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ANEXO 2 

Introdução 
O Congresso Brasileiro de Atualização em Neurocirurgia (CBAN) é realizado nos 

anos ímpares, tendo como público-alvo principal o residente e o especializando da 
neurocirurgia e áreas afins, bem como neurocirurgiões jovens. 

O objetivo deste manual é auxiliar o presidente e a comissão científica na realização do 
evento, seguindo as normas do estatuto da SBN. 

Disposições Gerais 
O CBAN deve ser realizado preferencialmente no mês de setembro dos anos 

ímpares. A data exata de sua realização deve levar em consideração o calendário de eventos 
de importância para a neurocirurgia. 

O projeto do CBAN deve adotar os mesmos procedimentos do Congresso Brasileiro 
de Neurocirurgia, com apresentação, ao conselho, de uma programação científica preliminar, 
informações sobre o local do evento (instalações do centro de convenções ou assemelhados), 
rede hoteleira da cidade escolhida, com opções de instalações e estimativas de custos, 
formas de divulgação e propaganda. 

Para a realização do CBAN, deve ser escolhida uma empresa especializada em 
eventos médicos. 

Deve ser apresentado, ao Conselho Deliberativo (CD), previamente, um orçamento 
com previsão de receitas e despesas, previsão do número de participantes e palestrantes e 
relatório sobre possíveis patrocinadores, bem como apoio institucional de órgãos 
governamentais e não governamentais. 

Esta apresentação prévia ao CD, do planejamento e da programação do CBAN, 
deve ser feita com, pelo menos, 18 meses de antecedência. 

Até o final do mês de janeiro, deve ser apresentada, ao Conselho, para aprovação, a 
programação definitiva do CBAN. 

O CBAN é realizado em sala única, com capacidade para, no mínimo, 600 pessoas. 
O espaço deve conter área para estandes, mídia desk e disponibilizar salas para reunião do 
Conselho. 

No mês de novembro, após a realização do congresso, deve ser realizada 
apresentação, ao Conselho, para apreciação das contas do CBAN. 

Escolha do Presidente 
O CBAN terá um presidente indicado pelo Presidente da SBN, ouvidas, em conjunto, 

a Diretoria e a Comissão de Ensino. O nome escolhido deve ser aprovado pelo CD. 
Tão logo seja confirmado, o presidente do CBAN procederá à escolha do tesoureiro 

do Congresso e, obrigatoriamente, assinará o Contrato de Mandato da SBN, ne 	ário para 
ser titular de conta bancária em nome da SBN. 
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Escolha do Homenageado 
Tradicionalmente o CBAN homenageia um neurocirurgião que tenha exercido papel 

de destaque no ensino da neurocirurgia. A escolha é prerrogativa do presidente do 
Congresso, em comum acordo com o Presidente da SBN. 

O nome do homenageado deverá ser aprovado pelo Conselho Deliberativo. 
Sugere-se a escolha de apenas um homenageado, porém, pode-se escolher mais 

de um. 
Sugere-se também que a escolha do homenageado recaia sobre neurocirurgião 

brasileiro, com notável destaque no ensino da especialidade. Entretanto, pode ser escolhido 
um neurocirurgião estrangeiro que tenha contribuído de modo relevante para o ensino e o 
aperfeiçoamento de neurocirurgiões brasileiros. 

Local e data de realização 
O local e a data da realização do CBAN são de livre escolha do presidente do 

Congresso, levando-se em conta o disposto nas considerações gerais. 
A escolha do local deve obedecer aos seguintes critérios mínimos: 
O local do evento deverá ter capacidade para reunir, no mínimo, 600 pessoas, em auditório 
único e: 

Área adequada para estandes; 
Sala para reuniões; 
Espaço para sistema de mídia 
Rede hoteleira apropriada; 
Restaurantes. 

Evitar a contratação de centros de convenções por hora e deixar bem claro, no 
contrato, quais os serviços incluídos no valor das diárias cobradas. 

