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CHAPA ENTRE NEUROS 
ARTUR DA CUNHA / PAULO DE CARVALHO 

PROGRAMA DE GESTÃO 
 
I – PLANO DE AÇÃO: Projeto: estimular o líder que existe dentro de cada neurocirurgião, o apoiando 
junto com a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia (SBN) a construir uma trajetória de sucesso 
profissional, com remuneração digna e plano de carreira dentro do SUS e na sua atuação privada.  
 
II – PROPOSTAS:  
 
1) Criar cursos “hands-on” sobre novas tecnologias organizados pela SBN com o patrocínio de empresas 
parceiras, democratizando o acesso a essas novas tecnologias, limitadas atualmente àqueles que 
conseguem pagar os altos custos dos cursos existentes.  
 
2) Promover o intercâmbio com instituições estrangeiras, permitindo que os novos neurocirurgiões, 
recém-egressos da residência possam realizar um intercâmbio internacional, em instituições pré-
selecionadas, com auxílio financeiro da SBN e seus patrocinadores.  
 
3) Promover a visita de neurocirurgiões experientes a serviços internacionais de neurocirurgia 
previamente selecionados, para atualização sobre as novas tecnologias empregadas em seu campo de 
atuação.  
 
4) Sistema de troca de experiências, em que neurocirurgiões de outros países também sejam 
convidados a conhecer a neurocirurgia brasileira.  
 
5) Propor um plano de carreira para o cargo de neurocirurgião no sistema público federal, estadual e 
municipal, a exemplo do que já existe para outras categorias profissionais.  
 
6) Trabalhar com a AMB e CFM para tornar ilegal a utilização de outras tabelas anteriores à CBHPM, 
como base de cálculo para a remuneração médica. Para não ser enquadrado pelo CADE como 
“tabelamento”, não estamos forçando a adoção de nenhuma das diversas versões existentes da 
CBHPM, estamos somente tornando ilegais e caducas a utilização de tabelas anteriores a ela, pelo 
anacronismo e descompasso econômico proporcionado pela sua utilização nos dias de hoje pelas 
fontes pagadoras.  
 
7) Incentivar e apoiar o desenvolvimento e as atividades das Sociedades Regionais, atraindo todos os 
neurocirurgiões brasileiros, principalmente aqueles que atuam em locais remotos para participarem 
ativamente na SBN.  
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8) Preservar a neurocirurgia brasileira nas suas prerrogativas e procedimentos resguardando à nossa 
especialidade, sua área de atuação, evitando que outras especialidades realizem procedimentos 
neurocirúrgicos.  
 
9) Desenvolver uma gestão participativa e resgatar uma política de transparência do gerenciamento 
dos recursos da SBN.  
 
10) Desenvolver uma política de valorização da preceptoria em residência médica, propondo a 
remuneração da atividade. 
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