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"Head of a woman", Naum Gabo, 1917-20, MoMA

‘The Museum of Modern Art (MoMA) is a place that fuels creativity and provides inspiration’ alguém escreveu…
‘O Construtivismo denota uma preocupação da arte em criar o virtual, trabalhando o espaço como elemento da linguagem plástica,
desenvolvendo-se em construções tridimensionais... a obra deixa de ser um objecto sacralizado de mera contemplação, mas mais uma
proposta de interacção com o espectador... uma forma de arte despida de aura, mais ao alcance de todos...’
Abrimos esta 2ª edição da Newsletter da SPNC renovando os votos de que, também ela, seja um estímulo à ‘creatividade’ de todos.
Expressamos assim, mais uma vez, a disponibilidade para receber todas as opiniões/propostas que entendam oportunas, esperando
de todos um entusiasmo crescente.
Da nossa parte, oferecemos energia renovada e vontade de continuar a dar a nossa contribuição desta ‘singela’ forma que
quadrimestralmente vos apresentamos.
Patrícia Polónia
Flávia Dias

Editorial
João Paulo
Farias
Presidente
da Sociedade
Portuguesa
de Neurocirurgia

Caros amigos,
Espero que tenham tido boas férias, e que estejam
prontos para mais um ano de trabalho, que se afigura
particularmente difícil.
Publicamos na ‘rentrée’, conforme combinado, o 2º
número da nossa newsletter.
Para além da versão em papel, esta newsletter foi
também enviada por email para todos os sócios e está
disponível na nossa webpage (www.spnc.pt).
Iniciámos o que gostaríamos que se tornasse uma
tradição nesta publicação, um artigo de opinião de Rui
Vaz, um sócio bem conhecido de todos. Convido-vos a
abalançarem-se a escrever artigos de opinião, que
publicaremos à medida que nos forem enviados.
Gostava de vos fazer um ‘update’ das várias actividades
em que a SPNC está envolvida:
• O congresso da Figueira da Foz correu muito bem,
do ponto de vista científico, como lugar privilegiado
de agradável convívio neurocirúrgico e ainda do
ponto de vista financeiro. Parabéns ao José Augusto
Costa e toda a equipa que o puseram de pé.
Excelente trabalho!
• O congresso de 2012, o NEURO 2012, está a ser
preparado minuciosamente entre a Célia Pinheiro e
o Vítor Oliveira, presidente da Sociedade Portuguesa
de Neurologia, e, como podem ler no texto que a
Célia publica nas páginas subsequentes, tem uma
enorme quantidade de razões para ser um grande
sucesso.

• O nosso coordenador da Comissão de Treino,
Miguel Casimiro, também apresenta aqui todas as
iniciativas que a comissão tem vindo a desenvolver.
Não deixem de aderir aos múltiplos e excelentes
cursos que temos para vos oferecer e ajudar a
enriquecer a vossa preparação neurocirúrgica.
• Os incentivos à produção científica da SPNC têm-se
revelado um sucesso. Já atribuímos 2 bolsas para
projectos de investigação, e uma terceira está a ser
avaliada neste momento.
Quanto aos prémios,
temos este ano um número record de trabalhos a
serem apresentados por internos no Congresso
Europeu em Roma, com a inscrição do congresso a
ser subsidiada pela SPNC. São excelentes notícias
para a neurocirurgia portuguesa!
• A nova webpage da SPNC está a funcionar em
pleno, e aguardamos comentários e sugestões de
todos os sócios. Pedi a vários de vós para criarem
textos curtos e simples sobre situações
neurocirúrgicas frequentes para informação do
público em geral, que deverão estar na página até ao
final do ano. A nossa webpage é, não só uma forma
de comunicarmos uns com os outros, mas também
um ‘cartão de visita’ da neurocirurgia portuguesa
perante a sociedade e os nossos doentes. Devemos,
cada vez mais, tentar disponibilizar informação útil
para todos, bem como meios para quem quiser
contactar connosco (essa possibilidade já existe por
email, e temos recebido e respondido a vários emails
com questões essencialmente técnicas).
• Os ‘fellowships’ em serviços portugueses para
internos e novos especialistas estrangeiros, que
criámos, estão a ser anunciados pela EANS, WFNS e
FLANC, e têm suscitado muito interesse, havendo
dois internos que têm tudo encaminhado e, muito
provavelmente, virão para Portugal já em 2012.
• A revista World Neurosurgery já é oferecida pela
SPNC a todos os sócios que tenham as quotas em
dia. Basta para isso, mandarem um email para a
SPNC a pedir para serem incluídos no grupo que já
a recebe.
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• O nosso esforço de lançar a neurocirurgia
portuguesa fora de portas tem tido já algum retorno,
com vários neurocirurgiões portugueses a receberem
convites para realizar palestras nas suas áreas de
‘ ex p e r t i s e ’ e m c o n g re s s o s i n t e r n a c i o n a i s,
nomeadamente no âmbito da WFNS, FLANC e
EANS. O nosso próximo passo é tentar conseguir
alguns cargos administrativos nestas Associações/
Federações internacionais, de forma a aí aumentar o
peso, a responsabilidade e relevância de Portugal e
dos neurocirurgiões portugueses. Temos vários
convites para apresentar conferências no Congresso
Latino-Americano de Neurocirurgia, a realizar em
A b r i l d e 2 0 1 2 n o R i o d e Ja n e i r o ( v e r
www.clan2012.com ) e no congresso da Sociedade
Brasileira de Neurocirurgia (www.sbn.com.br ),
também no Rio, em Setembro de 2012. Neste

