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Boletim ABN 2020
Mensagem do Presidente da ABN

Lento é o vivenciar de todas as fontes profundas: 
Muito precisam esperar para saber

O que caiu em seu fundo.
Nietzsche (Das Moscas do Mercado. AFZ)

Sempre estivemos em um mundo dividido. É da natureza da maioria dos homens, 
detentores das cores que seu tempo lhes aspergiu, visível em sua superfície como que 
se de sua alma viesse, estar em uma fronteira em detrimento da outra. Por sua vontade, 
o que é raro, ou pela opinião ensejada aos que os vislumbram de passagem. Sua 
fantasia, ilusões, inércia, medos e necessidade de outrem, para que algo se edifique 
na sua insegurança em decidir o que seja certo ou errado, cingem-no ao rebanho e à 
facilidade de caminhar ante os preceitos dos moralistas, sob a essência dos costumes.

Neste período em que tive o privilégio de presidir a Academia Brasileira de Neurologia, 
pude contar com pessoas de alta capacidade criativa, reflexivas e ao mesmo tempo 
ousadas, corajosas frente ao novo e incerto, preocupadas com o grande projeto da 
Neurologia Brasileira e com o fortalecimento dessa instância valorosa que é a ABN. 

A ABN tem suas asas sobre os Neurologistas e, em seu cerne, servirá de espelho ao universo 
acadêmico. Seus integrantes, e ativos membros, militam profissionalmente no ensino 
e pesquisa, algo indispensável ao nosso crescimento e à nossa independência político-
profissional. Nossa ciência provê subsídios aos nossos representantes nos constantes 
embates e tensões envolvidos nas linhas de cuidado, muitas vezes dispendiosas, mas 
necessárias ao adequado exercício profissional. Os mecanismos reguladores, já integrados 
às nossas práticas, requerem dados provenientes de nosso universo clínico-demográfico, 
motivando iniciativas arrojadas de nossos cientistas clínicos, resultando não só em benefício 
à população, mas também em publicação de impacto como a que recentemente vimos no 
New England Journal of Medicine, realizada pela Dra. Sheila Martins e ilustres colaboradores.

Percebe-se que a ABN caminhou além. Acima, podemos perceber uma notável 
integração entre os campos de interesse, permitindo uma verdadeira translação de 
saberes. Esse fenômeno, quase indetectável, foi depurado ao longo do tempo, e pode 
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ser sintetizado e reconhecido no cenário da excelente representatividade exercida no 
campo dos assuntos profissionais, comparável àquele já amadurecido e eficiente trabalho 
voltado à titulação de novos neurologistas. 

Nossa Instituição trabalha em perfeita harmonia com as Universidades. Respeitadas e 
reconhecidas em sua função formadora técnica e ético-moral de excelentes Neurologistas, 
colaboram, através de seus representantes nas diversas atividades da ABN, com a 
constituição deste memorável patrimônio de especialistas, nosso mais insigne recurso. 

Neste período pudemos aprovar importantes mudanças no treinamento dos Residentes 
de neurologia, ampliando para quatro anos o tempo de formação, e definimos a matriz 
de competências para os programas de residência médica em neurologia. Este é um dos 
exemplos onde ressalvo a importância da participação da Universidade junto à ABN, pois a 
tramitação destas matérias se dá através da ABN e suas interfaces, notadamente a AMB, CFM 
e CNRM, caminhos que não estão diretamente franqueados às Universidades, mas à ABN.

Não é realmente simples o que representa a ABN. Felizmente hoje somos muitos e cada 
vez mais necessitamos da participação de nossos membros. Ao longo deste período 
de gestão, tivemos a oportunidade de uma análise mais formal do que representamos. 
Sob a coordenação do Dr. Carlos Roberto de Mello Rieder, vice-presidente da ABN e 
coordenador da comissão de planejamento, fizemos um grande trabalho que agora passa a 
ser implementado. Aprendemos sobre nós mesmos e estamos dispostos a nos reinventar, 
qualquer que seja o cenário e circunstâncias. Os relatórios dos vários representantes 
estão disponíveis nas páginas seguintes e poderão atestar nosso entusiasmo.

Aristóteles condenou a democracia, acusando-a, mesmo, de ter sido responsável pela morte 
de Sócrates. Ela foi decidida em assembleia. A sabedoria de Aristóteles permanece profunda 
e demanda tempo sua compreensão. O cidadão absorto é lento e não faria ruído no mercado. 
Neste sentido, exortados por refinado espírito e concepção democrática, buscamos capilarizar a 
Neurologia dentro deste enorme país. Os Diretores Regionais, sob a coordenação do Dr. João José 
Freitas de Carvalho, trouxeram importante contribuição para substancial alteração do regimento 
interno da ABN, no que se refere à organização dos Capítulos Estaduais. Um grande avanço, 
dando oportunidade para que os neurologistas das mais distantes regiões possam manter estreita 
interação com a ABN, seja na organização de eventos ou recebimento de material educativo, ou 
interação profissional através do WorkPlace, sem contar a possibilidade de utilização dos recursos 
disponíveis na ABN, para desenvolvimento de projetos ou solução de problemas específicos. É a 
ABN vertendo-se no que era vazio e fazendo-se representar em outras fronteiras.

Reconhecendo esta mensagem como já enfadonha e demasiado relatorial, e para prevenir 
o inevitável cansaço dos que se dispuseram a essa leitura, condenso às custas de não incluir 
importantes fatos ou pessoas, algumas destacadas ações hoje operantes na ABN. A forte e 
representativa Comissão das Mulheres na Neurologia; a Comissão de Jovens Neurologistas; 
a Junta Regente das Ligas Acadêmicas e Associação de Ligas Acadêmicas de Neurologia 
(ABN-JR); a Comissão de Telemedicina; a estruturação de funções do Diretor Científico; a 
institucionalização formal do REDONE.br e interação  com a European Academy of Neurology;  
a integração formal da Revista Dementia & Neuropsychologia às publicações da ABN; 
a contratação de recursos humanos para realização de eventos e suporte às publicações 
segundo normas internacionais; a Comissão de Medicina Paliativa; a definição de parâmetros 
para uma prova de título à distância; o registro de nossas marcas,  dentre outras.
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Encerro esse mandato satisfeito pelo que pude dedicar à ABN. Os 249 dias de consultório 
cancelados nestes quatro anos representam apenas uma parte do trabalho. Perdemos 
algumas batalhas, como a do Congresso Mundial de Neurologia, mas renascemos em outros 
cenários internacionais e chamamos a atenção do mundo quando tivemos cerca de 12.000 
participantes no Congresso Europeu de Neurologia. Pude ver o empenho de toda uma 
equipe de diretores, coordenadores e funcionários, atentos e inteligentemente conduzindo a 
ABN. Foi muito edificante o convívio rico com meus colegas de Diretoria: Dr. Carlos Roberto 
de Mello Rieder (Vice-Presidente), Dr. Luiz Henrique Martins Castro (Secretário-Geral), Dra. 
Márcia Maiumi Fukujima (Tesoureira-Geral), Dr. Tarso Adoni (Secretário-Geral), Dr. Fernando 
Morgadinho Santos Coelho (Tesoureiro-Geral), Dra. Gisele Sampaio Silva (1ª Secretária), Dr. 
Edmar Zanoteli (1º Tesoureiro), Dr. Rubens José Gagliardi (Diretor Científico) e Dr. Ricardo 
Nitrini (Diretor Científico). E não menos aprazível o quase dia a dia com os funcionários da 
sede: Aureo de Oliveira, Lidiane Lima, Simone Osti, Denise de Moraes e Ana Paula de Oliveira.

Não há espaço nem lugar para a récita necessária, o reconhecimento requer empática 
sintonia sem a qual perde-se a declaração. Por isso, mencionando algumas pessoas 
e o Conselho Deliberativo, guio minha gratidão a todos: Dr. Sandro Luiz de Andrade 
Matas, Dra. Doralina Guimarães Brum Souza, Dr. Leopoldo Antonio Pires, Dr. Henrique 
Ballalai Ferraz, Dr. Francisco Eduardo Costa Cardoso, Dr. Fernando Cendes, Dra. Elza Dias 
Tosta da Silva, Dr. Osvaldo J. M. do Nascimento, Diretores Regionais e aquele cujo nome 
ausente, esteja certo, não foi esquecido. Mea mihi conscientia pluris est quam omnium 
sermo (Cícero)1. Mas há quem não se pode deixar. Quem, sem ser mencionada, tinha o 
propósito de não ser esquecida.

“Aquilo que notamos em alguém é também o que nele inflamamos. Por isso, guarda-te 
dos pequenos” (Nietzsche. Das moscas do mercado. AFZ). A Academia Brasileira de 
Neurologia é grande e foi feita maior. E este destino e promessa foi confiado a grandes 
pessoas. “O mundo gira ao redor dos inventores de novos valores: gira de modo invisível...” 
(Nietzsche. Das moscas do mercado. AFZ). Essa mescla de sentenças confessa minha 
inépcia, ao mesmo tempo que convida para o entendimento do diverso. E nesse espaço 
de descobertas onde aprendemos, vi transbordar luminoso o espírito do incansável, da 
coragem, da praticidade, da honestidade, da fidelidade, da simplicidade resoluta. A ABN 
e toda minha gestão teriam sido outras se não me fosse dada a oportunidade de dividir 
o complexo espaço das ações político-profissionais com a Dra. Francisca Goreth M. M. 
Fantini. Alma enérgica e de proatividade segura, respaldada na experiência, inteligência, 
controle (não precluindo desabafos) e compartilhamento de despojado. Realizou com sua 
equipe trabalho maduro! Representou-me em muitas e árduas missões políticas, exibindo 
a ABN de forma comedida e tonalizada pelo bom senso, incorporando a verdadeira 
dimensão da ABN de forma segura e com a devida autoridade. Minha gratidão e respeito, 
para quem também foi mãe, esposa e médica.

Desejo sucesso aos que me sucedem! 

Dr. Gilmar Fernandes do Prado
Presidente da Academia Brasileira de Neurologia 2016 a 2020

1 Minha consciência é, para mim, maior do que todas as palavras. 

https://gestor.sociedademedica.online/Associados/associadocadastro/editar/122579
https://gestor.sociedademedica.online/Associados/associadocadastro/editar/122579
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RELATÓRIO DIRETORIA EXECUTIVA 2020

Agosto de 2018 a agosto e 2020

Durante o biênio 2018-2020, houve uma manutenção do número dos funcionários e a 
manutenção do espaço físico da ABN. Mantivemos relações internacionais, o número 
de eventos por ano, a incorporação de serviços e tratamentos junto à ANS, além de 
aumentarmos a quantidade dos associados. 

A ABN manteve uma relação cada vez mais próxima com os seus associados graças 
às múltiplas ações integradas dos funcionários, das comissões, dos departamentos 
científicos e dos demais representantes em cargos da ABN.

Representantes da ABN participaram de várias reuniões e conselhos com órgãos 
governamentais e privados como na AMB, no CFM, no CNRM e na Comissão Mista 
de Especialidades, contribuindo nos diversos níveis de decisões em vários níveis da 
Neurologia e da Medicina brasileira.

A ABN continuou valorizando os membros discentes e suas ligas acadêmicas, além de 
apoiar e ter tido papel fundamental na aprovação da extensão, para quatro anos, dos 
programas de residência médica em Neurologia.

Os resultados de todo o trabalho deste biênio serão apresentados em formato de 
relatórios das diversas comissões, dos departamentos científicos e dos representantes 
de cargos eleitos.

FUNCIONÁRIOS E EQUIPES DE SUPORTE

ABN possui um total de cinco funcionários (um gerente, duas assistentes administrativas 
sênior, um assistente editorial e um assistente administrativo).

PARCERIAS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E EVENTOS

A Omnifarma continuou sendo a maior parceira da ABN na captação de recursos e na 
realização de eventos neste biênio. No entanto, constantes conversas e negociações têm 
sido feitas no intuito de ajustes contratuais para diminuição de custos e maiores lucros 
para a ABN. A diretoria da ABN tem se empenhado em criar independência e maior 
controle dos eventos com a contratação por um período de uma funcionária e mais 
recentemente a contratação de uma empresa (US!Brasil) que presta serviços nesta área.  

ESPAÇO FÍSICO

Mantemos os quatro conjuntos comerciais no mesmo andar do condomínio. O novo 
conjunto comercial ainda permanece sem conexão direta com a sede antiga e vem sido 
utilizado para algumas atividades administrativas da ABN até nova definição da reforma 
desta sede ou mudança da mesma.
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REVISTAS CIENTÍFICAS 

1. ARQUIVOS DE NEUROPSIQUIATRIA (ANP)

Desde janeiro de 2018, o periódico Arquivos de Neuro-Psiquiatria (ANP) possui como 
editores-chefes o Prof. Dr. Hélio Afonso Ghizoni e o Prof. Dr. Paulo Caramelli que, com 
o apoio da equipe editorial e da Academia Brasileira de Neurologia, têm implementado 
ações que visam o aprimoramento de sua gestão editorial e sua maior exposição e 
impacto na comunidade científica internacional. No período de 2018 até a presente data, 
foram publicados 31 fascículos correntes e ocorreu a adoção da modalidade ahead of 
print, que propiciou maior dinamismo à publicação dos artigos, bem como sua rápida 
indexação nos índices internacionais. O processo de renovação do Corpo Editorial 
ampliou a participação de pesquisadores estrangeiros e tornou mais representativa a 
participação feminina. Em 2020, foram realizadas as primeiras ações para a inserção do 
ANP nas redes sociais, com a criação de Twitter, Instagram e desenvolvimento de um plano 
para a produção de conteúdos de divulgação. Para responder às demandas criadas pela 
pandemia, foi adotado o fast track para uma revisão mais ágil dos manuscritos e rápida 
publicação de artigos sobre COVID-19. Por três anos consecutivos, o Fator de Impacto do 
periódico na base de dados Web of Science manteve-se acima de um: 1.015 (JCR 2017), 
1.048 (JCR 2018) e 1.008 (JCR 2019). Soma-se a estes resultados o desenvolvimento do 
site próprio do periódico, que se encontra em fase final e com lançamento previsto para 
breve. A política editorial do periódico foi renovada e, agora, a submissão de artigos está 
pautada por uma versão atualizada das Instruções aos Autores. Editores-chefes e equipe 
editorial realizam reuniões semanais para discussão e planejamento das ações e, para 
setembro, está programada a realização da Reunião do Conselho Editorial do ANP.

2.DEMENTIA & NEUROPSYCHOLOGIA

A revista Dementia and Neuropsychologia, sob o comando editorial do Prof. Ricardo 
Nitrini, está em processo de incorporação pela ABN, após aprovação de comissão que 
avaliou a qualidade da revista científica, as condições financeiras e jurídicas, bem como o 
benefício para a neurologia brasileira desta incorporação. O grupo editorial terá, assim, 
como no exemplo da ANP, total autonomia editorial e independência científica

NÚMERO DE MEMBROS

A ABN manteve o crescimento do número de associados. Em 2008 éramos 1290 membros 
e, em julho de 2020, somos 4.896 membros. Neste período, a ABN manteve as políticas 
para atrair mais residentes, novos estudantes de medicina e neurologistas ainda sem 
filiação com a ABN.

https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=DEMENTIA+%26+NEUROPSYCHOLOGY&sa=X&ved=2ahUKEwi1j8qtxpjrAhWGKLkGHQUBBQgQ7xYoAHoECAsQKg
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AÇÕES DURANTE A PANDEMIA PELO COVID-19

1.OPERACIONAIS

A sede da ABN ficou fechada do período de março a agosto de 2020, por enquanto. Os 
funcionários trabalham num esquema de home office, interagindo via meios eletrônicos 
e com reuniões virtuais semanais, sem maiores prejuízos para os associados e a diretoria. 

2.BENEFÍCIOS AOS ASSOCIADOS

Foi fechada parceria com o grupo MEDLIVE que ofereceu desde abril uma plataforma 
on-line de atendimento de pacientes, individualizada, segura e independente para os 
associados com melhores condições financeiras dentro do mercado.

Foram incrementadas as apresentações dos Webinares, com participação de vários 
especialistas nacionais e internacionais, discutindo temas da neurologia moderna e com 
contextualizações com a situação desta pandemia.

Foi criada o Neurolab, com várias apresentações on-line, possibilitando a atualização dos 
associados nas diversas áreas da Neurologia.

3.EVENTOS E CONGRESSOS

As atividades presenciais foram suspensas ou adiadas para respeitar as medidas sanitárias 
vigentes no Brasil.

O Congresso Brasileiro de 2020, presencial, foi adiado em um ano e um formato de 
congresso virtual será realizado na mesma época do original, mantendo a qualidade e 
grande parte dos palestrantes internacionais. Os patrocínios originais foram mantidos 
na sua maioria para o próximo ano e pouco foi o impacto previsto para o Congresso 
presencial que ocorrerá em 2021.

4.ELEIÇÕES E ASSEMBLEIA GERAL

As eleições foram mantidas para o mesmo período definido pelo regimento da ABN e 
ocorrerão de forma digital, como de rotina de anos anteriores. A assembleia geral ordinária 
terá um formato e votações digitais, respeitando todas as regras legais orientadas pelo 
Departamento Jurídico e de acordo com o regimento da ABN.

5.FINANCEIRO

A tesouraria da ABN esteve sempre atenta às variações do mercado, especialmente 
durante este período de pandemia. Desde o início, a interação com gerentes e setor de 
investimentos do banco Santander foi constante (documentados em e-mails). Houve 
uma grande queda nos rendimentos do mês de março para abril em todas as formas 
de investimentos em todo o mundo. Após conversas com o banco, seus representantes 
e diretoria ficou decidido não modificar as linhas investimentos vigentes até antes 
da pandemia, com uma proposta de recuperação das perdas dos investimentos de 
maior risco em ao redor de 12 a 18 meses. Durante a pandemia, todos as opções 
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de investimentos continuaram seguindo as orientações profissionais do banco em 
investimentos mais conservadores. Três meses depois já há sinais de recuperação de 
parte das perdas neste período.

AÇÕES GERAIS

A ABN continua estimulando a comissão de ensino no objetivo de primar pela qualidade 
do processo de avaliação e a seleção dos candidatos ao título de especialista ABN-AMB. 
Além de contribuir de forma decisiva, junto ao MEC, no processo de ampliação da duração 
da residência médica em Neurologia para quatro anos.

A ABN investe constantemente no site. O site é uma plataforma moderna com muitas 
novas possibilidades que vem dando suporte para as mais diversas atividades da diretoria 
e dos membros da ABN.

O projeto Redone, que é uma plataforma criada para organização e armazenamento de 
informações de pacientes e suas características disponível para todos os neurologistas 
associados da ABN, ganhou força com a participação cada vez mais expressivas dos 
membros, com interface direta com pacientes com esclerose múltipla e agora se amplia 
para outras áreas da Neurologia.

O corpo editorial da ABNews manteve a excelente qualidade das publicações com 
ações de vanguarda na publicação de temas de interesse e foco nas atualidades e atuais 
necessidades dos nossos associados.

Dentre as ações da ABN no presente período, incluímos a publicação dos livros: Tratado 
Brasileiro de Neurologia - Segunda Edição, publicação para Consensos em PAF e Fibras 
Finas, Consenso Brasileiro do Tratamento da Dor Neuropática Periférica e Central – Zodiac 
2019, Livro Neuropatias Periféricas, do Dr. Francisco Gondim.

Os capítulos ganham mais autonomia regimentar e estatutária, após um trabalho árduo, 
na formação de núcleos que liderarão a Neurologia em cada estado sob a orientação 
dos diretores regionais. Esta descentralização visa a capilarização da ABN com melhor 
reconhecimento das demandas e das ações em todas as partes do território nacional.

A ABN também deu suporte aos DCs na realização de suas reuniões, de cursos on-line e 
presenciais e promoveu a integração das subespecialidades.

RELAÇÕES INTERNACIONAIS

O Presidente da ABN é o atual Vice-Presidente da PAFNS – Pan American Federation 
of Neurological Societes, entretanto a ABN perdendo a corrida para sediar o congresso 
mundial de 2023. Em 2018, a ABN foi conjuntamente com o XXVIII Congresso Brasileiro 
de Neurologia, o XV Congresso Pan-americano de Neurologia e o II Internacional Tropical 
Neurology Congress. Estes eventos internacionais foram resultado de muito esforço e da 
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cooperação internacional de vários membros da ABN, levando a ABN a um estado de 
maior destaque entre os parceiros de diversas partes do mundo.

VOTAÇÃO ELETRÔNICA

A ABN promove bianualmente eleição através da internet. A votação por internet se 
mantém como um sistema seguro e que permite ao associado exercer sua opção de 
escolha em qualquer região do território nacional.

ESTADO FINANCEIRO

Em 2018, optamos pela troca do Banco do Brasil pelo Banco Santander. Esta mudança 
se deu devido à dificuldade de acesso ao gerente e aos assessores de investimentos 
presenciados constantemente pelos funcionários e pela diretoria. Todas as contas do 
Banco do Brasil foram encerradas, sem pendências.

Após migração das operações para o Banco Santander foi implementada uma rotina de 
operação digital com maior agilidade das ações e segurança. Hoje poucas operações são 
realizadas por cheques ou dinheiro.

Neste período, após reuniões com o grupo de investimentos do Banco Santander, com 
a diretoria e com o conhecimento do Conselho Deliberativo, foram diversificados os 
investimentos da ABN, mantendo a maior parte do capital em fundos conservadores.

As evoluções patrimoniais e de caixa conseguidos diretamente pela Diretoria Executiva 
foram aprovadas pela auditoria externa, pelo conselho fiscal e de patrimônio e pela 
assembleia geral anual da ABN.

O patrimônio da ABN continua sólido e não se restringe aos valores monetários somente, 
mas a todas as ações que fortalece a Neurologia e nossos membros.

AÇÕES ADMINISTRATIVAS

A contratação de auditorias externas anuais tem sido fundamental para verificação de toda 
a logística operacional interna da ABN. Medidas de controle e auditorias profissionais da 
ABN conferem transparência e segurança aos nossos associados. Nossas contas de 2019 
foram aprovadas pelas auditorias externas, pelo Conselho Fiscal e de Patrimônio e pelo 
Conselho Deliberativo da ABN, que aprovaram as contas do ano de 2019. 

PREOCUPAÇÃO COM A ORDEM LEGAL

O Escritório de suporte Jurídico que presta serviços a ABN, cujo advogado responsável é 
o Dr. Carlos Michaelis que este ano analisou em janeiro de 2019 a agosto de 2020, 475 
contratos, além de consultas e pareces sendo via e-mail ou telefone, e diversos processos 
judiciais.
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AÇÕES PRÓ-ASSOCIATIVAS

Após mudança do estatuto, todos os membros da ABN passaram automaticamente a 
pertencer ao capítulo de seu estado de atuação profissional. Temos 12 capítulos, 1.484 
membros titulares, 155 membros titulares eméritos, 1.716 membros efetivos, 86 membros 
efetivos associados e 87 afiliados (médicos não neurologistas). A ABN mantém seus 
esforços para disponibilizar ferramentas para atualizar todos os membros incluindo os 
446 médicos residentes em neurologia e os 26 residentes em outras áreas de saúde, com 
o RIMA, livros, cursos presenciais e on-line, descontos em congressos, abatimento em 
eventos com apoio da ABN, aulas on-line pelos Webinar e Neurolab, além de assessoria 
jurídica.

Várias especialidades médicas estão associadas à ABN. Hoje, temos 29 membros associados, 
16 associados discentes e 843 membros discentes, principalmente participantes de Ligas 
Acadêmicas de Neurologia de vários cursos médicos do país.

Mantendo o interesse no crescimento sustentado da Neurologia, nossa Sociedade 
continua investindo no futuro estimulando as ligas acadêmicas. Temos hoje cadastradas 
46 Ligas Acadêmicas.
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Dr. Gilmar Fernandes do Prado
Presidente

Dr. Carlos Roberto de Mello Rieder
Vice-Presidente

Dr. Tarso Adoni
Secretário Geral 

Dra. Gisele Sampaio
1ª Secretária

Dr. Fernando Morgadinho Santos Coelho
Tesoureiro Geral

Dr. Edmar Zanoteli
1º Tesoureiro
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CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA 
GERAL ORDINÁRIA

Prezado Membro Titular Emérito, Titular, Efetivo e Efetivo Associado, 

Comunicamos que a Assembleia Geral Ordinária da Academia Brasileira de Neurologia 
será realizada no dia 28 de agosto das 17:00h às 19:00h.

Em decorrência da atual situação sanitária, pandemia por Sars-Cov-2, poderá ser 
acompanhado por via virtual, cujo link de acesso será divulgado oportunamente, e 
terá como base física a Sede da Academia Brasileira de Neurologia, situada na Rua 
Vergueiro, 1353, sala 1404, Bairro Paraíso - São Paulo, Capital.

Conforme TÍTULO III - DOS ÓRGÃOS DIRIGENTES, DOS ÓRGÃOS COMPLEMENTARES 
E DE ASSESSORIA - CAPÍTULO 1 - DA ASSEMBLEIA GERAL, ART. 14 do Regimento 
Atual da Academia Brasileira de Neurologia: A Sessão da AGO obedecerá à sequência 
abaixo descriminada. Os trabalhos da AGE obedecerão a trâmites semelhantes aos 
adotados para a AGO. São eles:

1) Abertura da Sessão pelo Presidente;
2) Leitura, discussão e votação da ata da Sessão anterior;
3) Homenagens;
4) Relatório da Presidência, sua apreciação e votação;
5) Relatório da Secretaria-Tesouraria Geral quanto ao estado administrativo e 

financeiro da ABN, sua apreciação e votação;
6) Referendar a posse dos novos membros;
7) Relatório do Conselho Deliberativo, sua apreciação e votação;
8) Relatório do Conselho Fiscal e de Patrimônio;
9) Relatório da Delegação junto à Federação Mundial de Neurologia;
10) Relatório da Delegação junto ao Conselho de Especialidades da AMB;
11) Relatório das Comissões, sua apreciação e votação;
12) Eleição mediante votação presencial ou, quando houver eleição não presencial 

(através da utilização de quaisquer meios eletrônicos, tecnológicos, físicos, 
virtuais ou outros, existentes ou que existam no futuro), a homologação do 
relatório apresentado pela Comissão Eleitoral que acompanhará e fiscalizará o 
processo e a eleição em si dos membros que comporão os Órgãos Dirigentes 
(para os cargos em que couberem eleições), os Órgãos Complementares e os 
Departamentos Científicos da ABN;

13) Outros assuntos pré-estabelecidos na “ordem do dia”;
14) Posse dos eleitos para os órgãos dirigentes e complementares de Assessoria;
15) Encerramento da Sessão.
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São Paulo, 23 de junho de 2020.

Att.,

DR. TARSO ADONI
Secretário-Geral da ABN
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MENSAGEM DO PRESIDENTE DO  
XXIX CONGRESSO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA

Em virtude da pandemia de COVID-19 e suas consequências, o XXIX Congresso 
Brasileiro de Neurologia, que era previsto para ser realizado na cidade de Gramado 
(RS) em agosto deste ano, foi adiado para 5 a 8 de setembro de 2021. Esta mudança foi 
tomada através de reuniões com a Diretoria Executiva, com posterior aprovação pelo 
Conselho Deliberativo, da Academia Brasileira de Neurologia.

Na ausência do nosso tradicional Congresso bianual, mas, com o objetivo de estimular a 
atualização, o debate científico e a troca de conhecimentos, a Comissão Organizadora do 
Congresso planejou a realização, neste ano, de um evento de forma on-line. O mesmo, 
a ser realizado nos dias 29 e 30 de agosto, será uma espécie de prévia do evento que 
ocorrerá em Gramado em 2021. Para o evento presencial tínhamos mais de 20 convidados 
internacionais confirmados. Nesta amostra on-line, tivemos a confirmação da participação 
da maioria deles. 

A diretoria do XXIX Congresso Brasileiro de Neurologia sente-se na obrigação de 
agradecer aos patrocinadores da indústria farmacêutica que, com o cancelamento do 
evento presencial, mantiveram seu apoio para o evento on-line e de 2021.
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Muitos colegas já haviam realizado sua inscrição para o Congresso de 2020. Para 
aqueles que já se inscreveram no Congresso, a participação em 2021 está garantida, 
além da isenção no evento digital. Caso não seja possível comparecer na nova data, o 
reembolso será integral. O esquema vai ser o mesmo para quem havia fechado pacote 
de hospedagem com a agência oficial do evento. A estadia será automaticamente 
remanejada ou reembolsada, se for o caso. Em relação aos trabalhos científicos, todos 
que desejaram serão mantidos na edição on-line. Os autores que não puderem participar 
ou que cancelarem as inscrições terão seus trabalhos desconsiderados. 

De uma forma geral, a programação, os palestrantes internacionais e o centro de eventos 
(Serra Park de Gramado, no Rio Grande do Sul) do XXIX Congresso Brasileiro de Neurologia 
permanecem sem alterações para 2021. Mais informações podem ser obtidas na página 
da ABN e no site do Congresso https://neuro2021.com.br/index.php.

Contamos com que tudo corra dentro do esperado e possamos nos encontrar em 
Gramado!

A reabertura das inscrições será divulgada pelos canais oficiais do Congresso.

