩƷȵƷƨȵƌǹژȽɋǠȂɓǹƌƬƥȏ-ٮ
ƨƌƩǹȏǑƷȄȏژȏɓژȏɓɋȵƌȽژȂƷưǠƩƌƬȭƷȽًژȵǠɼȏɋȏȂǠƌژưȏȵȽƌǹژȽƷǹƷɋǠɫƌڜ
ڜ
ڜƷȽɋƍɫƷǠȽژɋɓȂȏȵƌǠȽژƷƩǠưǠɫƌȽ¨ژٮ
ڜ
�ژٮȵƌȄǠȏɋȏȂǠƌژȲƌȵƌژƩƌɫƷȵȄȏȂƌȽ٢ژȽƷȂژƷɫǠưƼȄƩǠƌژưƷژǚƷȂȏȵȵƌǒǠƌڜ٣
ڜ
�ژٮǠȵɓȵǒǠƌژƷȄưȏȄƌȽƌǹڜژ
ڜ
ڜƌưǠȏƩǠȵɓȵǒǠƌ¨ژٮ
ڜ
ڜژƨȵƌȴɓǠƌǹژȲǹƷɱȏژưȏژkƷȽȭƷȽژٮ
ڜ
٢ǹǠȲȏȂƌȽژǑƷƩǚƌưȏژȽȲǠȄǚƌǹ-ژǠȽȵƌǑǠȽȂȏ%ژٮ ưǠƌȽɋƷȂƌɋȏȂǠƷǹǠƌژưƸȵȂǠƩȏًژȽƷǠȏًژ ژȂƷưɓǹƌًژ
ȲȵƷȽƌًژƩǠȽɋȏȽڜ٣
ڜ
ژuǠƩȵȏưǠȽƩƷƩɋȏȂǠƌٮ ƩƷȵɫǠƩƌǹً ژ ǹȏȂƨƌȵژ ȏɓژ ưȏȵȽƌǹژ ƩȏȂژ ȏɓژ ȽƷȂژ ǠȄȽɋȵɓȂƷȄɋƌƬƥȏًژ
ưƷȽƩȏȂȲȵƷȽȽƥȏژƩȏȂژȏɓژȽƷȂژǠȄȽɋȵɓȂƷȄɋƌƬƥȏژưƌژƩȏǹɓȄƌژƩƷȵɫǠƩƌǹً ڜژǹȏȂƨƌȵًژȏɓژưȏȵȽƌǹژ
ưƷȽƩȏȂȲȵƷȽȽƥȏژƷژưƷȵǠɫƌƬƥȏژƷȂژȽǠȵǠȄǒȏȂǠƷǹǠƌِژ°ƷȂژưƸǑǠƩǠɋژȲȵȏǒȵƷȽȽǠɫȏژȏɓژǒȵƌɫƷِڜ
ڜ
ڜƩɓƨǠɋƌǹ٣ژƷژƩƌȵȲȏژưȏژ٢ɋɔȄƷǹژƩȏȂȲȵƷȽȽǠɫƌȽژǢȄưȵȏȂƷȽ°ژٮ
ڜ
ڜƩƌɫƷȵȄȏȂƌژu�ÝًژȵȏɋȏȽًژȄƥȏژ�ȄƷɓȵǠȽȂƌȽژٮ
ڜ
ڜuȏɲƌȂȏɲƌژưƷژȏƷȄƬƌ%ژٮ
ڜ
�ژٮǠȵɓȵǒǠƌژȲƌȵƌژ�ǚǠƌȵǠژU ًژ ȽɓƨٮǹɓɱƌƬƥȏژƌɋǹƌȄɋȏƌɱǠƌǹژ ٢ƩȏȵȵƷƬƥȏژưȏژƌǹǠȄǚƌȂƷȄɋȏژ�ڜژƷژא�ٮ
ǑǠɱƌƬƥȏژƩȏȂژǑɓȽƥȏژ٫ژ٣ȲƌƩǠƷȄɋƷژƌȽȽǠȄɋȏȂƍɋǠƩȏٖȏǹǠǒȏȽǠȄɋȏȂƍɋǠƩȏڜ
ڜ
ƩƷȵƷƨȵƌǹًژƷȽɋǠȂɓǹƌưȏȵژưƷژȏɓژ٣°٢ÝwژɫƌǒȏژȄƷȵɫȏژưƷژƷȽɋǠȂɓǹƌưȏȵژưȏژƨƌɋƷȵǠƌژưƷژȵȏƩƌ¾ژٮ ڜژ
ɋȵȏƩƌژưƷژژȂƷưǠƩƌƬƥȏژƷȂژƨȏȂƨƌڜ
ڜ
ژǹǠȴɓȐȵǠƩƌژǑǠȽɋɓǹƌژ٢ȽƷȂژȄƩƷǑƌǹȏƩƷǹƷ-ژٮ ڜƩɓɋƕȄƷƌ٣ژƩȏƨƷȵɋɓȵƌٖژ
ڜ
-ȽɋƌژȄƥȏژƸژɓȂƌژǹǠȽɋƌژưƷǑǠȄǠɋǠɫƌ ڜژƷȴɓǠȲƷژȲƷǹƌژưǠȽƩɓɋǠưȏȽژȽƷȵژȲȏưƷȂژƷȽȲƷƩǠƌǠȽژƩƌȽȏȽژƷًژ
ƩǠȵɔȵǒǠƩƌ ǚȏȽȲǠɋƌǹƌȵژƩȏȏȵưƷȄƌƬƥȏژƌژƩȏȂژƩȏȄǱɓȄɋȏژƷȂژƌȄƷȽɋƸȽǠƩƌًژ ِڜ
ڜ
��ÝU%ژחٮ ȵƷȲȵƷȽƷȄɋƌژ ɓȂژưƷȽƌǑǠȏژȲƌȵƌژƌژȲȵƍɋǠƩƌژ ȄƷɓȵȏƩǠȵɔȵǒǠƩƌًژȄȏژ ƷȄɋƌȄɋȏًژ ƩȏȂژ
ȏȵǒƌȄǠɼƌƬƥȏًژ ƌǹǒȏȵǠɋȂȏȽژ ƩǹƌȵȏȽًژ ǹǠȽɋƌȽژ ưƷژ ɫƷȵǠǑǠƩƌƬƥȏژ Ʒژ ȲǹƌȄƷǱƌȂƷȄɋȏژ ưƷژ
ƩȏȄɋǠȄǒƼȄƩǠƌًژƸژ ȲȏȽȽǢɫƷǹژ ǑȏȵȄƷƩƷȵژ ƩɓǠưƌưȏȽژ ȄƷɓȵȏƩǠȵɔȵǒǠƩȏȽژ ǑȏƩƌưȏȽژưɓȵƌȄɋƷژƷȽȽƌڜژ
ȲƌȄưƷȂǠƌڜ
ڜ
�
ڜ
�ɋƷȄƩǠȏȽƌȂƷȄɋƷ ڜًژ