último, haverá uma sessão Brasil/Portugal, e, claro,
ambos os congressos estão abertos a comunicações
livres. Marquem estas datas nas vossas agendas! Será
uma excelente maneira de conhecer ou revisitar a
fantástica cidade do Rio!
Estamos activos, e cheios de ideias e iniciativas!!
Mais uma vez termino fazendo um apelo para que
todos participem nas actividades da nossa sociedade.
Mandem-nos emails com as vossas sugestões! Façamnos perguntas! Critiquem! Enriquecerão a nossa
actividade e ajudar-nos-ão, sem sombra de dúvida, a
melhorar a SPNC. O vosso contributo é essencial, e a
SPNC mantém-se e manter-se-á viva e rica enquanto
os seus sócios se envolverem e tirarem partido do que
ela lhes pode oferecer.

ʻPARA RELEMBRAR A TODOS OS SÓCIOSʼ

Alexandre Campos
Responsável pela webpage
da SPNC

A página da SPNC foi renovada. Aproveitando o longo
trabalho já desenvolvido, procurou-se ampliar as suas
funcionalidades 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.
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‘Opinião’
Rui Vaz
Director do Serviço
de Neurocirurgia
do Hospital
de São João
Professor Associado
com Agregação FMUP

Acabei as minhas férias de 2011 em duas reuniões
científicas sucessivas: o ‘Ambassador Meeting’ em
Roma sobre tratamento cirúrgico da epilepsia e o curso
da EANS em Avignon. Cada uma delas justifica uma
reflexão sobre aspectos que, do meu ponto de vista,
têm, também para a Neurocirurgia portuguesa,
alguma importância.
O tema da reunião de Roma foi uma nova indicação
de tratamento cirúrgico para doentes com epilepsia
refractária e sem outras alternativas terapêuticas. De
novo, a Neurocirurgia é chamada a participar no
tratamento de doentes com uma qualidade de vida
severamente atingida e até agora condenados a
suportar os efeitos da doença. Afirmo repetidamente
que mais do que ignorar as áreas que a cirurgia vai
perdendo, é fundamental planear as que vai ganhando,
em ambos os casos com claro benefício para os
doentes. Importa estar atento às novas indicações
cirúrgicas, alargando as nossas fronteiras e
diferenciando-nos de modo a sermos capazes de dar
resposta com qualidade às necessidades que vão
surgindo.
O curso da EANS está directamente ligado ao crucial
aspecto da formação pós-graduada. Se por um lado
em Portugal a Comissão de treino da SPNC, com os
seus cursos anuais, conseguiu ocupar e consolidar um
lugar fundamental, três aspectos nesta área me
preocupam. Os Congressos anuais da SPNC têm que
ter um programa científico realmente interessante e
apelativo para os mais jovens, de modo a impedir o seu
afastamento deste importante momento da vida da
comunidade neurocirúrgica portuguesa, evitando assim
que optem em alternativa por cursos e reuniões
disponíveis em lugares diversos.

