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Ilmo. Sr. Dr. Eberval Gadelha Figueiredo – Presidente da Sociedade Brasileira 
de Neurocirurgia (SBN) 
 
Ilmo. Sr. Dr. Italo Capraro Suriano – Secretário Geral da SBN. 

 
  

Eu, Artur Henrique Galvão Bruno Da Cunha, brasileiro, casado, nascido em 04 de 
novembro de 1956, na cidade do Recife, estado de Pernambuco, abaixo assinado, venho por 
meio desta, da forma mais clara possível, expor as razões que me motivam a ser candidato à 
Presidência da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. 

Me formei em Medicina na Faculdade de Ciências Médicas de Pernambuco, 
Universidade de Pernambuco, em 1983. Após o término do curso médico estive por 2 anos na 
região Amazônica, pela Fundação SESP (Serviços Especiais de Saúde Pública), e também pela 
SESAU – Secretaria de Saúde do Governo do Estado do Amazonas. 

Retornando a Recife, já no Hospital da Restauração, iniciei meu treinamento em 
neurologia e neurocirurgia, através de um curso teórico-prático, pois na oportunidade ainda 
não existia o programa de residência médica em neurocirurgia. 

No segundo semestre de 1987 me transferi para Augsburg, na Alemanha, e em janeiro 
de 1988 comecei o meu treinamento no ZentralKlinikumAugsburg, chefiado pelo Professor 
Thomas Grumme. Em 1991, devido ao meu especial interesse por neurocirurgia pediátrica, me 
transferi para Neurochirurgische Klinik und Poliklinik der Universität Würzburg, Abteilung für 
Pädiatrische Neurochirurgie, chefiado pelo Professor Nielsen Sörensen, onde tive como mentor 
o Professor Harmut Colman, a quem devo muito da minha formação como neurocirurgião 
pediátrico. 

Retornando mais uma vez a Recife, me integrei mais uma vez ao Serviço de 
Neurocirurgia do Hospital da Restauração, durante alguns anos na Emergência de Adultos e 
posteriormente na Setor de Neurocirurgia Pediátrica, onde me encontro até hoje, inclusive 
como Preceptor do Programa de Residência Médica. Estive também por quase 8 anos no Setor 
de Neurocirurgia Pediátrica do IMIP – Instituto Materno Infantil de Pernambuco, onde também 
realizei o Curso de Especialização em Pediatria no período de agosto a dezembro de 1993. 

Obtive Título de Especialista em Neurocirurgia conferido pela Associação Médica 
Brasileira e Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, em 08 de setembro de 1994. 

O Título de Mestre foi obtido no Mestrado em Neuropsiquiatria, Universidade Federal 
de Pernambuco – UFPE, cuja colação de grau foi em 28 de novembro de 2001. 

Minha carreira acadêmico-científica consiste em várias aulas, conferências, palestras no 
Brasil e no exterior, participação em cursos e congressos, e na publicação de artigos e capítulos 
de livros. Tendo contribuído em várias oportunidades com capítulos de alguns livros 
publicados pela própria SBN. Nos últimos 10 anos tenho me dedicado a neuroendoscopia, e 
tenho participado como faculty em vários cursos no Brasil e no exterior. 

A minha experiência associativa começou muito cedo, ainda dentro do ambiente 
universitário. Fui um membro muito ativo na Sociedade de Iniciação Científica da Faculdade de 
Ciências Médicas. Com um grupo de colegas criamos a SEDEME – Sociedade de Estudos de 
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Deficiência Mental do Nordeste. Uma Sociedade com um programa de educação contínua com 
foco em patologias neurológicas na infância, e com uma atuação assistencial, pois criamos e 
mantemos por vários anos uma escola que atendia gratuitamente crianças portadoras de 
deficiências cognitivas. Durante 5 anos realizamos um encontro anual, a SEMESTEX – Semana 
de Estudos da Criança Excepcional, reunindo estudante da área médica e afins de todo o Brasil. 

Ainda durante o Curso Médico, fui candidato ao Diretório Central dos Estudantes da 
Universidade de Pernambuco, derrotado por uma margem de menos de 1% dos votos. 

Em 1995 ajudei a fundar a Sociedade Pernambucana de Neurocirurgia (SPNC), fazendo 
parte da primeira Diretoria na função de Segundo Secretário. Posteriormente, fui eleito 
Presidente para a gestão 2006/2007, e reeleito para a gestão 2008/2009. Durante a minha 
gestão, a SPNC realizou várias reuniões científicas, 2 Congressos Pernambucanos de 
Neurocirurgia, e apoiou vários jovens colegas financiando a participação em cursos nacionais 
e internacionais. 