Academia Brasileira de Neurologia (ABN)
Data do pré-evento on-line: 29 e 30 de agosto de 2020
Data do XXIX Congresso Brasileira de Neurologia: 5 a 8 de setembro de 2021
Serra Park Gramado – Gramado, Rio Grande do Sul

Diretoria do XXIX Congresso Brasileiro  
de Neurologia

Dr. Carlos Roberto de Mello Rieder   
Presidente do Congresso

Dr. Francisco Tellechea Rotta 
Secretário

Dr. Fernando Kowacs
Tesoureiro

https://neuro2021.com.br/index.php
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DIRETORIA DA ABN

DIRETORIA

DIRETORIA EXECUTIVA

Presidente: Dr. Gilmar Fernandes do Prado (SP) – 2016 a 2020

Vice-Presidente: Dr. Carlos Roberto de Mello Rieder (RS) – 2016 a 2020

Secretário-Geral: Dr. Tarso Adoni (SP) – 2016 a 2020

1ª Secretária: Dra. Gisele Sampaio Silva (SP) – 2018 a 2020

Tesoureiro-Geral: Dr. Fernando Morgadinho Santos Coelho (SP) – 2018 a 2020

1º Tesoureiro: Dr. Edmar Zanoteli (SP) – 2016 a 2020

DIRETORIA DO XXIX CONGRESSO BRASILEIRO 

DE NEUROLOGIA (2021) – GRAMADO/RS

Presidente do Congresso: Dr. Carlos Roberto de Mello Rieder

Secretário: Dr. Francisco Tellechea Rotta

Tesoureiro: Dr. Fernando Kowacs

DIRETORIA DO XXIX CONGRESSO BRASILEIRO 

DE NEUROLOGIA (2022) – FORTALEZA/CE

Presidente do Congresso: Dr. Norberto Anízio Ferreira Frota

Secretária: Dra. Fernanda Martins Maia

Tesoureiro: Dr. Pedro Braga Neto

CONSELHO FISCAL E DE PATRIMÔNIO

Dra. Célia Harumi Tengan (SP) – Membro Titular – 2018 a 2022

Dr. Jorge El Kadum Noujaim (RJ) – Membro Emérito – 2016 a 2020

 Dr. Francisco de Assis Aquino Gondim (CE) – Membro Titular – Suplente 
 – 2018 a 2022

CONSELHO DELIBERATIVO

https://www.abneuro.org.br/conselho-deliberativo

COMISSÕES E DELEGAÇÕES

https://www.abneuro.org.br/comissoes-e-delegacoes

CAPÍTULOS ESTADUAIS

https://www.abneuro.org.br/capitulos-regionais

DEPARTAMENTOS CIENTÍFICOS

https://www.abneuro.org.br/departamentos-cientificos

https://www.portalabn.org/blog/categories/not%C3%ADcias
https://www.abneuro.org.br/conselho-deliberativo
https://www.abneuro.org.br/comissoes-e-delegacoes
https://www.abneuro.org.br/capitulos-regionais
https://www.abneuro.org.br/departamentos-cientificos
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ELEIÇÕES 2020

DIRETORIA EXECUTIVA

1ª CHAPA

Presidente: Dr. Carlos Roberto de Mello Rieder (RS) 

Vice-Presidente: Dr. Delson José da Silva (GO) 

1º Secretário: Dra. Jerusa Smid (SP) 

1º Tesoureiro: Dr. José Luiz Pedroso (SP)

CONSELHO FISCAL E DE PATRIMÔNIO

INDIVIDUAL

1 Suplente: Dr. José Augusto Bragatti (RS) 

1 Membro: Dr. Lívia Leite Góes Gitaí (AL)

DELEGADO JUNTO À COMISSÃO DE 
ESPECIALIDADES DA AMB

CHAPA

1 Membro - Delegado: Dra. Francisca Goreth Malheiro Moraes Fantini 
(Fernandópolis/SP) 

1º Vice-Delegado: Dra. Raquel Pereira Campos (Uberlândia/MG) 

2º Vice-Delegado: Dr. Igor Silvestre Bruscky (PE)

COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL

INDIVIDUAL 

1 Coordenador: Dr. Sandro Luiz de Andrade Matas (SP) 

2 VICE-COORDENADORES

1º Vice-coordenador: Dr. Gabriel Henrique Almeida Antonio Bienes (SP) 

2º Vice-coordenador: Dr. Pedro Renato de Paula Brandão (DF) 

2 MEMBROS 

Dr. Mauro Eduardo Jurno (Barbacena/MG) 

Dr. Ronaldo Maciel Dias (DF)

COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO E EDITORAÇÃO 

INDIVIDUAL

1 Membro: Dr. João Brainer C. de Andrade (SP) 

COMISSÃO DE ÉTICA

INDIVIDUAL

3 MEMBROS

Dr. Sidney Gomes (SP) 

Dr. Marcos Manoel Honorato (PA) 

Dr. José Ibiapina Siqueira Neto (CE) 

1 COORDENADORA

Dra. Elza Dias Tosta da Silva (DF)

COMISSÃO DE PRÊMIOS

INDIVIDUAL

2 MEMBROS

Dr. Wilson Marques Jr. (Ribeirão Preto/SP) 

Dr. Osvaldo J. M. Nascimento (RJ) 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO MÉDICA 

1ª CHAPA 

1 COORDENADORA

Dra. Sonia Maria Dozzi Brucki (SP) 

1 SUPLENTE

Dra. Roberta Arb Saba Rodrigues Pinto (SP) 

4 MEMBROS 

Dr. Marco Antonio Sales Dantas de Lima (RJ) 

Dr. Pedro Antonio Pereira de Jesus (BA) 

Dr. Ylmar Correa Neto (SC) 

Dra. Fernanda Martins Maia Carvalho (CE) 
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO MÉDICA 

INDIVIDUAL

1 MEMBRO 

ÁREA DE ATUAÇÃO EM NEUROLOGIA INFANTIL    

Dra. Ana Carolina Coan (Campinas/SP) 

1 MEMBRO 

ÁREA DE ATUAÇÃO DE NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA

Dr. Luís Otávio Sales Ferreira Caboclo (SP) 

1 MEMBRO

ÁREA DE ATUAÇÃO EM MEDICINA DO SONO

Dr. Carlos Maurício Oliveira de Almeida (AM) 

1 MEMBRO

ÁREA DE ATUAÇÃO EM MEDICINA PALIATIVA

Dr. Marcos Christiano Lange (PR) 

1 MEMBRO

ÁREA DE ATUAÇÃO EM DOR

Dr. Daniel Ciampi Araújo de Andrade (SP) 

DIRETORES REGIONAIS

INDIVIDUAL

1 MEMBRO 

DIRETOR REGIONAL - REGIÃO NORTE

Dr. Marcus Vinicius Della Colleta (AM) 

1 MEMBRO

DIRETOR REGIONAL - REGIÃO NORDESTE

Dr. João José Freitas de Carvalho (CE) 

1 MEMBRO

DIRETOR REGIONAL - REGIÃO SUL

Dra. Liana Lisboa Fernandez (RS) 

1 MEMBRO

DIRETOR REGIONAL - REGIÃO SUDESTE

1º - Dr. Vitor Tumas (Ribeirão Preto/SP) 

2º - Dr. Marcos Aurélio Moreira (Juiz de Fora/MG) 

1 MEMBRO

DIRETOR REGIONAL - REGIÃO CENTRO-OESTE

Dr. Eduardo Boiteux Uchôa Cavalcanti (DF) 

DIRETORIA DO XXXI CONGRESSO BRASILEIRO 
DE NEUROLOGIA 2024

1ª CHAPA

LOCAL: Brasília/DF 

PRESIDENTE DO CONGRESSO: Dra. Talyta Cortez Grippe 

SECRETÁRIO: Dr. Felipe Von Glehn Silva 

TESOUREIRA: Dra. Wajiha Nasser  

2ª CHAPA

LOCAL: Florianópolis/SC

PRESIDENTE DO CONGRESSO: Dr. Ylmar Correa Neto 

SECRETÁRIO: Dr. André Sobierajski dos Santos 

TESOUREIRA: Dra. Katia Lin 

3ª CHAPA

LOCAL: Campinas/SP

PRESIDENTE DO CONGRESSO: Dr. Fernando Cendes

SECRETÁRIO:  Dr. Marcondes Cavalcante França Jr. 

TESOUREIRO: Dr. Wagner Mauad Avelar 
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COORDENAÇÃO DOS DEPARTAMENTOS 
CIENTÍFICOS

CHAPAS

COORDENADOR

(MEMBRO TITULAR OU TITULAR EMÉRITO)

VICE-COORDENADOR

(MEMBRO TITULAR OU TITULAR EMÉRITO)

SECRETÁRIO

(MEMBRO TITULAR, TITULAR EMÉRITO, 

EFETIVO OU EFETIVO ASSOCIADO)

DC DE CEFALEIA 

Coordenador: Dr. Marcelo Cedrinho Ciciarelli (Ribeirão Preto/SP) – 
Membro Titular 

Vice-Coordenador: Dr. Caio Vinicius de Meira Grava Simioni (SP) – 
Membro Titular

Secretária: Dra. Renata Gomes Londero (RS) – Membro Titular

DC de Distúrbios Vestibulares e do Equilíbrio

Coordenadora: Dra. Cristiana Borges Pereira (SP) – Membro Titular

Vice-Coordenador: Dr. Saulo Nardy Nader (SP) – Membro Titular

Secretário: Dr. Fabiano de Melo Peixoto (Ribeirão Preto/SP) – Membro Efetivo

DC DE DOENÇAS CEREBROVASCULARES, NEUROLOGIA 

INTERVENCIONISTA E TERAPIA INTENSIVA EM NEUROLOGIA 

Coordenador: Dr. Marcos Christiano Lange (PR) – Membro Titular

Vice-Coordenador: Dr. Rodrigo Bazan (Ribeirão Preto/SP) – Membro Titular 

Secretária: Dra. Letícia Costa Rabello (RS) – Membro Efetivo

DC DE DOENÇAS NEURÔNIO MOTOR/

ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA 

Coordenador: Dr. Francisco de Assis Aquino Gondim (CE) – Membro Titular

Vice-Coordenador: Dr. Wladmir Bocca Vieira de Rezende Pinto (SP) – 
Membro Titular

Secretário: Dr. Marco Antônio Chieia (SP) – Membro Titular 

DC DE DOR 

Coordenadora: Dra. Luciana Mendonça Barbosa (DF) – Membro Titular

Vice-Coordenador: Dr. Rogério Adas Ayres de Oliveira (SP) – Membro Titular

Secretário: Dr. Daniel Ciampi Araújo de Andrade (SP) – Membro Titular

DC DE EPILEPSIA

Coordenador: Dr. Fernando Cendes (Campinas/SP) – Membro Titular

Vice-Coordenadora: Dra. Elza Márcia Yacubian (SP) – Membro Titular

Secretária: Dra. Clarissa Lin Yasuda (Campinas/SP) – Membro Titular

DC da História da Neurologia

Coordenador: Dr. Ylmar Correa Neto (SC) – Membro Titular

Vice-Coordenador:  Dr. Eliasz Engelhardt (RJ) – Membro Emérito

Secretário: Dr. Péricles A. Maranhão Filho (RJ) – Membro Titular 

DC DE LÍQUIDO CEFALORRAQUEANO

Coordenador: Dr. Hélio Rodrigues Gomes (SP) – Membro Titular

Vice-Coordenador: Dr. Sandro Luiz Andrade Matas (SP) – Membro Titular

Secretária: Dra. Marzia Puccioni Sohler (RJ) – Membro Titular

DC DE MOLÉSTIAS NEUROMUSCULARES

Coordenador: Dr. Edmar Zanoteli (SP) – Membro Titular

Vice-Coordenadora: Dra. Alzira Alves de Siqueira Carvalho (SP) – Membro 
Titular 

Secretário: Dr. Alberto Rolim Muro Martinez (SP) – Membro Titular

DC DE NEUROEPIDEMIOLOGIA

Coordenador: Dr. Ivan Hideyo Okamoto (SP) – Membro Titular 

Vice-Coordenador: Dr. Alexandre Ottoni Kaup (SP) – Membro Titular

Secretário: Dr. Augusto Cesar Penalva de Oliveira (SP) – Membro Efetivo

DC de Neurofisiologia Clínica 

Coordenador: Dr. Carlo Domênico Marrone (RS) – Membro Titular

Vice-Coordenador: Dr. Rinaldo Claudino (SC) – Membro Titular

Secretária: Dra. Giuliana Macedo Mendes (GO) – Membro Titular 

DC DE NEUROGENÉTICA

Coordenadora: Dra. Sarah Teixeira Camargos (MG) – Membro Titular

Vice-Coordenador: Dr. José Luiz Pedroso (SP) – Membro Titular

Secretário: Dr. Jonas Alex Morales Sales (RS) – Membro Efetivo

DC DE NEUROINFECÇÃO

Coordenador: Dr. Marcus Tulius Teixeira da Silva (RJ) – Membro Titular

Vice-Coordenadora: Dra. Cristiane Nascimento Soares (RJ) – Membro Titular

Secretário: Dr. Paulo Pereira Christo (MG) – Membro Titular
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DC DE NEUROIMUNOLOGIA

Coordenador: Dr. Felipe von Glehn Silva (DF) – Membro Titular

Vice-Coordenadora: Dra. Nise Alessandra de Carvalho Sousa (AM) – 
Membro Titular

Secretário: Dr. Tarso Adoni (SP) – Membro Titular 

DC DE NEUROLOGIA GERAL

Coordenador: Dr. Pedro Braga-Neto (CE) – Membro Titular

Vice-Coordenador: Dr. Orlando Graziani Povoas Barsottini (SP) – Membro 
Titular

Secretária: Dra. Mariana Spitz (RJ) – Membro Titular

DC DE NEUROLOGIA COGNITIVA E DO ENVELHECIMENTO

Coordenadora: Dra. Jerusa Smid (SP) – Membro Titular

Vice-Coordenadora: Dr. Breno José Alencar Pires Barbosa (SP) – Membro 
Titular

Secretário: Dr. Lucas Porcello Schilling (RS) – Membro Efetivo

DC DE NEUROLOGIA INFANTIL

Coordenadora: Dra. Letícia Pereira de Brito Sampaio (SP) – Membro 
Titular

Vice-Coordenadora: Dra. Julia Gurgel Gianetti (MG) – Membro Titular 

Secretário: Dr. Hélio van der Linden Jr. (GO) – Membro Titular 

DC DE NEURO-ONCOLOGIA

Coordenadora: Dra. Kellen Paiva Fermon (CE) – Membro Titular

Vice-Coordenador: Dr. Gustavo Lopes de Freitas Honório (SP) – Membro 
Titular

Secretário: Dr. Adrialdo José Santos (SP) – Membro Efetivo 

DC DE NEUROPATIAS PERIFÉRICAS

Coordenador: Dr. Wilson Marques Junior (Ribeirão Preto/SP) – Membro 
Titular

Vice-Coordenador: Dr. Marcondes Cavalcante França Jr. (Paulínia/SP) – 
Membro Titular

Secretário: Dr. Marcus Vinicius Magno Gonçalves (Joinville/SC) – 
Membro Efetivo

DC DE NEUROSSONOLOGIA

Coordenadora: Dra. Rita de Cássia Leite Fernandes (RJ) – Membro Titular

Vice-Coordenador: Dr. Fidel Castro Alves de Meira (MG) – Membro Titular

Secretário: Dr. Rodrigo Tavares Brisson (RJ) – Membro Efetivo

DC DE REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA 

Coordenador: Dr. César Minelli (Ribeirão Preto/SP) – Membro Titular

Vice-Coordenador: Dr. Marco Túlio Araújo Pedatella (GO) – Membro 
Titular

Secretária: Dra. Sheila Cristina Sayuri Abe Magalhães (Botucatu/SP) – 
Membro Efetivo

DC DE SONO

Coordenadora: Dra. Clélia Maria Ribeiro Franco (PE) – Membro Titular

Vice-Coordenador: Dr. Raimundo Nonato Delgado Rodrigues (DF) – 
Membro Titular 

Secretária: Dra. Sandra Cristina Gonçalves Martinez (PE) – Membro 
Efetivo 

DC DE TRANSTORNOS DO MOVIMENTO

Coordenadora: Dra. Roberta Arb Saba Rodrigues Pinto (SP) – Membro 
Titular

Vice-Coordenadora: Dra. Débora Palma Maia (MG) – Membro Titular

Secretário: Dr. André Sobierajski dos Santos (SC) – Membro Titular 

DC DE TRAUMATISMO CRANIOENCEFÁLICO

Coordenadora: Dra. Maria Elisabeth Matta de R. Ferraz (SP) – Membro 
Titular

Vice-Coordenador: Dr. Renato Anghinah (SP) – Membro Titular

Secretário: Dr. Mário Silva Jorge (SP) – Membro Efetivo
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CAPÍTULOS ESTADUAIS

HOMOLOGAÇÃO

(JÁ TEM DIRETORIA ELEITA)

ALAGOAS 

Presidente: Dra. Letícia Januzi de Almeida Rocha 
Vice-Presidente: Dra. Lívia Leite Goes Gitaí
Tesoureira: Dra. Mariana Cota Bastos
Secretária: Dra. Patrícia Pereira Nunes 

AMAZONAS 

Presidente: Dr. Pablo Vinicius Silveira Feitoza
Vice-Presidente: Dra. Aline Ferreira Vieira 
Secretária: Dra. Natália Corrêa D´Luca
Tesoureiro: Dr. Eduardo da Silva Ramos 

BAHIA 

Presidente: Dr. Philip George Glass Andrade 
Secretária: Dra. Suzete Nascimento Farias da Guarda 
Tesoureiro: Dr. Bruno Bacellar Pedreira 

DISTRITO FEDERAL 

Presidente: Dra. Talyta Cortez Grippe 
Vice-Presidente: Dra. Natalia Spinola Costa da Cunha 
Secretário: Dr. Felipe Von Glehn Silva 
Tesoureiro: Dr. Carlos Enrique Uribe Valência 

ESPÍRITO SANTO 

Presidente: Dr. José Antônio Fiorot Junior 
Vice-Presidente: Dra. Jovana Gobbi Marchesi Ciriaco 
1° Secretário: Dr. Ronnyson Susano Grativvol
2ª Secretária: Dra. Elida Maria Nunes Bassetti 
1ª Tesoureira: Dra. Fabiana Penedo Leme 
2ª Tesoureira: Dra. Mariana Lacerda Reis Grenfell 

GOIÁS 

Presidente: Dr. Hélio Fernandes da Silva Filho 
Vice-Presidente: Dr. Hélio Van Der Linden Júnior
1º Secretário: Dr. William Firmino Francisco Firmo 
2° Secretário: Dr. Marco Aurélio Fraga Borges
1° Tesoureiro: Dr. Marco Túlio Araújo Pedatella
2° Tesoureira: Dra. Clara Monteiro Antunes Barreira 

MARANHÃO 

Presidente: Dr. Bruno Pamplona Ranieri Bastos 
Vice-Presidente: Dra. Doroty Antonia Lopes Trinta
Secretária: Dra. Silvia Raimunda Costa Leite 
Tesoureiro: Dr. Luciano Lobão Salim Coelho 

MATO GROSSO 

Presidente: Dra. Alzira Nobuko Nishiyama 
Secretária: Dra. Ana Carolina da Silva Ferreira Mendonça
Tesoureiro Dr. Fernando Augustus Bignardi Garcia 

 MATO GROSSO DO SUL

Presidente: Dr. Aline Mizuta Kozoroski Kanashiro 
Vice-Presidente: Dr. Gabriel Pereira Braga 
Tesoureira: Dra. Maria José Martins Maldonado 
1ª Tesoureira: Dra. Veridiana Lia Nicolatti 
Secretário: Dr. Elder Yanaze Oda 
1ª Secretaria: Dra. Ana Paula Paschoal de Melo 

MINAS GERAIS

Presidente: Dr. Drusus Pérez Marques 
Vice-Presidente: Dr. Daniel Ferreira Fagundes 
Tesoureiro: Dr. Daniel Martins Vilela 

PARÁ

Presidente: Dr. Fernando Mendes Paschoal Jr. 
Secretário: Dr. Bruno Lopes dos Santos Lobato 
Tesoureiro: Dr. Hideraldo Luís Souza Cabeça 

PARANÁ 

Presidente: Dr. Paulo José Lorenzoni 
Vice-Presidente: Dr. Henry Koiti Sato 
Secretária: Dra. Luciane Filla 
Tesoureiro: Dr. Francisco Manoel Branco Germaniani 

PERNAMBUCO 

Presidente: Dra. Clélia Maria Ribeiro Franco 
Tesoureiro: Dr. Igor Silvestre Bruscky
Secretária: Dra. Carolina da Cunha Correia 
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RIO DE JANEIRO 

Presidente: Dra. Isabella D’Andrea
Vice-Presidente: Dra. Shenia S. Colnaghi Novis 
1ª Secretária: Dra. Karina Lebeis Pires
2º Secretário: Dr. Guilherme Sperling Torezani 
1º Tesoureiro: Dr. Gutemberg Augusto Cruz dos Santos 
2° Tesoureiro: Dr. Bruno Mattos Coutinho 

SERGIPE 

Presidente: Dr. Zairson de Almeida Franco 
Vice-Presidente: Dr. Hélio Araújo de Oliveira 
Secretário: Dr. Roberto César Pereira do Prado 

Tesoureiro: Dr. Marcos Aurélio de Almeida Alves 

 PARA SEREM ELEITOS

VOTAÇÃO

CEARÁ 

Presidente: Dr. Léo Pires Cortez

Secretário: Dr. George Jales Leitão 

Tesoureiro: Dr. Pedro Braga Neto 

PARAÍBA 

Presidente: Dr. Matheus Gurgel Saraiva 

Vice-presidente: Dra. Bruna Nadiely Victor da Silva

Tesoureiro: Dr. Paulo Antônio Farias Lucena 

Secretária: Dra. Juliana Magalhães Leite 

  PIAUÍ 

Presidente: Dra. Fernanda Gabrielle Almeida Castro 

Secretária: Dra. Marcília Fellippe Vaz de Araújo 

Tesoureira: Dra. Denise Maria Meneses Cury Portela 

RIO GRANDE DO NORTE 

Presidente: Dr. Marcelo Marinho de Figueiredo

Vice-Presidente: Dr. Luiz Paulo da Silva Ferreira

Secretário: Dr. Clécio de Oliveira Godeiro Junior

Tesoureira: Dra. Erika Taba Fuzisaki

SANTA CATARINA 

Presidente: Dra. Katia Lin 

Secretário: Dr. Ylmar Correa Neto 

Tesoureira: Dra. Gabriela Machado 

SÃO PAULO 

Presidente: Dr. Rubens J. Gagliardi

Diretor Científico: Dr. Acary S. B. Oliveira

Vice-Presidente: Dr. Ronaldo Abraham

Tesoureiro: Dr. Marcel Simis

Primeiro Secretário: Dr. Wilson Marques Júnior

Segundo Secretário: Dr. José Luiz Pedroso
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COMISSÃO DE IMPLANTAÇÃO DE 
QUATRO ANOS DE RESIDÊNCIA EM 
NEUROLOGIA (COMISSÃO R4)

Felizmente, nos últimos dois anos, efetivamente iniciamos o Projeto-Piloto da Residência 
Médica em Neurologia com quatro anos de treinamento. Está no segundo ano deste 
novo modelo o programa da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São 
Paulo (EPM-Unifesp) e, no primeiro ano, os seguintes serviços: Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP) e Hospital das Clínicas 
da Universidade Federal do Paraná.

Para a implementação desta nova modalidade de treinamento, realizamos reuniões 
com a Comissão Nacional de Residência Médica em duas oportunidades em Brasília; 
aprovamos uma matriz de competências para os programas de quatro  anos e outra para 
os programas de três anos; realizamos reuniões com o presidente da Comissão Estadual 
de Residência Médica de São Paulo (Cerem-SP), Dr. Luiz Koiti Kimura, para adequarmos 
as medidas necessárias à implantação; realizamos vistoria para aprovação dos PCP 
(Programa de Credenciamento Provisório) dos programas de quatro  anos da Escola 
Paulista de Medicina da Unifesp e do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
da USP; realizamos (Dr. Gilmar Prado e Dr. Ricardo Nitrini) reunião com o Dr. José 
Henrique Germann, Secretário de Saúde de São Paulo, para tratarmos da necessidade de 
provimento de bolsas aos programas de residência que viessem a participar do Projeto 
Piloto; contratamos a Sra. Ana Paula Ramos para: atuar especificamente com os Programas 
de Residência em Neurologia, operando o Sistema da Residência Médica da ABN (SISR-
ABN), manter interface com os programas de residência em Neurologia do país, tratar 
de assuntos relacionando programas de Residência em Neurologia e a CNRM, gerenciar 
equipes de vistoria, dentre outras funções; iniciamos o cadastramento e a introdução 
de dados na plataforma da Residência Médica da ABN, a qual tem abrangência nacional 
e terá o papel e auxiliar a administração da qualidade destes programas; participamos 
de reunião conjunta da AMB e CNRM para tratarmos de assuntos relativos às matrizes 
de competências de cada especialidade; fizemos a programação de apresentação da 
matriz de competências para os programas de residência médica em Neurologia em 
Webinar após o congresso de Neurologia; promovemos o treinamento das secretárias 
dos programas de residência em Neurologia da Unifesp e USP – São Paulo para utilização 
do sistema da ABN; enviamos relatório a AMB e CNRM informando o andamento do 
projeto piloto de quatro anos de treinamento; já confirmaram participação no Projeto-
Piloto em 2021 o Hospital Santa Marcelina (São Paulo – SP) e o Hospital do Servidor 
Público Estadual (São Paulo – SP).
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Coordenador

Dr. Gilmar Fernandes do Prado

Membros

Dr. Carlos Henrique Ferreira Camargo (PR) 
Dr. Péricles de Andrade de Maranhão Filho (RJ) 
Dr. Marcos Christiano Lange (PR) 
Dra. Maria Fernanda Mendes (SP) 
Dra. Maria Lúcia Brito Ferreira (PE) 
Dr. Ricardo Nitrini (SP) 
Dr. Ylmar Correa Neto (SC)
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA ASSESSORIA 
DE IMPRENSA DA ABN – ACONTECE NOTÍCIAS

A Academia Brasileira de Neurologia segue marcando forte presença na mídia de todo 
o Brasil. No período 2018–2020, foi sujeito principal em pouco mais de 2.272 notícias de 
veículos de abrangência e credibilidade. Exemplos de veículos ocupados pela ABN são 
Folha de S. Paulo, O Estado de São Paulo, O Globo, rádios CBN, Jovem Pan, Bandeirantes, 
e emissoras de TV, como Globo, Bandeirantes, GloboNews, CNN, SBT, além dos portais 
UOL, G1 etc. 

Diversas ações estratégicas tiveram encaminhamento por parte da assessoria de imprensa 
da ABN – Acontece Comunicação e Notícias. Entre elas a produção de conteúdo para 
portal e redes sociais (Facebook e Instagram), a gestão e atualização diária destas mesmas 
mídias eletrônicas, inclusive com criação de imagens. 

Mais de 200 releases e notas foram produzidos, gerando entrevistas para representantes 
da Academia. Tratou de eventos de EMC, temas particulares à especialidade, notas 
oficiais e campanhas a leigos e/ou médicos dos Departamentos Científicos, como AVC, 
Deficiência, PAF, Doença de Pompe, só para citar algumas.  

Destaque ainda para a organização/moderação de coletivas solicitadas pela ABN/
Omni e a elaboração/realização/consolidação de dados de diversas pesquisas junto aos 
associados. 

Outro processo de responsabilidade da assessoria de imprensa da ABN é o ABNews. Para 
a publicação bimestral, a equipe participa das reuniões de pauta, realiza entrevistas para 
reportagens, produz e edita textos. Ainda atende pela ilustração com fotos de bancos de 
imagens internacionais, diagramação e fechamento. 

Foram 18 edições no período, sendo que o ABNews, inicialmente com oito páginas, em 
sua edição 24, praticamente transformou-se em uma revista.

Acontece Comunicação e Notícias, 

Chico Damaso
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CAPÍTULO DA BAHIA

Conforme solicitado, apresentamos breve relatório das atividades da Sociedade de Neurologia 
da Bahia, capítulo estadual da Academia Brasileira de Neurologia, no ano de 2019:

• Apoiamos a III Jornada Neurológica de Inverno na cidade de Vitória da 
Conquista.

• Realizamos o I Congresso Norte-Nordeste de Neurologia, o I Simpósio Norte 
Nordeste de Transtornos do Movimento e a XVI Jornada de Neurologia da 
Bahia.

• Durante o Congresso, com o patrocínio da ABN, organizamos a primeira 
reunião dos presidentes das associações estaduais/capítulos estaduais da ABN 
do Nordeste, com a presença do Dr. Gilmar Prado e do Dr. João José Carvalho.

• Realizamos eleições e a nova diretoria ficou:
• Philip George Glass Andrade – Presidente    
• Suzete Farias da Guarda – Secretária
• Bruno Bacellar Pedreira – Tesoureiro

• Além de apoio a diversas ações em algumas datas dedicadas a algumas das 
principais doenças neurológicas.

