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APRESENTAÇÃO

Caros amigos e associados SBN,

É com prazer que estamos oficialmente lançando nossa candidatura para presidência da
Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, na gestão SBN 2023-2024, cujas eleições
acontecerão no próximo CBN 2022 em abril, na cidade de João Pessoa.

Meu nome é Wuilker Knoner Campos, candidato à presidência da SBN para gestão
2023-2024. Bom, provavelmente você já deve ter ouvido falar do trabalho que venho
desenvolvendo ao longo dos últimos anos na SBN, principalmente nas questões de
codificações, exercício profissional e defesa profissional. É um trabalho hercúleo, de
praticamente remar contra a maré de forças que tentam subjugar a nossa profissão a
todo custo. Mas se nós não estivermos dispostos a arriscar para mudar este cenário,
então teremos que nos contentar com o status quo de como anda a medicina atualmente,
ou seja, de mal à pior.

E justamente por saber do tamanho que é este trabalho, gerenciar uma sociedade como a
SBN, é que convoquei outro ícone da SBN também muito alinhado com o exercício
profissional, o meu amigo de batalhas Dr. Ronald de Lucena Farias. Como líder nato que
é, e altamente preparado, soube delegar precisamente as tarefas da SBN conforme as
habilidades que ele foi mapeando no caminho de sua gestão. O resultado todos nós
sabemos, foi uma gestão que fez história.

Bom, o fato é que idealizamos uma série de propostas que chamamos de “SBN, O Próximo
Nível”, alinhadas totalmente com a melhora do exercício profissional, residência e ensino
da neurocirurgia, governança e outros temas tão relevantes quanto os supracitados.

Finalizando, todos que nos conhecem sabem da capacidade de transformarmos
propostas (expectativas) em metas (realidade), sabem de nosso histórico de trabalho e
entrega, sabem que podemos elevar a SBN para o próximo nível. O próximo nível tem
relação com inserir a SBN nas atuais mudanças tecnológicas e de inovação que vem
ocorrendo. Precisamos urgentemente nos adequar a esta nova realidade. E se você julgar
que este trabalho pode realmente alcançar voos mais altos, então desde já o convidamos
para fazer parte desse time e somar ombros nos trabalhos da gestão SBN 2023-2024.

Elevando a SBN para o próximo nível!
 

Dr. Wuilker Knoner Campos - Presidente
Dr. Ronald de Lucena Farias – Vice-presidente



Endomarketing da codificação: oferecer cursos de capacitação constantes para nossos
membros titulares.
Codificação na residência médica: instruir desde o nascimento como nossos futuros
neurocirurgiões devem fazer seus pedidos, responder auditores, e as principais
ferramentas de defesa contra abuso das operadoras de saúde. 
Certificação SBN para auditores: promover cursos de como trabalhar com codificação
para médicos que trabalham em auditorias, trazendo o selo SBN em auditoria como
instrumento de aproximação entre auditores e nossos associados

1. PROPOSTAS PARA EXERCÍCIO PROFISSIONAL

1.1 OBSERVATÓRIO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL: 
Criar um sistema de captação de dados contínuo de como anda a atividade neurocirúrgica
em cada localidade, tanto no SUS quanto na saúde suplementar (estrutura de trabalho,
remuneração, oferta/procura, etc.) para que possamos monitorar e criar soluções práticas
dos principais problemas da prática neurocirúrgica com base em dados.

1.2 PROFISSIONALIZAÇÃO DA CODIFICAÇÃO: 
Sabemos que essa é uma estratégia que vem dando certo em muitas localidades,
entretanto, para avançarmos ainda mais e de forma consolidada, precisamos estruturar
este braço forte da SBN com uma equipe dedicada em nossas demandas de trabalho,
acompanhando no tempo as novas inclusões de técnicas e tecnologias. Para isso, algumas
ações instrumentalizadas serão feitas:

1.3 SALA DE CRISE: 
Toda vez que o neurocirurgião for cerceado em seu exercício profissional dentro dos
preceitos do Código de Ética Médica e Resoluções SBN, um corpo jurídico e de defesa
profissional pronto para rápida resposta.

1.4 TREINAMENTO DOS RESIDENTES EM PRÁTICAS DE MERCADO:
Uma boa formação técnica neurocirúrgica é uma condição sine qua non, mas não é o
bastante. O desconhecimento das regras do mercado pode invalidar as boas práticas
médicas no micro e no macroambiente da neurocirurgia.

