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A volta dos congressos e 
encontros neurocirúrgicos 
de modo presencial  

Após dois anos de incertezas, 
eventos voltam a reunir 
especialistas de todo mundo 
em nosso país 
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afetando a rotinas de milhares de pessoas ao 

redor do mundo e gerando impactos em todo 

um ecossistema econômico que depende 

dessa atividade financeira (alimentação, 

transporte, hospedagem).

Segundo dados da Associação Brasileira 

dos Promotores de Eventos (ABRAPE), o setor 

gera mais de 2 milhões de empregos diretos 

e indiretos, reúne mais de 60 mil empresas, 

realizou mais de 590 mil eventos e injeta cerca 

de mais de 200 bilhões na economia de nosso 

país.   

Congresso Brasileiro de 
Neurocirurgia (CBN)
Devido justamente a pandemia da COVID-19, 

o maior evento da neurocirurgia de nosso 

país foi adiado duas vezes, sendo realizado 

exatamente quatro anos após o CBN 2018, em 

Porto Alegre. Todos estavam ansiosos por esse 

reencontro, pois existiam grandes expectativas 

de organização de um congresso que 

superasse o anterior. 

De acordo com o dicionário da língua 

portuguesa, a palavra ”congresso`` significa: 

encontro de especialistas para comunicar 

estudos, trocar experiências e divulgar 

novas descobertas. Ou seja, é tudo aquilo 

que reúne grande quantidade de pessoas 

que manifestam interesses em comum para 

agregar algum tipo de valor, seja ele material 

ou abstrato. 

Até março de 2020, era trivial a realização de 

eventos que reuniam milhares de pessoas, os 

exemplos são variados: Bienal Internacional 

do Livro, Congresso Brasileiro de Neurocirurgia 

(CBN), Mostra Internacional de Cinema, Neurão, 

Congresso Brasileiro de Atualização em 

Neurocirurgia (CBAN), festivais como o Rock 

in Rio,  Lollapalooza, entre tantos eventos que 

acontecem anualmente.

Porém, em 11 de março de 2020, a 

Organização Mundial de Saúde (OMS), decreta 

pandemia do novo coronavírus, obrigando 

os países a tomarem medidas preventivas 

em relação à contaminação pelo Sars-Cov-2, 



Nos primeiros dois dias do CBN 2022, 

fizemos o maior curso prático da história 

e o primeiro realizado em um laboratório 

construído dentro de um centro de 

convenções.

Contemplando  113 participantes que 

puderam: treinar em cadáver, ter 

acessos supratentoriais, infratentoriais, 

de cirurgia funcional (epilepsia, dor 

e espasticidade) e acessos à coluna 

vertebral. 

Simultaneamente, nesses dois dias, 

outros inscritos participavam dos cursos 

pré-congressos teóricos-práticos, e 

treinando várias técnicas cirúrgicas em 

simuladores”, afirma animado Stenio.

O espaço dos estandes no Centro de Convenções, 

localizado na cidade de João Pessoa, Paraíba, estava 

integrado às salas das palestras científicas, permitindo 

que a indústria, a qual apoiou o evento, pudesse 

ser visitada desde o dia do pré-congresso – uma 

oportunidade para os congressistas conhecerem as 

novas tecnologias disponíveis. 

Segundo o Dr. Stênio Sarmento, 
Presidente do Congresso 
de 2022
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A importância da volta dos eventos presidenciais está 

relacionada ao  network, às novidades, o que as pessoas 

esperam ver, por isso a grande importância, após tantas 

incertezas, do congresso em 2022 ser presencial.