Atenciosamente, 

Dr. Bruno Bacellar Pedreira
Presidente da Sociedade de Neurologia da Bahia

Dra. Telma Maria Rocha de Assis
Tesoureira

Dr. Davi Tanajura Souza
Secretário
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CAPÍTULO DO ESPÍRITO SANTO

Reuniões do Capítulo do Espírito Santo da Academia Brasileira de Neurologia desde o 
seu início:

24/08/2019 - Definição dos membros da diretoria e início de contato com a ABN

27/11/2019 - Reunião para organização do I Congresso Capixaba de Neurologia

09/01/2020 - Reunião para definir programação do I Congresso Capixaba de Neurologia

08/02/2020 - Reunião para definir local e palestrantes do I Congresso Capixaba de Neurologia 

27/03/2020 - Reunião com as Ligas Acadêmicas de Neurologia do Espírito Santo

02/04/2020 - Reunião para remarcar data do congresso devido à pandemia pela COVID-19

14/04/2020 - Reunião para reformulação da programação científica do Congresso Capixaba 
de Neurologia

12/05/2020 - Reunião científica e discussão de questões financeiras

16/06/2020 - Definição de nova data do I Congresso Capixaba de Neurologia

22/06/2020 - Autorização da ABN para realização do evento nas datas: 4 e 5 de dezembro 

01/07/2020 - Confirmação dos palestrantes para nova data do evento

Atenciosamente,

Dr. José Antônio Fiorot Junior 
Presidente

Dra. Jovana Gobbi Marchesi Ciriaco 
Vice-Presidente

Dr. Ronnyson Susano Grativvol
1º Secretário

Dra. Fabiana Penedo Leme 
1ª Tesoureira
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CAPÍTULO DE PERNAMBUCO

• O capítulo estava inativo e foi reativado em 18/10/2019;
• Participação na assembleia da reunião dos Capítulos Norte-Nordeste da ABN 

no I Congresso Norte-Nordeste da ABN em 08/11/2019;
• Apresentação de aula de “Insônia”, representando o Capítulo PE ABN no I 

Congresso Norte-Nordeste da ABN em 09/11/2019;
• Realização do “Evento gratuito para médicos sobre doenças raras afetando o 

SN” em 29/02/2020, no auditório do Real Hospital Português, em Recife-PE;
• Integração dos neurologistas de Pernambuco utilizando o aplicativo Telegram, 

sob a orientação do presidente regional NE da ABN, Dr. João José, na busca 
de estreitar laços entre os neurologistas da região NE e aproximá-los da ABN;

• Planejamento de atividades científicas on-line utilizando plataformas digitais, 
sob a supervisão da presidência regional NE. Já com evento de Neurogenética 
organizado para julho de 2020.

Dra. Clélia Maria Ribeiro Franco 
Presidente

Dr. Igor Silvestre Bruscky
Tesoureiro

Dra. Carolina da Cunha Correia 
Secretária



3030Boletim ABN

CAPÍTULO DO RIO DE JANEIRO

Toda primeira segunda-feira do mês, a ABN-RJ/ANERJ realiza o “Clube do Nervo” no 
Centro de Estudo do Hospital CopaStar Copacabana-RJ das 19h30 às 22h
Coordenação: Dr. Osvaldo J. M. Nascimento

09/05/2019 – Reunião Científica da Liga Brasileira de Epilepsia
Coordenadora: Dra. Isabella Dandrea – Presidente da ABN-RJ

01/07/2019 – ABN-RJ/ANERJ “Clube do Nervo”, com o tema: “Neuroestimulação na Dor, 
na Epilepsia e na Doença de Parkinson” 
Coordenador: Dr. Osvaldo J. M. Nascimento

19/10/2019 – I Simpósio Nacional de Neurologia da Universidade Estácio de Sá, com o 
tema: “Doenças neurológicas da contemporaneidade”
Coordenador: Dr. Silvio Pessanha Neto – Diretor de Jovens Neurologistas ABN-RJ/ANERJ 
– 2019/2023

05/11/2019 – ABN-RJ/ANERJ divulga Programa HTLV a realizar-se em 08/ de novembro 
de 2019 no Anfiteatro Geral do HUGG/UNIRIO – Rua Mariz e Barros, 775, das 14h30 às 
15h30. Homenagem ao Dia Mundial de Combate ao HTLV- 1: “Uma infecção negligenciada 
com potencial de elevada morbi-mortalidade” 
Abertura: “Infecção pelo HTLV-1 e doenças associadas: problema de saúde pública 
negligenciado no Brasil”, Profa. Marzia Puccioni Sohler, e “Infecção pelo HTLV-1 e 
gestação”, Profa. Regina Rocco, “Coinfecção HIV e HTLV-1”, Prof. Rogério Motta
Coordenadora: Dra. Marzia Puccioni Sohler DCS Neuroinfecção ABN-RJ/ANERJ

17/01/2020 – ABN-RJ/ANERJ divulga Global Stroke Alliance a realizar-se de 11 a 14 de 
março/2020. http://globalstroke2020.com

03/02/2020 – ABN-RJ/ANERJ realiza reunião mensal do “Clube do Nervo” no Centro 
de Estudos do Hospital CopaStar em Copacabana-RJ, com o tema: “Neuro-oftalmologia 
Clínica”
Coordenador: Dr. Osvaldo J. M. Nascimento

10/02/2020 – A Presidente da ABN-RJ/ANERJ, Dra. Isabella Dandrea, foi convidada a 
participar da entrevista de estúdio na Rio TV Câmara com o tema: “Fevereiro Roxo”

10/02/2020 – ABN-RJ/ANERJ divulga o Simpósio Doenças Raras e Neurologia HUPE/
UERJ, a realizar-se dia 05/03/2020 no Anfiteatro Rolando Monteiro – Faculdade de 
Ciências Médicas da UERJ

http://globalstroke2020.com/
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18/02/2020 – ABN-RJ/ANERJ divulga o Curso de Neuroanatomia na Santa Casa de 
Misericórdia do Rio de Janeiro.
Coordenadora: Dra. Maria Lucia Vellutini Pimentel 

27/02/2020 – ABN-RJ/ANERJ divulga 2º Neuro Science Congress, em 6 e 7 de março 
2020, com a presença da associada Dra. Soniza Leon

29/02/2020 – ABN-RJ/ANERJ divulga o Clube do Nervo, datado para 2 de março de 
2020, com o tema: “Doenças Cerebrovasculares”
Coordenador: Dr. Osvaldo J. M. Nascimento

04/03/2020 – ABN-RJ/ANERJ divulgou o Meeting Experts Neurology, agendado para 17 
e 18 abril de 2020 e posteriormente cancelado devido à pandemia
Coordenador: Dr. Osvaldo J. M. Nascimento

17/03/2020 – às 14h00 – Dr. Fabrício Hampshire, associado e DCS Cérebro Vascular da 
ABN-RJ/ANERJ, participou, a convite do Rio TV, de debate com o tema: “Doenças mentais 
modernas”
Coordenador: Dr. Fabrício Hampshire - DCS Cérebro Vascular ABN-RJ

17/03/2020 – ABN-RJ/ANERJ divulga o III CONINI – Congresso Internacional de 
Neurointensivismo da ABNI, prorrogado para outubro 2020

08/04/2020 – ABN-RJ/ANERJ divulga o WEBNEURO- COVID-19. Aspectos Neurológicos 
na Epidemia
Coordenadores: Dr. Marcus Túlios e Dr. Fernando Morgadinho

13/04/2020 – ABN-RJ/ANERJ divulga: RBN (Revista de Neurologia): http://neuro.org.br/
site/wp-content/uploads/2020/01/REVISTO- revista554-v1.1-1.pdf

22/04/2020 – ABN-RJ/ANERJ divulga: “Pós-Graduação em Neurologia” https://portal.
estacio.br/posmed/
Coordenador: Dr. Silvio Pessanha Neto – Diretº Jovens Neurologista ABN-RJ

28/05/20 – 1º Webinar as 19h30 WEBINAR Series COVID-19. Este material, de cunho 
educativo, destina-se a profissionais de saúde. M-BR- 00000884 - maio/2020. Panorama 
atual de Funcionamento dos serviços de neuroimunologia no Rio de Janeiro
Coordenador: Dr. Gutemberg Santos – DCS Neuroimunologia ABN-RJ

http://neuro.org.br/site/wp-content/uploads/2020/01/REVISTO-revista554-v1.1-1.pdf
http://neuro.org.br/site/wp-content/uploads/2020/01/REVISTO-revista554-v1.1-1.pdf
http://neuro.org.br/site/wp-content/uploads/2020/01/REVISTO-revista554-v1.1-1.pdf
https://portal.estacio.br/posmed/
https://portal.estacio.br/posmed/
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01/06/2020 – Webinar intitulado: Overview tecnologia RNAi
Coordenador: Dr. Osvaldo J. M. Nascimento

04/06/2020 – 2º Webinar RJ às 19h30: “Manifestações neurológicas da COVID-19”, Dra 
Leticia Fezer – SCMRJ, e “Neurovirologia & possíveis mecanismos do COVID-19”, Dr. 
Felipe Schmidt – UERJ
Coordenadora: Dra. Leticia Fezer – DCS Neuroimunologia ABN-RJ

05/06/2020 – Sessão Virtual - Reunião Cientifica da Liga de Epilepsia com Dr. Giuseppe 
Didato às 12h
Coordenadora: Dra. Isabella Dandrea – Presidente ABN-RJ 2019/2023

08/06/2020 – Sessão Virtual- “Clube do Nervo” às 19h30. “Complicações Neurológicas 
Associadas à COVID-19 - Experiências em Centros do Rio de Janeiro Experiências em 
Chicago (EUA)”
Coordenador: Dr. Osvaldo J. M. Nascimento

08-06-2020 – Sessão Virtual “Complicações neurológicas associadas à COVID”
Coordenador: Dr. Osvaldo J. M. Nascimento

17/06/2020 - WEBNEURO - Neurologia e Covid – das 20h às 21h30
Coordenador: Dr. Osvaldo J. M. Nascimento

18/06/2020 - 3º Webinar- RJ Às 19h30 com Drs. João Dib - UFRJ e Gutemberg dos 
Santos - UFF/UNESA - WEBINAR Series COVID-19. Este material, de cunho educativo, 
destina-se a profissionais de saúde. M-BR- 00000884 - Panorama atual de Funcionamento 
dos serviços de neuroimunologia no Rio de Janeiro
Coordenador: Dr. Gutemberg Santos - DCS Neuroimunologia ABN-RJ

22/06/2020 - Sessão Virtual “Clube do Nervo”, às 19h30, com o tema: “Manifestações 
neurológicas da COVID-19: experiência de unidades neurointensivas”
Coordenador: Dr. Osvaldo J. M. Nascimento

Rio de Janeiro, 18 de junho 2020.

ABN-RJ/ANERJ (Associação de Neurologia do Estado 
do Rio de Janeiro). (21) 997058109

www.neuro.org.br

Av Mem de Sá, 197 Centro RJ CEP: 20230-150.

SMCRJ – Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de 
Janeiro.

http://www.neuro.org.br/
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CAPÍTULO DE SANTA CATARINA

O capítulo catarinense da ABN foi criado em 2017 e, desde então, tem promovido uma 
série de atividades científicas. Foram realizados cinco Neurocatarinas, jornadas aos 
sábados com temas específicos. As diversas edições tiveram como temas: epilepsia, 
esclerose múltipla, doenças degenerativas e vertigem. Quatro foram realizados em 
Florianópolis, nas dependências da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), e uma, 
também sobre epilepsia, na Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul), na cidade de 
Tubarão. O público médio destes eventos foi de 150 participantes, entre neurologistas e 
estudantes de medicina.

Em 2019, a ABN-SC foi copatrocinadora do III American Workshop of LABOX on 
Mitocondrial Physiology and Dynamics, evento que teve como principal promotor a 
CAPES e foi realizado na UFSC em Florianópolis. Conferencistas internacionais discutiram 
o papel das mitocôndrias na doença de Parkinson.

Nos dias 13 e 14 de março de 2020, último final de semana antes das medidas restritivas 
relacionadas à pandemia do COVID-19, a ABN-SC promoveu o VI Congresso Catarinense 
de Neurologia no Hotel Majestic, em Florianópolis. A programação científica incluiu 18 
conferencistas nacionais, a grande maioria catarinenses, e um internacional, o Prof. Peter 
Wolf, da Dinamarca. Primeiro congresso estadual da ABN-SC contou com a presença do 
Prof. Dr. Carlos Rieder, vice-presidente da ABN. Dos 139 inscritos, 44 foram de membros 
da ABN. Foi uma oportunidade rica em troca de conhecimentos e confraternização para 
os que se dedicam à neurologia em Santa Catarina.

Infelizmente dois membros titulares do capítulo faleceram. Norberto Cabral, de Joinville, 
pesquisador importante em doenças cerebrovasculares, e Suzana Costa Nunes Machado, 
de Florianópolis, que se dedicava às doenças desmielinizantes. Deixam saudade nos 
amigos e alunos.

Prof. Dra. Katia Lin 
Presidente da ABN-SC

Prof. Dr. Ylmar Corrêa Neto 
Secretário da ABN-SC

Dra. Gabriela Machado 
Tesoureira da ABN-SC
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ABNEWS

LAYOUT

Nosso ABNEWS está em constante mudança, visando sempre oferecer um produto de 
qualidade aos associados. De 2018 a 2020, modernizamos a diagramação, tornando-a mais 
leve, atrativa, para facilitar a leitura. Reduzimos a quantidade de textos de alguns editoriais, 
para explorar melhor fotos e gráficos. Há ainda um detalhe, para muitos imperceptível, 
que representa modernização do layout: a margem do topo de cada página foi ampliada 
ligeiramente, assegurando um branco que traz leveza ao projeto. Além disso, optamos por 
ilustrações cuidadosamente elaboradas e fotos de bancos de imagens de primeira linha.

Número de fascículos anuais: são seis edições por ano, uma a cada bimestre.

SEÇÕES

Hoje temos diversas editorias novas, como Arquivos de Neuro-Psiquiatria e Recomendações dos 
DCs, 100% destinados a levar aos leitores temas dedicados ao debate e à atualização científica.

Outras abordam aspectos associativos sob diversos ângulos: Jovem Neurologista, Defesa 
Profissional e ABN em Ação (voltada à prestação de contas).

Há ainda temas que se revezam a cada edição, figurando nas seções Cultura Gota a Gota,

Gente que faz (mostrando colegas em atividades voluntárias, entre outras, fora do dia 
a dia da Neurologia), ABN em debate, polemiza e mostra visões distintas de questões 
relevantes; um espaço aberto à pluralidade de pensamento.

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 

• Redes sociais: + de 490 postagens;
• ABN na mídia, em média, quatro vezes a cada dois dias;
• + de 200 releases;
• + de 2.272 notícias na mídia;
• + de 400 entrevistas agendadas.

PORTAL

O Portal da ABN está mais moderno e funcional. A divisão dos menus facilita aos 
internautas encontrar o que desejam rapidamente, para que não fuja da página.

De 2018 a 2020, houve qualificação do material disponibilizado, com produção própria 
de conteúdo e repercussão de notícias da Neurologia em destaque na imprensa do Brasil 
e internacional. A atualização é diária e traz também notas de parcerias, divulgações de 
eventos, campanhas, associativas, de defesa profissional, entre outras.

Na área de acesso exclusivo dos associados, destaque para as abas Biblioteca, com 
separação de publicações por assunto: livros, recomendações em neurologia, perguntas 
e respostas comentadas, educação médica e livros relacionados às especialidades.
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Outra mudança são os fascículos, separados de acordo com o título para praticidade de 
localização.

Nos Arquivos de Neuro-Psiquiatria, o associado é encaminhado aos portais da SciELO, 
enquanto no ícone do ABNews, há acesso integral a todas as edições, facilitando a procura 
pelo artigo desejado.

Disponibilizamos, em novo campo, a Revista Dementia e a Neuropsycologia, nas quais o 
internauta é direcionado diretamente, com acesso a todos os artigos.

Há avanços igualmente na seção de Educação.

Foram inseridas aulas do Congresso Brasileiro de Neurologia, cursos on-line, webinares e 
editais da ABN, todos organizados de forma simples para acesso ágil também. E no ícone 
de Notícias, o internauta tem acesso a questões de interesse exclusivo dos membros 
da Academia. São constantemente atualizadas e as vencidas são excluídas. Por fim, o 
menu “Encontre o seu médico” apresenta sistema de procura por membros da ABN, 
completamente reformulado, sendo mais amigável. É necessária uma campanha para que 
os associados atualizem o seu cadastro para que possam figurar no sistema.

MÍDIAS SOCIAIS

Nossas mídias sociais registraram crescimento expressivo. O Instagram, criado há apenas 
um ano, já tem 14 mil seguidores.

O Facebook registra 31.770 curtidas, número que se equipara a entidades de porte, como 
a Associação Paulista de Medicina, que apresenta 39.422. Aliás, é importante ressaltar 
que a APM tem cerca de dez vezes mais associados do que a ABN e trata de um leque de 
especialidades médicas.

Diariamente, as nossas redes sociais são alimentadas por conteúdo atualizado e de 
qualidade. São informações da especialidade e de interesse coletivo de neurologistas/
pacientes, como campanhas nacionais de conscientização de doenças neurológicas. 
Além disso, nossas redes divulgam todos os eventos da ABN: congressos, webinares, 
lives, simpósios etc.

Atenciosamente,

Dra. Gisele Sampaio Silva – Coordenadora 

Dr. Edmar Zanoteli – Suplente 

Dr. Marcelo Cedrinho 

Dra. Célia Aparecida de Paula Roesler 

Dr. André Macedo Serafim da 

Dr. Adalberto Studart Neto 
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO MÉDICA

A Comissão de Ensino é composta de 13 membros, sendo que oito são eleitos diretamente 
para comporem a comissão e cinco são eleitos representando as áreas de atuação de 
nossa especialidade (Dor, Neurologia Infantil, Neurofisiologia Clínica, Medicina do Sono 
e Medicina Paliativa). Cada membro tem um mandato de quatro anos. 

No ano de 2019, a Comissão reuniu-se em fevereiro para elaborar as questões da primeira 
e segunda fase da prova para o Título de Especialista. A primeira fase ocorreu em maio 
e a segunda fase em agosto. No ano de 2019 houve 189 inscritos e 179 realizaram a 
primeira fase. No final, considerando a primeira e segunda fase, houve aprovação de 108 
candidatos (índice de aprovação de 60,3%). Em 2020, a prova para o Título de Especialista 
já foi elaborada, mas a aplicação da primeira fase, que era prevista para ocorrer em maio, 
foi adiada por causa da pandemia de COVID-19. A nova data da primeira fase deverá ser 
no início do segundo semestre e a segunda fase, antes do final do ano, a depender da 
evolução da pandemia.

Ainda no âmbito da Comissão de Ensino, nos últimos dois anos iniciamos as discussões 
a respeito da Matriz de Competência da Residência Médica em Neurologia e fizemos 
visitas a serviços de Residência em Neurologia onde havia queixa a respeito do não 
cumprimento dos requisitos para a formação do neurologista estabelecidos pela ABN.

Dr. Henrique Ballalai Ferraz 
Coordenador

Dr. Carlos Roberto de Mello Rieder 
Suplente

Dr. Marco Antonio Sales Dantas de Lima 

Dr. Pedro Antonio Pereira de Jesus

Dra. Roberta Arb Saba Rodrigues Pinto 

Dra. Clélia Maria Ribeiro Franco 

Dra. Katia Lin  

Dra. Sonia Maria Dozzi Brucki 

Dra. Ana Carolina Coan – Área de Atuação em 
Neurologia Pediátrica

Dr. Daniel Ciampi Araújo de Andrade – Área de 
Atuação em Dor

Dr. André Sobierajski dos Santos – Área de Atuação 
em Neurofisiologia Clínica

Dr. Manoel Alves Sobreira Neto – Área de Atuação 
em Sono

Dr. Marcos Christiano Lange – Área de Atuação em 
Medicina Paliativa 
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COMISSÃO DE ÉTICA

Neste período não houve denúncias que necessitassem se transformar em processos.

A Comissão de Ética foi solicitada a analisar uma proposta de assinatura conjunta 
com outras sociedades de especialidades médicas e indústrias farmacêuticas sobre 
condutas éticas. Analisando o texto, ele foi considerado inadequado e, então, foi 
solicitado à nossa comissão que redigíssemos nossas próprias normas de conduta. Temos 
que lembrar dos textos já existentes e laboriosamente redigidos pelo CFM. Assim, nossa 
proposta é de um protocolo para orientar as condutas éticas da ABN, não esquecendo 
de que existem regras e leis a serem cumpridas em outras instâncias como a do CFM e 
mesmo a carta magna já que “todos os membros da ABN devem estrita observância ao 
disposto no ordenamento jurídico brasileiro, notadamente ao Código de Ética Médica”.

Com este propósito redigimos o “Protocolo para Direcionamento de Condutas Éticas”, 
aqui anexado, e que deverá ser discutido na AGO.

Dra. Elza Dias Tosta da Silva 
Coordenadora

Dr. Osvaldo Massaiti Takayanagui 

Dr. Eduardo Genaro Mutarelli  

Dr. Leonardo de Deus Silva 
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PROTOCOLO PARA DIRECIONAMENTO 
DE CONDUTAS ÉTICAS

OBJETIVO DESTE PROTOCOLO

Servir como guia das condutas que devem nortear a Instituição e estar presente no 
exercício diário de todos que atuam em uma instituição ou em seu nome. Deve nortear 
as relações com associados, parceiros, colegas de trabalho, alunos, voluntários, governo e 
comunidade, englobando um conjunto de diretrizes e referenciais de conduta que devem 
orientar ações e decisões no exercício diário de todos que atuam numa instituição ou em 
seu nome.

Código de Condutas Éticas é um conjunto de regras para orientar e disciplinar a conduta 
de um determinado grupo de pessoas de acordo com os seus princípios. Deve ser 
utilizado por associações de classe, empresas, organizações ou grupos sociais. 

Ética é o conjunto de valores e princípios que regem como um grupo de pessoas deve 
conduzir as suas atividades no dia a dia. 

Este protocolo é dinâmico e deverá ser aprimorado periodicamente.

Aplicabilidade: Associados, gestores, coordenadores, colaboradores, membros de 
Comitês e Departamentos, Conselhos e parceiros.

RESPONSABILIDADE PELO CUMPRIMENTO

Os dirigentes da ABN são responsáveis por:

1) Cumprir este Código de Condutas Éticas.
2) Informar à Diretoria atos com indícios de configurar uma violação deste Código 

de Condutas Éticas.
3) A Diretoria encaminhará à Comissão de Ética, ou a outra que venha a sucedê-la, 

tudo aquilo que, por qualquer meio, tiver conhecimento e que tenha indícios 
de violação deste código.



3939

PROTOCOLO PARA DIRECIONAMENTO DE CONDUTAS ÉTICAS

Boletim ABN

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE CONDUTAS ÉTICAS

É dever da Comissão de Ética ou outra que venha sucedê-la:

1) Garantir a aplicação deste Protocolo de Condutas Éticas;
2) Avaliar constantemente a atualidade e pertinência deste Protocolo, assim como 

determinar as ações necessárias para a sua divulgação entre aqueles que devem 
observá-lo;

3) Diante de denúncia ou por tomar conhecimento de casos de indícios de 
violação deste Código, a Comissão tomará as providências cabíveis de acordo 
com o Estatuto;

4) Propor as atualizações que entender necessárias; 
5) A Comissão deliberará sobre dúvidas na interpretação das disposições previstas 

neste protocolo e disporá sobre eventuais sanções aplicáveis àqueles que as 
transgredirem de alguma forma.

Declarações à imprensa – Artigos assinados, entrevistas, manifestações e cartas à imprensa 
em nome da ABN somente serão feitos pelo presidente ou por dirigente ou associado 
com a prévia autorização do presidente.

Uso de bens e instalações – Os bens e instalações da ABN devem ser utilizados 
exclusivamente para suas atividades-fim.

Confidencialidade – É vedado ao dirigente utilizar informação confidencial sobre 
projetos, atividades e assuntos da ABN para favorecer a si próprio ou outrem. A quebra 
da confidencialidade ou o uso impróprio de informação confidencial é inaceitável. 
Informação confidencial é qualquer dado relevante que não seja de domínio público 
e que o dirigente saiba ser sigiloso ou estar protegido legalmente. São consideradas 
informações confidenciais da ABN aquelas relativas a associados, pacientes, fornecedores, 
parceiros, planos de atividades, dados técnicos, contratos, bases de dados e aplicativos, 
invenções, entre outras.

Conflitos de interesses – Os dirigentes da ABN têm o direito de participar de quaisquer 
atividades externas, desde que se abstenham de incorrer em conflito de interesses. 
Conflito de interesses é toda situação na qual o dirigente da ABN possua interesses 
profissionais ou pessoais que dificultem o cumprimento das suas obrigações com a ABN 
com imparcialidade, ainda que nenhum ato antiético ou impróprio resulte dele.
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SÃO CONDUTAS INACEITÁVEIS  

a) Quaisquer formas de discriminação, seja por gênero, orientação sexual, religião, 
raça, cor, idioma, condição física, econômica ou qualquer outra condição; 

b) Quaisquer formas de assédios, tais como: sexual, econômico, moral ou de 
qualquer outra natureza, bem como situações que configurem desrespeito, 
intimidação ou ameaça de relacionamento, independentemente de seu nível 
hierárquico; 

c) Uso de vínculo hierárquico para solicitar favores ou serviços pessoais a 
subordinados; 

d) Consumo, venda ou posse de bebidas alcoólicas e drogas no ambiente de 
trabalho, bem como a entrada nas instalações da ABN de qualquer pessoa 
em estado de embriaguez ou sob influência de substâncias que causem 
interferência em seu comportamento; 

e) Utilização e porte de armas nas dependências da Instituição;
f) Realização de campanhas político-partidárias com uso de bens ou recursos da 

ABN para este fim.

NOSSO AMBIENTE DE TRABALHO

As relações no ambiente de trabalho devem assegurar o respeito à dignidade humana e 
profissional, à diversidade, bem como à reputação da Instituição. Estimular um ambiente 
motivador é dever de todos. Isso se faz por meio de atitudes e comportamentos pautados 
no respeito, na confiança e honestidade nos relacionamentos internos ou externos à 
Instituição.



4141

PROTOCOLO PARA DIRECIONAMENTO DE CONDUTAS ÉTICAS

Boletim ABN

NOSSAS RELAÇÕES

COM O PODER PÚBLICO 

1) Cumprimento das leis – todos os membros da ABN devem estrita observância 
ao disposto no ordenamento jurídico brasileiro, notadamente ao Código de 
Ética Médica.

2) Atividades políticas – é vedado fazer campanha política ou solicitar contribuições 
de recursos utilizando-se de sua condição de dirigente da ABN, assim como 
usar nome, prestígio, bens e recursos da ABN para tal fim. 

3) Empenhar esforços na colaboração com os órgãos governamentais e reguladores 
envolvidos de forma direta e indireta no desenvolvimento de suas atividades, 
respeitando as leis, normas, regulamentos e qualquer outro instrumento 
contratual, cumprindo com seus deveres e assegurando um relacionamento 
ético e transparente. 

4) Sob nenhuma circunstância os associados, gestores, coordenadores, 
colaboradores, membros de Comitês e Departamentos, Conselhos e parceiros 
devem oferecer vantagens indevidas aos agentes públicos, sob pena de prejuízo 
à reputação da Instituição, assim como responsabilização do agente envolvido 
em tal prática, podendo este sofrer processos judiciais, graves penalidades 
civis e criminais e sanções administrativas. A ABN repudia qualquer tipo de 
favorecimento ilícito ou prática de corrupção. 

COM OS ASSOCIADOS, ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO A ABN

Guarda excelência e respeito nas relações com seu quadro de associados, órgãos 
da administração e órgãos de apoio à administração, pautado na transparência, 
municiando-os de informações que permitam uma constante atualização a respeito 
da Instituição, observando todos os dispositivos legais previstos e boas práticas de 
Governança Corporativa para o cumprimento de suas atribuições. Cabe aos associados, 
órgãos da administração e órgãos de apoio à administração a responsabilidade de zelar 
pela imagem e reputação da ABN, assegurando sua sustentabilidade para o crescimento 
das atividades e mantê-la competitiva em relação a outras instituições. 
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COM OS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS ABN

Todas as pessoas atendidas pela ABN deverão ser tratadas com igualdade, imparcialidade, 
educação, respeito e compreensão, respeitando seus direitos, necessidades e expectativas, 
sejam estes usuários dos serviços, acompanhantes, familiares ou visitantes. A ABN busca 
continuamente os melhores padrões de qualidade e eficiência dos seus processos e 
serviços para fortalecimento das relações com seus usuários, seguindo rigorosamente as 
exigências legais e regulamentares nos setores que atua. Informações claras e precisas 
sobre os serviços da Instituição são transmitidas aos seus usuários e a confidencialidade 
das informações dos mesmos são garantidas.

COM OS COLABORADORES 

1) A ABN entende que é o colaborador que agrega valor à Instituição e suas 
relações devem ser pautadas pela cooperação e respeito. Os objetivos e as 
estratégias são comunicados a todos os profissionais para estimular o seu 
engajamento e é encorajado o crescimento pessoal e profissional por meio do 
aprimoramento de suas competências. 

2) As políticas de seleção, recrutamento, treinamento e promoção interna são 
baseadas em critérios transparentes de competências e mérito. O direito de 
associação e de representação por sindicatos é respeitado, não sendo tolerada 
qualquer ação retaliatória ou hostil em relação aos colaboradores que deles 
participem. Não é permitida qualquer forma de trabalho forçado (escravo ou 
análogo ao escravo) ou infantil.

COM OS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS

1) A escolha e a contratação de fornecedores e prestadores de serviços serão 
realizadas baseando-se em explícitos critérios técnicos, éticos e legais.

2) As negociações não deverão ser influenciadas de nenhuma forma que vise 
obter vantagens indevidas.

3) As decisões relacionadas à seleção de fornecedores e prestadores de serviços 
ficarão restritas aos dirigentes formalmente designados pela ABN.

4) Todos os fornecedores e prestadores de serviços deverão ser tratados com 
imparcialidade e igualdade, sem qualquer tipo de discriminação.
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COM A COMUNIDADE E O MEIO AMBIENTE 

A ABN preza pela responsabilidade socioambiental, atuando proativamente junto às 
comunidades locais, não apenas por meio de iniciativas corporativas, mas também pelo 
incentivo às ações individuais e voluntárias. Ações de responsabilidade socioambiental 
promovem sustentabilidade por meio da ética, da transparência e do senso de coletividade. 

A ABN estimula que seus integrantes insiram voluntariamente, no seu cotidiano, ações 
como:

1) Respeitar os costumes e as crenças das comunidades e preservar os patrimônios 
históricos; 

2) Promover o bem-estar de adultos e crianças que fazem parte das comunidades;
3) Demandar de fornecedores o respeito e a responsabilidade por suas atividades 

junto às comunidades.