1.5 JUNTA MÉDICA COLEGIADA SBN: 
Organização dos processos na saúde suplementar para criar listas de 3a Opinião (Junta
Médica) de dentro da própria SBN (opinião colegiada) através de automatização dos
processos.



Cada vez mais comum, a medicina verticalizada sob o comando de grandes redes de
saúde vem ganhando força e configurando um mercado monopolizado
É uma condição que causa assimetria de forças devido ao fator econômico, e
consequentemente, um cerceamento do trabalho médico com relação à remuneração
e autonomia
O objetivo desta proposta é mapear os neurocirurgiões destas redes que estejam
sofrendo este tipo de abuso, para organizar cinturões de defesa e evitar este tipo de
situação

1.6 CAMPANHAS CONTRA ABUSO PROFISSIONAL: .
Organização e divulgação de campanhas contra o abuso da autonomia médica, e se
configurado com propriedade o abuso, denúncias nos órgãos competentes da SBN e CRM.

1.7 CINTURÕES DE DEFESA ANTI-VERTICALIZAÇÃO



NATALIDADE NEUROCIRÚRGICA: Com a Comissão de Estatística e Natalidade,
dimensionar a demanda de neurocirurgiões no Brasil. Um dos grandes componentes de
piora de honorários médicos é o aumento da oferta médica no mercado descolado da
demanda real de cada especialidade. Um controle mais rigoroso, entregando ao
mercado o que ele realmente precisa em termos de qualidade e número, pode
equilibrar esta balança.
ENSINO: Com a Comissão de Ensino, medir o aprendizado dos residentes com
indicadores que possam traduzir de forma efetiva a qualidade de ensino que vem
sendo dada ano a ano. Além disso, uma nova proposta de mudança da matriz de ensino.
TÍTULO DE ESPECIALISTA:  Com a Comissão de Título de Especialista, medir a
capacidade para que o exercício da neurocirurgia concorde com as definições SBN.
Fazer a aproximação SBN com as entidades médicas (AMB, CFM, FENAM), demais
especialidades irmãs e órgãos políticos (MEC, etc) no sentido de valorizar o título de
especialista da SBN
CREDENCIAMENTO: Com a comissão de Credenciamento, garantir a operação do
treinamento eficaz.

2. PROPOSTAS PARA RESIDÊNCIA MÉDICA SBN

ACOPLAR O ENSINO COM AS PRÁTICAS DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL
GOVERNANÇA: Definição institucional das atribuições de cada comissão para
instrumentalizar de forma efetiva um modelo de governança SBN baseada em 4 pilares:

1.

2.

3.

4.

Comissão Especial
de Problema 1

Ensino

Comissão especial
de eixo

Avalia todo o processo
de execução

Comissão especial de projeto pedagógico. Base de 
todo o processo de formação.

Coordenador de
Formação

Credenciamento

Comissão Especial
de Problema 2

Título



Suas ideias podem sair do papel e tornar-se um negócio
Assessoria especializada de órgãos que já atuam no mercado para profissionalizar
ideias e negócios e conectar com fundos de investimentos ou investidores anjos
O neurocirurgião como protagonista da transformação digital e tecnológica, e não
apenas um usuário final

Além muita ciência e ensino, os congressos e encontros da SBN podem ser ambientes
para conhecer o que vem pela frente em termos de inovação e tecnologia na
neurocirurgia.
E mais, existem oportunidades de ideias nascendo (startups) que com o apoio de
investidores anjo, podem alavancar o negócio e fazer acontecer.
Criar este ambiente de oportunidades, poderá ser interessante e atrativo para os
congressos

Canal SBN YouTube, News, e todas as demais redes sociais 
Podcasts SBN
Canal Defesa Profissional (denúncia, documentos, etc)
Diretrizes SBN
Lista dos Membros/local
Eventos e agenda (com lembretes conforme sua preferência, inscrições em
congressos e eventos em 1 click, entrada em eventos SBN apenas c/ QR code)
Pagamentos da anuidade em 1 click
Manuais de Codificação 
Ofertas de emprego em neurocirurgia pelo Brasil
Escalas e Questionários SBN (dor, trauma coluna, qualidade de vida, Hunt-Hess, e todas
as demais escalas de nosso uso de rotina
Chat interno (direto com nossas secretárias)
Revista SBN online 
Junta Médica (plataforma virtual)
Webinarios
Dicas de saúde (cuidados c/ radiação, saúde mental, saúde geral)
Dicas de finanças
SBN cultural (acesso aos eventos culturais da SBN, concursos)
Monitoramento do Exercício Profissional e das Residências (indicadores, gráficos)