- V JT �" MF O DB S �# JV S SV N �# PS C B �
1 SFTJEFOUF�EB�4#/

+ PTÏ �. B S DV T �3 PUU B �
1SFTJEFOUF�EP ��

$POTFMIP�%FMJCFSBUJWP�
EB�4#/

uƌɋǚƷɓȽژFƷȵȄƌȄưȏژuƌȄɼȏǹǹǠژ�ƌǹǹƷȽɋƷȵȏ�
.FNCSP �5J UVMBS�EB�

4PDJFEBEF�#SBTJMFJSB�EF��
/FVSPDJSV SHJB

3 JD B S E P �TB O U PT �E F �P M JWF JS B �
$PPSEFOBEPS��EP��

%FQBSUBNFOUP�EF�1FEJBUSJB��
EB�4#/

�ȏǹƌƨȏȵƌƬƥȏ

�
ڜ

¨ƷƩȏȂƷȄưƌƬȭƷȽژȲƌȵƌژȏȽژȲȵȏƩƷưǠȂƷȄɋȏȽژ
ȄƷɓȵȏƩǠȵɔȵǒǠƩȏȽژȲƷưǠƍɋȵǠƩȏȽژưɓȵƌȄɋƷژƌژȲƌȄưƷȂǠƌژưƌژ
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ڜ
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%ƷȲƌȵɋƌȂƷȄɋȏژưƷژ¥ƷưǠƌɋȵǠƌ�

ڜ
°ƥȏژ¥ƌɓǹȏ �אאژưƷژƌƨȵǠǹژưƷژהًژ

ڜ
�ȽژȲȵȏƩƷưǠȂƷȄɋȏȽژȄƷɓȵȏƩǠȵɔȵǒǠƩȏȽژȲƷưǠƍɋȵǠƩȏȽژƩȏȵȵƷȽȲȏȄưƷȂ ǒƷȵƌǹًژǑȏȵȂƌژɓȂƌژưƷًژ ژ
ƌژ ƩƷȵƩƌژ ưƷژ ژ ƌژ ژۑא ưȏژ ɋȏɋƌǹژ ưƷژ ȄƷɓȵȏƩǠȵɓȵǒǠƌȽژ ȵƷƌǹǠɼƌưƌȽِژ �Ƚژ ȲƌɋȏǹȏǒǠƌȽژ ȂƌǠȽژ
ǑȵƷȴɓƷȄɋƷȽژ ȽƥȏژيǚǠưȵȏƩƷǑƌǹǠƌًژ ɋȵƌɓȂƌًژƌȄȏȂƌǹǠƌȽژƩȵƌȄǠȏǑƌƩǠƌǠȽًژưƷǑƷǠɋȏȽژ ƩȏȄǒƼȄǠɋȏȽژ
ưƌژ ƩȏǹɓȄƌژ ɫƷȵɋƷƨȵƌǹً ژ ǠȄǑƷƩƬȭƷȽژ ưȏژ°w�ژً ɋɓȂȏȵƷȽژ ƩƷȵƷƨȵƌǠȽژ Ʒژưƌژ ƩȏǹɓȄƌژ ɫƷȵɋƷƨȵƌǹً ژ
ǚƷȂȏȵȵƌǒǠƌȽژ Ʒژ ƌǹɋƷȵƌƬȭƷȽژ ɫƌȽƩɓǹƌȵƷȽًژ ɋȵƌɋƌȂƷȄɋȏژ ƩǠȵɔȵǒǠƩȏژ ưƌژ ƷȲǠǹƷȲȽǠƌًڜژ
ƷȽȲƌȽɋǠƩǠưƌưƷًژưǠȽɋɔȵƨǠȏȽژǑɓȄƩǠȏȄƌǠȽ ڜȵƌȵƌȽِژȂƌǠȽژƩȏȄưǠƬȭƷȽژȏɓɋȵƌȽژưƷژƌǹƸȂًژ
ڜ
ژ� ȲȵƍɋǠƩƌژ ưƷژ ȄƷɓȵȏƩǠȵɓȵǒǠƌژ ȲƷưǠƍɋȵǠƩƌژưǠǑƷȵƷژ ưƌژƌưɓǹɋƌژ Ȳȏȵژ ɋȵƌɋƌȵژ ưƷژ ƩȵǠƌȄƬƌȽژ ƷȂژ
ɫƍȵǠȏȽژƷȽɋƍǒǠȏȽژưƷژưƷȽƷȄɫȏǹɫǠȂƷȄɋȏژǑǢȽǠƩȏژƷژȲȽǠƩȏǹȐǒǠƩȏژƷژȲȏȵژƩȏȄɋƷȂȲǹƌȵژưȏƷȄƬƌȽژ
ǠȄƷɱǠȽɋƷȄɋƷȽژƷȂژȏɓɋȵƌȽژƍȵƷƌȽِژ�ژȏȵǠƷȄɋƌƬƥȏژƸژȴɓƷژƌȽژƩǠȵɓȵǒǠƌȽژưƷژɓȵǒƼȄƩǠƌژưƷɫƷȂژ
ƩȏȄɋǠȄɓƌȵژ ƌژ ȽƷȵƷȂژ ȵƷƌǹǠɼƌưƌȽًژ ƌȲƷȽƌȵژ ưƌژ ưǠȽȲȏȄǠƨǠǹǠưƌưƷژ ȵƷưɓɼǠưƌژ ưƷژ ȵƷƩɓȵȽȏȽژ Ʒژ
ƷȴɓǠȲƷژưɓȵƌȄɋƷژƌژȲƌȄưƷȂǠƌژưƷژ�ȏɫǠưژ�ژِחٮȲȵǠȄƩǠȲƌǹژƩȏȄȽǠưƷȵƌƬƥȏژƸژƌژȲȵȏɋƷƬƥȏژưƌژ
ƷȴɓǠȲƷژ ƩǠȵɔȵǒǠƩƌژ ƩȏȄɋȵƌژ ǠȄǑƷƩƬȭƷȽژ Ʒژ ƌژ ȲƌưȵȏȄǠɼƌƬƥȏژ ưƷژ ƩȏȄưɓɋƌȽژ Ȳƌȵƌژ ȏڜژ
ǒƷȵƷȄƩǠƌȂƷȄɋȏژưȏȽژƩƌȽȏȽژƩǠȵɔȵǒǠƩȏȽِڜ
ڜ
�ژȏƩǠƷưƌưƷ°ژưƌژƷưǠƌɋȵǠƌ¥ژưƷژƷȲƌȵɋƌȂƷȄɋȏ%ژ�ȵƌȽǠǹƷǠȵƌژưƷژwƷɓȵȏƩǠȵɓȵǒǠƌژ ٢°�w¥Ʒưژ٣
ȵƷƩȏȂƷȄưƌژȴɓƷژɋȏưƌȽژƌȽژƩǠȵɓȵǒǠƌȽژƷǹƷɋǠɫƌȽًژȄƥȏژƷȽȽƷȄƩǠƌǠȽژȽƷǱƌȂژƌưǠƌưƌȽژưɓȵƌȄɋƷژȏژ
ȽɓȵɋȏژưƷژȄȏɫȏژƩȏȵȏȄƌɫǢȵɓȽژ ٢��ÝU%ژ٣ًחٮǠȄưǠɫǠưɓƌǹǠɼƌȄưȏژƩƌưƌژƩƌȽȏِژ�Ƚژ ǑƌɋȏȵƷȽژȴɓƷژ
ưƷɫƷȂژȽƷȵژǹƷɫƌưȏȽژƷȂژƩȏȄȽǠưƷȵƌƬƥȏژȲƌȵƌژȏژƌưǠƌȂƷȄɋȏژưȏȽژȲȵȏƩƷưǠȂƷȄɋȏȽژƷǹƷɋǠɫȏȽژ