Declaro que recebi o protocolo para direcionamento de condutas éticas e estou ciente de 
sua importância, conteúdo e aplicação para a ABN e para mim. 

Comprometo-me a seguir as diretrizes da ABN nas minhas atividades profissionais. 

Nome:___________________________________________ 

Área:____________________________________________ 

Registro:_________________ (nº) 

Data:____________________ 

Assinatura:_______________________________________ 
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Em 1994, iniciei na Academia Brasileira de Neurologia, como aspirante, passando a 
Membro Efetivo em 1995, e tornando-me, em 2006, Membro Titular, sempre tendo o 
respeito por esta entidade que representa o órgão Oficial do Neurologista Brasileiro.

Em 2014, iniciei como suplente na Comissão de Exercício profissional da Academia 
Brasileira de Neurologia, após eleições regulares da ABN, com posse na Assembleia do 
Congresso Brasileiro de Neurologia, ocorrida em Curitiba. Naquele momento conversei 
com o Dr. Sidney, que estava saindo, e lhe perguntei o que eu poderia fazer para contribuir, 
pois, apesar de ser suplente, pretendia fazer alguma coisa. Ele me disse: “– Trabalho tem 
demais, se não quiser apenas dar o seu nome para ser mais um, vai ter muito o que 
fazer”. Não entendi muito bem naquele dia, mas, nos anos seguintes, compreendi o que 
significava. 

Os anos de 2015 e 2016 foram de auxílio ao que surgia na Academia Brasileira de 
Neurologia. Iniciei minhas participações nas Reuniões da Associação Paulista de Medicina 
Estadual. Agradeço a confiança de solicitação do Prof. Rubens Gagliardi, pois, naquelas 
Reuniões, comecei a verificar que havia atuação, associativismo, muito trabalho a ser 
percorrido, a ser desenvolvido e a ser extensivo do estado para todo o País... a luta 
na Saúde no Sistema Único de Saúde e na Saúde Suplementar... as longas tratativas 
que ocorriam junto às Operadoras e a incansável luta em negociações por melhores 
valorações... muita coisa havia para ser feita... precisaria de horas de trabalho... dias... 
meses, se fizesse cálculo do que era preciso... não poderia pensar muito, pois se assim o 
fizesse, poderia desistir... apenas fazer, um dia por vez, simples, apenas coragem. 

Neste momento preciso agradecer a Deus por tudo o que a mim envia... a saúde que me 
possibilita fazer de minha vida, uma redenção... o equilíbrio familiar que me incentiva e 
apoia, e a oportunidade de chegar ao 25 anos de Neurologia com equilíbrio emocional 
e financeiro, o que possibilitou que me ausentasse por tantos dias de meu trabalho e, 
assim, deixasse, nesta caminhada tracejada, o que foi concretizado dentro da ABN até 
2020.

Em meados de junho de 2016, gestão de Dr. Rubens Gagliardi, através do então Secretário 
Dr. Luís Henrique M. Castro, recebi sua ligação com o pedido para que eu assumisse 
a Coordenação da comissão de Exercício Profissional, passando-me duas missões: a 
primeira, o trabalho do ROL da ANS, Ciclo 2016-2017, já em andamento com prazo de 
entrega das demandas em julho de 2016; e a segunda, que eu deveria encaminhar a 
solicitação para a eleição que estaria em andamento, participar do processo eleitoral 
regular e, se eleita, para posteriormente de fato assumir o cargo de Coordenação da 
Comissão de Exercício Profissional. Assumi... talvez um dos maiores desafios... e pensei... 
se tudo está tão tranquilo em minha vida, para que me enveredar em tudo isto? Foi um 
verdadeiro impulso, uma força para deflagrar um movimento nesta Comissão.
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Falei ao Prof. Luís Henrique M. Castro que eu não tinha vaidades, que assumiria o trabalho 
enviado, mas não precisava assumir a Coordenação, o que eu queria era contribuir dentro 
da Academia... mas ele, da forma que é, objetivo, disse: “Precisa me enviar a solicitação 
para a eleição”. Tudo certo, assumi o trabalho e o compromisso, enviei a solicitação para 
a próxima eleição.

Eram tantos arquivos em apenas um e-mail, que precisei enviar à gráfica, imprimir, para 
eu me inteirar de tudo aquilo! 

Desenvolvemos junto aos departamentos científicos de Cefaleia e Neuroimunologia, nos 
dias que se seguiram aquele instante, o Ciclo do Rol da ANS 2016-2017. E, no Congresso 
Brasileiro de Neurologia, em Belo Horizonte, tomamos posse, após a eleição eletrônica, 
da Coordenação de Exercício Profissional da ABN, e anunciamos a primeira etapa vencida: 
incorporação na primeira fase do ROL para Alemtuzumabe, Natalizumabe, Tratamento 
da migranea crônica com toxina Onabotulínica-A e do anticorpo antiaquaporina-4, este 
documento feito em uma noite inteira sem dormir, com o auxílio de um levantamento 
bibliográfico auxiliado pelo Prof. Amilton Antunes Barreira, o qual me enviou a bibliografia.

Os anos que decorreram – 2017, 2018, 2019, 2020 – foram de responsabilidade, atuação, 
dias de abstenção ao trabalho pessoal, responsabilidade e, acima de tudo, compromisso 
com o cargo, com os neurologistas e com os pacientes que dependem de cada um de 
nós que se compromete a pôr o nome para assumir um Cargo dentro da Academia 
Brasileira de Neurologia. Aqui deixo minha contribuição e pedido aos demais sucessores 
desta Comissão: trabalhem firme, a ABN e os nossos pacientes dependem do que os 
senhores executarem no futuro.

A partir de 2017, na Gestão do Prof. Gilmar Prado e Diretores, queremos agradecer a 
confiança, os dias de trabalho, as inúmeras conversas de otimismo e visão administrativa 
próspera, com missão de um espectro macro para a Neurologia e os Neurologistas 
brasileiros dentro de um cenário de enfrentamento evolutivo com tantas transformações 
que atravessamos nestes quatro anos dentro de nosso País, culminando inacreditavelmente 
com a Pandemia da COVID-19, e interrompendo abruptamente os sonhos de tanta gente, 
no mundo inteiro.

Participamos de um calendário extenso nas reuniões da Associação Paulista de Medicina, 
Associação Médica Brasileira, Conselho Regional de Medicina, Conselho Federal de 
Medicina, Agência Nacional de Saúde, COSAÚDE, Ministério da Saúde, Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa), Comissão Nacional de Incorporação De Tecnologias no 
SUS (Conitec), Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados, Frente Parlamentar da 
Medicina/Instituto Brasil de Medicina. Agradeço à Comissão de Exercício Profissional, 
composta pelos: Dr. Leopoldo Pires, Dr. Elmano Henrique, Dr. Igor Bruscky, Dr. Daniel 
Fialho e o Dr. Sandro Matas a partir de 2018. Nos envolvemos em discutir, revisar, incluir 
e avançar nestes processos que transformaram a Neurologia nestes últimos anos e sou 
eternamente grata pela nossa conexão plena, o que gerou grandes resultados.
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Nossa comissão, participamos da elaboração do “Protocolo Nacional para Diagnóstico e 
Manejo das Cefaleias nas Unidades de Urgência do Brasil” (2018, editado). 

Em 2018-19, elaboramos e publicamos a Avaliação Neurológica Ampla, codificada na 
CBHPM 2018, com precificação, além de termos encaminhado ao Ciclo do ROL 2019-
2020, em conjunto com os Departamentos Científicos da ABN.

Encontra-se iniciada uma revisão do “Protocolo nacional para diagnóstico e manejo das 
cefaleias nas unidades de urgência do Brasil” (2020, em andamento).

Revisamos a Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos (CBHPM), 
de todos os procedimentos neurológicos e atuamos na Revisão dos procedimentos 
neurofisiológicos junto à Sociedade Brasileira de Neurofisiologia Clínica. Incluímos 
procedimentos novos, revisamos termos e Portes de honorários, que se encontram 
publicados na CBHPM 2018, que dariam sustentação às novas inclusões no Ciclo do 
ROL 2019-2020. Aqui deixo o registro que, além desse trabalho conjunto, a ABN dividiu 
financeiramente as custas na revisão no trabalho da FIPE.

Na revisão da CBHPM, apresento a inclusão de novos procedimentos, revisões, e registro 
os links de acesso aos resultados desse trabalho:

4.03.16.66-1 - Inclusão de Procedimento - Aquaporina 4 (AQP4)
(https://amb.org.br/wp-content/uploads/2017/04/RN-CNHM-024_2017.pdf)

2.01.04.45-6 - Inclusão de Procedimento - Tratamento preventivo da migrânea crônica, 
Porte 6C
(https://amb.org.br/wp-content/uploads/2017/10/RN-CNHM-028_2017.pdf)

2.01.01.30-9 - Inclusão de Procedimento - Avaliação clínica pré-coleta de líquor no teste 
de punção lombar única ou repetida - TAP test, Porte 5A 

2.01.01.31-7 - Inclusão de Procedimento - Avaliação clínica pós-coleta de líquor no teste 
de punção lombar única ou repetida - TAP test, Porte 5A

2.01.01.32-5 - Inclusão de Procedimento - Avaliação e diagnóstico de morte encefálica 
- exame clínico que confirme coma não perceptivo e ausência de função do tronco 
encefálico, Porte 5C 

2.01.01.33-3 - Inclusão de Procedimento – Avaliação e diagnóstico de morte encefálica 
- teste de apneia que confirme ausência de movimentos respiratórios após estimulação 
máxima dos centros respiratórios, Porte 3C 

2.01.01.34-1 - Inclusão de Procedimento - Avaliação Neurológica Ampla - ANA, Porte 3B 

2.01.01.35-0 - Inclusão de Procedimento - Programação de dispositivos neurofuncionais, 
Porte 4A e Custo Operacional 6,000 

4.03.09.15-0 – Punção cisternal - Alteração de Porte - De: 2C Para: 4A

https://amb.org.br/wp-content/uploads/2017/04/RN-CNHM-024_2017.pdf
https://amb.org.br/wp-content/uploads/2017/10/RN-CNHM-028_2017.pdf
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4.03.09.16-9 – Punção lombar - Alteração de Porte- De: 2B Para: 3C
( https://amb.org.br/wp-content/uploads/2018/09/RN-CNHM-033_2018.pdf)

Revisão dos procedimentos Neurofisiológicos: https://amb.org.br/wp-content/
uploads/2019/08/RN-CNHM-035_2018-v7.pdf
Errata: https://amb.org.br/wp-content/uploads/2020/02/RN-CNHM-035_2018-v8.pdf

4.05.03.90-9 - Inclusão de Procedimento - Quantificação de proteína beta amilóide-42, 
no líquido cefalorraquidiano (LCR), Porte 1A e Custo Operacional 22,050 

4.05.03.91-7 - Inclusão de Procedimento - Quantificação de carga viral HIV-1 (HIV RNA) 
no líquido cefalorraquidiano (LCR), Porte 1A e Custo Operacional: 24,500 

4.05.03.92-5 - Inclusão de Procedimento - Quantificação de proteína Tau-fosforilada, no 
líquido cefalorraquidiano (LCR), Porte 1A e Custo Operacional 22,050 

4.05.03.93-3 - Inclusão de Procedimento - Quantificação de proteína Tau-Total, no 
líquido cefalorraquidiano (LCR), Porte 1A e Custo Operacional 22,050 

4.05.03.94-1 - Inclusão de Procedimento - Detecção de anticorpo IgG anti-HTLV-1/2 no 
líquido cefalorraquidiano (LCR), Porte 1A e Custo Operacional 6,030 

4.05.03.95-0 - Inclusão de Procedimento - Painel multiplex infeccioso no líquor - painel 
com até 25 agentes, Porte 0,75 de 1A e Custo Operacional 89,652
( https://amb.org.br/wp-content/uploads/2019/03/RN-CNHM-038_2019-v4.pdf )

2.01.02.15-1 - Inclusão de Procedimento - Gestão de pacientes com apneia obstrutiva do 
sono elegíveis para tratamento com pressão positiva contínua em via aérea, Porte: 2C e 
Custo Operacional 1,740. 

2.01.99.00-7 - Inclusão de Item de Observação 19) - Referente ao código 2.01.02.15-1: A 
gestão ativa de pacientes com apneia obstrutiva do sono tratados com CPAP é prevista 
para ser realizada semanalmente no primeiro mês de tratamento e, posteriormente, a 
frequência de monitorização pode ocorrer a cada três meses. A realização da gestão ativa 
do paciente não exclui a necessidade de realização de consultas presenciais 

2.02.04.19-1 - Inclusão de Procedimento - Trombólise endovenosa no acidente vascular 
cerebral AVC isquêmico agudo, Porte 8C 

2.02.99.00-1 - Inclusão de Item de Observação Referente ao código 2.02.04.19-1: É 
necessária a presença do médico durante a realização do ato. No caso de internação, não 
será remunerada nem a consulta nem a visita hospitalar até o terceiro dia, a partir daí, 
permanecendo o paciente internado aos seus cuidados é aplicável o correspondente a 
uma visita hospitalar por dia até a alta, de acordo com o código 1.01.02.01-9 (Tratamento 
Clínico) - Também não se aplica ao código 2.02.04.19-1 o disposto nos itens 2 e 6.2 das 
Instruções Gerais da CBHPM
( https://amb.org.br/wp-content/uploads/2019/04/RN-CNHM-039_2019.pdf )

https://amb.org.br/wp-content/uploads/2018/09/RN-CNHM-033_2018.pdf
https://amb.org.br/wp-content/uploads/2019/08/RN-CNHM-035_2018-v7.pdf
https://amb.org.br/wp-content/uploads/2019/08/RN-CNHM-035_2018-v7.pdf
https://amb.org.br/wp-content/uploads/2020/02/RN-CNHM-035_2018-v8.pdf
https://amb.org.br/wp-content/uploads/2019/03/RN-CNHM-038_2019-v4.pdf
https://amb.org.br/wp-content/uploads/2019/04/RN-CNHM-039_2019.pdf
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2.01.02.17-8 - Inclusão de Procedimento - Monitorização contínua da insuficiência 
respiratória em pacientes com esclerose lateral amiotrófica (ELA) que necessitem de 
assistência ventilatória não invasiva, Porte 2C e Custo Operacional 1,740

4.01.03.92-7 - Inclusão de Procedimento - Teste do impulso cefálico ou vHIT (Vídeo 
Head Impulse Test (Vídeo HIT), Porte 4B e Custo Operacional 4,000

4.03.08.48-0 - Inclusão de Procedimento - Anti HU (ANNA1), dosagem (valoração a ser 
definida) 

4.03.08.57-0 - Inclusão de Procedimento - Anti YO (PCA1), dosagem sangue (valoração 
a ser definida)

4.03.08.58-8 - Inclusão de Procedimento - Anti YO (PCA1), dosagem líquor (valoração a 
ser definida)

4.03.24.65-6 - Inclusão de Procedimento - Anticorpo anti-NMDAR, dosagem (valoração 
a ser definida) 

4.03.24.66-4 - Inclusão de Procedimento - Anticorpo anti-MOG, dosagem (valoração a 
ser definida)

4.03.24.67-2 - Inclusão de Procedimento - Anticorpo anti-AMPAR, dosagem sangue 
(valoração a ser definida) 

4.03.24.68-0 - Inclusão de Procedimento - Anticorpos anti-GABAR, dosagem (valoração 
a ser definida) 

4.03.24.69-9 - Inclusão de Procedimento - Anticorpos anti-LGI1, dosagem sangue 
(valoração a ser definida)

4.03.24.70-2 - Inclusão de Procedimento - Anticorpos anti-CASPR2, dosagem (valoração 
a ser definida) 

4.03.24.71-0 - Inclusão de Procedimento - Anticorpos anti-hmg-coa redutase (anti-
hmgcoar), dosagem (valoração a ser definida) 

4.03.24.72-9 - Inclusão de Procedimento - Anticorpos antitiroquinase músculo específica 
(anti-musk), dosagem (valoração a ser definida)

4.03.24.73-7 - Inclusão de Procedimento - Anticorpo anti-VGKC, dosagem (valoração a 
ser definida)
(https://amb.org.br/wp-content/uploads/2019/05/RN-CNHM-040_2019-nova.pdf )

4.03.24.74-5 - Inclusão de Procedimento - Anticorpo anti-LGI1, dosagem líquor, Porte 
1A e Custo Operacional 20,180 

4.03.24.75-3 - Inclusão de Procedimento - Anticorpo anti-AMPAR, dosagem líquor, Porte 
1A e Custo Operacional 20,180 

https://amb.org.br/wp-content/uploads/2019/05/RN-CNHM-040_2019-nova.pdf
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4.03.24.76-1 - Inclusão de Procedimento – Anti-HU (ANNA1), dosagem líquor, Porte 1A 
e Custo Operacional 8,790
(https://amb.org.br/wp-content/uploads/2019/08/RN-CNHM-041_2019.pdf )

Participamos, eu e o Dr. Sandro Matas, das Reuniões Técnicas do Grupo de Trabalho 
da Revisão da Tabela SUS, em 2019, com Reuniões ocorridas em Brasília, na Comissão 
de Seguridade Social e Família. Estivemos na Plenária nesse debate, um dos momentos 
mais esperados pela classe médica: revisar a tabela SUS. Fizemos e encaminhamos um 
levantamento de todos os procedimentos em neurologia e neurofisiologia, que foi 
encaminhado àquela Comissão, presidida pelo Deputado Luizinho. Ainda encaminhamos 
a sugestão da volta do Porte 7, por meio do qual, ao ocorrer as contratações, a remuneração 
deve ser repassada diretamente ao médico, evitando entraves, desvios, apropriações 
indébitas/indevidas ocorridos na atualidade, quando os hospitais recebem, mas não 
repassam aos médicos, além da instituição da Classificação Brasileira Hierarquizada 
Médica, para a vigência no SUS.

Participamos de todas as Reuniões de Defesa profissional na Associação Médica Brasileira. 
Contamos com a companhia de participação do Dr. Leopoldo Pires e Dr. Sandro Matas, e 
atuamos ativamente em todas as Pautas, elaboramos relatórios, enviamos aos Associados 
da ABN, tivemos voz dentro da entidade AMB. Uma parceria muito boa, pacífica, coletiva 
de Associativismo e luta por nossa classe médica. 

Entre os grandes debates: Saúde Suplementar, CBHPM, Fórum das Comissões de Defesa 
e Sociedades Médicas, Rastreamento e Certificação das OPME, para a segurança de 
médicos e pacientes; Terminologia de materiais, tabela TUSS; Revalida, Rol ANS, debates 
da Consulta Pública no 76/ANS, que versa sobre a revisão das regras para contratos entre 
as operadoras e prestadores de serviços de saúde, que revisa as regras para a celebração 
dos contratos; judicialização em saúde, rastreabilidade dos dispositivos implantáveis 
e o trabalho realizado nacionalmente; telemedicina, Lei Geral de Proteção de Dados, 
Inteligência artificial.

Registramos que a Terminologia Unificada da Saúde Suplementar TUSS é a codificação 
e descrição dos procedimentos e faz parte do Padrão TISS da ANS, isto é, de toda a 
padronização para troca de informações no sistema, e principalmente entre operadora 
e prestador de serviços. A TUSS, inicialmente em 2009, foi baseada na CBHPM quanto 
aos códigos e respectiva descrição, porém não tem nenhuma referência de valoração. 

A atualização da TUSS depende do Comitê de Padronização das Informações em Saúde 
Suplementar (COPISS). Informações sobre a TUSS: http://www.ans.gov.br/prestadores/
tiss-troca-de-informacao-de-saude-suplementar. A TUSS é uma tabela (Tabela 22 Padrão 
TISS) com vários procedimentos que estão ou não na cobertura do Rol da ANS.

https://amb.org.br/wp-content/uploads/2019/08/RN-CNHM-041_2019.pdf
http://www.ans.gov.br/prestadores/tiss-troca-de-informacao-de-saude-suplementar
http://www.ans.gov.br/prestadores/tiss-troca-de-informacao-de-saude-suplementar
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Registramos que a CBHPM da AMB é uma classificação elaborada pela Associação 
Médica Brasileira (AMB) que lista de forma hierarquizada todos os procedimentos 
reconhecidos na prática médica e passíveis de serem realizados em território nacional 
brasileiro. As atualizações na CBHPM são encaminhadas para a atualização da TUSS da 
ANS. Informações em: https://amb.org.br/cbhpm/.

Correlação TUSSxROL. Para facilitar a operacionalização da cobertura do Rol, a ANS 
criou uma correlação entre os códigos TUSS e a lista dos procedimentos do Rol (Anexo 
I RN 428/453-457). Um item do Rol pode ter correlação com um ou mais códigos da 
TUSS. A planilha está anexa e disponível em: http://www.ans.gov.br/planos-de-saude-e-
operadoras/espaco-do-consumidor/o-que-o-seu-plano-de-saude-deve-cobrir/o-que-
e-o-rol-de-procedimentos-e-evento-em-saude. A análise da correlação TUSS e Rol é feita 
pela área técnica responsável pelo Rol, Gerência-Geral de Regulação Assistencial (GGRAS) 
da Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos (Dipro).

A partir de 14 março de 2020, em virtude da Pandemia da COVID-19, todas as Reuniões 
passaram a ocorrer virtualmente. Os debates e discussões continuaram a ocorrer, com 
assuntos relevantes sendo tratados, tais como:

Nota Técnica no 24 de 2020 da ANS. Elaborada com o fim de dar ciência aos interessados, 
em especial aqueles que participaram e/ou acompanharam sua tramitação, acerca do 
desfecho do Processo Normativo que visou a atualização do marco regulatório da ANS, 
incidente sobre o relacionamento entre operadoras e prestadores de serviços de saúde, 
por intermédio do instrumento da contratualização, conforme discussões havidas no 
âmbito da Câmara Técnica de Contratualização e Relacionamento com Prestadores – 
Catec. O exposto nesta Nota Técnica é diretamente relacionado aos trabalhos realizados 
pela Catec e apresentados na Consulta Pública no 76, (Relatório CP 76 anexo), detalhados 
nos links abaixo: http://www.ans.gov.br/participacao-da-sociedade/camaras-e-grupos-
tecnicos/camara-tecnica-decontratualizacao-e-relacionamento-com-prestadores-catec; 
http://www.ans.gov.br/participacao-da-sociedade/consultas-e-participacoes-publicas/
consultaspublicas-encerradas/consulta-publica-n-76-proposta-resolucao-normativa-
sobre-as-regras-paracelebracao-dos-contratos-escritos-firmados-entre-as-operadoras-
de-planos-de-assistencia-asaude-e-os-prestadores-de-servicos-de-atencao-a-saude.

Ações do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e contribuição à Consulta 
Pública no 76. Além de discussões sobre glosas, telemedicina e telesaúde. 

Discussão sobre os óbitos de médicos pela COVID-19. A Academia Brasileira de 
Neurologia solicitou uma discussão e campanha a respeito. Notificamos e convidamos 
as Sociedades Médica, Associação Médica Brasileira, Associação Paulista de Medicina e 
Instituto Brasil de Medicina/Frente Parlamentar da Medicina, inclusive pedimos para que 
fosse registrado em ata, mas não conseguimos avançar nesta pauta, assim como com 
relação ao Racismo no País.

https://amb.org.br/cbhpm/
http://www.ans.gov.br/planos-de-saude-e-operadoras/espaco-do-consumidor/o-que-o-seu-plano-de-saude-deve-cobrir/o-que-e-o-rol-de-procedimentos-e-evento-em-saude
http://www.ans.gov.br/planos-de-saude-e-operadoras/espaco-do-consumidor/o-que-o-seu-plano-de-saude-deve-cobrir/o-que-e-o-rol-de-procedimentos-e-evento-em-saude
http://www.ans.gov.br/planos-de-saude-e-operadoras/espaco-do-consumidor/o-que-o-seu-plano-de-saude-deve-cobrir/o-que-e-o-rol-de-procedimentos-e-evento-em-saude
http://www.ans.gov.br/participacao-da-sociedade/consultas-e-participacoes-publicas/consultaspublicas-encerradas/consulta-publica-n-76-proposta-resolucao-normativa-sobre-as-regras-paracelebracao-dos-contratos-escritos-firmados-entre-as-operadoras-de-planos-de-assistencia-asaude-e-os-prestadores-de-servicos-de-atencao-a-saude
http://www.ans.gov.br/participacao-da-sociedade/consultas-e-participacoes-publicas/consultaspublicas-encerradas/consulta-publica-n-76-proposta-resolucao-normativa-sobre-as-regras-paracelebracao-dos-contratos-escritos-firmados-entre-as-operadoras-de-planos-de-assistencia-asaude-e-os-prestadores-de-servicos-de-atencao-a-saude
http://www.ans.gov.br/participacao-da-sociedade/consultas-e-participacoes-publicas/consultaspublicas-encerradas/consulta-publica-n-76-proposta-resolucao-normativa-sobre-as-regras-paracelebracao-dos-contratos-escritos-firmados-entre-as-operadoras-de-planos-de-assistencia-asaude-e-os-prestadores-de-servicos-de-atencao-a-saude
http://www.ans.gov.br/participacao-da-sociedade/consultas-e-participacoes-publicas/consultaspublicas-encerradas/consulta-publica-n-76-proposta-resolucao-normativa-sobre-as-regras-paracelebracao-dos-contratos-escritos-firmados-entre-as-operadoras-de-planos-de-assistencia-asaude-e-os-prestadores-de-servicos-de-atencao-a-saude
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Reuniões diversas ocorridas nesses anos na Associação Paulista de Medicina, com presença 
também do Dr. Sandro Matas, atuando juntos na Saúde Suplementar, capilarizando 
negociações, discussão de novas formas de remunerações, sugerindo e tendo voz nas 
negociações, além de atuarmos juntos a Frente Democrática em Defesa do SUS em 
Reuniões, manifestos, passeatas, engajando a população nos atos públicos. Também foi 
discutido Revalida, médicos nas fronteiras e os desafios da medicina no Brasil, Médicos 
pelo Brasil, Carreira de estado, Reforma tributária, PEC no 45. 

Reuniões na Agência Nacional de Saúde Suplementar, com a presença do Dr. Leopoldo 
Pires. Discutimos os Subgrupos de Trabalho para os Profissionais de Saúde, do Grupo 
Técnico de Remuneração, na Secretaria da Fazenda no Rio de Janeiro, com aprofundamento 
da discussão das Novas formas de Remunerações, e apresentação da DRG Brasil.

Reuniões no Cremesp. Campanha contra a violência aos profissionais de saúde, Projeto 
de Lei no 6.749/2016, Campanha para o Revalida no 165/2017, Projeto de Lei para o exame 
do Cremesp obrigatório. Registramos, pois sabemos que estas lutas mudam, gestões 
assumem, e precisamos compartilhar que nestes anos, também atuamos nessas frentes. 
Em fevereiro de 2019, o Dr. Igor Bruscky participou de uma Reunião no Cremepe sobre a 
revogação da Resolução no 2.227/2018.

Reuniões no Conselho Federal de Medicina, em Fórum sobre morte encefálica e discussão 
sobre SUS e Saúde Suplementar. Em março 2019, o Dr. Igor Bruscky participou de um 
Fórum no CFM sobre: “A construção de parcerias é solução para o sistema de saúde 
suplementar”.

Na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) estivemos presentes, por intermédio 
do Dr. Igor Brsucky, em uma Reunião em Brasília, no dia 16 de agosto de 2019, com a 
pauta: “Precificação dos anticorpos anti-CGRP aprovados para tratamento profilático da 
migranea”. 

Participamos do Ciclo do ROL da ANS 2019-2020 enviando 51 demandas, enfrentando 
a nova alteração que foi a inclusão no processo de necessidade de Avaliação Econômica 
e Impacto Orçamentário para cada tecnologia enviada, gerando despesa à ABN e mais 
serviço a nós, demandantes.

Iniciamos o processo com a primeira Reunião para este fim, em 7 de maio de 2018, 
com a presença dos Departamentos Científicos, sendo este trabalho concluído em 13 
de maio de 2020. Documento, neste momento, este transcorrer métrico de datas, para 
deixar registrado o complexo e trabalhoso processo de inclusão. Queremos agradecer 
aos bastidores da ABN (Sras. Lidiane e Simone Osti), que fizeram a comissão tornar-se 
“polvo” e executar com bravura o desafio do ROL. Agradeçemos a Dra. Miyuki Gotto 
da AMB, pois, de fato, levamos a ABN para dentro da AMB, e por ter nos recebido com 
expertise, boa vontade e paciência, não medindo esforços para todos os trabalhos que 
precisamos.
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Agradecemos aos Departamentos Científicos de Neuroimunologia, Cefaleia, 
Neurogenética, Líquor, Neurovascular, Neuromuscular, Neuropatia Periférica, Sono, 
Neuropediatria, Epilepsia, Dor, Sociedades Brasileira de Cefaleia, Doenças Cérebro 
Vascular, BCTRIMS, Sociedade Brasileira de Neurofisiologia, Sociedade Brasileira de 
Cardiologia Intervencionista, Neurocirurgia, através do Dr. Wuilker Kroner, e demais que, 
juntamente conosco, participaram deste processo. 

Conseguimos chegar à segunda fase do Ciclo do ROL 2019-2020 com 25 demandas, das 
quais precisamos reenviar os acréscimos solicitados, tais como para os Testes Genéticos, 
mas reforço que ainda está em decisão na ANS. Precisamos ficar atentos aos andamentos 
e, caso peçam algo mais, deverá ser enviado. Agradeço à Dra. Sarah Camargo, que foi firme 
nesse trabalho, e ao nosso colega Dr. Elmano, pelas suas ponderações e contribuição.