Atentar que a realização de eventos em hotéis poderá restringir a contratação de 
serviços de terceiros a preços melhores. Além do mais, é prática comum cobrarem taxas 
extras pela utilização de serviços não fornecidos pelos hotéis. Isso deve ser levado em 
consideração nas negociações. 

Como o público-alvo do CBAN é o residente de neurocirurgia, deve-se procurar 
oferecer opções de alojamento e alimentação a preços acessíveis. 

Deve-se levar em consideração, na escolha do centro de convenções, sua localização 
e a facilidade de transporte em relação à distância dos hotéis oficiais. Se esta distância for 
considerável, deve-se providenciar serviços de traslados. 

Cabe ao Conselho deliberativo autorizar eventuais mudanças do local de realização 
do evento. 

Segurança 
A escolha do local para o evento, seja auditório, centro de convençõe 	avilhão de 

exposições, salas de reunião, casa de espetáculos, ginásio esportivo, salão • c bes, casas 
de recepções, hotéis, deve levar em consideração alguns fatores que pdem influenciar a 
qualidade e a segurança do evento, tais como: os transportes que :erve a região, as 
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facilidades de acesso ao local, os índices de criminalidade do bairro, vagas para 
estacionamento, iluminação das redondezas, segurança das instalações elétricas, rotas de 
fuga, sinalização, situação legal e as condições climáticas na época da realização ou a 
situação do abastecimento de água e energia elétrica, por exemplo. Para avaliação da 
capacidade do local, devem-se considerar quatro pessoas por metro quadrado. Uma visita 
prévia ao local do evento é indispensável. 

Devem ser observados também fatores externos, tais como: congestionamentos e 
obras no sistema viário das redondezas, que poderão prejudicar o acesso do público. Atentar 
para questões de infraestrutura que provoquem falhas no abastecimento de água, de energia, 
de comunicação, etc. 

Deve ser avaliada também a possibilidade de manifestações políticas ou sociais no 
trajeto do evento ou no entorno do local, que possam vir a comprometer o acesso ao evento. 

No contrato a ser celebrado com o local, deve estar clara a capacidade de cada 
espaço, a infraestrutura, os acessos, os itens de segurança contra incêndio, a documentação 
do local e o histórico de ocorrências. 

Certificar-se de que o local onde será realizado o CBAN possui as licenças do Corpo 
de Bombeiros, as saídas de emergência, a sinalização e os extintores. 

Procurar conhecer a legislação específica do estado e da cidade onde será realizado o 
evento. Geralmente há diferenças e, muitas vezes, não há uma regulamentação específica. 

Informe-se sobre a necessidade de disponibilizar ambulância com médico para o 
evento. 

Procuração da SBN e abertura de conta bancária especifica 
Após aprovação de seu nome, pelo Conselho Deliberativo da SBN, e da escolha do 

tesoureiro, o presidente do CBAN solicitará, à diretoria da SBN, uma procuração com poderes 
para abertura de conta bancária, que será utilizada exclusivamente para movimentação 
financeira relativa ao Congresso. 

Como as instituições financeiras não permitem abertura de contas em nome do evento, 
a conta será aberta em nome da SBN. 

A conta deverá ser aberta em uma agência de banco indicado pela diretoria da SBN. 
Deverão assinar a movimentação financeira, obrigatoriamente, o presidente e o 

tesoureiro do CBAN. 
Os extratos mensais da movimentação desta conta devem ser obrigatoriamente 

apresentados ao contador da SBN. 
É vedada a contratação de contador para o evento. Deverão ser utilizados OS serviços 

de contador já contratados pela SBN em sua sede em São Paulo. 
Após a realização do evento, a conta deve ser encerrada. 
Informações sobre toda movimentação financeira, desde a abertura até o 

encerramento, deverão fazer parte da prestação de contas do CBAN. 
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Escolha da empresa responsável pela realização 
Compete à Diretoria da SBN indicar a empresa organizadora, com validação pelo 