Falta, em minha opinião, uma estrutura organizativa
dos Internos da Especialidade capaz, por exemplo, de
avaliar programas de treino ou de organizar uma
rotação planeada por diferentes serviços do País (de
modo a serem expostos a realidades diferentes, o que,
penso, seria importante na sua formação). Falta ainda
motivar de um modo apropriado os mais jovens para a
investigação científica e para uma carreira académica
no âmbito da Neurocirurgia, aspecto este que tem
dependido de oportunidades pessoais (veja-se por
exemplo o reduzido número de trabalhos científicos
publicados em revistas indexadas com factor de
impacto por ano e o número de Doutorados). Não
abdico de defender a importância do ensino prégraduado da Neurocirurgia e que os temas
neurocirúrgicos têm que ser ensinados por
neurocirurgiões.
Uma última reflexão deriva de uma realidade comum
a ambas as reuniões: importa, nomeadamente num
país com as dimensões do nosso, acumular experiência
cirúrgica. Continuo, qual D. Quixote de la Mancha, a
defender a criação de centros de referência nacional
em patologias específicas, preferencialmente incluídos
num programa nacional de planeamento da assistência
neurocirúrgica. Todos conhecemos bem as patologias
em que cada um dos nossos Serviços opera menos de 5
casos por ano. Responsáveis dos diferentes Serviços
deveriam, em minha opinião, organizar o tratamento
destas situações, concentrando a experiência de cada
uma delas num Serviço, de modo a sermos capazes de,
a nível nacional, melhorar a assistência que prestamos
aos nossos doentes. Como todos sabemos nada faz
variar mais o resultado de uma destas cirurgias do que
a experiência da equipa cirúrgica. E apesar de me
recusar nesta reflexão a abordar o recorrente tema dos
cortes e limitações orçamentais (o que seria muito mais
actual…), temos, muitos de nós, a noção clara da
existência de gastos desnecessários (passíveis de serem
reduzidos até com benefício para os doentes)
dependentes de uma oferta excedentária derivada de
interesses institucionais e pessoais.
A Neurocirurgia portuguesa tem vindo a evoluir de um
modo sustentado. Mas tem que ser preocupação de
todos a necessidade de a melhorar continuamente.
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NEURO 2012
Caros Colegas
É com enorme prazer e empenhamento
que estamos a organizar o Neuro 2012
que decorrerá no Porto Palácio Hotel de
10 a 12 de Maio de 2012.
O Neuro 2012 é uma organização
conjunta das Sociedades Portuguesas de
Neurologia e Neurocirurgia. Estamos a
elaborar um programa científico que
envolverá temas comuns e específicos a
cada uma das Especialidades.
Das palestras comuns, salientamos o
Parkinson e a Epilepsia, com
conferencistas para a vertente médica e
cirúrgica das patologias em causa. Da
nossa parte, já estão confirmados os
ilustres Neurocirurgiões, Profs. Alim-Louis
Benabid (Grenoble) e J. Schramm (Bonn).
Nos temas específicos da Neurocirurgia,
teremos connosco Neurocirurgiões das
áreas da patologia vascular, tumoral e do
ráquis. Assim, contaremos com palestras
magistrais dos Profs. Vladimir Benes
(Praga), Rogelio Revuelta (México), YongKwang Tu (Taiwan), futuro presidente da
EANS, presidente da FLANC e futuro
presidente da WFNS respectivamente, e
Friedrich Weber (Cologne).
Contaremos também com convidados da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, da qual o seu Presidente, Prof.
Marcus Rotta, já confirmou a sua presença.
Como certamente compreenderão, toda a organização do Neuro 2012 é complexa. É nosso objectivo que o
programa científico tenha o maior número possível de sessões conjuntas Neurologia/Neurocirurgia. Como tal, o
limite para a aceitação de propostas para Comunicações orais e posters é 29 de Fevereiro de 2012.
Em simultâneo, estamos também a organizar um programa social e cultural de interesse, de modo a tornar estes
três dias de Congresso no Porto, um momento em que Colegas e Amigos se encontrem, debatam temas de
Neurocirurgia, mas também aproveitem para um saudável convívio.
Até Maio no Porto com o Neuro-2012