Finalmente, para as fases das apresentações nas Reuniões Técnicas da ANS, ocorridas em 
plena Pandemia da COVID- 2019, em formato virtual, estivemos presentes em todas as 
Reuniões, totalizando 12h de Reuniões virtuais, distribuídas em duas semanas (de 4 a 8 e 
depois dia 13 de maio de 2020), quando foram apresentadas pelos Coordenadores dos 
Departamentos Científicos demandantes, ou um colega por eles indicado: 

Em 04/05/2020, a 19ª Reunião Técnica: Alentuzumabe: Tratamento de pacientes portadores 
de esclerose múltipla remitente recorrente após resposta inadequada a duas ou mais 
terapias em comparação com natalizumabe. Natalizumabe: Tratamento de pacientes com 
esclerose múltipla remitente recorrente grave com rápida evolução;

Em 05/05/2020, a 20ª Reunião: Ocrelizumabe EMPP e Ocrelizumabe EMRR; 

Em 06/05/2020, a 21ª Reunião: Apresentado Betainterferona 1A: Tratamento de primeira 
linha de pacientes com esclerose múltipla recorrente-remitente e Acetato de glatirâmer: 
Tratamento de primeira linha de tratamento para pacientes com Esclerose Múltipla 
remitenterecorrente recém-diagnosticados;

Em 07/05/2020, ocorreu a 22ª Reunião: Tratamento da migranea crônica com toxina 
Onabotulínica-A e Erenumabe para o Tratamento profilático da enxaqueca em pacientes 
adultos com 4 ou mais dias de enxaqueca mensais; 

Em 08/05/2020, na 23ª Reunião, foi apresentado: Teste de punção lombar (TAP TEST): Para 
pacientes com suspeita de hidrocefalia de pressão normal idiopática (HPNI) e Trombólise 
endovenosa AVE isquêmico agudo: Tratamento relacionado a acidente vascular cerebral 
isquêmico agudo; 

Em 13/05/2020, ocorreu a última reunião deste Ciclo, a 24ª Reunião: Tratamento de 
pacientes com Atrofia Muscular Espinhal com deleção ou mutação no gene SMN1 
localizado no cromossomo 5q (AME 5q).
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Todas as Reuniões Técnicas do Rol da ANS Ciclo 2019-2020 que a Academia Brasileira 
de Neurologia participou foram virtuais, exceto uma em 2019, Implante de Monitor 
de Eventos (Looper Implantável), na investigação do AVC-I criptogênico. Deixamos 
documentado que este ciclo permanece em andamento. No momento estão ocorrendo 
as Reuniões internas para elaboração das recomendações, elaboração da nota técnica 
de consolidação das análises e reuniões COSAÚDE e, posteriormente, haverá uma 
Deliberação Dicol, seguida da elaboração da minuta e passando à consulta pública. 
Haverá a elaboração de uma proposta normativa e, finalmente, depois de outras etapas, 
a publicação final da Resolução Normativa, que deverá entrar em vigor a partir de janeiro 
2021 ou, até com um certo atraso, tendo em vista a Pandemia. Achamos importante 
registar o processo de atualização do Rol de procedimentos de cobertura obrigatória 
pelos planos de saúde segue a Resolução Normativa no 439 de 2018, detalhes: http://
www.ans.gov.br/participacao-da-sociedade/atualizacao-do-rol-de-procedimentos. 

Aqui abrimos um parêntese, por acompanharmos, desde 2007, a evolução da trombólise 
no Brasil, à instalação dos Centros de referências ao atendimento aos pacientes com 
AVC. Depois de tantos anos, vermos os Neurologistas padecerem trombolisando os 
pacientes na Saúde Suplementar, sem serem remunerados, além de acompanharmos 
o declínio de alguns Centros de excelências, estudando, ligando para os neurologistas 
e procurando saber das realidades vividas por eles, nas cinco regiões do Brasil, com 
as nuances individuais enfrentados, da capital ao interior de cada estado brasileiro, 
finalmente enxergamos uma possibilidade de remuneração digna por um trabalho de 
expertise e responsabilidade, motivo de orgulho e felicidade por termos encaminhado a 
CBHPM para codificar especificamente para a remuneração durante o ato de trombólise 
endovenosa medicamentosa no AVC-I, e depois envio ao ROL da ANS.

Mais um agradecimento especial a cada Coordenador de Departamento Científico 
envolvido nesse processo e aos colaboradores, diretos e indiretos, pela paciência, 
dedicação e colaboração efetiva para a concretização deste trabalho, foram gigantes, 
brilhantes.

Participamos das discussões na ABN para a criação, nos meses final de janeiro e início 
de fevereiro de 2020, da Comissão Aberta em Telemedicina da Academia Brasileira de 
Neurologia (CAT–ABN). E atuamos, com Dra. Emanuella Roberta, Dr. Renam Domingos, 
Dr. Carlos Mantese, Dr. Gilmar Prado e Dr. Nitrini, nas recomendações em teleneurologia, 
realizando um levantamento bibliográfico de recomendações em telemedicina, 
juntamente com os Departamentos Científicos da ABN que foram enviadas ao Conselho 
Federal de Medicina em 28 de fevereiro de 2020, às 21h32. E enviadas à Associação Médica 
Brasileira, juntamente com a Revisão da Resolução do CFM no 2.227/2018, que define e 
disciplina a telemedicina como forma de prestação de serviços médicos mediados por 
tecnologias: “O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, no uso das atribuições conferidas 
pela Lei no 3.268, de 30 de setembro de 1957, regulamentada pelo Decreto no 44.045, 
de 19 de julho de 1958, modificado pelo Decreto no 6.821, de 14 de abril de 2009 e pela 

http://www.ans.gov.br/participacao-da-sociedade/atualizacao-do-rol-de-procedimentos
http://www.ans.gov.br/participacao-da-sociedade/atualizacao-do-rol-de-procedimentos
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Lei no 11.000, de 15 de dezembro de 2004, e consubstanciado na Lei no 6.828, de 29 de 
outubro de 1980, e na Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999”, em 13 de março de 2020.

Com o registro dos primeiros casos e a deflagração do Estado de Calamidade Pública 
no Brasil no surgimento da Pandemia do SARS-CoV-2 (coronavírus), em fevereiro 
2020, esta comissão trabalhou rapidamente para a realização da Versão 2020-1 para o 
Teleneuroexame, sugerindo aos neurologistas um norte durante os atendimentos em 
Telessaúde aos pacientes neurológicos, além de participar das Reuniões com a Diretoria 
da ABN, em cunho técnico para a implantação da Plataforma de Telemedicina, que foi 
disponibilizada aos associados em final de abril de 2020.

Encaminhamos a todos os associados orientações durante a Pandemia, juntamente com 
o Jurídico da ABN, sobre novas regras de trabalho, telemedicina e atuações profissionais. 
Agradecimentos à parceria do Dr. Carlos Michaelis Jr.

Participamos de Reuniões no Conselho Deliberativo da Associação Médica Brasileira. 
Documentamos que, nessas Reuniões, há a participação de todas as sociedades de 
especialidades, e as pautas são de extrema relevância a todos: remuneração, pontos 
científicos, diretrizes médicas, residência médica. Participamos juntamente com o nosso 
Presidente Prof. Gilmar Prado, com poder de voto e representação dos neurologistas 
brasileiros. Essas Reuniões ocorrem em torno de quatro ao ano, em capitais brasileiras. 

Participamos de Reuniões na Frente Parlamentar da Medicina e Instituto Brasil de 
Medicina, em Brasília, nas quais os temas relevantes às Sociedades Médicas são trazidos 
à discussão. Notifico que participamos desde a Fundação e fazemos parte do Conselho 
Deliberativo, frequentamos juntamente com o nosso Presidente, Dr. Gilmar Prado, dessas 
reuniões e, por intermédio de nossos políticos, conseguimos avançar em nossas propostas 
com efetividade parlamentar, no Congresso Nacional, no Senado e no Governo Federal. A 
partir de abril, as reuniões passaram a ocorrer virtualmente.

Em andamento:

• Ciclo do Rol 2019-2020, atenção especial ao acompanhamento para os Testes 
Genéticos;

• Iniciado em junho, juntamente com as Sociedades de Especialidades Médicas 
da Campanha de conscientização nacional, que será divulgada por meio das 
redes sociais da AMB e imprensa, em vigência de uma nova preocupação 
que tem chamado a atenção da classe médica: pacientes com problemas de 
saúde que precisam de acompanhamento regular do médico, em diversas 
especialidades, estão interrompendo os seus tratamentos, com receio de ir aos 
consultórios e centros de saúde, por medo de contaminação pelo coronavírus. 
Desta forma, a campanha objetiva informar a população brasileira sobre a 
importância da busca por atendimento médico, quando necessário, e para o 
controle de doenças crônicas, e para que haja uma progressiva retomada de 
retorno e acompanhamento dos pacientes; 
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• Questionário sobre “Glosas na Saúde Suplementar”, cujo objetivo é fazer 
um dimensionamento e criar dados suficientes para se conseguir elencar 
indicadores que possam ajudar a reverter esta situação cada vez mais comum 
na vida médica, cobrar dos associados e devolver a Comissão de Defesa da 
AMB;

• Telemedicina no Brasil;
• Campanha de cadastro brasileiro de óbitos dos pacientes vítimas da COVID-

19, e cadastro brasileiro de óbitos dos profissionais de saúde, avaliação de 
uma forma de mantê-los vivos por terem morrido em campo de trabalho, pois 
jamais poderemos esquecê-los;

• Campanha contra o racismo e “dar voz ao neurologista negro”;
• Precificação dos exames codificados na RN 40/CBHPM da AMB, que necessita 

ser realizada pela Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, acompanhada pelo 
Dr. Álvaro Pulchineli. 

Em resumo, participamos das tratativas em 33 reuniões em 2018, das 57 reuniões em 
2019 e 28 reuniões até 1o de julho de 2020, das quais 22 foram reuniões virtuais.

Procuramos ser transparentes com o nosso trabalho, buscamos responder a todas 
as mensagens em WhatsApp, todos os e-mails que os nossos associados enviaram e 
ligamos para prestar a assistência necessária na grande maioria dos casos. Procuramos 
combater quaisquer práticas que não entendêssemos como correta e firmes em retidão, 
idoneidade e integridade.

Fizemos um monitoramento periódico, analisamos riscos jurídicos, revisamos e 
adequamos, procuramos fazer uma auditoria interna em nós mesmos, de acordo com a 
necessidade, para podermos organizar nossa Comissão e para que , juntos, pudéssemos 
atuar a todo tempo, com o eu dentro do nós, para o bem de todos os Associados da 
Academia Brasileira de Neurologia.

Esta Comissão de Exercício Profissional agradece a esta Diretoria da Gestão 2016-2020, 
ao Conselho Deliberativo, aos membros desta Comissão, ao Corpo Administrativo, 
aos funcionários do eJurídico, pelo respeito, ética, parceria, aprendizado, amizade e 
companheirismo desses anos. Nosso muito, muito obrigado. 
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Atenciosamente, 

Comissão de Exercício Profissional da Academia 
Brasileira de Neurologia 2016-2020

Francisca Goreth M. M. Fantini

Leopoldo Antonio Pires

Elmano Henrique Torres de Carvalho

Igor Silvestre Bruscky

Sandro Luiz de Andrade Matas
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MULHERES NA NEUROLOGIA

Ao longo dos anos temos visto melhora na participação da mulher na sociedade em geral 
(seja na política ou cargos de liderança, entre outros) e, na neurologia, em particular. 
Ainda temos uma enorme diferença salarial entre homens e mulheres, o que levará 
décadas para se igualar. 

Na saúde há um movimento crescente para se alcançar uma equidade entre os sexos. 
Vários estudos têm relatado a diferença quanto ao número de palestrantes homens, 
desproporcional ao número de mulheres em determinadas áreas, bem como diferença 
salarial e a rara presença das mulheres em postos de comando ou de projeção. No estudo 
de Ruzycki et al., foi avaliada a representatividade feminina em palestras de conferências 
e encontros nos Estados Unidos e Canadá, encontrando uma sub-representatividade 
feminina, embora com aumento de 24,6% em 2007 para 34,1% dos palestrantes em 
2017 (JAMA Network Open Health Policy, 2019). A proporção de mulheres palestrantes 
é diretamente proporcional à participação de mulheres entre os organizadores 
(Débarre et al.) (Evolution letters, 2018).

No relato da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(Unesco) de 2015, somente 28% dos pesquisadores no mundo são mulheres. O Brasil 
encontra-se entre os países em que a proporção de pesquisadoras é semelhante à 
de homens (49%). O número de pesquisadores obtidos em várias bases de dados é 
interessante: na pesquisa em medicina ente 2011-2015, havia 80.635 mulheres e 64.902 
homens, nas neurociências 8.860 mulheres e 7.008 homens (Gender in the Global Research 
Landscape – Elsevier Gender Report, 2017).
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Dados obtidos na “Demografia Médica no Brasil” revelam aumento na participação das 
mulheres na medicina. Em 2017, 45,6% eram mulheres, sendo que, no grupo até 29 anos, 
são 57,4% e 53,7% entre 30 a 34 anos, o número de homens aumenta com a idade.  
A proporção é diferente por estado, com maior proporção de mulheres no Rio de Janeiro 
(50,8%) e Alagoas (52,2%) e as menores proporções no Piauí e Amapá, respectivamente, 
37% e 37,2% (Scheffer et al., 2018). 

Uma única mulher esteve entre os 47 neurologistas que participaram na fundação da 
ABN, e duas mulheres foram presidentes nestes mais de 60 anos de sua fundação: Newra 
Tellechea Rotta (1990-1992) e Elza Dias Tosta da Silva (2008-2012) (MM Gomes, Arq 
Neuropsiquiatr 2011). Portanto, muito há que se fazer para que haja uma equidade. 

Uma iniciativa importante da ABN foi o evento Women in Neurosciences, cuja primeira 
edição foi com pesquisadoras em doenças desmielinizantes e, neste ano (em 6 e 7 de 
março de 2020), abrangeu as várias subáreas da neurologia. 

Devemos mapear nossa condição no Brasil para podermos agir para diminuir diferenças. 
É necessário discutirmos o papel da mulher na neurologia desde a formação universitária, 
durante a residência em neurologia e na vida profissional. O grupo “Mulheres na 
Neurologia” da ABN quer promover estudos e discussões sobre as atividades que temos 
dentro da neurologia, como: profissão, participação em congressos, financiamentos, 
cargos de chefia e salários. Não sabemos objetivamente como está o burnout entre nós 
ou o assédio, sendo muito importantes estas informações. 

Nosso grupo no Workplace da Neurologia tem mais de 1.800 participantes e é importante 
a participação de todos, através de notícias em geral e estudos. Um questionário está 
sendo enviado novamente por e-mail, para verificarmos nossa demografia. O link é: 
https://pt.surveymonkey.com/r/TDPVCMQ. Respondam, será importante! Até agora 
temos apenas 157 respostas. 

Equidade significa crescer junto, ter igualdade de oportunidades, direitos, benefícios e 
deveres, considerando-se suas respectivas necessidades.

Sonia Maria Dozzi Brucki
Coordenadora

Elza Dias Tosta da Silva 

Maria Elisabeth Matta de R. Ferraz 

Karolina Gouveia César Freitas 

Jacy Bezerra Parmera 

Jerusa Smid 

https://pt.surveymonkey.com/r/TDPVCMQ
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A Academia Brasileira de Neurologia, com o objetivo de obter um fiel diagnóstico do  
cenário atual e com vistas a planejar as melhores estratégias de trabalho futuro, contratou 
a consultoria de uma empresa especializada (MCI; www.mci-group.com). Nos últimos 
dois anos, a Comissão de Planejamento e Desenvolvimento reuniu-se em várias ocasiões 
com objetivo de discutir estratégias de pesquisa, análise dos resultados e planejamento 
a ser desenvolvido. Através da MCI, foram conduzidas pesquisas com associados e não 
associados sobre os desafios do mercado, sua percepção quanto ao papel da associação 
e sua avaliação sobre os mais de 20 produtos atualmente ofertados pela ABN. 

Os três pilares trabalhados foram (1) Educação; (2) Defesa da Profissão; (3) Sustentabilidade. 

Com o objetivo de levantar dados atualizados, foram estabelecidos modelos de pesquisa 
para quatro grupos de participantes: (1) Membros e potenciais clientes; (2) Líderes de 
capítulos regionais; (3) Presidentes de associações de subespecialidade e líderes de 
departamentos científicos; (4) Associações de outros profissionais ligados à neurologia 
e associações de pacientes. Os questionários elaborados e aplicados a representantes 
destes grupos tinham como objetivos principais:

1. Conhecer e analisar as necessidades e expectativas dos membros.

2. Identificar quais desafios e necessidades de cada capítulo regional e conhecer as 
expectativas de seus líderes em relação a ABN.

3. Identificar quais desafios e necessidades das sociedades de especialidade, identificar 
como é a relação da ABN com a estas sociedades.

4. Identificar quais os desafios e necessidades das associações de pacientes e associações 
multiprofissionais (psicologia, fonoaudiologia, odontologia, fisioterapia, nutrição, 
terapia ocupacional, pesquisa básica) e entender as expectativas de parceria com a 
ABN e possíveis pontos de trabalho em conjunto. 

Posteriormente os questionários aplicados foram analisados e discutidos para que 
um planejamento de ações fosse implementado. Tudo isto baseado nas percepções 
e expectativas dos atuais e potenciais membros em relação a ABN. Assim como das 
associações correlatas, estaduais, das associações de pacientes e multiprofissionais. 

De uma maneira geral, constata-se que a ABN já realiza um trabalho reconhecido na 
educação, defesa profissional e sustentabilidade. No entanto, através da análise dos 
dados, foram identificadas várias oportunidades organizacionais e de comunicação a 
serem exploradas para garantir melhor posicionamento da ABN, maior percepção de 
valor por parte dos associados e toda comunidade neurológica e melhor rentabilidade 
para uma boa sustentabilidade.

http://www.mci-group.com
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Entre os vários pontos avaliados citamos alguns:

1. Canais de Comunicação: importância da revisão dos canais de comunicação da ABN 
através da criação de um plano de marketing e comunicação alinhado aos diferentes 
públicos-alvo da ABN (membros, não membros e pacientes). 

2. Defesa Profissional: entre os grandes pontos de importância dados entre os membros, 
está o do papel da ABN na defesa profissional. Os membros veem a necessidade 
de ampliar o trabalho de defesa da categoria e produtos relacionados a este tema, 
considerando, inclusive, parceria com sociedades correlatas para fortalecer pleitos 
junto a governos e planos de saúde. A ABN vem realizando um grande trabalho na 
defesa profissional. Apesar disto, muitos entrevistados não conheciam os trabalhos 
já realizados. Isto revela a necessidade de ampliar os meios de comunicação e a 
divulgação de todas conquistas obtidas através do grande esforço realizado na 
defesa profissional.

3. Eventos Regionais e Estaduais de Educação Médica Continuada: apesar de já existirem, 
devem ser considerados como em fase de desenvolvimento. Estes devem buscar uma 
abrangência nacional e serem formatados para as peculiaridades regionais.  Garantir 
conteúdo presencial de qualidade em maior número de centros também foi algo 
apontado pelos entrevistados. 

4. Material Educativo: ampliar oferta de conteúdos técnicos em áudio e vídeo para 
profissionais. Ampliar oferta de publicações e pesquisas para profissionais. 

5. Site da ABN: aprimoramento do conteúdo sobre neurologia no site. Trabalho 
continuado para manter um site organizado e atualizado e de fácil navegação.

6. Congresso Brasileiro de Neurologia, Revista Neuropsiquiatria, ABNews e RIMA: estão 
em fase de maturidade. Já são bem vistos pelo público ABN e precisam ser tratados 
como itens de diferencial. Neste caso, a comunicação assertiva deles também garante 
a sustentabilidade da sociedade. 

7. Criar guias e campanhas educativas para pacientes. Promover os materiais informativos 
aos diferentes públicos. 

8. Prova de Título de Especialista: recebeu muitos questionamentos que deverão ser 
levados para análise mais profunda na Comissão de Ensino, Diretoria Executiva e 
Conselho Deliberativo
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Em resumo, através destes dados é possível que a ABN tenha uma visão ainda mais 
completa de sua atividade e possa identificar prioridades a serem trabalhadas. Múltiplas 
iniciativas estratégicas e táticas puderam ser levantadas a partir desses dados. As iniciativas 
que a ABN busca trabalhar devem ir ao encontro da expectativa dos neurologistas 
entrevistados, levando em consideração a capacidade financeira e de execução da 
sociedade. 

Além disso, com os resultados das pesquisas foi possível sugerir um novo posicionamento 
estratégico para a ABN, através da definição de Missão, Visão e Valores. 

MISSÃO Incentivar a formação, a titulação, a educação continuada e a pesquisa de 
médicos neurologistas; aprimorar o atendimento de pacientes com doenças neurológicas; 
integrar os demais profissionais de saúde que atuam na neurologia e divulgar avanços da 
neurologia para a classe médica e sociedade. 

VISÃO Oferecer informação, formação e integração, além de produtos e serviços de 
excelência indispensáveis para a comunidade relacionada à neurologia. 

VALORES 

• Excelência: fornecer informações, produtos e serviços de alta qualidade para 
médicos neurologistas e outros profissionais ligados à neurologia. 

• Liderança: guiar ações de educação, pesquisa e defesa de médicos neurologistas 
e suas condições de trabalho. 

• Qualificação: estabelecer critérios de competência para médicos neurologistas 
e subespecialidades da neurologia. 

• Disseminação: compartilhar informações científicas, políticas e profissionais 
atualizadas que sejam relevantes ao exercício da neurologia no Brasil e no 
mundo, por meio de comunicação apropriada, para membros da comunidade 
neurológica. 

• Renovação: transformar-se constantemente para atender e liderar seus 
membros e a sociedade. 

• Ética: estabelecer o mais alto padrão de integridade para diretores, 
coordenadores, funcionários e membros. 

• Inclusão: representar e integrar todos os membros da comunidade neurológica 
– médicos, pacientes e outros profissionais de saúde. 
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Na pesquisa realizada, vale ressaltar que a ABN ocupa posição de destaque na área de 
Neurologia e é vista como referência, porém, para manter-se atualizada e relevante, 
é preciso garantir velocidade e assertividade nas suas ações. Através da análise dos 
resultados obtidos, pode ser estabelecido um plano de trabalho para avaliação interna, 
planejamento e tomada de decisões futuras.

Dr. Carlos Roberto de Mello Rieder 
Vice-Presidente da ABN

Dr. Fernando Morgadinho Santos Coelho 
Membro da Diretoria Executiva

Dr. Delson José da Silva 
Membro do Conselho Deliberativo

Dra. Elza Dias Tosta da Silva 
Membro do Conselho Deliberativo

Dr. João José Freitas de Carvalho 
Membro Titular
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COMISSÃO DE PRÊMIOS

No primeiro semestre de 2020, a Comissão de Prêmios recebeu a incumbência da Diretoria 
Executiva da ABN de criar diretrizes para uma nova premiação, o Prêmio de Incentivo 
Discente. Sua finalidade é distinguir atividades de pesquisa, educação ou extensão na 
área de Neurologia desempenhadas por alunos de graduação de Medicina no país. Após 
troca de informações entre a Comissão e a Diretoria Executiva, chegou-se à versão final 
que se encontra anexa a este relatório.

Por fim, em virtude do adiamento do Congresso Brasileiro de Neurologia (CBN) para 2021 
por conta da pandemia de Covid-19, todas as premiações oferecidas pela ABN foram 
igualmente transferidas para o próximo ano. Isto se deve ao fato de que os prêmios são 
sempre entregues durante o CBN.

Prof. Dr. Francisco Costa Eduardo Cardoso (Coordenador)

Dr. Jamary Oliveira Filho (Suplente)

Dra. Viviane de Hiroki Flumignan Zétola (Suplente)

Dr. Acary Souza Bulle Oliveira

Dr. Carlos Alberto Mantovani Guerreiro 
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PRÊMIO MELHOR TRABALHO 
CIENTÍFICO – CBN REGULAMENTO

I.INTRODUÇÃO:

Artigo 1º - O prêmio “Melhor Trabalho Científico – CBN” (MTC-ABN) é uma iniciativa da 
Academia Brasileira de Neurologia (ABN) para reconhecer o melhor trabalho científico 
produzido por Estudante de Graduação, Médico Residente em Neurologia e Pós-
Graduandos (Mestrado ou Doutorado em Neurologia ou áreas afins) apresentado no 
Congresso Brasileiro de Neurologia (CBN).

II.REGULAMENTAÇÃO:

Artigo 2º – O prêmio consiste em três categorias: Estudante de Graduação; Médico 
Residente em Neurologia; e Pós-Graduandos (mestrado ou doutorado em Neurologia 
ou áreas afins);

Artigo 3º – O prêmio será conferido a cada dois anos durante o Congresso Brasileiro de 
Neurologia (CBN);

Artigo 4º – As inscrições ocorrerão quando da submissão de resumos, quer seja para 
apresentação oral ou como pôster, para o CBN. No setor de submissão de resumos da 
página do CBN, o candidato marcará item onde afirma desejar concorrer ao prêmio 
“Melhor Trabalho Científico – CBN” na categoria correspondente;

Artigo 5º – São candidatos ao prêmio “MTC – CBN” categoria Estudante de Graduação 
resumos cujo primeiro autor seja estudante de graduação em Medicina;

Artigo 6º – São candidatos ao prêmio “MTC – CBN” categoria Médico Residente de 
Neurologia resumos cujo primeiro autor seja médico residente de Neurologia;

Artigo 7º – São candidatos ao prêmio “MTC – CBN” categoria Pós-Graduando resumos 
cujo primeiro autor seja aluno de mestrado ou doutorado em Neurologia ou áreas afins;

Artigo 8º – A Comissão Organizadora do CBN selecionará os cinco melhores resumos de 
cada área. Estes serão enviados à Comissão de Prêmios da ABN no prazo mínimo de 60 
dias antes do início do CBN. A Comissão de Prêmios, por sua vez, escolherá o vencedor 
de cada categoria e enviará sua decisão à Comissão Organizadora do CBN no prazo 
mínimo de 30 dias antes do início do CBN. A decisão será comunicada aos concorrentes 
no prazo mínimo de quinze dias antes da realização do CBN;

Artigo 9º - A premiação consistirá em entrega de diploma aos cinco melhores resumos 
de cada categoria. O vencedor de cada categoria fará apresentação oral de seu trabalho 
durante o CBN em horário e tempo definido pela Comissão Organizadora.

Artigo 10º - As questões não previstas neste regulamento serão dirimidas pelo Conselho 
Deliberativo da ABN.
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COMISSÃO DE SONO

A Comissão de Sono não tem se encontrado, obviamente, neste ano, em decorrência da 
pandemia.

No entanto, mantemos discussões por um grupo e WhatsApp.

Em março, tivemos o cancelamento da prova de Medicina do Sono, como ocorreu para 
todas as especialidades e áreas de atuação, por recomendação da própria AMB.

Entretanto, neste mês, uma nova resolução da AMB recomenda a retomada das provas, 
cogitando-se a possibilidade de que ocorram on-line.

A Comissão de Sono está de acordo com o que foi proposto. No entanto, não foi definida 
nova data para a prova. Ficou a sugestão de que a prova ocorra em dezembro, em data 
próxima à do Congresso de Sono.

Dr. Almir Tavares
Associação Brasileira de Psiquiatria

Dr. Edilson Zancanella
Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia 
Cérvico-Facial

Dr. Fernando Gustavo Stelzer
Academia Brasileira de Neurologia

Dr. Luciano Drage 
Sociedade Brasileira de Clínica Médica

Dr. Pedro Genta
Sociedade Brasileira de Pneumologia

Dra. Cameilla Pinna
Associação Brasileira de Psiquiatria

Dra. Lucila Bizari F. do Prado 
Sociedade Brasileira de Pediatria
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DIRETORIA REGIONAL CENTRO-OESTE 

Trata-se da apresentação dos relatórios dos Capítulos ABN relativos à região Centro-Oeste, 
do período de 2018 a 2020, conforme segue apresentado:

CAPÍTULO DO DISTRITO FEDERAL – ABN-DF

Ações da Diretoria no ano de 2019: contratação de assessoria remota para auxiliar nas 
demandas administrativas e nos acompanhamento nos eventos da ABN-DF; Regularização 
das Declarações Anuais junto à Receita Federal; Contratação de um escritório de 
contabilidade; Atualização e manutenção do site da ABN-DF; Renovação do espaço junto 
à Associação Médica de Brasília (AMBr) para manutenção da sede e utilização da sala de 
reuniões para realização do Curso de Educação Continuada. 

Cursos de Educação Continuada: a ABN-DF manteve a realização do Curso de Educação 
Continuada, focado em casos clínicos, controvérsias e atualizações profissionais. 28/02 
– Neuropediatria; 14/03 – Transtornos do Movimento; 04/04 – Neuromuscular; 23/05 – 
Epilepsia; 27/06 – Cefaleia; 15/08 – Neurogenética; 26/09 – Cognição; 10/10 – Vascular; 
07/11 – Sono.

Outros Eventos: 04/05 – Eletroneurofisiologia e Toxina Botulínica; 14 e 15/06 – Encontro 
Regional de Neuropatias Periféricas; 29/06 – Actigrafia – Uso e Interpretação de resultados; 
28/09 – Curso Itinerante do DC de Neuroimunologia da Região Centro-Oeste.

Assembleia Geral, Eleição de Diretoria para Gestão 2020-2021: no dia 12/12/2019. 
A Eleição de Diretoria foi realizada com uma única chapa inscrita, sendo composta 
da seguinte forma: Talyta Cortez Grippe – Diretora Presidente, Natália Spínola – Vice-
Presidente, Felipe Von Glehn – Secretário e Carlos Enrique Uribe – Tesoureiro. No mesmo 
dia foi a realizada a confraternização para fechamento do ano de 2019. 