Ƚƥȏژيȏژ ȵǠȽƩȏژưƷژ ǠȄǑƷƩƬƥȏژưȏژȲƌƩǠƷȄɋƷًژƌژ ưǠȽȲȏȄǠƨǠǹǠưƌưƷژ ưƷژ ǹƷǠɋȏȽژƷژɫƷȄɋǠǹƌưȏȵƷȽ ًژ ƌڜژ
ƷȴɓǠȲƷژƷژȏژ-¥UژƷژƌژɓȵǒƼȄƩǠƌژưȏژȲȵȏƩƷưǠȂƷȄɋȏ ڜِژ
ڜ
-ȽɋƷژưȏƩɓȂƷȄɋȏژɫǠȽƌژƌɓɱǠǹǠƌȵژƷȽȲƷƩǠƌǹǠȽɋƌȽژȄƌژƍȵƷƌژưƷژȄƷɓȵȏƩǠȵɓȵǒǠƌژȲƷưǠƍɋȵǠƩƌژƌȽȽǠȂژ
ƩȏȂȏژǒƷȽɋȏȵƷȽژȄƌژƍȵƷƌژưƌژȽƌɔưƷژƌژưƷǑǠȄǠȵژƷژȲȵǠȏȵǠɼƌȵژƌژ ƌɋɓƌƬƥȏژưƌژȄƷɓȵȏƩǠȵɓȵǒǠƌڜژ
ȲƷưǠƍɋȵǠƩƌِڜ
ڜ
ڜ
�ǠȵɓȵǒǠƌȽژ-ȂƷȵǒƷȄƩǠƌǠȽڜي
ڜ
٣ً-Ý%٢ژƷɱɋƷȵȄƌژɫƷȄɋȵǠƩɓǹƌȵژƷȵǠɫƌƬƥȏ%ژٮ ژưƷȵǠɫƌƬȭƷȽژưƷژȵƷɫǠȽƥȏژȏɓژȵƷȂȏƬƥȏژǠȄȽƷȵƬƥȏًژ
ǹǠȴɓȐȵǠƩƌȽڜ
ڜ
�ژٮȵƌȄǠȏɋȏȂǠƌژȏɓژɋȵƷȲƌȄƌƬƥȏژȲƌȵƌژɋȵƌɋƌȂƷȄɋȏژưƷژƷȂƷȵǒƼȄƩǠƌژưƷژƷȂȲǠƷȂƌژ
ȽɓƨưɓȵƌǹژȏɓژƌƨȽƩƷȽȽȏڜ
ڜ
ȽɓƨưɓȵƌǹژOƷȂƌɋȏȂƌژٮ ژƩȵƌȄǠƌȄȏژƌǑɓȄưƌȂƷȄɋȏژǠȄɋȵƌȲƌȵƷȄȴɓǠȂƌɋȏȽȏًژȏɓژƷɱɋȵƌưɓȵƌǹًژ
٢ƌƨƷȵɋȏڜ٣
ڜ
ڜȂǠƷǹȏȂƷȄǠȄǒȏƩƷǹƷژưƷژȄƌɋƌǹٮȲȐȽژƷȲƌȵȏ¨ٮ
ڜ
�ȵƌȄǠȏɋȏȂǠƌژȲƌȵƌژǚƷȂƌɋȏȂƌȽژƷȂژȂƌǹǑȏȵȂƌƬȭƷȽژƌȵɋƷȵǠȏɫƷȄȏȽƌȽ ژƌȄƷɓȵǠȽȂƌȽًًژ
ƩƌɫƷȵȄȏȂƌȽژƷژuȏɲƌژuȏɲƌڜ
ڜ
�ǠȵɓȵǒǠƌȽژưƷژÅȵǒƼȄƩǠƌڜي
ڜ
ƩƷȵƷƨȵƌǹًژȲƌȵƼȄȴɓǠȂƌژ٢ƷɱȲȏȽǠƬƥȏژȄƩƷǑƌǹȏƩƷǹƷȽ-ژٮ ڜǹǠȴɓȐȵǠƩƌ٣ژǑǠȽɋɓǹƌژ
ڜ
ژƩȏȄɋȵȏǹƷژ٢ȽƷȂژǠȄǑƕȄƩǠƌژưƌژƩƌɋƌȽɋȵȐǑǠƩƌژƷȲǠǹƷȲȽǠƌژƩȏȂژƩȏȂȲƌɋǢɫƷǠȽژkƷȽȭƷȽٮ
ȂƷưǠƩƌȂƷȄɋȏȽȏژ ڜƷȲǠǹƸȲɋǠƩȏ٣ژȂƌǹژưƷژȽɋƌưȏ-ٖژ
ڜ
�ژٮǠȽɋȏȽژȵƌȴɓǠȂƷưɓǹƌȵƷȽژȽǠȄɋȏȂƍɋǠƩȏȽڜ
ڜ
ژȽƷȂژ٫ژu�ÝژƷٖȏɓژȵȏɋȏژƌȄƷɓȵǠȽȂƌژƌژȽƷƩɓȄưƍȵǠƌژǠȄɋȵƌƩȵƌȄǠƌȄƌȽژOƷȂȏȵȵƌǒǠƌȽژٮ
ǚƷȂƌɋȏȂƌȽژɫȏǹɓȂȏȽȏȽژٮژƩȏȄȽǠưƷȵƌȵژƷȂƨȏǹǠɼƌƬƥȏڜ
ڜ
ژƷȄưȏȽƩȐȲǠƩƌژɫƷȄɋȵǠƩɓǹȏȽɋȏȂǠƌژƷȵƩƷǠȵƌ¾ژً¥Ý%ژٮ ڜƩǠȽɋȏȽژǑƷȄƷȽɋȵƌƬȭȽٖژ
ڜ
ڜƩȵȒȄǠƩȏژȽɓƨưɓȵƌǹژǚƷȂƌɋȏȂƌژȲƌȵƌژȵƷȲƌȄƌƬƥȏ¾ژٮ
ڜ
�ژٮȵƌȄǠȏɋȏȂǠƌژȲƌȵƌژɋɓȂȏȵƷȽژƷȂژǒƷȵƌǹژƷژƨǠȏȲȽǠƌȽ٢ژȂƌǹǠǒȄȏȽژƷژƨƷȄǠǒȄȏȽڜ٣
ڜ
٢ǠȄɋȵƌưɓȵƌǹژȵƌȴɓǠƌȄƌȽژǹƷȽȭƷȽژưƷژƷȽȽƷƩƬƥȏ¨ژٮ ڜǠȄɋȵƌȂƷưɓǹƌȵ٣ژƷژƷɱɋȵƌưɓȵƌǹًژ