Conselho Deliberativo. 
Empresas especializadas em eventos científicos da cidade-sede do CBAN podem ser 

contratadas em comum acordo com a empresa indicada pelo Conselho e Diretoria da SBN. 
Após a escolha da empresa para organização do CBAN, com participação desta, será 

escolhida a agência de viagens oficial do evento. 
A empresa contratada para ser responsável pela mídia desk deverá apresentar 

orçamento de equipamentos em quantidade suficiente para atender a todas as demandas, 
inclusive sonorização da sala de reunião do conselho, com possibilidade de gravação para 
elaboração da ata. Deve-se levar em consideração, na escolha da empresa, a experiência 
com eventos médicos como, por exemplo, a capacidade dos técnicos de realizar conversões 
de mídia. 

Planejamento 
A definição de toda a infraestrutura do CBAN, como cidade do evento, centro de 

convenções e empresa realizadora deve ocorrer, pelo menos, 18 meses antes da data da 
realização do evento. 

Plano de Divulgação 
A divulgação dar-se-á por meio eletrônico e/ou mala direta. 
A utilização dos endereços eletrônicos dos sócios para divulgação do evento será 

realizada pela Secretaria da SBN. 
As peças gráficas, criadas para o evento, deverão conter obrigatoriamente o logo da 

SBN como organizadora principal do evento. 
Além de informações sobre temas e mensagem do presidente do CBAN, devem-se 

mencionar as atrações turísticas do local do evento. 
As inscrições deverão estar disponíveis no site do congresso no mês de abril que 

precede o CBAN. Nesse comunicado, devem-se mencionar as inovações no formato e as 
informações sobre o homenageado. 

O comunicado deve ser enviado até o mês de julho anterior ao evento, com a grade 
atualizada da programação científica, informando a programação social. Deve-se mencionar a 
data de encerramento de inscrições com desconto, por meio do site, para estimular pré-
inscrições. 

O evento deve ser anunciado no site da SBN com destaque. A partir do site da SBN 
pode ser criado uma conexão para site específico do evento. Todo o desenho gráfico das 
postagens eletrônicas deverá conter, em destaque, a logomarca da SBN como organizadora 
principal do evento. 

O site do Congresso deverá conter, além de mensagens, informações út; s para os 
congressistas, quanto à hospedagem, alimentação, traslado e atrações turís 1.s. Grande 
ênfase deve ser dada na divulgação da programação cientifica, dos 	e•.trantes e do 
homenageado do Congresso. 
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O site do congresso deverá permitir a inscrição dos congressistas e o pagamento on-
line, que deverá ser acompanhado pela empresa organizadora, pelo tesoureiro e pelo 
Presidente do CBAN. 

O site do CBAN poderá conter espaços destinados a patrocinadores. 
Não esquecer de prestar informações úteis aos congressistas nas peças de divulgação, 

incluindo a previsão do tempo e as temperaturas usuais nessa época do ano. 

Patrocinadores e Apoiadores 
A comercialização de estandes e espaços para patrocinadores, nas peças de 

divulgação, deverá começar logo após a indicação do nome do Presidente. 
Um contato prévio com as possíveis empresas patrocinadoras permite a programação 

de investimentos e o pagamento da participação em parcelas. 
O plano comercial deve ser elaborado com a empresa organizadora do congresso, e 

a proposta de patrocínio deverá ser elaborada em conjunto com a diretoria da SBN. 
O número e o tamanho dos estandes a serem comercializados depende do espaço 

contratado. Em geral, deve-se optar pela distribuição do espaço que permita circulação 
confortável aos congressistas. 

A oferta de coffee-break no mesmo espaço dos estandes estimula a circulação dos 
congressistas nas áreas de exposição. 

Todo espaço disponível pode e deve ser comercializado. Deve-se reservar um estande 
para a secretaria da SBN. 