CAPÍTULO DE GOIÁS –ABN-GO

As atividades realizadas durante o biênio estiveram sob a presidência da Dra. Suzanne 
Amâncio (gestão anterior) e Dr. Hélio Fernandes (atual presidente).

Realizações da SONG 2018: Módulo de atividades em Sono (16 e 17 de março); 
IX Congresso Goiano de Neurologia e II Encontro de Ligas em Neurociências (12 a 14 de 
setembro).

Apoio 2018: Curso de capacitação do orientador de trabalho científico (27 de junho); 
Clube de Epilepsia – UCB/SONG; Quando pensar em lipofuscinose ceróide neuronal – 
CLN2 (29 de junho).

Apoio 2019: Semana do Sono (14 de março); BCTRIMS Centro-Oeste/Norte (06 de abril); 
XII Congresso Brasileiro de Doenças Cerebrovasculares (16 a 19 de outubro); I Congresso 
Internacional de Neurociência & Reabilitação (28 a 30 de novembro).

Apoio 2020: Atualização em Epilepsia (18 de junho). 
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CAPÍTULO DA SOCIEDADE DE NEUROLOGIA DO MATO GROSSO DO SUL ABN – MS

Com muito prazer anunciamos a criação deste novo Capítulo ABN que foi constituído 
em assembleia, convocada para o 13 de abril de 2020, com a marcada atuação da Dra. 
Maria José Martins Maldonado. Estiveram presentes os seguintes médicos: Aline Mizuta 
Kozoroski Kanashiro, Ana Paula Paschoal de Melo, Elder Yanaze Oda, Gabriel Pereira Braga, 
Lucas Alves de Moura, Rebeca Liebich Gusmão Gigante, Tatiane Novais Dantas e Veridiana 
Lia Nicolatti. A Diretoria do presente Capítulo ficou assim constituída: Presidente: Aline 
Mizuta Kozoroski Kanashiro; Vice-Presidente: Gabriel Pereira Braga; Tesoureira: Maria 
José Martins Maldonado; 1ª tesoureira: Veridiana Lia Nicolatti; Secretário: Elder Yanaze 
Oda; 1ª secretaria: Ana Paula Paschoal de Melo; Diretor Científico: Lucas Alves de Moura; 
Diretora de Eventos: Rebeca Liebich Gusmão Gigante. 

SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE NEUROLOGIA – MT

Durante o biênio foram realizadas ações coordenadas, sob a presidência da Dra. Heloise 
Helena Siqueira, com o intuito de fortalecer a Sociedade e impulsionar a criação do 
Capítulo em tempo breve. Dentre as atividades realizadas, destacamos: 

Atividades 2018: Curso de Neurogenética (11 de junho); Congresso de Neuroligas 
(16 e 17 de agosto); Curso de capacitação em morte encefálica em conjunto com Central 
Estadual de Transplante (oito cursos durante o ano); Aulas quinzenais do Programa de 
Residência Médica em Neurologia.

Atividades 2019: Curso PET de Epilepsia, promovido pela LBE (30 de março); Curso de 
doenças raras (14 de junho); Cursos de capacitação em morte encefálica em conjunto com 
Central Estadual de Transplante (quatro cursos durante o ano); Jornada Mato-grossense 
de Neurologia (23 a 24 de agosto); Aulas mensais do Programa de Residência Médica em 
Neurologia; Aulas quinzenais de Neurologia para as Ligas Acadêmicas de Neurologia e 
Neurocirurgia.

Atividades 2020: Aulas semanais do Programa de Residência Médica em Neurologia; 
Aulas quinzenais de Neurologia para as Ligas Acadêmicas de Neurologia e Neurocirurgia; 
I Simpósio Virtual de Epilepsia (23 e 24 de julho).

Gostaria de ressaltar o avanço administrativo e científico da Região Centro-Oeste durante 
o período em que estive como Diretor dessa Região, o que me deixa com a sensação de 
dever cumprido. Em tempo, quero expressar meu sincero agradecimento a todos os colegas 
neurologistas dos Capítulos e Sociedade, em especial aos membros das diretorias estaduais, 
sem os quais a neurologia da nossa região não poderia avançar de maneira tão significativa.

Cordialmente, 

Dr. Delson José da Silva
Diretor Regional da Região Centro-Oeste
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DIRETORIA REGIONAL NORTE

Foram realizadas reuniões presenciais e via Skype para avaliação e redefinição dos 
quesitos do Estatuto a serem seguidos pelos Capítulos Regionais, que passaram a ser 
chamados de Capítulos Estaduais. 

CONTATO COM OS NEUROLOGISTAS DO NORTE PARA A FORMAÇÃO DOS CAPÍTULOS ESTADUAIS

Entrei em contato via WhatsApp e e-mail com os Neurologistas da região Norte, associados 
à ABN, para explicar sobre as novas diretrizes do Estatuto e estimular a formações de 
Capítulos Estaduais. 

O Pará era o único estado que já tinha um Capítulo Estadual formado.

No Amazonas, conseguimos eleger, entre os neurologistas associados à ABN, os 
integrantes do Capítulo Estadual desse estado.

Os neurologistas associados à ABN dos estados do Amapá e Tocantins não retornaram os 
e-mails e as mensagens enviadas.

Os neurologistas associados dos estados de Rondônia e Roraima não quiseram, nesse 
momento, formar os Capítulos Regionais. Preferiram afiliar-se aos dos demais estados 
do Norte.

REUNIÃO PRESENCIAL COM A DIRETORIA E OS PRESIDENTES DE TODOS OS CAPÍTULOS ESTADUAIS

A fim de conhecer os presidentes dos estatutos e explicar sobre as novas diretrizes que 
os Capítulos deverão seguir:

APOIO AOS NEUROLOGISTAS LOCAIS EM RELAÇÃO A EVENTOS 

ESTÍMULO AOS RESIDENTES E LIGANTES PARA SE ASSOCIAREM 

À ACADEMIA BRASILEIRA DE NEUROLOGIA

DIVULGAÇÃO SOBRE AS ATIVIDADES DA ABN E AQUISIÇÃO DE NOVOS ASSOCIADOS

DIVULGAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA PROVA DE TÍTULO

Reunião com os residentes de neurologia para mostrar a importância em se realizar a 
prova de título. Vários, nesse período, realizaram e foram aprovados.

Dra. Nise Alessandra Sousa 
Diretora Regional da Região Norte 
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DIRETORIA REGIONAL SUL

Os eventos científicos nos três estados do Sul estão citados nos respectivos capítulos. 

Junto com os Diretores das outras regiões, se procurou regulamentar os novos Capítulos 
Estaduais, essenciais para a capilarização da ABN em todo o Brasil e consequente 
fortalecimento da neurologia nacional, tanto do ponto de vista técnico-científico como 
da defesa profissional. O estímulo à implantação dos diversos capítulos estaduais 
movimentou todas as diretorias regionais.

Prof. Dr. Ylmar Corrêa Neto
Diretor Regional da Região Sul
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO 
DELEGADO JUNTO À COMISSÃO 
DE ESPECIALIDADES DA AMB

Na qualidade de Representante da Academia Brasileira de Neurologia junto ao Conselho 
Científico da Associação Médica Brasileira, venho apresentar meu relatório para a próxima AGO.

A criação de grande número de comissões setoriais pela AMB diminuiu as atribuições do 
Conselho Científico da AMB que, entretanto, mantém as seguintes obrigações estatutárias:

SEÇÃO VI - DO CONSELHO CIENTÍFICO

Artigo 70. O Conselho Científico, órgão consultivo, será ouvido pela Diretoria da AMB 
quando necessário para opinar sobre suas áreas de competência, sendo seus pareceres 
emitidos e aprovados por voto majoritário, presente a maioria de seus membros.

Artigo 71. O Conselho Científico é formado pelos presidentes das associações 
médicas nacionais de especialidades, ou seus substitutos legais, mediante convênio 
com a AMB, tendo por finalidade:

I. incrementar, regulamentar e coordenar as atividades do exercício das 
especialidades médicas em todo o território nacional;

II. estudar e sugerir medidas visando o aperfeiçoamento da formação dos médicos;

III. estudar e sugerir medidas destinadas à perfeita execução da atribuição do 
Título de Especialista e sua valorização;

IV. eleger entre seus membros as 27 associações representasse respectivas 
suplentes junto ao Conselho Deliberativo da AMB [...]

Não houve no período nenhum pedido de criação de nova especialidade e nem 
modificações quanto aos Títulos de Especialistas. As reuniões periódicas presenciais, 
convocadas, foram na sua maioria para tratar de temas científicos especialmente quanto 
a diagnósticos e tratamentos. Com a pandemia da Covid-19, as reuniões tornaram-se 
virtuais. As duas últimas reuniões trataram dos problemas dos programas de residência 
médica, alterados na vigência da pandemia. 

Estou me despedindo das minhas atuais funções, em razão do término do meu mandato 
como representante junto à AMB. Quero agradecer o apoio do Sr. Presidente e da 
Diretoria nestas e em tantas outras funções, presentes e passadas, que eu exerci com 
alegria na ABN, sempre com o apoio e o carinho de todos os amigos e colegas, fossem 
membros de quaisquer categorias, e entre os  quais incluo todos os funcionários com os 
quais eu também convivi!

Levarei saudades!

Obrigado a todos!

Dr. Luiz Alberto Bacheschi 
Delegado junto à Comissão de Especialidades da AMB
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REPRESENTANTES DA ABN JUNTO 
AO CONSELHO DELIBERATIVO DA 
ASSOCIAÇÃO MÉDICA BRASILEIRA

Participamos de Reuniões no Conselho Deliberativo da Associação Médica Brasileira, 
documentamos que,  nessas Reuniões, há a participação de todas as Sociedades de 
Especialidades e as  pautas são de extrema relevância a todos: remuneração, pontos 
científicos, diretrizes médicas, residência médica.  Participamos juntamente com o nosso 
Presidente Prof. Gilmar Pardo, com poder de voto, e representação dos neurologistas 
brasileiros. Essas Reuniões ocorrem periodicamente, com intervalos em torno de quatro 
anos, em capitais brasileiras. 

Dr Tarso Adoni

Dra. Francisca Goreth Malheiro Moraes Fantini
Representante da AMB junto ao Conselho Deliberativo 
da AMB
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA DELEGADA 
JUNTO AOS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS

A participação relevante foi na reunião realizada na Associação Médica de Brasília do 
Instituto Brasil de Medicina, fundada em 12 de dezembro de 2017 com o objetivo de 
auxiliar os trabalhos da Frente Parlamentar de Medicina.

Vários temas faziam parte da pauta desta reunião: 

1) Eleição do coordenador do IBDM que por aclamação foi reconduzido o Dr. José 
Luiz Dantas Mestrinho;

2) Revalida “Light”;
3) Como atuar frente à pandemia, com a apresentação do então Ministro da 

Saúde Luiz Henrique Mandetta e com grande discussão entre os presentes. 
De extrema importância foi a quase unanimidade da necessidade de reforçar o 
SUS nesta batalha.

Dra. Elza Dias Tosta da Silva
Delegada da ABN junto aos Órgãos Governamentais
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DIRETOR CIENTÍFICO DA ACADEMIA 
BRASILEIRA DE NEUROLOGIA

Assumi o cargo de Diretor Científico da ABN em 31 de outubro de 2018, convidado pelo 
Presidente Prof. Dr. Gilmar Fernandes do Prado e pela Diretoria Executiva.

RESIDÊNCIA EM QUATRO ANOS

Desde o início continuei a realizar o meu trabalho, junto com outros membros da ABN, 
principalmente com o presidente da ABN, para tornar possível o programa de Residência 
em Neurologia em quatro anos, tarefa que ocupou boa parte de nossas preocupações e 
que, pelo menos em parte, foi bem-sucedida, tendo sido aprovada em alguns serviços. 
É a nossa convicção que, aos poucos, todos os serviços estarão capacitados a oferecer 
residência em quatro anos. O objetivo principal é o de permitir formação melhor do 
neurologista brasileiro, equiparando-o aos mais capacitados de centros desenvolvidos, 
onde a residência é de quatro anos ou mais. 

I REUNIÃO DOS DEPARTAMENTOS CIENTÍFICOS DA ABN (NEURO-DC)

Logo depois, tive como principal função a de coordenação da I Reunião dos Departamentos 
Científicos (DCs) da ABN – NEURO-DC – que foi realizada em Campinas de 01 a 04 de 
agosto de 2019. Foi um trabalho bastante grande, pois esta reunião teve características 
de um evento similar a um congresso, com participação de todos os DCs. Do ponto 
de vista científico, foi excelente, permitiu uma interação entre membros de DCs com 
maiores afinidades e propiciou reunião muito proveitosa para os DCs menores, que têm 
mais dificuldade para realizar reuniões com muitos participantes. Entretanto, a maioria 
dos coordenadores dos DCs julgou que as reuniões que faziam antes, de cada DC 
isoladamente, eram melhores.

PRONEURO

Em dezembro de 2019, iniciamos uma nova atividade. A Diretoria da ABN decidiu 
participar de um programa de educação continuada a distância que já vem ocorrendo 
em outras especialidades com bastante sucesso, produzido pela Sistema de Educação 
Continuada a Distância (Secad/Artmed).  

Em reunião com os Sr. Geraldo Francisco Huff, Coordenador-Geral da Produção Editorial 
da Secad/Artmed, definimos que o nosso programa, denominado Proneuro, será 
desenvolvido por ciclos, cada ciclo terá a duração de 12 meses, independentemente da 
data em que se iniciar.

O inscrito no Proneuro receberá quatro volumes por ciclo; então, em cada ciclo, sempre 
serão publicados quatro volumes, com uma média de 160 páginas por volume.
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Os organizadores (coordenadores dos DCs) definirão os capítulos (assuntos, temas) e 
seus autores por ciclo. A média de capítulos por volume será em torno de cinco. De início 
serão definidos os 25 capítulos (a ideia é a de conseguir alguns capítulos de reserva para 
não ocorrer falhas; os capítulos excedentes serão publicados nos próximos ciclos).

Quanto mais mixados, diferentes assuntos, publicados no volume, melhor contemplarão 
a expectativa do universo de inscritos. 

Assim, após as indicações dos capítulos e seus autores pelos organizadores, serão 
enviados os convites e os volumes passarão a ser publicados conforme os artigos forem 
entregues.

Desta forma, cumpriremos os prazos de publicação dos volumes e os conteúdos 
contemplarão as expectativas dos inscritos.

A ABN RECEBERÁ ROYALTIES SOBRE OS VALORES DE VENDA.

Os organizadores receberão R$ 10.000,00 por volume publicado (ou R$ 8.000,00 cada 
um por ciclo, quando forem cinco organizadores) e os autores receberão R$ 47,40 por 
página publicada (os organizadores terão a responsabilidade de fazer a revisão científica 
e a leitura final dos artigos a serem publicados pelos autores que convidaram). 

O primeiro volume do primeiro ciclo, tendo como temas e organizadores de Neurovascular 
(Dra.  Gisele Sampaio Silva), Transtornos do Movimento (Dr. Marcus Della Coletta), Sono 
(Dr. Gilmar F. do Prado e Dr. Morgadinho) e Doenças Neuromusculares (Dr. Edmar 
Zanoteli), já está pronto.  

Solicitei aos coordenadores dos DCs que se manifestassem quanto ao ciclo de que 
pretendiam participar, bem como os temas e autores dos capítulos. Os quatro volumes 
do primeiro ciclo já têm os títulos e autores dos capítulos definidos de modo que deverá 
estar completo até o primeiro semestre de 2021. 

TELECONSULTAS EM NEUROLOGIA

Mais recentemente participei da elaboração de sugestões para a realização do Exame 
Neurológico Através de Telemedicina, da qual participaram diversos membros da ABN, 
destacando-se a Dra. Emanuelle Roberta da Silva Aquino, o Dr. Renan Domingues, a Dra. 
Francisca Goreth Fantini, o Prof. Gilmar Fernandes do Prado e o Dr. Carlos Mantese. 

Deste trabalho e de revisão da literatura foi produzido um artigo de revisão submetido 
à publicação em Arquivos de Neuropsiquiatria (“Telemedicine in Neurology: Current 
Evidence”) com os autores Domingues RB, Mantese CE, Aquino ES,  Fantini FGMM, Prado 
GF e Nitrini R. 
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PAN-AMERICAN FEDERATION OF NEUROLOGICAL SOCIETIES (PAFNS) 

Como fui um dos responsáveis, junto com o Prof. Fernando Cendes, pela direção do 
Congresso Pan-americano de Neurologia realizado em São Paulo em 2018, simultaneamente 
ao Congresso Brasileiro, foi-me solicitado pela diretoria da ABN que a representasse na 
organização do próximo congresso a ser realizado em Medellín, Colômbia, de 11 a 14 
de março de 2021. Minha função inicial seria a de auditoria financeira do evento, mas à 
medida que fui participando, tornei-me membro da Comissão Científica. Tenho reuniões 
periódicas, três a quatro reuniões por mês, para discutir todos os aspectos do Congresso, 
neste momento tão difícil que não permite sequer definir se o evento será presencial ou 
virtual.  

DEMENTIA & NEUROPSYCHOLOGIA

Estive em reuniões com a Diretoria da ABN para que o periódico Dementia & 
Neuropsychologia, órgão oficial do Departamento Científico de Neurologia Cognitiva e 
do Envelhecimento, atualmente em seu 14º ano de publicação ininterrupta, indexado 
no Lilacs, Scopus e PubMed Central, pudesse integrar, assim como Arquivos de Neuro-
Psiquiatria, a coleção de periódicos da ABN. Esta solicitação foi aceita e, a partir do 
fascículo de setembro de 2020, a publicação será realizada com o patrocínio da ABN. 

OUTRAS ATIVIDADES

Desde o início, tenho participado de reuniões da Diretoria quando sou convidado, das 
reuniões do Conselho Deliberativo e de decisões pontuais quanto à formação, união ou 
separação de DCs da ABN.

Dr. Ricardo Nitrini
Diretor Científico 
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DC DE CEFALEIA

• Reuniões virtuais conforme necessidade e reunião presencial no dia 26/10/2019 durante 
o Congresso Brasileiro de Cefaleia para discutir e rever as atividades durante o ano;

• Administração do grupo do DC de Cefaleia no Workplace da ABN;
• Resposta a dúvidas da população no portal da ABN;
• Colaboração com a Assessoria de Imprensa da ABN através de várias entrevistas 

na mídia, inclusive releases sobre o Dia da Cefaleia 2019/2020, que foram 
publicados em vários meios de comunicação no país.

• Elaboração da programação científica e condução da sessão de cefaleia do Neuro DC2019;
• Sugestões de temas e palestrantes nacionais e internacionais para o Congresso 

da ABN 2020 Gramado;
• Colaboração com a Comissão de Comunicação e Editoração, através da 

elaboração de matérias relativas às cefaleias para o jornal ABN News;
• Colaboração com a Comissão de Exercício Profissional na elaboração da 

documentação encaminhada à ANS para inclusão de procedimentos em cefaleia;
• Participação na reunião de defesa da proposta de inclusão da aplicação de 

toxina onabotulínica-A para migrânea crônica no rol de procedimentos da ANS, 
em 07/05/2020, a pedido do Comitê de Exercício Profissional;

• Colaboração com a Diretoria da ABN através da elaboração de questões relativas 
à cefaleia para a avaliação de residentes de neurologia durante visitas aos serviços;

• Elaboração, a pedido da Diretoria da ABN, de texto de posicionamento, justificado, 
sobre teleneurologia no atendimento de pacientes com queixa de cefaleia;

• Em conjunto com a Sociedade Brasileira de Cefaleia, envio de posicionamento 
sobre o atraso do lançamento dos anticorpos monoclonais junto à CMED/Anvisa;

Participação na publicação Public Policies in Headache Disorders: Needs and Possibilities, 
em conjunto com representantes da SBCe, ABRACES e outros (Peres MFP, Oliveira AB, 
Sarmento EM, Rocha-Filho PS, Peixoto PM, Kowacs F, Goulart AC, Bensenor IJ. Public policies 
in headache disorders: needs and possibilities. Arq Neuropsiquiatr. 2020 Jan;78(1):50-52).

Participação nas tratativas para a decretação, por Lei Municipal no 17.235, de 13 de novembro 
de 2019, da Prefeitura Municipal de São Paulo, do Dia Nacional de Combate e Orientação 
Sobre a Cefaleia, constando, assim, do Calendário Oficial de Eventos da Cidade.

Dr. Fernando Kowacs 
Coordenador

Dr. Raimundo Pereira da Silva-Néto 
Vice-Coordenador

Dra. Célia Aparecida de Paula Roesler 
Secretária



7777Boletim ABN

DC DE DISTÚRBIOS VESTIBULARES 
E DO EQUÍLIBRIO

Durante o biênio supracitado, o DC Distúrbios Vestibulares e do Equilíbrio promoveu:

• Em parceria com a ABN e a Editora Manole, o curso não presencial (educação 
a distância) on-line intitulado “Curso de vertigem e desequilíbrio: uma 
abordagem prática – 2ª edição”;

• Atuação junto à ABN (através da Comissão de Exercício Profissional) na Comissão 
de Direito Profissional da Associação Médica Brasileira (AMB), na regulamentação 
e inclusão de novos procedimentos à CBHPM de interesse deste DC, qual seja: 
teste do impulso cefálico ou vHIT (Video head impulse test – video HIT);

• Contribuição com uma sessão (sessão 11) dedicada aos Distúrbios Vestibulares 
e do Equilíbrio no Tratado de Neurologia da Academia Brasileira de 
Neurologia- 2ª edição;

• Participação na NEURODCs (Convenção Nacional dos Departamentos científicos 
da ABN) promovido pela ABN, com um dia inteiro dedicado a aulas teóricas e 
módulo prático (hands-on);

• Participação ativa da diretoria e demais integrantes deste DC no “Dia Internacional 
da Vertigem”, que é comemorado em 22 de abril, com diversas ações de educação 
médica e informação e orientação à população (aulas, palestras, entrevistas);

• Contribuição do DC sobre o tema “atendimento por Telemedicina” na Comissão 
Aberta de Telemedicina da ABN, coordenada por uma integrante deste DC, Dra. 
Emanuelle Roberta da Silva Aquino, em atendimento à solicitação do Conselho 
Federal de Medicina (CFM).

Dr. William Luciano de Carvalho
Coordenador

Dra. Cristiana Borges Pereira
Vice-Coordenadora

Dr. Saulo Nardy Nader
Secretário
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DC DE DOR

À Academia Brasileira de Neurologia

a/c Prof. Dr. Ricardo Nitrini – Diretor Científico

Referente: atividades do DC Dor/biênio 2018-2020

Segue breve sumário das atividades realizadas pelo Departamento Científico de Dor 
(DC Dor) da Academia Brasileira de Neurologia (ABN) no período compreendido entre 
junho 2018 e junho 2020:

a) Procedimentos na área de dor para a CBHPM (Rol 2020):
• Inclusão do procedimento “Estimulação Magnética Transcraniana repetitiva 

(EMTr) para o tratamento da dor neuropática e fibromialgia” no ROL 2020.
• Colaboração com a Comissão de Exercício Profissional da ABN com a Avaliação 

Neurologia Ampla (ANA) dentro do subitem dor e sensibilidade somática.
b) Eventos científicos:
• Realização do I Neuro-Dor: Primeiro Encontro do Departamento Científico de 

Dor da ABN, conjuntamente com o Comitê de Dor da Associação Paulista de 
Medicina (APM). Evento realizado em 8 de dezembro de 2018, na Sede Social 
da APM, que contou com a participação de membros do DC Dor de todo o país 
e cerca de 150 participantes.

• Colaboração com a programação científica na área de dor do XXVIII Congresso 
Brasileiro de Neurologia.

• Neuro DC 2019 – Convenção Nacional dos Departamentos Científicos (DCs) da 
ABN:
• organização da programação científica do DC Dor: aulas expositivas, 

apresentação e discussão de temas livres orais por com painel de 
especialistas em dor crônica/neuropática.

• Fórum de debates para o primeiro Consenso Brasileiro para o tratamento 
farmacológico da dor neuropática central. Além da participação dos 
membros do DC Dor, contou com colaborações de membros dos DCs de 
cefaleia, neuroimunologia, reabilitação neurológica, dentre outros.

c) Consenso Brasileiro para o tratamento farmacológico da dor neuropática 
central da ABN:

• Idealização, planejamento e coordenação do projeto.
• Suporte logístico e execução, conjuntamente com a empresa Omnifarma, que 

viabilizou patrocínio com a indústria farmacêutica.
• Envio de questionário eletrônico e fórum de debates presencial (no NeuroDC 

2019).
• Participação de membros do DC Dor e de outros DCs de todo o país, 

colaboradores e pesquisadores externos.
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• Resultou em estudo de revisão sistemática com meta-análise de dados e painel 
de recomendações de consenso, para os especialistas da ABN.

• Estudo concluído e em vias de submissão para publicação nos Arquivos de 
Neuro-psiquiatria/Jornal oficial da ABN.

d) Colaboração com publicações ABNeuro:
• Organização da inédita sessão “O Manejo da Dor”, publicada na segunda edição 

do Tratado de Neurologia da ABN e composta de nove capítulos relacionados à 
área de dor, com a participação de membros da ABN e colaboradores externos.

• Boletim ABNews com comentário de artigo: O CID 11 e a clínica de dor (março 
de 2020 – Dr. Rogério Adas), em vias de publicação.

• Canabinoides no tratamento da dor crônica (abril de 2020 – Dr. Daniel Ciampi) 
em colaboração com a Dra. Sonia Brucki.

e) Representação da ABN em audiência pública na Câmara dos Deputados, 
organizada pela Associação Nacional de Fibromialgia e Doenças Relacionadas 
(Dra. Luciana):

• Exposição técnica sobre critérios diagnósticos, diagnósticos diferenciais, 
comprometimento funcional e impacto na qualidade de vida, tratamento 
farmacológico e não farmacológico.

• Debate sobre a disponibilidade dos tratamentos dentro do Sistema Único de 
Saúde.

Atenciosamente,

Membros do Departamento Científico de Dor  
(Gestão 2019-20):

Dr. Rogério Adas Ayres de Oliveira 
Coordenador

Prof. Dr. Daniel Ciampi Araujo de Andrade  
Vice-Coordenador 

Dra. Luciana Barbosa  
Secretária
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DC DE EPILEPSIA

EVENTOS DE EPILEPSIA REALIZADOS OU APOIADOS PELO DC DE EPILEPSIA - ABN (2018-2020) 

1. CURSOS DE ATUALIZAÇÃO

a) Epilepsia Farmacorresistente – Indicação e Opções de Tratamento Cirúrgico e de 
Neuromodulação. Brasília-DF (10/11/2018)

b) Busca pela Liberdade de Crises e Escolha Racional da Primeira Terapia de 
Adição. São Paulo-SP (10/11/2018)

c) Update em Epilepsia: da Infância à Idade Adulta. Manaus-AM (06/04/2019)
d) Busca pela Liberdade de Crises e Escolha Racional da Primeira Terapia de 

Adição. Belo Horizonte-MG (24/08/2019)
e) Busca pela Liberdade de Crises e Escolha Racional da Primeira Terapia de 

Adição. Porto Alegre-RS (31/08/2019)
f) Abordagem Prática das Epilepsias: da Infância à Idade Adulta. São Paulo-SP 

(28/09/2019)
g) Fármacos Antiepilépticos Recentes (FAR) em Situações Especiais. Brasília-DF 

(05/10/2019)

2. PARTICIPAÇÃO E APOIO A EVENTOS DE EPILEPSIA PARA A POPULAÇÃO

a) Encontro Nacional de Promoção da Cidadania e Apoio às Pessoas com Epilepsia. 
Brasília-DF (11 a 13/03/2019)

b) Purple Day 2019 – Epilepsia sem preconceito. São Paulo-SP (31/03/2019)
c) Purple Day 2019. Rio de Janeiro-RJ (31/03/2019)
d) Dia Latino-Americano da Epilepsia, Arte & Epilepsia. São Paulo-SP (09 a 

20/09/2019)
e) Dia Latino-Americano da Epilepsia, Arte & Epilepsia – Recital Setembro Roxo. 

São Gonçalo-RJ (24/09/2019)
f)  Entrevista Instante Digital (TV Bandeirantes) - Tecnologias em Epilepsia. 

Curitiba-PR (24/09/2019)
g) Encontro Nacional da Federação Brasileira de Epilepsia - EPIBrasil e ASPE. 