ڜ
ڜƌǒɓưƌȽ٣ژ٢ǹƷȽȭƷȽژȲƷȵǠǑƸȵǠƩȏȽژȄƷȵɫȏȽژȲȵǠȂƍȵǠƌژɓɋɓȵƌ°ژٮ
ڜ
ژȏɓژƌȄɋƷȵǠȏȵژưƷȽƩȏȂȲȵƷȽȽƥȏژ٫ژɫƷȵɋƷƨȵƌǹژƩȏǹɓȄƌژưƌژɋɓȂȏȵژȏɓژǠȄǑƷƩƬƥȏژȵƌɓȂƌً¾ژٮ
ȲȏȽɋƷȵǠȏȵژƩȏȂژȏɓژȽƷȂژǠȄȽɋȵɓȂƷȄɋƌƬƥȏڜ
ڜ
ڜǑƷƩǚƌưȏژƩȵƌȄǠƌȄȏژ�ǑɓȄưƌȂƷȄɋȏژٮ
ڜ
ڜ
-ǹƷɋǠɫƌȽڜ
ڜ
�ژٮȵƌȄǠȏȲǹƌȽɋǠƌًژƌɫƌȄƬȏȽژƷژưǠȽɋȵƌƬȭƷȽژƩȵƌȄǠȏǑƌƩǠƌǠȽڜ
ڜ
�ژٮȵƌȄǠȏȽȽǠȄȏȽɋȏȽƷȽڜ
ڜ
ƩƌǹȏȽȏɋȏȂǠƌژژǚƷȂǠȽǑƷȵƷƩɋȏȂǠƌًژȏɓژOƷȂǠȽǑƷȵȏɋȏȂǠƌژٮ ژȲȵȏǑɓȄưƌژƩƷȵƷƨȵƌǹژƷȽɋǠȂɓǹƌƬƥȏًژ
Ʒژ ȏɓɋȵȏȽژ ưǠȽȲȏȽǠɋǠɫȏȽژ ưƷژ ƷȽɋǠȂɓǹƌƬƥȏًژ ȵƷȽȽƷƩƬƥȏژ ǑȏƩƌǹژ Ʒژ ǹƷȽǠȏȄƷƩɋȏȂǠƌًژ ȵƷȽȽƷƩƬƥȏژ
ɋƷȂȲȏȵƌǹژƷژ ƷɱɋȵƌɋƷȂȲȏȵƌǹژ ٢ǑȵȏȄɋƌǹ ًژ ȲƌȵǠƷɋƌǹژ Ʒژ ȏƩƩǠȲǠɋƌǹژ٣ً ɋƷȵƌȲǠƌژ ǠȄɋƷȵȽɋǠƩǠƌǹژ ƌژ ǹƌȽƷȵژ
٢kU¾¾٣ ًژ ɋȵƌȄȽƷƩƬȭƷȽژ ژ ȽɓƨȲǠƌǠȽژ ȂɔǹɋǠȲǹƌȽًژ ǠȂȲǹƌȄɋƷȽژ ƩȏȂژ ưǠȽȲȏȽǠɋǠɫȏȽژ ưƷژ
ȄƷɓȵȏƷȽɋǠȂɓǹƌƬƥȏًژȄƷɓȵȏƷȽɋǠȂɓǹƌƬƥȏژȵƷȽȲȏȄȽǠɫƌژ ٢ȵȄȽژ٣ًȵƌưǠȏƩǠȵɓȵǒǠƌژƷȽɋƷȵƷȏɋƍɱǠƩƌًڜژ
ǠȂȲǹƌȄɋƷژژưƷژƷȽɋǠȂɓǹƌƬƥȏژưȏژȄƷȵɫȏژɫƌǒȏ٢ژÝw°ڜ٣
ڜ
ژưƷژƨȏȂƨƌژưƷژǠȂȲǹƌȄɋƌƬƥȏژٮژǠȄɋȵƌɋƷƩƌǠȽژưǠȽȲȏȽǠɋǠɫȏȽژȲȵȏǑɓȄưƌًژƩƷȵƷƨȵƌǹژȽɋǠȂɓǹƌƬƥȏ-ٮ
ƨƌƩǹȏǑƷȄȏژȏɓژȏɓɋȵƌȽژȂƷưǠƩƌƬȭƷȽًژȵǠɼȏɋȏȂǠƌژưȏȵȽƌǹژȽƷǹƷɋǠɫƌڜ
ڜ
ڜƷȽɋƍɫƷǠȽژɋɓȂȏȵƌǠȽژƷƩǠưǠɫƌȽ¨ژٮ
ڜ
�ژٮȵƌȄǠȏɋȏȂǠƌژȲƌȵƌژƩƌɫƷȵȄȏȂƌȽ٢ژȽƷȂژƷɫǠưƼȄƩǠƌژưƷژǚƷȂȏȵȵƌǒǠƌڜ٣
ڜ
�ژٮǠȵɓȵǒǠƌژƷȄưȏȄƌȽƌǹڜژ
ڜ
ڜƌưǠȏƩǠȵɓȵǒǠƌ¨ژٮ
ڜ
ڜژƨȵƌȴɓǠƌǹژȲǹƷɱȏژưȏژkƷȽȭƷȽژٮ
ڜ
٢ǹǠȲȏȂƌȽژǑƷƩǚƌưȏژȽȲǠȄǚƌǹ-ژǠȽȵƌǑǠȽȂȏ%ژٮ ưǠƌȽɋƷȂƌɋȏȂǠƷǹǠƌژưƸȵȂǠƩȏًژȽƷǠȏًژ ژȂƷưɓǹƌًژ
ȲȵƷȽƌًژƩǠȽɋȏȽڜ٣
ڜ
ژuǠƩȵȏưǠȽƩƷƩɋȏȂǠƌٮ ƩƷȵɫǠƩƌǹً ژ ǹȏȂƨƌȵژ ȏɓژ ưȏȵȽƌǹژ ƩȏȂژ ȏɓژ ȽƷȂژ ǠȄȽɋȵɓȂƷȄɋƌƬƥȏًژ
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19.3  Recomendações para os procedimentos neurocirúrgicos pediátricos 