3. PROPOSTAS PARA INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

ACELERADORA DE STARTUPS SBN

INVESTIDORES ANJO SBN: 

APP SBN: 
Desenvolvimento de aplicativo próprio e dedicado para membros e residentes SBN, onde
através de meios tecnológicos, poderemos conectar todos os setores da organização SBN,
encurtando caminhos de comunicação entre o membro e os gestores, além de outros
benefícios e ferramentas que irão facilitar a vida de nossos membros:



Estruturar, desenvolver e promover a captação de dados de nossos associados com
relação ao exercício profissional, dados das residências médicas, das patologias
atendidas, e todos os demais dados que podem auxiliar nos na tomada de decisão para
melhorias da neurocirurgia brasileira, respeitando-se todas as normas da LGPD.
A ciência de dados precisa entrar urgentemente em nossa rotina, para que possamos
ter os indicadores fieis em tempo real para facilitar a vida dos gestores na tomada de
decisão, estatística, senso da demografia neurocirúrgica, estrutura e qualidade de
trabalho.

BIG DATA SBN: 

TELEMEDICINA NA NEUROCIRURGIA: 
Inicialmente questionada e negada pela classe médica, a telemedicina mostrou ter um
importante papel como ferramenta de auxílio em nossa prática médica. A pandemia veio
para mostrar a importância e praticidade que uma ferramenta como esta pode trazer de
benefício para nossos pacientes. Entretanto, esta ferramenta tem suas características
próprias conforme a especialidade e tipo de paciente. Delinear e estruturar esta prática
dentro da neurocirurgia brasileira é uma condição mais que urgente para nosso dia-a-dia.
Não se trata apenas de ter uma ferramenta de trabalho, mas principalmente de
protagonizar esta transformação e evitar que outros ditem as nossas regras de trabalho.



4. PROPOSTA: SBN LIBRARY - MANUAIS DIDÁTICO-CIENTÍFICOS DA SBN

Estruturar manuais técnico-científico de práticas em neurocirurgia e áreas associadas
com o selo SBN, pode ser interessante não só para a promoção do conhecimento em si,
mas também uma grande oportunidade de divulgar a SBN e a neurocirurgia que se faz no
Brasil na prática. Além disso, pode representar uma fonte de geração de renda para o fluxo
de caixa da própria SBN, como já ocorre em outras sociedades.

Temos uma fonte gigante de conhecimento dentro de nossa própria sociedade, que é
nosso principal ativo: o próprio neurocirurgião e sua experiência. Desta forma, nossos
próprios médicos seriam os autores dos vários capítulos que poderiam compor este
acervo.

A proposta é organizar, editar e disponibilizar por meio de nossos canais os impressos
(físicos ou eletrônicos) nas principais plataformas do Brasil e do mundo nas línguas
portuguesa e inglês. Segue abaixo, algumas propostas:

MANUAL DA NEUROCIRURGIA QUE TODO CLÍNICO DEVE SABER
Em uma linguagem mais acessível, apresentar as situações mais comuns que podem
aparecer nos consultórios e nas emergências dos médicos não especialistas em
neurocirurgia. O objetivo além de informar e trazer as primeiras condutas do caso, é trazer
a clareza de quando encaminhar para um especialista, qual especialista e ainda qual o
tempo para este encaminhamento (eletivo, urgente, emergência). Este manual informa e
traz subsídios para a tomada de decisão que o clínico deve ter em sua prática médica.

MANUAL SBN – ALGORÍTMOS DE TOMADA DE DECISÃO EM NEUROCIRURGIA
Objetivo é fornecer para o próprio neurocirurgião em sua prática algoritmos de tomada de
decisão construídos pelos departamentos, para auxiliar não só nos casos do dia-a-dia,
como também quando encaminhar para os especialistas. Os capítulos se apresentam com
poucos textos ou figuras, e tem o objetivo de consulta rápida.



