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Prima Ballerina ou a Primeira Bailarina, Degas, 1878, Museu d’Orsay

“Et voilá… Degas!”

 A leveza, precisão do gesto e subtileza do bailado, que Degas  de forma tão sublime imortalizou, 

pretendem ser mais  que uma banal ilustração… A inevitável analogia com a Neurocirurgia é, pensamos, 

óbvia e passará despercebida apenas  aos  mais desatentos. Pareceu-nos  uma forma simpática e elegante 

de conferir alguma beleza a um espaço que se pretende atractivo e captante do interesse de todos. 

 Assim, sem mais  delongas, damos as  boas  vindas  a todos a esta primeira edição da Newsletter da 

SPNC, que pretendemos  quadrimestral. Esperamos  que, correspondendo às  expectativas, venha a 

revelar-se não apenas  um boletim informativo mas  também um espaço de partilha. Deixamos desde já o 

convite a todos  os que queiram contribuir com opiniões/ideias/pontos  de vista/experiências  – teremos 

muito gosto em a(o)s receber e atempadamente publicar.                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                              Patrícia Polónia

                                                                                                                                                    Flávia Dias
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Editorial

Por João Paulo Farias
Presidente da Sociedade Portuguesa de Neurocirurgia 

Caros amigos,

Gostaria antes  de mais  de vos  cumprimentar e desejar os 
maiores  sucessos  neurocirúrgicos  durante estes  dois  anos 

em que nos manteremos na Direcção da SPNC.

Uma das  ideias  desta Direcção, já desde o tempo em que 
não éramos  mais  do que candidatos, foi a de criar uma 

“newsletter” para vos ir informando das  várias  ideias, 
projectos  e iniciativas  que a vossa Sociedade está a 

desenvolver.

Este é o número 1, e pretendemos  “publicar” três 
números  anualmente, antes  do congresso anual de Maio, 

após o Verão em Setembro e no final do ano.

Para além de todas as  informações  da Direcção da 

SPNC, haverá também informação sobre os  nossos 

congressos  e cursos, outros  eventos  científicos  de 
interesse, e ainda espaço para artigos  de opinião de 

qualquer sócio que queira utilizar este meio para chegar 
a todos  os neurocirurgiões. Convido-vos  desde já a 

participarem!

A “newsletter” será enviada a todos  os  sócios  por email (é 
importante que todos  tenham actualizado o vosso 

endereço de email com o secretariado da SPNC) e estará 
disponível na página da SPNC (www.spnc.pt).

O nosso congresso este ano realizar-se-á na Figueira da 

Foz, de 19 a 21 de Maio, sob a coordenação do Dr. José 
Augusto Costa, e com a colaboração de todos  vós, será 

com certeza mais  um sucesso científico e de convívio 
entre os neurocirurgiões portugueses.

Em 2012, repetiremos a experiência fantástica de 2009, 

em que organizámos um congresso em conjunto com a 
Sociedade Portuguesa de Neurologia (SPN). Assim, sob a 

orientação da Dra. Célia Pinheiro e do Prof. Vítor 

Oliveira (presidente da SPN), o NEURO 2012 será no 
Porto de 10 a 12 de Maio.

Em 2015 ou 2016 faremos  um congresso em conjunto 
com a Sociedade Espanhola de Neurocirurgia, tal como 

em 2010, só que desta vez terá lugar em Lisboa.

A Comissão de Treino, sob a orientação do Dr. Miguel 
Casimiro, vai de vento em popa, com a organização do 

curso da SPNC e de vários outros  cursos “hands-on” em 
cadáver sobre patologia craniana e vertebral. Está a ser 

criada uma parceria com a Sociedade Espanhola para 

partilharmos cursos  ibéricos, tanto no que respeita a 
formandos como a formadores.

Mantemos  as bolsas  para projectos  de investigação (já 
foram aprovadas  duas  e há uma terceira em avaliação) e 

os  prémios  para publicações  e apresentações  em  

congressos  internacionais, como incentivo à investigação 
no meio neurocirúrgico nacional (regulamento no “site” 

da SPNC).