Para Sarmento, as maiores dificuldades enfrentadas para 

planejar e organizar o CBN 2022, estava relacionada à 

COVID-19. O evento precisou ser adiado em duas situações 

por conta do vírus e ainda corria o risco de um terceiro 

adiamento, ou até mesmo o cancelamento. ”Quatro meses 

antes do evento surgiu a variante ômicron, isso gerou 

muita incerteza e ela repercutiu na formatação da grade 

científica pois quando você elabora a programação ou a 

revisão do que foi planejado, as pessoas não conseguiram 

confirmar se estariam presentes.

https://www.cban2022.com.br/


Os palestrantes, principalmente os 

estrangeiros, não poderiam confirmar se 

viriam, e isso foi uma grande dificuldade, 

diferente de uma situação habitual em 

que você tem a programação já pronta 

(até um ano antes). É impossível fechar 

a programação, a grade científica, 

as palestras e os palestrantes com 

antecedência porque, como eu disse, 

meses antes do congresso nós estávamos 

vivendo uma onda de pandemia em que 

muitos casos ocorreram mesmo sabendo-

se que se tratava de uma variante não tão 

agressiva, mas que isso, de certo modo, 

deixava as pessoas receosas de viajarem 

ou de comparecer``, diz o especialista.

Após muitas incertezas por conta 

da pandemia, o retorno dos eventos 

presenciais

Ainda, segundo o Dr. Stenio, as pessoas 

estavam ansiosas por um evento 

presencial, mas elas só iriam participar se 

sentissem segurança e se não houvesse 

risco relacionado a pandemia. „Quando 

a gente verificou que poucos dias 

antes do congresso vislumbramos uma 

presença importante de neurocirurgiões 

de residência e acadêmicos, realmente 

começamos a ter a sensação de que 

poderia haver um ambiente de integração 

e interação de forma presencial depois de 

tanto tempo. Já nos primeiros dois dias a 

gente já percebia uma satisfação grande 

das pessoas em estar se encontrando. 

Congresso desse tipo tem que ser voltado 

para o ensino, para aprendizagem, para 

a formação neurocirúrgica e atualização 

cirúrgica, mas também para integração 

e interação entre as pessoas. Muita gente 

comentou que esse foi o maior e melhor 

congresso de todos os tempos, então 

isso para nós da comissão executiva, da 

comissão científica, dos trabalhos, todos 

aqueles que estavam envolvidos no 

evento sentiram-se realmente realizados e 

com a sensação de dever cumprido e que 

era isso que a gente queria realmente. Foi 

exatamente assim que aconteceu``, finaliza 

o presidente do congresso de 2022.

Uma das formas de driblar o desemprego 

e minimizar os impactos que o setor 

de eventos sofreu durante o período 

de distanciamento social, muitas  

empresas tiveram que se reinventar e 

desenvolver formas de manter o mercado 

minimamente aquecido. Uma dessas 

formas foi a transmissão de eventos de 

modo 100% online. Porém, para muita 

gente, este tipo de transmissão ficou 

saturada. 

Segundo o Dr. Gustavo Patriota, Vice-

Presidente do CBN 2022, os eventos 

presenciais são claramente superiores 

aos online. ”Existe maior interação 

entre os participantes permitindo mais 

engajamento e troca de conhecimento 

entre os membros. Apesar do custo 

envolvido, planejamento e organização, 

sempre se viabilizam estes eventos. 

Neurocirurgiões precisam sempre estar 

atualizados em novas tecnologias e 

protocolos atualizados. A medicina está 

em constante aprimoramento e assim 

deve estar um membro da SBN``, avalia 

o especialista. 

 

Ao comentar o que sentiu ao estar 

participando novamente de um evento 

que foi adiado por anos por conta de 

restrições sanitárias, Patriota diz qual foi 

o sentimento ao término do CBN 2022. 

”Sentimento de, queremos mais. Satisfação 

pelo marco do fim da pandemia e início 

de uma nova fase de construção do 

conhecimento``, finaliza.

 

Por fim, vale lembrar que a taxa de 

inscrição deste ano foi 30% mais barata 

que a do evento anterior, e, mesmo assim, 

o CBN conseguiu trazer substanciais 

dividendos para a sociedade, mas, 

sobretudo, o evento valorizou a marca 

SBN. É importante enfatizar que esse foi 

o congresso de menor custo dos últimos 

tempos, fruto de um trabalho vigilante e 

persuasivo junto aos fornecedores. Até o 

próximo CBN e CBAN 2023. 

Eventos online possuem a mesma qualidade dos 
presenciais?

Gustavo Patriota 
Coordenador do Serviço de Neurocirurgia 

do Hospital de Emergência e Trauma 

Senador Humberto Lucena.