Campinas-SP (06/03/2020)

https://epilepsia.org.br/evento/epilepsia-farmacorresistente/
https://epilepsia.org.br/evento/epilepsia-farmacorresistente/
https://epilepsia.org.br/evento/busca-pela-liberdade-de-crises-e-escolha-racional-da-primeira-terapia-de-adicao/
https://epilepsia.org.br/evento/busca-pela-liberdade-de-crises-e-escolha-racional-da-primeira-terapia-de-adicao/
https://epilepsia.org.br/evento/update-em-epilepsia-da-infancia-a-idade-adulta/
https://epilepsia.org.br/evento/busca-pela-liberdade-de-crises-e-escolha-racional-da-primeira-terapia-de-adicao/
https://epilepsia.org.br/evento/busca-pela-liberdade-de-crises-e-escolha-racional-da-primeira-terapia-de-adicao/
https://epilepsia.org.br/evento/busca-pela-liberdade-de-crises-e-escolha-racional-da-primeira-terapia-de-adicao-rs/
https://epilepsia.org.br/evento/busca-pela-liberdade-de-crises-e-escolha-racional-da-primeira-terapia-de-adicao-rs/
https://epilepsia.org.br/evento/abordagem-pratica-das-epilepsias-da-infancia-e-a-vida-adulta/
https://epilepsia.org.br/evento/farmacos-antiepilepticos-recentes-far-em-situacoes-especiais/
https://epilepsia.org.br/evento/purple-day-2019-epilepsia-sem-preconceito/
https://epilepsia.org.br/evento/purple-day-2019-rio-de-janeiro/
https://epilepsia.org.br/evento/arte-epilepsia/
https://epilepsia.org.br/evento/arte-epilepsia-dia-latino-americano-da-epilepsia/
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3. REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CIENTÍFICOS NA ÁREA DE EPILEPSIA

a) ILAE Paediatric Epilepsy Training (PET Brasil). Recife- PE (15/09/2018)
b) 13º Congresso Brasileiro de Neurologia Infantil. Belo Horizonte-MG (30/10 a 

02/11/2018)
c) Latin America School of Epilepsy (LASSE XIII), Guarulhos-SP (07 a 15/03/2019)
d) Neuro DC 2019. Campinas-SP (1o a 04/08/2019)
e) XXVII Congresso Brasileiro de Neurofisiologia. São Paulo-SP (14 a 17/08/2019)
f) ILAE Paediatric Epilepsy Training (PET Brasil). Porto Alegre-RS (17/08/2019)

g) ILAE Paediatric Epilepsy Training (PET Brasil). São Paulo-SP (31/08/2019)
h) Epilepsy and Psychiatric Disorders throughout Life Educational (Symposium of ILAE 

Psychiatry Commission). São Paulo-SP (25 a 26/10/2019)
i) 14° Congresso Brasileiro de Neurologia Infantil. Recife-PE (13 a 16/11/2019)
j) Latin America School of Epilepsy. São Paulo-SP (27/02 a 06/03/2020)

4. REUNIÕES COM ÓRGÃOS PÚBLICOS PARA MELHORIA DAS 

CONDIÇÕES DE PESSOAS COM EPILEPSIA

a) Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) – Oficina “Novo processo de 
Atualização do ROL de Procedimentos e Eventos em Saúde”. Curitiba-PR (20 a 
21/03/2019)

b) Assembleia Legislativa do Paraná - Audiência Pública “Conscientização da 
Epilepsia”. Curitiba-PR (30/04/2019)

c) Secretaria de Atenção à Saúde (Ministério da Saúde) - PCDT em Epilepsia 
(disponibilização Levetiracetam e Estimulador do Nervo Vago). Brasília-DF 
(09/10/2019)

Participantes:
• Dra. Vera Cristina Terra - Presidente da LBE e do DC de epilepsia
• Dr. Ricardo Centeno - Neurocirurgião Escola Paulista de Medicina
• Maria Alice A. M. Mello Susemihl - Presidente da Associação Brasileira de Epilepsia
• Alexandre Lima – Coordenador-Geral do CEAF
• Eduardo David Gomes de Sousa - Coordenação-Geral de Atenção Especializada, 

Departamento de Atenção Especializada e Temática
• Representante do DGITIS em nome da Sra. Vânia Canuto
d) Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) - Elaboração da Proposta para 

Inclusão do Procedimento “Avaliação para Tratamento Cirúrgico de Epilepsia 
Refratária com Eletrodos Intracranianos” no ROL de Procedimentos e Eventos 
em Saúde - ANS

https://epilepsia.org.br/evento/pet-brasil-paediatric-epilepsy-training-pet-2/
https://epilepsia.org.br/evento/neuro-dc-2019-participe/
https://epilepsia.org.br/evento/neurofisiologia2019/
https://epilepsia.org.br/evento/pet-brasil-paediatric-epilepsy-training-pet/
https://epilepsia.org.br/evento/14-congresso-brasileiro-de-neurologia-infantil/
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5. ELABORAÇÃO DE MATERIAL CIENTÍFICO SOBRE EPILEPSIA

a) Livro “Purple Book. Guia Prático do Tratamento de Epilepsias”, com recomendações 
para o tratamento de crises e síndromes epilépticas de um grupo de especialistas 
brasileiros

b) Consenso de Especialistas Brasileiros sobre o Tratamento de Crises Epilépticas 
Agudas e Estado de Mal Epiléptico (em fase de elaboração)

*Estas atividades foram organizadas e realizadas conjuntamente com a Liga Brasileira 
de Epilepsia (LBE)

Dr. Vera Cristina Terra
Coordenadora

Dr. Carlos Eduardo Soares Silvado
Vice-Coordenador

Dr. Luciano de Paola
Secretário
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DC DE HISTÓRIA DA NEUROLOGIA

No último biênio, as atividades relacionadas à história da neurologia foram promovidas 
pelo DC no Congresso Brasileiro de Neurologia de 2018, realizado em São Paulo, e na 
Convenção Nacional dos Departamentos Científicos da ABN, ou NEURODC, realizada 
na cidade paulista de Campinas, em 2019. Também em 2019, o Congresso Paulista de 
Neurologia, promovido pela Associação Paulista de Medicina no Guarujá, teve uma 
sessão movimentada sobre história da neurologia.

No Congresso Brasileiro, a programação envolveu uma mesa-redonda com temas 
relacionados com a história de neurologistas brasileira, a história de neurologistas 
internacionais e histórias de doenças neurológicas. Vários pôsteres foram apresentados.

Na NEURODC-19, optou-se pela mesma estruturação de temas, mas inovou-se na forma. 
Ao final de cada dia do encontro, findas as diversas atividades, na praça central do evento 
se apresentou e discutiu a história da neurologia, com grande e motivado público.

Nestes dois anos o interesse pela história da neurologia tem aumentado, com diversos 
artigos publicados nos Arquivos de Neuro-Psiquiatra e Dementia & Neuropsychologia, 
evidenciando o reconhecimento pela comunidade neurológica de que o estudo da 
história da neurologia, seja de seus mestres, das doenças ou da sua semiologia, é útil na 
prática clínica contemporânea.

Prof. Dr. Ylmar Corrêa Neto
Coordenador

Prof. Dr. Eliasz Engelhardt
Vice-Coordenador

Prof. Dr. Hélio Afonso Ghizoni Teive
Secretário
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DC DE LÍQUIDO CEFALORRAQUIANO

O Departamento Científico de Líquido Cefalorraquiano (DC LCR) da Academia Brasileira 
de Neurologia (ABN) participou do NEURODC19, tendo dividido igualmente as atividades 
e palestras com o DC de Neuroinfecção. 

Para os dias 3 e 4 de abril de 2020 estava programado o Encontro Brasileiro de Líquido 
Cefalorraquiano em São Paulo, com o objetivo de apresentar atualizações e fomentar 
discussões sobre LCR, e que contaria com a participação de especialistas em LCR, em 
doenças infecciosas, inflamatórias, neoplásicas e degenerativas e em controle de 
qualidade em laboratório. Devido à pandemia de COVID-19, o evento foi adiado para os 
dias 6 e 7 de novembro de 2020.

O DC LCR participou da proposição e defesa pela implantação do Tap Test (Teste de 
punção lombar única ou repetida com avaliação pré e pós-coleta) no Processo do Ciclo 
do ROL 2019-2020. Essa atividade teve início em 2018 e a apresentação em reunião 
técnica na Associação Médica Brasileira se deu no dia 8 de maio de 2020.

Dr. Hélio Rodrigues Gomes 
Coordenador

Dr. Sandro Luiz de Andrade Matas 
Vice-Coordenador

Dr. José Antonio Livramento 
Secretário
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DC DE MOLÉSTIAS NEUROMUSCULARES

1) Realização do V Curso de miopatias da Academia Brasileira de Neurologia, de 
28 a 30 de março de 2019, na cidade de Campinas-SP;

2) Participação, em conjunto com o comitê científico designado, da elaboração 
do programa do XII Congresso Paulista de Neurologia, no que se refere às 
miopatias;

3) Participação nas campanhas anuais de 2019 e 2020 de Conscientização sobre 
a Doença de POMPE, realizadas durante o mês de junho dos respectivos anos, 
com a realização atividades direcionadas ao público médico ou ao público 
leigo e com a participação em entrevistas concedidas a diversos veículos da 
imprensa nacional;

4) Participação nas discussões de ampliação do rol de exames complementares 
regulamentados pela ANS/CBHPM em que foi realizado o embasamento técnico 
da sugestão de inclusão dos anticorpos anti-MusK e anti-HMGCR, importantes 
para o diagnóstico de miastenia gravis imunomediada e miosite necrotizante 
autoimune, respectivamente;

5) Realização dos Encontros Regionais do DC de Moléstias Neuromusculares da 
Academia Brasileira de Neurologia, todos com duração de um dia, em três 
cidades-sede: 
a) 16/11/2019 • Goiânia-GO
b) 19/10/2019 • Belém-PA
c) 14/09/2019 • Vitoria-ES

6) Realização dos Encontros Regionais do DC de Moléstias Neuromusculares 
em conjunto com o DC de Neuropatias Periféricas da Academia Brasileira de 
Neurologia, todos com duração de dois dias, em três cidades-sede: 
a) 08 e 09/11/2019 • Manaus-AM
b) 25 e 26/10/2019 • Porto Alegre-RS
c) 18 e 19/10/2019 • Recife-PE

7) Realização, em conjunto com os demais DCs da ABN, do I NEURODC – 
Convenção Nacional dos Departamentos Científicos da Academia Brasileira de 
Neurologia – de 1o a 04 de agosto de 2019, na cidade de Campinas-SP;

8) Elaboração do programa científico do VI Curso de Miopatias da Academia 
Brasileira de Neurologia, o qual seria realizado na cidade de Campinas-SP em 
2 a 4 de abril de 2020, mas que teve de ser cancelado por consequência da 
pandemia de SARS-Cov2. Tal programa será compartilhado com a próxima 
gestão para que pondere sobre a sua eventual adoção; 
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9) Elaboração do programa científico do XXII Fórum do Departamento Científico 
de Moléstias Neuromusculares da ABN, o qual seria realizado na cidade de 
São Paulo, nos dias 19 e 20 de maio de 2020, mas que teve de ser adiado 
para 2021, por consequência da pandemia de SARS-Cov2. Tal programa será 
compartilhado com a próxima gestão para que pondere sobre a sua eventual 
adoção;

10) Participação, em conjunto com o comitê científico específico, na elaboração 
preliminar dos temas para o programa do XXIX Congresso Brasileiro de 
Neurologia, no que se refere à área das miopatias, que teve de ser adiado para 
2021 por consequência da pandemia de SARS-Cov2; 

11) Participação em entrevistas e produção de textos de esclarecimentos para 
a imprensa geral e para a edição do ABNEWS, sempre que solicitado pela 
Academia Brasileira de Neurologia.

Atenciosamente,

Dr. Edmar Zanoteli
Coordenador do DC

Dra. Alzira A. de S. Carvalho
Vice-Coordenadora do DC

Dr. Alberto R. M. Martinez
Secretário do DC
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DC DE NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA

Foram atividades do DC de Neurofisiologia Clínica:

• colaboração com as normas para atendimento em Neurofisiologia Clínica na 
forma de Telemedicina, para o CFM.

• contato com a Organização Nacional de Acreditação – elaborado e enviado 
um documento sobre as boas práticas para acreditação de serviços com 
Monitorização Neurofisiológica Intraoperatória, mas ainda está sem resposta.

• inserção de alguns conteúdos no Workplace da ABN – OBS.: é difícil obter 
colaboração de outros neurofisiologistas para colocar conteúdo!

• organização em conjunto com os DCs de Neurossonologia e de Doenças 
Neuromusculares de conteúdo para o I Encontro de DCs da ABN.

• Webinar de Ultrassom Neuromuscular.
• atuação junto ao presidente do próximo congresso na elaboração específica da 

área; proposta de palestrantes internacionais e proposta de curso pré-congresso 
de Ultrassom Neuromuscular Básico com parte prática.

• ganhamos o direito de organizar o Curso e Congresso da ISPNI (International 
Society of Peripheral Neurophysiological Imaging) em 2021, que, em função da 
pandemia, foi transferido para 2022.

• estou aguardando reunião com a Dra. Goreth e o Dr. Gilmar para definir estratégias 
para que as operadoras de saúde acatem as mudanças feitas na CBHPM, com 
o auxílio técnico da FIPE (aprovado na AMB em 2018) – atrapalhada, em parte, 
pela pandemia.

• resposta aos questionamentos específicos (externos ou da própria ABN).

Dra. Ana Lucila Moreira
Coordenadora

Dra. Flávia Costa Nunes Machado 
Vice-Coordenadora

Dr. André Sobierajski dos Santos 
Secretário
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• Solicitação junto à ANS para incorporação dos testes genéticos a seguir (dados 
preenchidos no FORM ROL e devidamente enviados em maio de 2019). Com a 
negativa, solicitamos revisão em março de 2020.

Teste Genético: 110.2 - Adrenoleucodistrodia
Teste Genético: 110.4 - Ataxia de Friedreich
Teste Genético: 110.6 - AME
Teste Genético: 110.8 - Complexo da Esclerose Tuberosa
Teste Genético: 110.12 - Distrofia Muscular de Duchenne/Becker 
Teste Genético: 110.13 - Doença de Huntington (DH)
Teste Genético: 110.11 - Distrofia Miotônica Tipos 1 e 2
Teste Genético: 110.3 - Amiloidose Familiar -TTR
Teste Genético: 110.36 - Síndrome de Rett
Teste Genético:  110.5 - Ataxias Espinocerebelares (SCA)
Teste Genético:  110.16 - Síndrome do X Frágil

a) Publicação e lançamento do Livro Neurogenética na Prática Clínica. Primeira 
Publicação: 14 de junho de 2019. Lançamento: 16 de agosto de 2019.

b) Organização do NeuroDC em 4 de agosto de 2020.
c) Preparação do II Congresso Brasileiro de Neurogenética que ocorreria nos 

dias 26 e 27 de março. Em reunião no dia 11 de março, optamos por adiar o 
Congresso, infelizmente. Imediatamente após a nossa decisão (unânime), o Dr. 
José Luiz Pedroso comunicou o Dr. Gilmar do Prado. Dia 13 de março enviamos 
o comunicado para todos os inscritos. Tínhamos cerca de 700 inscritos. Estamos 
agora organizando o congresso para março de 2021.

Dra. Sarah Teixeira Camargos 
Coordenadora

Dr. José Luiz Pedroso 
Vice-Coordenador

Dr. Jonas Alex Morales Saute 
Secretário
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DC DE NEUROLOGIA GERAL

Nosso DC de Neurologia Geral participou pela primeira vez do NEURODC 2019, realizado 
entre 1o e 4 agosto, na cidade de Campinas-SP. Na ocasião, fomos responsáveis pela 
apresentação de uma aula em sessão plenária (Dr. Péricles Maranhão), apresentação 
de trabalhos orais (oito trabalhos) e avaliação de mais de duas dezenas de pôsteres 
relacionados ao tema de neurologia geral. Nosso grupo também tem participado na 
sugestão de temas para a ABNnews e das redes sociais da ABN (ABN.WORKPLACE), 
trazendo informações e postagens relativas a atualizações da nossa especialidade.

Dr. Orlando Graziani Povoas Barsottini 
Coordenador

Dr. Eduardo Genaro Mutarelli 
Vice-Coordenador

Dr. Péricles de Andrade Maranhão Filho 
Secretário



9090Boletim ABN

DC DE NEUROIMUNOLOGIA 

1. PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO DE INCLUSÃO DE PROCEDIMENTOS E NOVAS 

TECNOLOGIAS NO ROL 2020 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR

Durante março de 2019, apresentamos as demandas do DCNI e da Academia Brasileira de 
Neurologia para a AMB, em São Paulo. Neste momento, buscamos gerar o código TUSS 
e precificação, junto à Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, dos biomarcadores para 
encefalites autoimunes e paraneoplásicas, como, por exemplo, anticorpos anti-MOG, anti-
NMDAR, anti-GABAR, anti-HU, anti-YO. Posteriormente, submetemos todas as demandas 
na ANS. Em abril 2020, foi realizada sessão plenária por teleconferência das demandas 
aprovadas preliminarmente, na Reunião de Entrada para revisão do Rol de Procedimentos 
e Eventos em Saúde 2020, contando com a participação da Dra. Goreth Fantini 
(Comissão de Exercício Profissional) e da Dra. Miyuki Goto (representante da AMB). 
As demandas aprovadas para análise em sessão plenária foram: 1) Natalizumabe, 
para pacientes com esclerose múltipla remitente recorrente forma ativa, em 1ª linha. 
2) Alentuzumabe, indicado para pacientes com EMRR ativa, que desenvolveram duas 
falhas terapêuticas anteriormente. 3) Ocrelizumabe, indicado para pacientes com EMRR 
ativa, com alta carga lesional e atividade como 2ª linha de tratamento. 4) Ocrelizumabe, 
indicado para pacientes com EM forma primariamente progressiva, com EDSS até seis 
e até 65 anos de idade, seguindo grupo beneficiado no estudo pivotal Oratório. 5) 
Interferon Alfa e Acetato de Glatiramer, para tratamento de pacientes com EMRR com 
baixa atividade em primeira linha. A decisão final de incorporação ou não ao ROL de 
Procedimentos da ANS será anunciado até o final de 2020 pelo Ministério da Saúde.

2. REUNIÃO DA SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INSUMOS ESTRATÉGICOS – 

DEPARTAMENTO DE GESTÃO E INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE – CONITEC 

Título da Reunião: Discussão sobre atualização do PCDT indicado pela Conitec para 
tratamento de Esclerose Múltipla no SUS.

Local: Faculdade de Farmacologia da Universidade Federal de Minas Gerais. 

A reunião foi iniciada com a presença de representantes da Conitec, do conselho de saúde 
e associações de pacientes portadores de esclerose múltipla (EM). Pela ABN, estavam 
presentes o Dr. Felipe von Glehn e o Dr. Tarso Adoni. Os especialistas conduziram a 
reunião com a apresentação de aspectos clínicos, diagnósticos e terapêuticos da EM, 
pontuando lacunas assistenciais no atual modelo de atenção estabelecido no SUS com o 
Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) de EM vigente. 

Ficou decidido atualizar o PCDT conforme atividade de doença (Alta vs. Baixa), incorporar 
a medicação Fumarato de Dimetila 240mg e iniciar discussão a respeito da incorporação 
do Fingolimode para tratamento de pacientes pediátricos (acima de 10 anos).
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3. FORTALECIMENTO DO REGISTRO BRASILEIRO DE DOENÇAS NEUROLÓGICAS (REDONE-BR) 

Através do Comitê Gestor e da Coordenadora Dra. Doralina Brum, o DC de Neuroimunologia 
trabalhou para aperfeiçoar a plataforma digital e aumentar a adesão ao Redone por parte 
dos neurologistas Brasileiros. Dois projetos foram iniciados dentro do Redone-Br.

I. REDE NORTE-NORDESTE DE APOIO AO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO 

DOS PACIENTES COM NEUROMIELITE ÓPTICA 

O DC adquiriu com verba própria e treinou laboratórios para realizar os exames em 
Salvador (Coordenador Local, Dr. André Muniz), Recife (Coordenadora Local, Dra. Maria 
Lucia Brito), Fortaleza (Coordenador Local, José Artur D`Almeida), Manaus (Coordenadora 
Local, Dra. Nise Sousa) e Brasília (Coordenador Local, Dr. Felipe von Glehn). Os testes 
laboratoriais detectam o anticorpo anti-Aquaporina 4 pelo método baseado em células 
de forma gratuita para o SUS. Este exame vai facilitar o diagnóstico e tratamento precoce 
de pacientes portadores de NMO, beneficiando centenas de usuários do SUS.

II. MANIFESTAÇÕES NEUROLÓGICAS ASSOCIADA À COVID-19. 

Em pareceria com a MS International Society, estamos levantando os dados dos pacientes 
com doenças autoimunes infectados pelo vírus SARS-COV2, para esclarecer se eles 
estão em risco de desenvolverem doenças mais graves (COVID-19) ou piorarem sua 
comorbidade de base. Os resultados desta pesquisa serão divulgados em breves em 
publicações internacionais.

4. V ENCONTRO DE INVESTIGADORES DO DCNI DENTRO DO PRIMEIRO CONGRESSO NEURODC19

Realizado em Campinas-SP em conjunto com os outros Departamentos Científicos 
da ABN, teve a presença de milhares de profissionais, estudantes e residentes na área 
de neurociências. Neste evento, tivemos a participação do Prof. Ulf Dettmer (Harvard 
Medical School) e do Prof. Ivan Mascanfroni (Harvard Medical School), como palestrantes 
internacionais, e de professores das diversas universidades brasileiras. Foram abordados 
os seguintes temas: neuroimunologia nas infecções, doenças oncológicas, doenças 
reumatológicas e genéticas. Atualização de Critérios Diagnósticos de Esclerose Múltipla 
e NMO.

5. CONVÊNIO COM A FORÇA AÉREA BRASILEIRA PARA TRANSPORTE GRATUITO DE AMOSTRAS 

BIOLÓGICAS ENTRE AS CIDADES ATENDIDAS PELO CORREIO AÉREO NACIONAL (CAN) 

Em novembro de 2019, o DC de Neuroimunologia estabeleceu uma parceria com o 
Gabinete do Comando da Aeronáutica para o transporte de amostras biológicas de 
pacientes do SUS para a realização de exames nos laboratórios de apoio Diagnósticos 
em Brasília, Salvador, Recife, Fortaleza e Manaus, beneficiando os pacientes com doenças 
neurológicas autoimunes usuários do SUS.
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6. V COLÓQUIO NORTE-NORDESTE DE NEUROLOGIA E NEUROCIÊNCIAS 

Em julho de 2019, na cidade de João Pessoa-PB, foi realizado o encontro de especialistas 
e profissionais afins, visando discussões, inovações e consensos na área de neurologia, a 
fim de trocar experiências e adquirir novos conhecimentos. Os temas abordados foram: 
complicações associadas a arboviroses; aspectos clínicos dos diagnósticos diferenciais 
com base nas evidências de caso clínico diagnóstico e quadro clínico da neuromielite 
óptica; biomarcadores diagnósticos e prognósticos em esclerose; falha terapêutica 
ou resposta sub-ótima aos imunomoduladores; Novas terapias no tratamento da EM; 
discursão de protocolos de esclerose múltipla - PCDT, ABN e BCTrims Highlight ECTRIMS; 
síndrome de Guillain-Barré – diagnóstico e tratamento; neuropatias motora multifocal – 
FABRY – Diagnóstico e tratamento.

7. PRIMEIRO CONGRESSO WOMEN IN NEUROSCIENCE 

O congresso teve como objetivo celebrar as conquistas e realizações das mulheres 
cientistas e neurologistas no cenário nacional, incentivando as jovens profissionais no 
início de suas carreiras. Na abertura, tivemos a presença da Dra. Elza Dias Tosta e do Dr. 
Gilmar Fernandes do Prado (anterior e atual presidentes da ABN). Foram homenageadas 
as professoras Leonilda dos Santos (Unicamp), Enedina de Oliveira (Unifesp), Doralina 
Brum (Unesp), Regina Alvarenga (Unirio) entre outras. O sucesso foi tão grande que, na 2a 
edição, a ABN tomou como evento oficial e o expandiu para todos os DCs da ABN.

8. I CURSO DE NEUROIMUNOLOGIA DCNI/ABN E UNICAMP

Concluído com sucesso o curso dado pelo programa de Extensão do Instituto de Biologia 
da Unicamp em parceria com o DCNI/ABN que teve ao todo 10 módulos aplicados ao longo 
de um ano, contando com a colaboração de vários professores de diversas Universidades.

Os temas abordados foram:

• Resposta imune inata e adaptativa. Mecanismos efetores e reguladores da 
resposta imune. Antígenos e anticorpos relevantes nas doenças do sistema 
nervoso. O papel do sistema complemento. Quebra da tolerância e doenças 
autoimunes. Imunogenética: fatores de risco para o desenvolvimento de algumas 
doenças inflamatórias do sistema nervoso.

• Doenças autoimunes do sistema nervoso central e periférico. Doenças mediadas 
por células como a esclerose múltipla. Doenças mediadas por anticorpos como 
neuromielite ótica e NMOSD. Doenças associadas ao anti-MOG, neuropatias 
periféricas desmielinizantes aguda como (Guillain Barré, Miller-Fisher) Miastenia 
gravis o papel do anti-MUSK, anti-ACth), miopatias inflamatórias, disautonomia 
autoimune, encefalites e epilepsia autoimunes. doenças extrapiramidais 
e autoimunidade. aspectos inflamatórios em doenças classicamente não 
inflamatórias.
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• Infecções do sistema nervoso – Retroviroses e sistema nervoso (ex. HTLV, HIV, 
Neuro-AIDS), Arboviroses e sistema nervoso (ex. Dengue, Febre Amarela, Zika e 
Chikunguya), encefalites virais e bacterianas, Infecções oportunistas associadas 
aos fármacos imunossupressores (JC vírus), estudo do líquido cefalorraquiano 
nas infecções.

• Imagem nas doenças do sistema nervoso (associação com clínica e pesquisa 
científica) – Marcadores de ativação de micróglias por PET-Scan, Pesquisa em 
Neuroimagem por VBM, Freesurfer e tractografia.

• Tratamento nas doenças inflamatórias do sistema nervoso – Imunossupressores, 
imunomoduladores, anticorpos monoclonais, novos fármacos e futuros alvos 
terapêuticos. Síndrome da reconstituição imunológica após suspensão da 
terapia.

9. CURSOS ITINERANTES DE NEUROIMUNOLOGIA PELO BRASIL 

O projeto tem por finalidade realizar um curso anual de neuroimunologia em cada uma 
das cinco regiões brasileiras promovendo a troca de experiências e atualizações na área. 
Já foram realizadas em: 

1) Brasília (Região Centro-Oeste), ocorrido em setembro de 2019; 
2) Salvador (Região Nordeste), ocorrido em outubro de 2019; 
3) São Paulo (Região Sudeste), em março de 2020; 
4) Porto Alegre (Região Sul), em março de 2020; 
5) Manaus (Região Norte), em maio de 2020. 

Dr. Felipe von Glehn Silva 
Coordenador

Dra. Nise Alessandra de Carvalho Sousa 
Vice-Coordenadora

Dr. Tarso Adoni 
Secretário
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DC DE NEUROINFECÇÃO

Envio as atividades do DC de Neuroinfecção:

• Participação ativa no Congresso NeuroDC em 2019, com aulas, apresentação e 
premiação para os melhores trabalhos apresentados.

• Participação do DC no ABN News.
• Participação do DC em entrevistas em diferentes meios de comunicação como 

rádio e jornais.
• Implementação do projeto Manifestações Neurológicas na COVID-19, junto 

ao projeto Redone da ABN, com o objetivo de progressivamente construirmos 
um registro com informações sobre o tema no Brasil e, paralelamente, permitir 
que os membros possam propor pesquisas e responder questões importantes, 
contribuindo para a ciência e na aplicação em políticas públicas.

• Participação na confecção e coordenação de capítulos na parceria com a 
Proneuro/Secad em conjunto com a ABN.

Dra. Cristiana Nascimento Soares 
Coordenadora

Dr. Marcus Tulius Teixeira da Silva 
Vice-Coordenador

Dr. Paulo Pereira Christo 
Secretário
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1) Participação no Rol da ANS. Apresentação da proposta em reunião na AMB 
com aprovação da implantação de código (2.01.02.17-8 na CBHPM - Resolução 
Normativa CNHM nº 040/2019) descrito como: “Monitorização contínua da 
insuficiência respiratória em pacientes com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) 
que necessitam de assistência ventilatória não invasiva”. Porte 2C e Custo 
Operacional 1,740.

2) Revisão do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) de Esclerose 
Lateral Amiotrófica (ELA). No dia 21/03/2019, a partir das 10h, foi realizada, em 
Brasília, a reunião de escopo para a revisão do PCDT de ELA, com a presença 
dos médicos especialistas Mário Emílio Teixeira Dourado, Acary Souza Bulle 
Oliveira e Francisco Tellechea Rotta (representando o DC DNM/ELA e Academia 
Brasileira de Neurologia – ABN); da representante da Associação Brasileira de 
Esclerose Lateral Amiotrófica (Abrela) Adriana Leico Oda; dos representantes 
do Ministério da Saúde (SCTIE/DGITS/Conitec); e os administradores, 
metodologistas, médicos e farmacêuticos do grupo elaborador de PCDT do 
Hospital Alemão Oswaldo Cruz. O texto final já está finalizado e aguardando os 
trâmites finais para publicação pelo Ministério da Saúde. 

3) Elaboração de Estudo Epidemiológico Nacional de ELA (em preparação). Com 
objetivo de determinar a prevalência e incidência da ELA no Brasil, estamos 
preparando um estudo populacional. As fontes de informação serão o médico 
e paciente (autorregistro). O projeto está pronto para ser enviado ao comitê de 
ética. Também será criado um registro nacional da ELA para pesquisas futuras. 
O projeto tem o apoio do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde 
(LAIS) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), através do 
Projeto revELA. Os professores Dr. Mario Emílio Teixeira Dourado e Dr. Danilo 
Alves Pinto Nagem (LAIS/UFRN), participaram da reunião realizada no dia 3 de 
fevereiro, na Sede da ABN, com o Dr. Fernando Morgadinho Santos Coelho, 
Tesoureiro Geral da ABN, Dra. Gisele Sampaio Silva, 1ª Secretária da ABN e os 
Drs. Doralina G. Brum, Acary de Souza Bulle Oliveira e Wladimir Bocca Vieira 
de Rezende Pinto, Membros da ABN, cujo assunto em pauta foi o Estudo 
Epidemiológico Nacional da ELA e a criação do Registro Nacional da ELA. 