Um dos critérios para a escolha da empresa organizadora do evento é sua capacidade 
de buscar patrocínios, tornando o congresso viável. 

Deve-se dar preferência a patrocinadores que tradicionalmente apoiam as atividades 
científicas da SBN. Não é proibida a comercialização de estandes para empresas não 
relacionadas à atividade médica. 

Preços diferenciados para patrocinadores podem ser praticados, levando-se em conta 
o valor investido e o espaço utilizado (estandes e mídia eletrônica e impressa). 

Deve-se procurar apoio financeiro de empresas governamentais que fomentam o 
turismo de negócios da cidade escolhida. 

Todos os depósitos referentes a patrocínio deverão ser identificados e feitos na conta 
única, aberta especificamente para o Congresso. 

O acompanhamento financeiro deve ser feito mês a mês, pelo tesoureiro e pelo 
presidente do CBAN, em conjunto com o contador da SBN em São Paulo. 

A escolha do programa financeiro eletrônico a ser utilizado deve seguir as orientações 
do contador da SBN, em comum acordo com a empresa organizadora, para facilitar o controle 
contábil. 

Os conselhos regionais de medicina e as empresas da área de saúde costumam apoiar 
eventos deste porte, seja por meio de patrocínio financeiro, seja com o fome ento de 
bolsas, blocos e canetas. 
Valor da Inscrição 
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O valor das inscrições deverá ser baseado nos eventos anteriores, levando-se em 
consideração as flutuações da moeda. 

Como é um congresso voltado para os neurocirurgiões jovens e em formação, devem 
ser praticados preços acessíveis, incluindo valores reduzidos para estudantes de medicina. 

Deve haver diferenciação do valor de inscrição para sócios da SBN. 
Valores com desconto devem ser oferecidos também aos palestrantes. 
Valores reduzidos para outras especialidades poderão ser praticados para estimular a 

participação de profissionais de áreas de interesse, como ortopedia, fisiatria, intensivismo e 
enfermagem. 

Não haverá isenção de pagamento de inscrição para os sócios da SBN, exceto, para 
os casos previstos nas disposições estatutárias homenageados e professores convidados de 
outras especialidades. Excetuando-se as hipóteses previstas no Estatuto Social, não haverá 
isenção de pagamento de inscrição para os sócios da SBN. 

Grade Científica 
A Comissão Permanente de Ensino deverá obrigatoriamente fazer parte da Comissão 

Organizadora do CBAN. 
Podem participar desta Comissão outros neurocirurgiões da cidade onde se realizará o 

evento. 
Todos os departamentos de especialidade da SBN devem ser consultados em tempo 

hábil para indicação de temas e nomes de palestrantes. 
Os palestrantes escolhidos deverão ser sócios da SBN, em dia com as anuidades. 

Poderão participar da grade científica palestrantes estrangeiros, previamente aprovados pelo 
CD. 

Tradicionalmente não é oferecida ajuda de custo para transporte e hospedagem dos 
palestrantes do CBAN. Esta informação deve constar na carta-convite enviada para o 
palestrante. 

Da mesma forma, o palestrante não está necessariamente isento do pagamento da 
inscrição para o CBAN. Sugere-se um desconto especial na inscrição de palestrantes. 

Deve-se estimular o palestrante a evitar o uso de seu próprio dispositivo eletrônico para 
suas apresentações, para prevenir atrasos na programação em virtude da "plugagem" dos 
equipamentos e dos conflitos de mídia. 

O CBAN tem como principal objetivo a atualização do neurocirurgião brasileiro. 
O evento deve ser organizado em sala única. 
Não serão aceitos temas livres ou pôsteres. 
A grade científica deve conter temas de todas as subespecialidades da neurocirurgia. 
Sugere-se o formato de miniconferências com duração entre 10 e 15 minutos, com 

possibilidade de moderação e debate ao final de cada módulo. 
Além dos temas sugeridos pelos departamentos, devem-se incluir minico 	ências 

sobre exercício profissional e ética. 
As sessões devem ser presididas por membros titulares da SB 	 nhecida 

experiência nos temas a serem abordados. O mesmo se aplica aos eve 	atedores. 
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Sugere-se que se escolham, para secretários de cada sessão, residentes de último ano dos 
serviços credenciados pela SBN. 