Célia Pinheiro
Presidente do Neuro 2012
Vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Neurocirurgia
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‘Treino e actualização em neurocirurgia para todos...’
Miguel Casimiro
Coordenador da Comissão
de Treino da SPNC

É um privilégio enorme
poder dirigir-me a todos
como o novo coordenador da
comissão de treino da nossa
sociedade. Apesar de pertencer a esta comissão desde
2005, assumir a sua coordenação é assumir, perante
todos vós, uma grande responsabilidade que é, ao
mesmo tempo, um enorme desafio: responder às
expectativas já criadas pelo excelente trabalho das
comissões anteriores e, se possível, aumentar o número
e a qualidade das oportunidades de treino em
Neurocirurgia no nosso país.
Creio ser uma ambição de todos nós, neurocirurgiões,
fazer o melhor possível pelos nossos doentes. Esse ‘fazer
melhor’ é tanto mais imperativo quanto mais graves
forem as consequências dos nossos erros e limitações.
Em neurocirurgia é, portanto, imperativo fazer sempre
o melhor. Atingir esse fim é difícil e exige o melhor de
nós. É fundamental não só uma formação ampla e
sólida mas, mais do que isso, a persistência num
processo de actualização permanente, das novas
técnicas diagnósticas e cirúrgicas.
As oportunidades de treino, teórico ou cirúrgico em
cadáver, devem ser, por isso, aproveitadas ao máximo
por todos nós, quer sejamos internos, jovens
especialistas ou cirurgiões mais experientes. Daí o lema
deste mandato: treino e actualização para todos...
Reconhecemos que as necessidades de formação são
diferentes para cada um de nós. Por esse motivo
tentámos aumentar o número de cursos e abranger não
só os temas de formação básica mas também promover
o treino de técnicas mais complexas. Convidámos
colegas nacionais e internacionais de excelência
reconhecida e equipámos os nossos cursos com as mais
recentes tecnologias a fim de fomentar o interesse dos
mais experientes. Contámos, pela primeira vez, com a

colaboração dos nossos colegas da Sociedade
Espanhola de Neurocirurgia, com quem organizámos
os primeiros cursos práticos ibéricos que visam alargar
mais ainda o leque de opções formativas.
Desenvolvemos, em colaboração com a Faculdade de
Ciências Médicas de Lisboa, um protocolo que permite
garantir, de forma consistente e creditada (ECTS European Credit Transfer and Accumulation System),
um treino de qualidade, em cadáver e em ambiente
cirúrgico.
A colaboração com patrocinadores comerciais tem-se
mostrado fundamental. Sem ela não seria possível, por
exemplo, o treino microcirúrgico das abordagens
cranianas com microscópios, brocas cirúrgicas e
instrumentos de qualidade; o treino de instrumentação
cervical axial baseado em imagens obtidas por
intensificadores 3D e sistemas de neuronavegação; o
treino de cirurgia endoscópica e minimamente invasiva
da coluna vertebral, etc. Não posso, por isso, deixar de
agradecer à Zeiss, BBraun, Siemens, Medtronic,
Ulrich, Factor Plus, BrainLab, Johnson & Johnson,
entre outros. O esforço financeiro que têm feito é
enorme e a boa vontade, mais que a perspectiva de
grandes lucros financeiros, tem tido um grande peso na
sua participação. Estamos por isso muito gratos.
A comissão de treino tem vindo a organizar um curso
teórico anual de actualização que se tornou ao longo
dos anos numa das mais-valias da nossa sociedade e
numa proveitosa oportunidade de treino, de troca de
conhecimentos e opiniões, contribuindo para o
alicerçar de uma verdadeira escola neurocirúrgica
portuguesa. Estamos a preparar mais um curso, este
ano a realizar a 20 e 21 de Outubro, em Montargil.
Estamos muito entusiasmados com os temas e com os
convidados que escolhemos para este ano.
Gostaria ainda de apresentar a excelente equipa que
aceitou fazer parte desta comissão e que ao longo destes
dois anos emprestará o seu tempo e a sua mais valia a
esta causa: Paulo Pereira, Alexandre Rainha Campos,
Bernardo Ratilal, Gustavo Bento
Soares.
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Agradeço ainda a todos os nossos colegas, professores e
convidados de outros campos da medicina e fora dela
que têm colaborado como tutores e docentes em cada
um dos nossos cursos. Escusado será dizer que sem eles
nada seria possível. Sem mestres não há escola!