Colaborei na fundação da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Pediátrica – SBNPed, 
que continua atuando no Departamento de Neurocirurgia Pediátrica da SBN. No ano de 2003 
presidi a Comissão Organizadora do V Congresso Brasileiro de Neurocirurgia Pediátrica, 
realizado em Porto de Galinhas, Pernambuco. Em 2015, na Cidade de Belém, fui eleito 
Presidente da SBNPed para o período 2015/2017. Como Presidente da SBNPed, fui 
coordenador do Departamento de Neurocirurgia Pediátrica da SBN. Neste período, a SBNPed 
desenvolveu uma intensa programação científica dentro e fora do país. Porém, considero como 
principal realização da minha gestão o fato da SBNPed ter saído da informalidade e ter obtido 
finalmente uma personalidade jurídica. Porém, nunca perdemos o nosso vínculo com a SBN. 
Para ser membro da SBNPed, o neurocirurgião tem que obrigatoriamente ser membro da SBN. 

Colaborei com a fundação do Capítulo de Neurocirurgia Pediátrica da Federação Latino-
americana de Sociedade de Neurocirurgia – FLANC, fundada em 15 de junho de 2000, na 
Cidade de Fortaleza. Foi criado um Comitê Executivo que convocou uma Assembleia durante 
um Curso na Cidade de Córdoba, Argentina, e no dia 07 de abril de 2001 foi eleita a primeira 
Diretoria do Capítulo Pediátrico, para a qual fui eleito Secretário Geral. Desde então o Capítulo 
Pediátrico tem desenvolvido um intenso programa de educação contínua em neurocirurgia 
pediátrica em quase todos os países da América Latina, e ficou responsável pelo Simpósio Raul 
Carrea realizado durante o Congresso bianual da FLANC (CLAN). Em 29 de outubro de 2002, 
durante a realização do CLAN em Lima, Peru, foram aprovados os Estatutos e fui eleito 
Presidente do Capítulo Pediátrico da FLANC. Durante a minha gestão, dei continuidade ao 
programa de educação continuada e coordenei a elaboração de um livro texto que terminou 
por ser publicado em Recife, em 2006, Neurocirugia Infantil Latinoamericana Tomo I. O Tomo 
II também foi publicado em Recife, em 2010. Em 2009, presidi a Comissão Organizadora do III 
Congresso Latino-americano de Neurocirurgia Pediátrica – CLANPed, em Porto de Galinhas, 
região metropolitana de Recife, Pernambuco. 

Sou Membro da ISPN – International Society of Pediatric Neurosurgery, tendo sido eleito 
para membro do Nominating Committe, em 2012/2013. Nos últimos 5-6 anos sou membro do 
Editorial Board da Child’s Nervous System, revista oficial da ISPN. 

No ano passado tomei posse na função de Presidente do GLEN – Grupo Latino-
americano de Estudos em Neuroendoscopia. 
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Como Membro Titular da SBN, desde o meu retorno ao Brasil em 1992, participei de 
todos os Congressos, tendo contribuído ativamente em várias oportunidades junto a algumas 
Comissões. Acredito que meu histórico me habilita a ser Presidente de uma das mais 
importantes e respeitadas Sociedade de Neurocirurgia do mundo e, orgulhosamente estava 
esperando por esta oportunidade.  

Por que agora? Porque para ser Presidente da SBN não basta vontade e credenciamento, 
mas também reconhecimento, respeito e apoio por parte dos nossos pares. Fui convocado por 
um grande grupo de renomados neurocirurgiões brasileiros, que me deram essa missão que 
orgulhosamente aceitei. Junto com o meu companheiro na Chapa ENTRE NEUROS, na função 
de Vice-Presidente, o Professor Paulo Sergio Teixeira de Carvalho (CRM-RJ 52.18373-3), 
proponho uma gestão participativa e transparente, mantendo tudo que há de melhor na SBN, 
e se possível aperfeiçoando e tornando ainda melhor e mais eficiente. Porém, de forma incisiva, 
corrigir o que precisa de acertos. Pelos colegas neurocirurgiões de todo o Brasil, em todas as 
áreas de atuação, pela excelência da neurocirurgia brasileira, que me apresento aqui, 
oficialmente, como candidato à Presidência da SBN. 

Recife (PE), 02 de fevereiro de 2022. 
  

 
 

   
Presidente: ARTUR HENRIQUE GALVÃO BRUNO DA CUNHA – CREMEPE 7523  