É de máxima importância o rigor no cumprimento do tempo concedido para cada 
apresentação. 

As palestras poderão ser gravadas mediante autorização prévia de cada palestrante. 
Cópias das gravações deverão ser disponibilizadas, sem custo, para a Diretoria da SBN e o 
Presidente do CBAN. 

Pastas, blocos e canetas 
A escolha do material a ser distribuído para os congressistas deve levar em 

consideração a qualidade, o preço, o layout e a facilidade de manuseio. 
Canetas e blocos geralmente são fornecidos pelos conselhos regionais e por empresas 

patrocinadoras do evento. 

Turismo 

Informações turísticas, em formato impresso, geralmente são fornecidas gratuitamente 
pelas empresas oficiais de turismo da cidade-sede. 

Cerimonial 

Para a cerimônia de abertura, a empresa organizadora ficará responsável por 
identificar as autoridades presentes ou seus representantes. 

A cerimônia deve ser sóbria e de curta duração. 
Um mestre de cerimônia anuncia a composição da mesa, convidando, em primeiro 

lugar, o Presidente do CBAN. Em seguida, o Presidente da SBN e o Presidente do Conselho 
Deliberativo. A seguir, convoca o homenageado do CBAN e outras autoridades, de acordo 
com protocolo usual (presidente do CRM, Secretários de Estado, Governadores etc.). 

Depois de formada a mesa, o mestre de cerimônia convida a todos para que, de pé, 
ouçam o Hino Nacional Brasileiro. 

Os discursos não devem ultrapassar 15 minutos de duração. O primeiro discurso é do 
Presidente do Congresso, e o último, da maior autoridade presente à mesa. 

Um orador previamente escolhido discursará sobre o homenageado, exaltando as 
razões da escolha. Esta fala deve ter a duração máxima de 15 minutos. Por fim, o 
homenageado fará seus agradecimentos em igual tempo. 

Ao final da solenidade de abertura, o mestre de cerimônia faz o encerramento, 
convidando todos os presentes para coquetel, se houver. 

Apresentações artísticas podem ser inseridas na cerimônia de abe rã, pr cedendo 
seu encerramento. 
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Eventos Sociais 
A comissão social deve ser presidida pela esposa do Presidente do CBAN. Na 

impossibilidade desta, ele indicará uma substituta. 
As atividades sociais são de fundamental importância para a confraternização dos 

congressistas e acompanhantes, sendo oportunidade para a divulgação das atrações 
turísticas e culturais do local do evento. 

Sugere-se a realização de um coquetel após a cerimônia de abertura e de um jantar 
para os palestrantes. Este jantar deverá ser gratuito para todo palestrante, presidente de 
sessão, secretários e debatedores. Entretanto, devido aos custos deste tipo de evento, 
poderá ser cobrada a participação dos demais congressistas e de seus acompanhantes. 

Brindes 
Brindes para palestrantes e homenageados devem ser de boa qualidade e 

relacionados a características culturais do local do evento. Sugere-se valorizar artistas e 
produtos locais com brindes, tais como livros, obras de arte, produtos têxteis, artesanato, 
comidas ou bebidas típicas etc. 

Prestação de Contas e Relatório Final 
Encerrado o evento, o presidente e o tesoureiro do CBAN deverão providenciar a 

prestação de contas, marcada para a reunião do conselho subsequente ao evento, em 
novembro. 

Os custos de passagens e estadia do tesoureiro e do presidente do CBAN, para esta 
prestação de contas, serão de responsabilidade da SBN. 