durante a pandemia 

 

 Foi elaborado um documento pelo Departamento de Pediatria chancelado pela 

SBN orientando quais seriam as recomendações para os procedimentos neurocirúrgicos 

durante a pandemia. O documento foi enviado ao Ministério da Saúde. (Figura 46) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Recomendação oficial do departamento de pediatria da SBN durante a 

pandemia da covid-19 
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19.4  Universidade SBN 

 

 O Departamento de Pediatria da SBN foi responsável pela programação do 

Universidade SBN no mês de junho de 2021. 

 Os assuntos foram escolhidos e apresentados num formato bem interessante, 

principalmente aos residentes e jovens neurocirurgiões (Figura 47). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. Cards de divulgação dos temas apresentados no SBN Universidade 

 

 

19.5 Reunião de planejamento estratégico 2021 

 

  No dia 30 de julho de 2021 foi realizada na sede da Sociedade Brasileira de 

Neurocirurgia uma reunião presencial com o Presidente Dr. Eberval Figueiredo Gadelha 

(SBN) e o Coordenador do Departamento de Pediatria Dr. Ricardo Santos de Oliveira. 

Nesta ocasião foram discutidos ao longo do dia diversos assuntos relevantes ao 

departamento de pediatria e realizado o planejamento estratégico. 
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19.5 Fellowship / Aperfeiçoamento 

 

 Foi criado um questionário oficial em parceria com a SBN para inclusão de 

serviços de neurocirurgia pediátrica brasileiros que ofereçam estágios de aperfeiçoamento 

em neurocirurgia pediátrica. 

 O link de acesso pode ser consultado no site da SBNPed. 

 https://wdcom.typeform.com/to/gcrEmH 

 A SBN criou o projeto Mentoria e o programa de aperfeiçoamento está 

contemplando neste projeto da SBN 

  

20. Reunião para planejamento estratégico - SBNPed 
 

 No dia 29 de fevereiro de 2020 foi realizada a primeira reunião estratégica para 

planejamento da SBNPed. 