A nossa página da net foi completamente reformada. Há 

um local só para sócios  onde as  actas  das  reuniões  da 

Direcção e outras  informações  “internas” estarão 
disponíveis.

Criámos  ainda um programa para receber internos 
estrangeiros  nos  nossos  serviços  com idoneidade 

formativa, para trabalharem como outros  quaisquer 

internos  (terão que estar inscritos  na Ordem dos 
Médicos), que está neste momento em fase de divulgação 

internacional.

Como sabem, há duas  novas  revistas  internacionais  de 

neurocirurgia, a World Neurosurgery e a Surgical 

Neurology International (esta é uma revista de acesso 
gratuito só disponível online). Como mais  uma vantagem 

de se ser sócio da SPNC, a Direcção decidiu que a 
versão online da World Neurosurgery será paga pela 

SPNC e oferecida a todos  os  sócios  com as  quotas em dia 

(ou seja que tenham pago as  quotas  até ao ano 
imediatamente anterior – 2010 no caso actual)!! Basta 

para isso que mandem um email para o secretariado a 
dizer que estão interessados, e trataremos disso.

http://www.spnc.pt
http://www.spnc.pt
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A página da SPNC foi 

renovada. Aproveitando o 
l o n g o t r a b a l h o j á 

desenvolvido, procurou-se 

a m p l i a r a s  s u a s 
f u n c i o n a l i d a d e s  e 

melhorar a interface 
gráfica. 

A informação encontra-se 

agora organizada em duas  secções, uma com acesso 
livre e outra com acesso restrito, para que a informação 

mais  sensível esteja apenas  disponível para os  sócios  da 
SPNC. Nesta última secção poderá, entre outras 

funcionalidades, alterar os seus dados pessoais.

Complementarmente, foi também criada uma área 

dedicada ao público em geral. Nesta área será possível 
consultar informação importante sobre os  diversos 

Serviços  de Neurocirurgia do País  e sobre diversas 

patologias  e seus  tratamentos. Esta última rubrica será 
dinamizada com o contributo de todos os associados.

A par da página da SPNC (www.spnc.pt), estão também 
disponíveis  as páginas  do Facebook e do Twitter onde 

mais  facilmente nos  poderemos  encontrar e partilhar 

experiências.

Convidamos  todos os  colegas  a visitar o novo “site” da 

SPNC desejando que este passe a constituir uma 
ferramenta útil de trabalho.

Um problema recorrente da SPNC, e do qual depende 
a nossa saúde financeira, é o pagamento atempado das 
quotas por todos  os  sócios. Temos  neste momento 
muitos  sócios  com mais  de 3 anos de atraso no 
pagamento das quotas e, se todos  os  retardatários 
pagassem hoje as  quotas, a SPNC receberia cerca de 
34.000 euros!!! Peço-vos  que tenham em consideração 
que muito do que fazemos  custa dinheiro, e as  nossas 
receitas vêm somente das quotas  e do que ganhamos 
com as  reuniões  da SPNC. Esta Direcção está muito 
empenhada em resolver este problema, e fará tudo o 
que está estatutariamente ao seu alcance para o 
solucionar da melhor forma.

Muito se está a fazer, mas  muito há ainda a fazer. Por 

isso mesmo, peço a todos  que nos  mandem as  vossas 
sugestões  e ideias. A SPNC é uma sociedade de todos e 

para todos nós, e necessita da participação de todos 

para se manter viva! E não se esqueçam que todas  estas 
informações e muitas  outras estão na nossa página – 

www.spnc.pt!

Vemo-nos na Figueira da Foz.

Um abraço amigo.

 Página da Net

Por Alexandre Campos

http://www.spnc.pt
http://www.spnc.pt
http://www.spnc.pt
http://www.spnc.pt
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PROGRAMA CIENTÍFICO 

O 27º Congresso da SPNC terá como principais temas a abordar a 
Neuro-Oncologia, Radiocirurgia, Cirurgia Funcional – estimulação 
cerebral profunda, Patologia Vascular e Patologia da Coluna 
Vertebral. No âmbito da NC pediátrica serão discutidos os tumores 
da fossa posterior e craniofaringiomas, craniossinostoses, cirurgia 
da espinha bífida e monitorização electrofisiológica intra-operatória.