As contas deverão ser inicialmente aprovadas pelo Conselho e serão encaminhadas, a 
seguir, para a Comissão Fiscal. 

O presidente e o tesoureiro do CBAN obrigam-se a repassar toda a documentação 
referente a receitas e despesas do CBAN para a SBN. 

Na mesma apresentação, o Presidente do CBAN deverá fazer um balanço final do 
evento, elaborado em parceria com a empresa organizadora. Deverá conter necessariamente 
o número de participantes, o grau de participação, a titulação dos congressistas (membro 
titular, residente, etc.) e a origem de cada um, informando a cidade e o estado da federação. 

Destinação de resultados. 
O balancete final do CBAN deverá ser transcrito na escrituração contábil da SBN. 
O resultado final deve ser apresentado na reunião do Conselho do mês de novembro, 

após a realização do evento. 
As eventuais sobras financeiras do CBAN serão repassadas integralmente à diretoria 

da SBN, por ocasião da prestação de contas, ao Conselho Deliberativ. que ficará 
responsável pela destinação dos recursos, de acordo com as normas do E u 
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Manual do Congresso Brasileiro de Atualização em Neurocirurgia (CBAN) 

Histórico do CBAN 
Até 1982, os neurocirurgiões brasileiros contavam apenas com um congresso da 

especialidade, a cada dois anos, promovido pela Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. 
No final dos anos 70, alguns neurocirurgiões começaram a fazer reuniões fora do 

domínio da SBN. Merece destaque o ENIN, criado por um grupo de neurocirurgiões: Virgílio 
Novaes (Rio de Janeiro), Nelson Ferreira (Porto Alegre), Paulo Mello (Brasília), Gilberto 
Almeida (São Paulo), José Roberto D'Alessandro (São Paulo), Marco Arqueira (Paraná), 
Djacir Gurgel (Fortaleza), Guilherme Cabral (Belo Horizonte), Luiz Fernando Martins 
(Goiânia). Do grupo do ENIN, vários chegaram à Presidência da SBN: Virgílio Novaes, Paulo 
Mello, Nelson Ferreira, Gilberto Almeida, Carlos Batista Alves de Souza. O ENIN persiste até 
hoje, tendo mudado vários dos coordenadores. 

Aproximadamente na mesma época, o Dr. Paulo Mello criou, em Brasília, um Curso de 
Preparação em Ciências Básicas. 

Esses cursos foram de grande importância para muitos neurocirurgiões brasileiros. 
Em 1982, sendo Presidente da SBN, o Dr. José Gilberto de Souza, e Secretário Geral, 

Carlos Batista Alves de Souza, foi proposta a criação do Congresso Brasileiro de Educação 
Continuada em Neurocirurgia, que aconteceria nos anos ímpares, alternando com o 
Congresso Brasileiro de Neurocirurgia. Foi proposta também a criação das provas anuais 
para residentes/especializandos da SBN. 

O Primeiro Congresso de Educação Continuada foi realizado em 1983, pelo Dr. Antonio 
de Pádua Bonatelli, em São Paulo, durante a gestão do Dr. Paulo Mangabeira Albernaz. 

Em 1985, na gestão do Dr. Virgílio Novaes, o congresso foi realizado, em São Paulo, 
pelo Dr. Raul Marino Jr., que propôs que sempre fosse homenageado um neurocirurgião 
brasileiro de destaque, como forma de se contar a história da neurocirurgia brasileira. Neste 
ano, o primeiro homenageado foi o Dr. Paulo Niemeyer. 

O Dr. Raul Marino também realizou o congresso de 1987, em São Paulo, quando o 
Presidente da SBN era o Dr. Paulo Andrade Mello, homenageando o Dr. Orestes Barine. 

Em 1989, durante a gestão do Dr. Nelson Ferreira, o congresso foi realizado em Belo 
Horizonte, pelo Dr. Carlos Batista Alves de Souza, e o homenageado foi o Dr. Manoel 
Caetano de Barros. 