Muito obrigado a todos e espero poder recebê-los, ao
longo destes dois anos, em algum dos nossos cursos,
que serão sempre também, e não menos importante,
oportunidades de reencontro e convívio.

CONGRESSOS INTERNACIONAIS 2011 - 2012
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 de 2011 - 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
23th CONGRESS OF THE EUROPEAN SOCIETY FOR PEDIATRIC NEUROSURGERY
1 a 5 de Maio de 2012 - Amsterdão, Holanda
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

CURSOS 2011 - 2012
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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‘Neurological Surgery Research’ Listserv
Caros colegas,
Publicamos aqui a carta/convite de um dos colegas do
grupo de Southampton dirigida a todos os membros da
SPNC, para adesão à sua ‘mailing list’ ('Neurological
Surgery Research' ListServ).
Trata-se de mais uma forma de facilitar a tão
necessária, e indispensável, actualização permanente
sobre o que se vai passando no mundo neurocirúrgico
constituindo, nomeadamente para os colegas mais
novos, um óptimo instrumento de formação.

Desta lista fazem já parte alguns nomes ‘ilustres’ como
Spetzler e Her nesniemi (eu própria tomei
conhecimento durante a sua apresentação a este último
em Maio deste ano, em Helsínquia). Os detalhes e
particularidades da mesma vêm, resumidamente,
descritos abaixo.
NOTA: sugerimos a criação de um mail próprio, dado
o grande volume de mails que os aderentes,
diariamente, receberão.
Patrícia Polónia

G. Narenthiran
BSc(MedSci)(Hons)
MB ChB MRCSE,
Southampton, UK

I would like to take this opportunity to invite
members of the Portuguese neurosurgical
community to join the 'Neurological Surgery
Research' ListServ.
The 'Neurological Surgery Research' (ListServ) is a
multi-disciplinar y inter national academic
neurosurgery discussion forum. The technological
platform for this discussion forum is the electronic
mailing list which, is provided by the National
Academic Mailing Service of the Higher Education
Council of the United Kingdom. The ListServ is
closed with access only to its members and
discussions are confidential. It was established in
1998.
The main aims of the ListServ is to facilitate sharing
of knowledge, transferring of expertise and
fostering of collaborations among International
neurosurgeons using the Internet. It also aims to
promote friendship and cultural exchange among
the world-wide neurosurgeons.

Members of the ListServ include neurosurgeons,
residents and medical students. It currently has
many of the acknowledged master neurosurgeons
and leaders of Neurosurgery from North America,
South America, UK, main-land Europe, MiddleEast, India and Japan. It also has amongst its
members Internationally renowned
neuroradiologists, neuropathologists,
epidemiologists, microbiologists, neuroscientists,
haematologists and spinal orthopaedic surgeons - a
truly multi-disciplinary forum.
The common activities in the ListServ are: discuss
complex cases, debate neurosurgical controversies
and appraise latest publications.
The ListServ undertakes many projects both
educational and charity work. The official journal of
the ListServ is the e-jour nal, 'Annals of
Neurosurgery'. It holds annual academic conference
over the Internet; the seventh conference will be
held in December 2011. It also has pioneered the
use of 'webinar' technology (the 'iGrandRound') for
continued neurosurgical education.
I would like to thank SPNC for giving me this
opportunity to give you a brief outline of the
'Neurological Surgery Research' ListServ. To join
the 'Neurological Surgery Research' ListServ please
e-mail me at g_narenthiran@hotmail.com with a
summary of your resume. Please note that the
ListServ has no subscription fee.
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