Neurocirurgiões estrangeiros convidados:

Alfredo Quinones Hinojosa e Daniele Rigamonti de Baltimore, Tipu 
Aziz de Oxford, Maurice Choux de Marselha, José Hinojosa de 
Madrid, Francesco Sala de Verona e Vicente Calatayud Pérez de 
Albacete .

PROGRAMA SOCIAL

Dia 20 às 10:30 parte um autocarro com destino à cidade de Coimbra 
onde terá lugar uma visita à Universidade (sala dos Capelos, 
biblioteca Joanina) seguida de um almoço na quinta das lágrimas. Da 
parte da tarde está prevista uma visita ao mosteiro de Santa Clara-a-
Velha e retorno ao hotel do congresso pelas 17:00. Os percursos e 
horários poderão ser ajustados aos interesses dos participantes. 

Presidente

Dr. José Augusto 
Costa

XXVII
Congresso

SPNC

19 a 20 de Maio 

2011

Figueira da Foz

Sweet Atlantic Hotel

CO
NG

RE
SS

OS
 N

AC
IO

NA
IS

 2
01

1 
/ 2

01
2

“O Neuro 2012 será uma 

organização conjunta das 

Sociedades  Portuguesas  de 

N e u r o l o g i a e 

Neurocirurgia. Está a ser 

elaborado um programa 

científico que  incluirá 

conferências  e sessões 

sobre temas considerados   

ac tua i s  e re levantes. 

H a v e r á l u g a r p a r a 

c o mu n i c a ç õ e s o r a i s , 

apresentação de posters  e  

e s p e c i a l m e n t e p a r a 

discussão clínica. Contará 

c o m a p r e s e n ç a d e 

convidados  estrangeiros  e 

nacionais  conceituados, 

cuja experiência será à 

partida uma mais  valia 

para a partilha de ideias.”

Presidente

Drª Célia Pinheiro

Neuro 2012

10 a 12 de Maio 

Porto

 Porto Palácio Hotel
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 CURSOS 2011 - 2012

 CONGRESSOS INTERNACIONAIS 2011 - 2012
14º INTERIM MEETING WFNS / 15º CONGRESSO DE ACTUALIZAÇÃO DA SOCIEDADE 
    
BRASILEIRA DE NC  - 14 a 17 de Setembro de 2011  -  Porto de Galinhas - Pernambuco, Brasil

14º CONGRESSO EUROPEU DE NEUROCIRURGIA -  9 a 14 de Outubro de 2011 - Roma, Itália

CONGRESS OF NEUROLOGICAL SURGEONS (CNS) - 1 a 6 de Outubro de 2011 - Washington, D.C.

WSSFN INTERIM MEETING 2011  -  21 a 23 de Novembro  -  Cidade do Cabo, África do Sul

CLAN 2012 - 35º CONGRESSO LATINO AMERICANO DE NEUROCIRURGIA
31 de Março a 5 de Abril de 2012  -  Rio de Janeiro, Brasil

AMERICAN ASSOCIATION OF NEUROLOGICAL SURGEONS (AANS)
14 a 18 de Abril de 2012  -  Miami, Flórida

XXIX CBN - CONGRESSO BRASILEIRO DE NC - 7 a 12 de Setembro de 2012 - Rio de Janeiro, Brasil

XX ESSFN CONGRESS  - 26 a 29 de Setembro de 2012 - Cascais, Portugal

EANS ANNUAL MEETING 2012  -  24 a 27 de Outubro - Bratislava, Eslováquia

EANS COURSE IN NEUROSURGERY TRAINING  

28 de Agosto a 1 de Setembro de 2011 -  Avignon, França

“HANDS ON COURSE: SULCI, GYRI, VENTRICLES AND DISSECTING FIBERS” 