O congresso de 1991, durante a gestão do Dr. Gilberto Machado de Almeida, foi 
realizado no Rio de Janeiro, pelo Dr. Virgílio Novaes, que homenageou o Dr. Pedro Sampaio. 

Em 1993, sendo Presidente da SBN o Dr. Carlos Batista Alves de Souza, o congresso 
foi realizado no Rio de Janeiro, pelo Dr. Carlos Telles, que homenageou o Dr. José Gilberto 
de Souza. 

Em 1995, durante a gestão do Dr. Léo Fernando da Silva Ditzel, o congresso foi 
realizado em São Paulo, pelo Dr. Mário Siqueira. Não houve homenageado nes ongresso. 

Na gestão do Dr. Carlos Telles, em 1997, o congresso foi realizado 	: -lo Horizonte, 
pelo Dr. Carlos Batista, que homenageou o Dr. Paulo Mello. 

Em 1999, na presidência do Dr. Ronald Moura Fiúza, o ci gresso f»i realizado em 
Brasília, pelo Dr. Marcos Masini, e o homenageado foi o Dr. Nelson 	ira. 
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Em 2001, na gestão do Dr. Cid Carvalhaes, o congresso foi realizado pelo Dr. Raul 
Marino, e o homenageado foi o Dr. Fernando Menezes Braga. 

Na gestão do Dr. Marcos Masini, em 2003, o congresso foi realizado em Uberlândia, 
pelo Dr. Geraldo Diniz Roquette, que homenageou os Drs. Paulo Mello, Raul Marino e Pedro 
Sampaio. 

Em 2005, por proposta do Dr. Atos Alves de Sousa, apoiada por unanimidade pelo 
Conselho Deliberativo da SBN, o nome do congresso passou a ser Congresso Brasileiro de 
Atualização em Neurocirurgia. 

A importância desse fato foi o engrandecimento do congresso, que deixou de ser um 
evento destinado somente a residentes e neurocirurgiões recém-formados, passando a 
receber todos os neurocirurgiões em atividade, em um formato diferente do congresso 
Brasileiro de Neurocirurgia, sendo praticamente a totalidade dos palestrantes, neurocirurgiões 
brasileiros. 

Estando na presidência da SBN o Dr. José Alberto Landeiro, este congresso foi 
realizado em Belo Horizonte, pelo Dr. Atos Alves de Sousa, que homenageou o Dr. Eduardo 
Beck Pagliolli. 

Em 2007, na gestão do Dr. José Carlos Saleme, o congresso foi realizado pelo Dr. 
Sérgio Pinheiro Otonni, em Vitória, e o homenageado foi o Dr. Carlos Batista Alves de Souza. 

Na gestão do Dr. Luiz Carlos Alencastro, em 2009, o congresso foi realizado em Porto 
Alegre, pelo Dr. Nelson Ferreira, que homenageou o Dr. Guilherme Cabral Filho. 

Em 2011, na gestão do Dr. José Marcus Rotta, o congresso foi realizado em Porto de 
Galinhas, pelo Dr. Hildo Rocha Cirne de Azevedo Filho, e o homenageado foi o Dr. Clemente 
Augusto de Brito Pereira 

Em 2013, na gestão do Dr. Sebastião Gusmão, o CBAN foi realizado em Belo 
Horizonte, tendo como presidente Jair Raso. O homenageado nacional foi o Dr. Raul Marino 
Jr. e, pela primeira vez, foi feita uma homenagem a um professor estrangeiro, Dr. Daniel 
Maitrot, de Strassburgo, França, pela sua contribuição na formação de muitos neurocirurgiões 
brasileiros 

Em 2015, na gestão do Dr. Modesto Cerioni, o CBAN foi realizado em Florianópolis, 
sob a presidência do Dr. Iraê Ruhland e não houve homenageado. 

Dr. Ronald de Lucena Farias 
Presidente da SBN 
Gestão 2017-2018 
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