4) Elaboração de pesquisa sobre onde são atendidos os pacientes de ELA no 
Brasil (em preparação). Trata-se de uma pesquisa com objetivo de mapear o 
atendimento da ELA no Brasil. Para desenvolvê-lo, contamos com o apoio do 
Projeto revELA, coordenado pelo LAIS da UFRN; com o apoio do Ambulatório 
Multidisciplinar de Doenças do Neurônio Motor/(ELA) do Hospital Universitário 
Onofre Lopes (HUOL). Previsão de início: julho de 2020.

5) Elaboração e participação em vídeo-aulas sobre temas relacionados à ELA: uma 
abordagem multiprofissional, divulgadas na página da ABN, programa TYSA.
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6) Participação da Reunião dos DCs em 1/12/2018, realizada no Hotel Transamérica 
Executivo Jardins, em São Paulo (SP).

7) Elaboração e participação na Programação do DC de Doenças do Neurônio 
Motor no I Congresso dos DCs da ABN, realizado de 1o a 4 de agosto de 2019, 
em São Paulo (SP).

8) Participação no “II Encontro Regional Centro-Oeste de Neuropatias Periféricas 
da ABN”, realizado em 14 e 15 de junho de 2019 em Brasília. Conferência 
sobre doença do neurônio motor realizada pela Dra. Carolina Cunha. Temas: 
1) Doença do Neurônio Motor – Atualização Conceitual e Epidemiológic;a 2) 
ELA – Avanços no Diagnóstico Neurofisiológico e Diagnósticos diferenciais; 3) 
Genética das Doenças do Neurônio Motor; 4) Novas propostas de tratamentos 
da ELA.

9) Participação em mesa de debate sobre “Medicamento – Direito de Tentar”, 
realizada no XVIII Simpósio Brasileiro de ELA/DNM. São Paulo (SP), 2019.

10) Participação no XIV Simpósio Regional de ELA, Porto Alegre (RS), 2019, com o 
tema: Perspectivas das pesquisas no tratamento da ELA.

11) articipação no II Simpósio Internacional sobre ELA, Maceió (AL), 2019, com 
apresentação da proposta do Estudo Epidemiológico Nacional da ELA.

12) Participação no IV Encontro Regional de Moléstias Neuromusculares e 
Encontro Regional de Neuropatias Periféricas, ocorrido em Recife nos dias 18 
e 19 de outubro de 2019. Temas: 1) Protocolo assistencial na ELA, 2) Paliação 
e terminalidade na ELA, 3) Interpretando a Eletroneuromiografia na ELA, 4) 
Avaliação de disautonomia na ELA.

13) Envio de sugestões de temas para o próximo Congresso Brasileiro de Neurologia.
14) Envio de material para ABNEWS.

Dra. Carolina da Cunha Correia 
Coordenadora

Dr. Mário Emílio Teixeira Dourado Jr. 
Vice-Coordenador

Dra. Daniele Fricke 
Secretária
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DC DE NEURO-ONCOLOGIA

De 2019 até o presente momento, o DC de Neuro-oncologia teve participação nos 
eventos abaixo relacionados, por meio da realização de aulas, promovendo a atualização 
nos tópicos mais relevantes da área. 

1. I CURSO DE NEUROIMUNOLOGIA ABN/UNICAMP, REALIZADO 

NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS.

Bloco de Neuro-Oncologia, 24 e 25 de maio de 2019: Fundamentos de imunologia 
aplicados a neuro-oncologia e imunoterapia
Aulas e respectivos palestrantes:

1.a Classificação dos tumores do SNC
Kellen Paiva Fermon
1.b Heterogeneidade molecular nos tumores do SNC
Kellen Paiva Fermon
1.c Biologia Molecular
Gabriel Novaes de Rezende Batistella
1.d Princípios de imunologia aplicada ao câncer
Rafael Vanin de Moraes
1.e Immune checkpoint Inhibition
Rafael Vanin de Moraes
1.f Microambiente imunológico dos glioblastomas
Adrialdo José Santos
1.g O que surgiu de novo no tratamento dos glioblastomas
Gabriela Boschetti
1.h Imunoterapia para os tumores do SNC
Gabriel Novaes de Rezende Batistella
1.i Complicações neurológicas da imunoterapia
Adrialdo José Santos
1.j Perspectivas
Gabriel Novaes de Rezende Batistella

2. XII CONGRESSO PAULISTA DE NEUROLOGIA, NO PERÍODO DE 29 DE MAIO A 1O DE 

JUNHO DE 2019, COM A REALIZAÇÃO DO CURSO DE NEURO-ONCOLOGIA 

Aula ministrada: 

2.a Complicações neurológicas dos tratamentos oncológicos: o que o neurologista 
precisa saber?
Adrialdo José Santos
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3. NEURODC 19, DE 1 A 4 DE AGOSTO DE 2019, EM CAMPINAS

Foi organizada uma sessão de Neuro-oncologia com as seguintes aulas:

3.a Imunoterapia em Neuro-oncologia
Gabriel Novaes de Rezende Batistella
3.b Manejo dos Gliomas
Gustavo Honorio
3.c Classificação dos tumores do SNC
Kellen Paiva Fermon
3.d Gliomas: diagnóstico
Adrialdo José Santos
3.e Imunoterapia para os tumores do sistema nervoso central
Gabriel Novaes de Rezende Batistella
3.f Complicações neurológicas dos tratamentos oncológicos
Adrialdo José Santos

4. CURSO ITINERANTE DE ATUALIZAÇÃO EM NEUROIMUNOLOGIA, 

ORGANIZADO PELO DC DE NEUROIMUNOLOGIA/ABN. 

O DC de Neuro-oncologia participou das edições de Brasília e de Salvador com as 
seguintes aulas:

4.a Imunoterapia para os tumores do SNC – Brasília, 2019
Gabriel Novaes de Rezende Batistella
4.b Complicações neurológicas da imunoterapia para tumores sólidos – Salvador, 
05/10/2019
Adrialdo José Santos
4.c Microambiente tumoral e princípios de imunoterapia – Salvador, 05/10/2019
Adrialdo José Santos
4.d Marcadores moleculares em neuro-oncologia: o que o neurologista precisa 
saber? – Salvador, 05/10/2019

Adrialdo José Santos

Dra. Kellen Paiva Fermon 
Coordenadora

Dr. Gustavo Lopes de Freitas Honório 
Vice-Coordenador

Dr. Adrialdo José Santos  
Secretário
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DC DE NEUROPATIAS PERIFÉRICAS

No período de setembro de 2018 a agosto de 2020, a gestão do Departamento Científico 
de Neuropatias Periféricas foi exercida como continuidade do grupo de 2016-2018 
(segunda gestão da chapa Inovação), exceto pela substituição do Dr. Francisco T. Rotta 
pelo Dr. Marcondes França Júnior. 

Nossa gestão teve como objetivo inicial efetivar as conquistas da gestão de 2016-2018, 
através da consolidação do Ciclo de Palestras Regionais e da realização do II Encontro 
Brasileiro de Neuropatias Periféricas. Uma dessas características foi a tentativa (com 
sucesso) de agregar Departamentos Científicos afins nos encontros regionais (e mesmo 
no evento nacional), de forma que fosse possível baratear os custos dos eventos para 
todos os DCs participantes, e também oferecer um melhor repertório de palestras, através 
da possibilidade da vinda de um maior número de palestrantes para cada região.

Dessa forma, o II Encontro Brasileiro de Neuropatias Periféricas aconteceu na cidade de 
Porto Alegre, nos dias 25 e 26 de outubro, em conjunto com a Reunião Regional do DC de 
Moléstias Neuromusculares e o XIV Simpósio Regional de ELA (ARELA do RS, coordenado 
pela psicóloga Andréia S. de Araújo) sob a coordenação do Dr. Carlo Marrone, Francisco 
Gondim e Raquel Campos Pereira. Foram dois dias intensos com um total de 33 palestras, 
contando com duas homenagens, uma homenagem regional, ao Dr. José Heleodoro 
Xavier de Castro e outra homenagem nacional, póstuma, ao professor Amilton Antunes 
Barreira, falecido no dia 14 de novembro de 2018.
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Foi com muita satisfação que também demos continuidade ao Segundo Ciclo de Palestras 
Regionais do DC de Neuropatias Periféricas, atuando em todas as regiões brasileiras, 
e dessa vez contando com um maior número de participantes e melhor organização 
do conteúdo, graças ao aprendizado do primeiro ciclo. Outra grande vantagem foi a 
realização de todos os eventos do ciclo em 2019, antes da pandemia de Coronavírus, 
assegurando assim a cobertura de todas as regiões brasileiras.

O primeiro evento regional (Encontro Regional Centro-Oeste do DC de Neuropatias 
Periféricas) ocorreu em Brasília, nos dias 14 e 15 de junho de 2019, tendo sido coordenado 
pelas Dra. Elza Tosta e Talyta Grippe. O evento contou a realização, na sua abertura, de um 
evento satélite do DC de Doença do Neurônio Motor.

O segundo evento regional (Encontro Regional Sudeste do DC de Neuropatias Periféricas) 
ocorreu em Campinas, nos dias 3 e 4 de agosto de 2019, dentro do Encontro NeuroDC 19 
(Convenção Nacional dos Departamentos Científicos da ABN). O evento foi um sucesso 
para o DC, tendo contado com a presença de um convidado internacional, o professor 
Florian Patrick Thomas, Chairman da Hackensan-Seton Hal University, New Jersey, cuja 
vinda foi patrocinada pelos DCs de Neuropatias Periféricas e Neurogenética, mais uma vez 
reforçando o espírito de cooperação entre os diversos departamentos científicos. Doze 
trabalhos orais foram apresentados na forma de plataforma, e o trabalho “Mutational 
Evaluation of PMP22, GJB1, MPZ and LITAF genes in patients with chronic inflammatory 
demyelinating polyneuropathy diagnosis” foi agraciado com o prêmio de melhor trabalho, 
tendo sido parte da tese de doutoramento do Dr. Alex Eduardo da Silva, de Uberaba, 
Minas Gerais. 
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O terceiro evento regional (Encontro Regional Nordeste do DC de Neuropatias Periféricas) 
ocorreu em Recife, no dia 18 de outubro de 2019. O evento foi coordenado pelas Dras. 
Maria Lúcia Brito Ferreira, Anna Paula Paranhos e Carolina Cunha. Com duração de um 
dia, o evento ocorreu em conjunto com o Encontro Regional do Departamento Científico 
de Moléstias Neuromusculares. Também deve ser destacada a participação de vários dos 
palestrantes no Congresso Brasileiro de Hansenologia, também realizado em Recife, que 
culminou por diminuir os custos para o DC de Neuropatias Periféricas com o traslado de 
alguns palestrantes.

O quarto evento regional (Encontro Regional Sul do DC de Neuropatias Periféricas) 
ocorreu em Porto Alegre, na verdade no formato de II Encontro Brasileiro de Neuropatias 
Periféricas, conforme descrito acima e mantendo a tradição do Encontro Brasileiro 
funcionar também como encontro regional no ciclo, a fim de diminuir custos e fortalecer 
a participação regional no Encontro Brasileiro.

O quinto evento regional (Encontro Regional Norte do DC de Neuropatias Periféricas) 
aconteceu em Manaus, no dia 8 de novembro de 2019. O evento, com duração de um dia, 
ocorreu em conjunto com o Encontro Regional do Departamento Científico de Moléstias 
Neuromusculares. O encontro foi coordenado pela Dra. Maria de Lourdes S. Galvão.
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Além desses eventos maiores, tivemos a oportunidade de organizar outro pequeno 
evento internacional (120 participantes), chamado de International and Brazilian 
Symposium on Inherited Neuropathies (IBSIN). O simpósio ocorreu em Fortaleza, Ceará, 
no dia 5 de agosto de 2019, sem custos, mas com apoio nominal da ABN/DC de 
Neuropatias Periféricas, graças à colaboração e disponibilidade dos professores Florian 
Patrick Thomas, Wilson Marques Júnior, Francisco Marcos Bezerra Cunha e Bianca Alencar 
Madeiro e o apoio da Universidade Federal do Ceará e das empresas PTC Therapeutics e 
Unimed Fortaleza. Estimulando a realização de eventos estaduais, temos no calendário 
a realização do Segundo Congresso Cearense de Neuropatias Periféricas, a ser realizado 
em Juazeiro (novembro de 2020), sob a coordenação do Dr. Francisco Marcos Bezerra 
Cunha e Francisco Gondim. Também destacamos a participação do DC de Neuropatias 
Periféricas no Congresso Norte-Nordeste de Neurologia, promovido pela ABN e realizado 
em Salvador, BA, no X Simpósio Brasileiro de Hansenologia, conforme destacamos acima 
e no Congresso Brasileiro de Reumatologia.

Dando continuidade à realização de consensos do Departamento Científico, buscando 
a realização em conjunto com congressos/eventos científicos, realizamos, no dia 26 de 
outubro de 2019, na cidade de Porto Alegre, logo após o Segundo Encontro Brasileiro 
de Neuropatias Periféricas, o Consenso Brasileiro de Polineuropatia Inflamatória 
Desmielinizante Crônica. O Consenso foi coordenado pelo Dr. Osvaldo Moreira 
Nascimento e a expectativa é de que os seus resultados sejam em breve publicados na 
forma de manuscrito completo no jornal Arquivos de Neuropsiquiatria.

Em junho de 2019, o DC de Neuropatias Periféricas iniciou uma campanha de 
conscientização sobre Polineuropatia Amiloidótica Familiar em múltiplas capitais e 
cidades brasileiras, cobrindo todas as regiões. A campanha foi patrocinada pela PTC 
Therapeutics, e também contou com a produção de um vídeo em São Paulo, através de 
uma aula ao vivo (live) sobre PAF. Múltiplas aulas foram ministradas em todo o Brasil 
mediante adesão à ABN.

Nosso departamento científico participou na escrita de múltiplos artigos para o ABN 
News, bem como em múltiplas entrevistas em rádio, jornal e televisão sobre temas 
diversos sobre neuropatias periféricas. Contamos ainda com a realização de estudo de 
intercâmbio do projeto IGOS sobre o manejo da Síndrome de Guillain-Barré no Brasil, 
que foi publicado no periódico Journal of Peripheral Nervous System (Leonhard et al. J 
Periph Nerv Syst 2019;24:340-7).

Destacamos como obituário a grande perda do professor Amilton Antunes Barreira, 
que foi objeto de duas grandes homenagens, no II Encontro Brasileiro de Neuropatias 
Periféricas e NeuroDC 2019. 
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No balanço financeiro, avançamos de um balanço líquido de R$ 5.528,00 no início da 
gestão em 2016, para R$ 53.634,41 no final da gestão em 2018. Agora em junho de 2020, 
no final de nossa gestão, progredimos para um saldo líquido de R$ 87.602,71. Esse valor 
posiciona o DC Científico de Neuropatias Periféricas no rol dos DCs com melhor saldo 
financeiro, fortalecendo a capacidade do DC de Neuropatias Periféricas para a realização 
de novos eventos científicos futuros e material didático para a comunidade neurológica 
brasileira. 

Por fim, destacamos talvez a maior realização no período: a conclusão do Livro “Neuropatias 
Periféricas”, de 316 páginas, ISBN 86783001, produzido com a Editoração da Editora 
Omnifarma e tiragem de 2.500 exemplares. O livro tem como editores Francisco de Assis 
Aquino Gondim, Marcos Raimundo Gomes Freitas e Raquel Campos Pereira, tendo sido 
escrito por 35 autores, todos membros do DC de Neuropatias Periféricas, contando com 
20 capítulos, cobrindo todas as áreas do mundo das neuropatias periféricas.

Dr. Francisco de Assis Aquino Gondim
Coordenador

Dr. Marcondes Cavalcante França Júnior
Vice-Coordenador

Dra. Raquel Campos Pereira
Secretária
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DC DE NEUROSSONOLOGIA

No ano de 2018, durante o Congresso Brasileiro de Neurologia, realizado na cidade de 
São Paulo, entre os dias 11 e 14 de outubro, além da participação ativa de membros do 
DC durante o evento, foi realizada a 7ª Certificação em Neurossonologia, com a inscrição 
de 23 médicos membros da ABN e aprovação final de 43%.

No ano de 2019, entre os dias 1 e 4 de agosto, em conjunto com os departamentos de 
Transtornos do Movimento, de Neurofisiologia Clínica e de Doenças Cerebrovasculares, 
Neurologia Intervencionista e Terapia Intensiva em Neurologia, realizamos um curso do 
uso do ultrassom na prática neurológica. Na parte teórica foi abordada a importância 
do estudo de parênquima encefálico nos distúrbios do movimento e em situações 
neurocríticas, além do estudo dos nervos periféricos. Os participantes tiveram a 
oportunidade de participar de um demonstrativo do estudo sonográfico de parênquima 
encefálico e de nervos periféricos com os professores.

Ainda no ano de 2019, durante o Congresso Brasileiro de Doenças Cerebrovasculares, 
realizado na cidade de Goiânia, entre os dias 16 e 19 de outubro, além da participação ativa 
de membros do DC durante o evento, foi realizada a 8ª Certificação em Neurossonologia, 
com a inscrição de 21 médicos membros da ABN e aprovação final de 38%.

Além destas atividades, o DC de Neurossonologia participou diretamente na estruturação 
do Consenso Latino-americano para o uso de TCd contrastado no diagnóstico de 
comunicação direita-esquerda, com vários de seus membros como autores do estudo 
publicado na revista Cerebrovascular Diseases 2019;48:99-108.

Ainda em 2019, iniciamos a negociação para inclusão do estudo de parênquima encefálico 
na CBHPM.

Dr. Marcos Christiano Lange 
Coordenador

Dra. Rita de Cássia Leite Fernandes 
Vice-Coordenadora

Dr. Gabriel Pereira Braga 
Secretário
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DC DE REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA

CONCLUÍDOS:

2018:

• Apresentação de palestras no Congresso Brasileiro de Neurologia de 2018;
• Realização da Campanha do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência (em 

3/12) com a Senadora do estado de São Paulo Mara Gabrilli;

• A campanha ocorreu virtualmente, com divulgação por WhatsApp, e-mails e 
redes sociais.

• A Senadora de São Paulo Mara Gabrilli colaborou usando sua imagem em 
apoio à campanha.

• Também foram realizadas entrevistas em rádios e revistas em alusão ao tema.

• Avaliação de resumos submetidos para apresentação no Congresso Brasileiro de 
Neurologia de 2018.

2019:

• Realização da Campanha do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência (em 
3/12) com a Senadora do estado de São Paulo Mara Gabrilli;

• A campanha ocorreu virtualmente, com divulgação por WhatsApp, e-mails e 
redes sociais.
• A Senadora de São Paulo Mara Gabrilli colaborou usando sua imagem em 

apoio à campanha.
• Também foram realizadas entrevistas em rádios e revistas em alusão ao tema.

• Organização do simpósio de Reabilitação Neurológica no NeuroDC 2019:
• Foram recebidos no total 31 trabalhos científicos com o tema Reabilitação 

Neurológica;
• A vice-coordenadora concedeu uma entrevista à ABNews.

• Colaboração com sugestões de palestrantes para o NEURO 2020 (em 2019);
• Divulgação do X Congresso de Atualização em Neurociências (25 e 26/10/19) e 

do workshop de Terapia Robótica em Reabilitação Neurológica (24/10/19);
• Envio de sugestões para o Curso Preparatório para a Prova de Título de 

Especialista em Neurologia (outubro/2019);
• Entrevista sobre estudo ATTEND por solicitação da ABN (setembro/2019);
• Participação da Reunião com os Coordenadores dos DCs da ABN (maio/2019);
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2020:

• Organização e aprovação ética de um estudo multicêntrico sobre acesso à 
reabilitação em pacientes com Acidente Vascular Cerebral (AVC) do Brasil. Após 
discussão com o Dr. Octávio Pontes-Neto, optamos por incorporar o projeto à 
Rede de Pesquisa em AVC vinculada ao DC de Doenças Cerebrovasculares.

EM ANDAMENTO:

• Apoio ao Congresso de AVC no Triângulo Mineiro/Encontro do DC de Reabilitação 
Neurológica – já aprovado pela direção da ABN – não progrediu devido à 
pandemia do COVID – desde maio/2020;

• Solicitação da inclusão dos Cuidados Paliativos ao DC de Reabilitação Neurológica 
– enviado em março e aguardando retorno da ABN;

• Construção da I Diretriz Brasileira de Reabilitação no Pós-AVC (março-maio/2020);
• Curso Online de Reabilitação Neurológica – em construção;
• Contribuição para a ABN sobre o Uso de Canabinoides na Neurologia – em 

construção.

DURANTE TODA A GESTÃO 2018-2020:

• Envio de respostas a consultas realizadas pela ABN, sobre diversos assuntos 
relacionados à reabilitação neurológica;

• Convites a profissionais não médicos para participarem como membros da ABN 
e para atuarem como palestrantes em eventos para incrementar o envolvimento 
com o DC da comunidade multiprofissional de profissionais envolvidos no 
cuidado de pacientes neurológicos.

Dr. Rodrigo Bazan 
Coordenador

Dra. Adriana Bastos Conforto 
Vice-Coordenadora

Dra. Luciana de Oliveira Neves 
Secretária
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DC DE SONO

Atividades realizadas pelo DC SONO:

• Participação na elaboração do Guia prático sobre Esclerose Lateral Amiotrófica 
(ELA) voltado para a atenção primária, com orientações sobre alterações do 
sono nas doenças do neurônio motor, com enfoque na ELA (a convite do DC de 
Doenças do Neurônio Motor da ABN).

• Videoaula sobre Sono nas Doenças do Neurônio Motor (a convite do DC de 
Doenças do Neurônio Motor da ABN).

• Participação na elaboração do Dossiê para submissão ao Rol da ANS para 
inclusão do procedimento “Gestão do paciente com apneia obstrutiva do sono” 
(CPAP NA AOS), sob a coordenação da Comissão Exercício Profissional da ABN.

• Participação, elaboração e incentivo às atividades nacionais na Campanha do Dia 
Mundial do Sono e da Semana Nacional do Sono em 2018, 2019 e 2020.

• Participação do documento de Revisão da Tabela SUS para procedimentos na 
área de Medicina do Sono sob a coordenação da Comissão Exercício Profissional 
da ABN.

• Participação no evento ABN Neuro DC 2019 em Campinas, com palestras de 
atualização nos principais temas em Medicina do Sono, nos dias 3 e 4 de agosto 
de 2019.

• Realização de três videoaulas para Videoteca ABN de atualização em Insônia 
2020: Insônia na criança, no Adulto e na Menopausa.   

• Realização do Primeiro Simpósio de Insônia em Pernambuco, em outubro 2019.
• Realização do Primeiro Fórum de Atualização em Sono em Recife – Sono 2020, 

em 7 de março de 2020.
• Realização de Projeto EMC SONO – educação continuada em Sono com fascículos 

de atualização trimestral, já tendo sido publicados dois: TCREM e Parassonias 
NREM. 

• Participação na sugestão dos temas e palestrantes para as aulas na área de Sono 
para o Congresso Brasileiro de Neurologia, remarcado para 2021. 
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• Indicação de membros do DC SONO como docentes para aulas e grade de temas 
essenciais em Sono para o RETEN – “Primeiro curso preparatório para a prova de 
Título de Especialista em Neurologia”, em setembro de 2019.

• Elaboração, em fevereiro de 2020, de Orientações sobre uso da Telemedicina 
para área da Medicina do Sono por solicitação da ABN para a Comissão Aberta 
de Telemedicina – ABN (CAT-ABN), coordenada pela Dra. Emanuelle Roberta da 
Silva Aquino. 

• Participação na “Revisão da ABN sobre o Uso de Canabinoides na Neurologia”, 
com uma revisão crítica na área do Sono.

Dra. Clélia Maria Ribeiro Franco 
Coordenadora

Dr. Carlos Maurício Oliveira de Almeida 
Vice-Coordenador

Dra. Sandra Cristina Gonçalves Martinez 
Secretária
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DC DE TRANSTORNOS DO MOVIMENTO

O Departamento Científico de Transtornos do Movimento (DCTM) apresenta seu relatório 
de atividades no biênio 2018/2020. As atividades foram realizadas com o objetivo de 
estimular e promover a divulgação do conhecimento nesta área específica. Ressaltamos 
que esta equipe assumiu a coordenação do DCTM durante o congresso brasileiro 
realizado em São Paulo, em outubro de 2018. Sendo assim, os meses restantes de 2018 
foram utilizados para elaboração das atividades dos dois anos seguintes. Infelizmente, as 
atividades propostas para o primeiro semestre de 2020 foram adiadas para o segundo 
semestre em consequência da pandemia da COVID-19. Sendo assim, todas as atividades 
da atual gestão do DCTM foram realizadas no ano de 2019 e em parte de 2020, a saber:

REALIZAÇÃO DE MINI MEETINGS

Foram realizados encontros nas cinco regiões do Brasil para atualização do diagnóstico 
e tratamento dos diversos transtornos do movimento através de aulas teóricas seguidas 
por discussão de casos clínicos. Em todos os encontros houve palestrantes locais e, pelo 
menos, um palestrante de outra região, sempre experts nesta subespecialidade. 

30/03/2019: Mini-Meeting DCTM Sul - Londrina - 39 participantes

18/05/2019: Mini-Meeting DCTM Nordeste - Aracaju - 50 participantes

24/08/2019: Mini-Meeting DCTM Centro-Oeste - Brasília - 55 participantes

12/10/2019: Mini-Meeting DCTM Norte - Manaus - 46 participantes

Estes eventos tiveram um lucro de R$ 17.599,15

O balanço financeiro detalhado dos Mini Meetings encontra-se anexo. 

GUIDELINE: TRATAMENTO DA DOENÇA DE PARKINSON

Revisão e atualização dos diversos temas relacionados ao tratamento da doença de 
Parkinson por vários especialistas e membros do DCTM. A proposta desta revisão é 
ser publicada na forma de guideline no periódico: Arquivos de Neuropsiquiatria. Tal 
trabalho está em fase final de elaboração e esperamos enviar à revista antes do término 
do mandato atual.
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GRUPOS DE TRABALHOS

Formou-se o grupo de trabalho (GT) em neuroestimulação em transtornos do movimento 
para fomentar a discussão e promover melhor orientação aos profissionais e pacientes. 
Este GT é um subgrupo do DCTM e todas as atividades propostas devem ser aprovadas 
pela coordenação do DC. A apresentação deste grupo e o início das atividades estavam 
programados para abril de 2020, em São Paulo. Devido à pandemia, esta atividade foi 
transferida para outubro de 2020. 

Inicialmente, este GT é formado pelos seguintes membros da ABN: Dr. Rubens Cury, Dr.  
Felipe Saba e Dr. Clecio Godeiro. Novos participantes, membros da ABN e com interesse 
na área estão sendo convidados a participar deste projeto. 

ATIVIDADES DA ABN

O DCTM esteve presente no Encontro dos Departamentos Científicos da ABN, realizado 
em Campinas em agosto/2019.

O DCTM participou, a convite da Comissão Organizadora, com indicações de tema para 
o Congresso Brasileiro de Neurologia (transferido para 2021).

PARECERES TÉCNICOS

Foram elaborados os seguintes pareceres técnicos em resposta a solicitações da própria 
ABN ou de membros da nossa sociedade:

• Canabinoides na Doença de Parkinson e em outros distúrbios do movimento 
(solicitante:  ABN).

• Orientações sobre alternativas para a falta transitória de medicamento para 
Doença de Parkinson (solicitante: Dr. Tarso Adoni).

• Características do teleatendimento nos transtornos do movimento (solicitante 
ABN para o Conselho Federal de Medicina).

SALDO ATUAL DO DCTM

R$ 336.184,94 (não incluso o evento em andamento)

Dr. Marcus Vinícius Della Coletta
Coordenador

Dra. Rorberta Arb Saba Rodrigues Pinto 
Vice-Coordenadora

Dra. Débora Palma Maia
Secretária
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DC DE TRAUMATISMO CRANIOENCEFÁLICO 

• Participamos de todas as reuniões propostas pela diretoria da ABN durante esse 
biênio.

• Participamos de reunião com Dr. Gilmar Fernandes do Prado para iniciarmos um 
projeto de criação de centros de especialização em Reabilitação Cognitiva pós-
TCE, em setembro de 2019, que ficou em suspenso por conta da pandemia da 
COVID-19.

• Participação ativa na Comissão Científica e na programação das atividades do 
Congresso Brasileiro de Neurologia no ano de 2018.

• Participação ativa na Comissão Científica e na programação das atividades do 
Congresso Neuro DC no ano de 2019.

• Realização de Webmeeting Internacional, com convidados dos EUA (Boston) e 
do Canadá (Toronto), no mês de maio 2020, durante a Pandemia da COVID-19.

• Organização e Realização do 1º Simpósio de Neurologia do Esporte via 
Webmeeting, em julho de 2020, durante a pandemia da COVID-19 (Apoio 
conjunto do Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de SP, Associação 
Brasileira de TCE e ABNeuro).

• Inúmeras entrevistas em nome da ABNeuro nas diferentes mídias (TV, rádio, 
impressa e digital).

Este, portanto, é o resumo das atividades do DC de TCE durante o biênio 2018-2019 
(estendido a 2020).

Dr. Renato Anghinah
Coordenador

Dra. Maria Elizabeth Matta de Rezende Ferraz 
Vice-Coordenadora

Dr. Rafael Gustavo Sato Watanabe
Secretário
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REGIMENTO

ESTATUTO

PARA MAIS INFORMAÇÕES, ACESSE:

https://3cb1b888-609f-439e-b3b8-18cb275817fa.filesusr.com/ugd/a5b624_136e 
366667ca4d92b3eaef1665add829.pdf

PARA MAIS INFORMAÇÕES, ACESSE:

https://3cb1b888-609f-439e-b3b8-18cb275817fa.filesusr.com/ugd/a5b624_a23612 
bed095450b9b6231e74a87a2b6.pdf