29 de Agosto a 2 de Setembro de 2011  -  Universidade do Minho - Braga

“HANDS ON COURSE: ANATOMY AND ENDO-MICRONEUROSURGICAL STRATAGIES IN 

BRAIN SURGERY” - 23 a 25 Setembro de 2011 - Universidade de Alicante - Campus Sant Joan, Espanha

XV CURSO ANUAL DA SPNC  -  20 e 21 de Outubro de 2011 - Montargil

CURSO DE DISSECÇÃO DO OSSO TEMPORAL E REGIÃO SELAR
22 de Outubro de 2011  -  Hospitais da Universidade de Coimbra

EANS RESEARCH COURSE  -  27 e 28 de Outubro de 2011 - Lausanne, Suiça 

CURSO DE ACTUALIZAÇÃO EM ABORDAGENS TRANSCRANIANAS
12 a 13 de Novembro de 2011 - Faculdade de Ciências Médicas - Lisboa

CURSO PRÁTICO EM CADÁVER DE ANATOMIA E VIAS DE ABORDAGEM CIRÚRGICAS

26 e 27 de Novembro de 2011 - Faculdade de Ciências Médicas - Lisboa

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM CIRURGIA DA COLUNA VERTEBRAL 
3 módulos: Janeiro, Abril e Junho de 2012  -  Faculdade de Ciências Médicas - Lisboa 

CURSO DE ACTUALIZAÇÃO EM ABORDAGENS TRANSCRANIANAS
Novembro de 2012  -  Faculdade de Ciências Médicas - Lisboa
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Associação Novamente
ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS TRAUMATIZADOS CRÂNIO-ENCEFÁLICOS E SUAS FAMÍLIAS

Por João Galveia

Já existe uma associação sem fins lucrativos, de apoio a 

vítimas  e cuidadores e prevenção de Traumatismos 
Crânio Encefálicos. Chama-se “Novamente” e com 

apenas  um ano de existência, tem site criado, prepara-se 

para ter linha de atendimento, já se juntou a outras 
similares  na Europa e no passado mês  de Fevereiro 

fizeram o maior fórum sobre o tema TBI (Traumatic 
Brain Injury) em Vienna; fez um estudo sobre a 

realidade que os  sobreviventes  de TCE e cuidadores 

passam desde o dia do trauma até à fase em que tentam  
“regressar” à sociedade, no nosso país; fez levantamento 

de dados  estatísticos  sobre TCE em Portugal desde 1983 
a 2008 e de momento está em fase de criação de 

parcerias  em projectos  e benefícios  de entidades que 

forneçam serviços  possíveis de ser utilizados  pelas 
pessoas  com TCE e cuidadores; pretendem visitar 

directores clínicos  dos  serviços  de neurocirurgia (para se 
apresentarem e pedir autorização de colocar cartaz de 

divulgação e etc), serviços  sociais  e chefes  de enfermeiros 

e repetirão a sessão de trabalho feita na Gulbenkian em 
Outubro 2010, sobre o tema TCE, com as  mais  altas 

esferas políticas  da área da saúde. No final deste ano 

prevêem lançar uma campanha multimédia de 
sensibilização/prevenção. E agradecem todos os 

especialistas, técnicos  de saúde, familiares  e outros  que 
estejam relacionados  com o problema TCE que se 

tornem associados  ou apoiantes  com donativos ou 

parcerias, entrega de informação etc. A directora 
executiva, que já reuniu com o Dr. João Paulo Farias, 

chama-se Vera Bonvalot e está sempre disponível nos 
email vbonvalot@novamente.pt ou Telm: + 351 

912275506

Para saber mais contacte a novamente ou visite o site.

www.novamente.pt

http://webmail.iol.pt/horde/dimp/message.php?folder=INBOX&thismailbox=INBOX&uid=5350#
http://webmail.iol.pt/horde/dimp/message.php?folder=INBOX&thismailbox=INBOX&uid=5350#
http://www.novamente.pt
http://www.novamente.pt