MANUAL SBN DE PRÁTICAS: TRAUMA
MANUAL SBN DE PRÁTICAS: NEUROINTENSIVISMO
MANUAL SBN DE PRÁTICAS: VASCULAR
MANUAL SBN DE PRÁTICAS: ENDOVASCULAR
MANUAL SBN DE PRÁTICAS: ONCOLOGIA
MANUAL SBN DE PRÁTICAS: BASE DE CRÂNIO
MANUAL SBN DE PRÁTICAS: DOR
MANUAL SBN DE PRÁTICAS: FUNCIONAL
MANUAL SBN DE PRÁTICAS: PEDIÁTRICA
MANUAL SBN DE PRÁTICAS: NERVOS PERIFÉRICOS
MANUAL SBN DE PRÁTICAS: COLUNA
MANUAL SBN DE PRÁTICAS: RADIOCIRURGIA
MANUAL SBN DE PRÁTICAS: NEUROFISIOLOGIA

MANUAIS SBN DE PRÁTICAS EM NEUROCIRURGIA
Objetiva contextualizar as patologias neurocirúrgicas, tratamentos e expertise dos autores
com demonstração de casos próprios com exemplos, ilustrações, fotos e vídeos. O foco
deste manual é demonstração da técnica e seu passo-a-passo em cada subárea:

MANUAL SBN DE COMPLIANCE, LGPD E BOAS PRÁTICAS
Objetivo é fornecer ao neurocirurgião brasileiro noções de como inserir em sua prática de
consultórios estes novos temas que vem cada vez mais se apresentando como
obrigatórios.

MANUAL SBN DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL
Objetivo é fornecer ao neurocirurgião brasileiro como trabalhar com as operadoras de
saúde e SUS diante dos principais problemas apresentados no dia-a-dia.



Concurso SBN de fotografia: categoria foto cirúrgica, natureza, etc.
Sarau SBN: roda musical durante congressos e encontros
Neuro Rock: nossos eventos festivos podem ser animados com bandas formadas por
membros de nossa SBN
Aquarela SBN: exposição artística de telas, quadros etc. feitas por nossos próprios
membros, onde arrecadação das vendas destas seriam destinadas às instituições de
caridade.
SBN Literal: um evento para compartilhar obras literárias, poemas e demais materiais
literários originados de nossas mentes brilhantes da SBN.
Neuro Wine: inserir eventos nos congressos ou apenas criar clube do vinho para
confraternizações regionais e nacionais

5. PROPOSTA SBN CULTURAL

Promover a cultura dentro da nossa sociedade através de encontros culturais conectadas
totalmente com nossos encontros científicos. Somos mais que apenas neurocirurgiões,
com certeza temos talentos dentro de nossa sociedade que podem enriquecer nossos
encontros, promover a própria SBN, além de ser um excelente exercício de saúde mental.
Como proposta, gostaríamos de promover eventos culturais próprios e/ou híbridos com a
parte científica (congressos) tanto entre os membros SBN quanto nossos residentes:

Estes eventos não teriam apenas o benefício cultural, mas também fortalecer os laços de
amizade entre os membros e residentes, criando laços que vão além da parte científica.



Planos de saúde nacional e odontológico para o associado e família
Descontos em rede hoteleira, locação de automóveis, parques, restaurantes, 
distribuidoras de vinho, cinema, livrarias, academias, redes de supermercado, postos de 
combustíveis, redes online como Ifood
Consultoria especializada em finanças e acesso a produtos de investimentos da linha 
Prime
Descontos em produtos como previdência privada, proteção patrimonial
Descontos para consultoria e regularização de sua empresa/clínica na LGPD 
Descontos a Seguros (pessoal, profissional, patrimonial)
Programa de cash-back (para sócios adimplentes que pagarem em dia suas anuidades 
e inscrições adiantadas em congressos)
Programa de pontos para os sócios que adquirirem os produtos da SBN (congressos, 
cursos, livros, ebooks, etc)
Linhas especiais de financiamento para seu consultório, clínica, aparelhos
Linhas de financiamento para o seu paciente conseguir financiar seus tratamentos

    _________________________________
Dr. Wuilker Knoner Campos

CRM 12148

6. PROPOSTA: CLUBE DE BENEFÍCIOS SBN

Um clube de vantagens e benefícios para os associados SBN através de parcerias com
redes que já promovem este tipo de conexão:
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