O convite realizado pelo Dr. Ricardo Santos de Oliveira para os membros da 

Diretoria, dos Conselhos e das Comissões da SBNPed se concretizou numa reunião 

inédita de planejamento estratégico, realizada no anfiteatro de Neurocirurgia no Hospital 

São Paulo. O espaço foi gentilmente cedido pelo Prof. Dr. Sergio Cavalheiro e pela Dra. 

Patrícia Alessandra Dastoli. 

Os participantes se deslocaram de diversas cidades do país, tendo, num esforço 

conjunto, entendido o seu importante papel na reestruturação de uma Sociedade que se 

identifica com questões científicas, com atuação prática e com responsabilidade social. 

Os assuntos abordados e as pautas propostas foram pertinentes, fazendo com que 

a reunião para alinhamento estratégico e apresentação de resultados de interesse de todos 

fosse bem produtiva. 

A programação inicial abrangeu temas relacionados a gestão e governança 

corporativa, uma atualização dos eventos científicos oficiais da SBNPed (LACPN, 

Consenso e Congresso Brasileiro de Neurocirurgia Pediátrica, website e redes sociais, 

parcerias internacionais e a revista científica.  

A diretora da Dableo Comunicação, jornalista. Claudia Stivelman e o Dr. Matheus 

Ballestero foram convidados pela diretoria e tiveram participação ativa, discutindo as 
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mudanças ocorridas no website e o processo de editoração da revista científica, 

respectivamente. 

Esta programação estratégica visou a divulgação para os participantes, do que já 

vinha sendo executado pela atual gestão da Sociedade, com o status de cada projeto e 

seus objetivos em curto e médio prazos. 

Dentro da pauta, estava também a apresentação do que já foi realizado e 

construído no 2º semestre de 2019, além de apresentar os dados do novo posicionamento 

da SBNPed como entidade corporativa regularizada nas áreas contábeis e jurídicas. 

Na 2a parte do evento, foi proposta uma dinâmica de grupo que incentivou todos 

os presentes a pensarem sobre a SBNPed, por diversos prismas de atuação, auxiliando o 

planejamento futuro e o direcionamento da SBNPed. Figura 49. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49. 1ª Reunião estratégica da SBN, realizada em São Paulo no dia 29/02/2020. 

 

 

 

 



 

 84 

De: Luciana Silva lupe.ssa@uol.com.br
Assunto: ENC: parceria entre SBNPed e SBP

Data: 12 de novembro de 2019 08:11
Para: rsoliveira30@gmail.com, Claudio Sampaio claudio@convergenceworks.com.br, machavesgama@gmail.com

Cc: Clovis Francisco Constantino clovisbioped@hotmail.com, Dr. Edson Ferreira Liberal efliberal@gmail.com, Sidnei Ferreira
sidneifer47@gmail.com, Maria Tereza Fonseca da Costa mtfdacosta@gmail.com, Ana Zollner acrzollner@gmail.com,
Claudio Hoineff hoineff@terra.com.br, H W Greve hwgreve@gmail.com, Dirceu Sole sole.dirceu@gmail.com,
machavesgama@gmail.com

Caro Ricardo
 
Apoiamos e queremos entrar como co-participantes na campanha inclusive temos um
departamento de segurança que pode também construí material junto com vocês e seria uma
campanha das nossas duas sociedades! Passo o contato do presidente do departamento de
segurança Dr. Marco Antonio Gama e do nosso assessor de mídia que tem feito parte de todas
as campanhas também o Claudio Sampaio.
 
 
Um abraço
 
Luciana
 
De: Ricardo Santos de Oliveira [mailto:rsoliveira30@gmail.com] 
Enviada em: segunda-feira, 11 de novembro de 2019 18:46
Para: lupe.ssa@uol.com.br
Assunto: parceria entre SBNPed e SBP
 
Prezado Dra. Luciana,
 
Em nome da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Pediátrica manifestamos o interesse
em estreitar relações entre as duas sociedades.
 
Acreditamos que possamos estabelecer uma parceria efetiva e longeva.
 
Envio-lhes carta em anexo
 
Atenciosamente
 
Ricardo Santos de Oliveira
 

20.1 Sociedades parceiras  

 

No dia 11/11/2019 foram enviados e-mails para várias sociedades médicas, listadas 

abaixo (Figura 50): 

 

- Sociedade Brasileira de Pediatria – Dra. Luciana Rodrigues Silva 

- Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil – Dr. Fernando Kok / Dra. Juliana Gurgel 

Gianetti 

- Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica – Dr. Cláudio Galvão de Castro Júnior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50. Cópias de e-mails enviadas solicitando parceria com diferentes sociedades 

médicas  
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21. Portal da Transparência 
 

 Com o objetivo de tornar a sociedade transparente, criamos um link na área restrita 

do site: 

https://www.sbnped.com.br/index.php/pt/component/sppagebuilder/?view=page&id

=61 

 Todos os sócios podem consultar as atas de reuniões e as decisões tomadas, avaliar 

o balancete mensal, além das atividades de cada membro da Diretoria Executiva 

(Presidente, Vice-Presidente, Secretário e Tesoureiro). Figura 51. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Portal da transparência da SBNPed 

 

22.  Ligas Acadêmicas 
 

 A diretoria da SBNPed reconhece a importância das ligas na divulgação de 

conteúdo científico adequado, demonstrando o engajamento e maturidade dos futuros 

profissionais. 

 A SBNPed apoiou diversos eventos organizados por ligas acadêmicas. A mudança 

estatutária, realizada na assembleia de setembro de 2019 incluiu a categoria de membros 

acadêmicos. 
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 Tal medida incentiva a participação de acadêmicos na SBNPed, além de ampliar 

a rede de contatos da sociedade. Figura 52. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 53. Logomarca da parceria SBNPed e ligas acadêmicas e eventos organizados por 

ligas com o apoio da SBNPed 

 

No ano de 2021 criado o cadastro das ligas acadêmicas. O processo de análise 

das ligas proponentes foi analisado pela Comissão de Comunicação da SBNPed. 

Atualmente possuímos 14 ligas acadêmicas cadastradas em nosso site. 

https://sbnped.com.br/pt/component/sppagebuilder/?view=page&id=97 
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23. Protocolos e recomendações em neurocirurgia pediátrica 
 

No ano de 2021inicamos a publicação de diretrizes e recomendações em 

diversos assuntos em neurocirurgia pediátrica. Os protocolos são baseados nas 

revisões da literatura científica e encontram-se disponíveis para acesso e download 

no site da SBNPed. Figura 54 

https://sbnped.com.br/pt/protocolos 

 

 

 
 

Figura 54. Card de divulgação dos protocolos e recomendações em neurocirurgia 

pediátrica. 
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24. SBNPed Grand Round 
 

 Numa iniciativa inédita, no dia 23 de outubro de 2021, a Sociedade Brasileira de 

Neurocirurgia Pediátrica realizará um GRAND ROUND virtual pela plataforma Zoom. 

Neste dia serão apresentados 15 casos clínicos selecionados. Os autores das 

apresentações com as três melhores notas receberão um prêmio em dinheiro dado pela 

SBNPed. O primeiro lugar receberá o valor de R$1000,00 , o segundo lugar receberá o 

valor de 500,00 e o terceiro lugar de 250,00. (Figura 55). Até o balanço parcial na data 

de 08/10/2021 o evento já está com um lucro estimado para a SBNPed, descontado os 

valores das premiações. 

  

 
 

 

 
 
 
 
 
Figura 55. Logomarca do evento SBNPed Grand Round. 
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25. Considerações Finais 
 

 É com satisfação que observamos um crescimento da Sociedade Brasileira de 

Neurocirurgia Pediátrica, evoluindo nos últimos anos em todos os aspectos, a saber: 

 

-  Jurídico e Cívil – adequação e modernização do Estatuto e Regimentos; 

- Estrutural – organização das comissões, eventos, formulários oficiais (congressos, 

fellowship, marca); 

- Administrativo – assessoria contábil e conteúdo de internet permanentes e assessoria 

jurídica pontual (demandas e assembleias); 

- Internacional – reconhecimento da SBNPed, participação de eventos e parceria com 

outras sociedades; 

- Nacional – departamento da SBN atuante e participativo; oportunidade aos 

associados, regionalização da neurocirurgia pediátrica; 

- Social – projetos de cunho social como o projeto “Se liga no cinto!” e apoio aos 

eventos relacionados à conscientização e prevenção da violência infantil 

- Científica – geração de conteúdo de qualidade, acessível a todos os sócios. 

 

 O futuro da SBNPed depende do engajamento verdadeiro dos seus sócios nas 

diferentes áreas. É um trabalho individual voluntário que tem como objetivo o 

crescimento da coletividade. A dedicação e o comprometimento são os combustíveis 

de uma sociedade reconhecida perante seus pares. 

 A sorte pode até levar a um bom resultado. Entretanto, trabalho, dedicação e 

comprometimento são necessários para se obterem resultados consistentes e 

duradouros. Neste ano de 2021 encerramos um ciclo na SBNPed. Olhar para o futuro 

é importante, mas a vida corre na realidade do presente. 

 

 

“O que eu faço, é uma gota no meio de um oceano. Mas sem ela, o oceano será menor.” 

Madre Teresa de Calcutá 

“Sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade“. – Sêneca. 
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“Se um homem não sabe para qual porto navega, nenhum vento lhe é favorável.” – 

Sêneca 

“Não espere que tudo aconteça como você deseja, mas sim como tudo realmente deve 

acontecer; então sua vida irá fluir bem.” – Epicteto 

 

Ricardo Santos de Oliveira - Presidente SBNPed 2019-2021 

Ricardo de Amoreira Gepp – Vice-Presidente 2019-2021/Presidente eleito 2021-2023 

Daniel Dante Cardeal – tesoureiro 2019-2021 

Marcelo Volpon Santos – secretário 2019-2021 

 


