PROJETO
DIRETRIZES
MÉDICAS
MINISTÉRO DA SAÚDE – AMB – SBNC

-

A SBNC, convoca todos os associados interessados, sob a coordenação e
operacionalidade dos DCs de EEG, ENMG, PSG, MNIO/PE e demais áreas da nossa
sociedade para a participação do Projeto Diretrizes Médicas – Ministério da Saúde
– AMB – SBNC.
Caros Colegas da SBNC
Dia 17 de julho de 2020 houve reunião do Conselho Deliberativo da Associação
Médica Brasileira (AMB), estando a representante do Ministério da Saúde e
Coordenadora da SGTES ( Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação), Dra. Mayra
Pinheiro.
Nesta reunião a Dra. Mayra Pinheiro convidou as Sociedades a participarem do
PROJETO DIRETRIZES MÉDICAS DO MINISTÉRO DA SAÚDE, para formar um
projeto único, com parceria do Ministério da Saúde, Sociedade de Especialidades via
AMB e CONITEC e, assim tornarem as diretrizes disponíveis a todos os médicos para
atendimento a população, sendo a previsão de entrega para dezembro do corrente ano
(2020).
Essa situação é NOVA e a possibilidade de interação com os órgãos
governamentais cima citados não era disponível anteriormente, assim urge realizarmos
tais diretrizes com a máxima expertise, em defesa da neurofisiologia clínica, que, em
última análise, sem sombra de dívida, é a defesa da melhor medicina para o paciente e
nossa população.
As normas técnicas para elaboração desse projeto são as do PROJETO DIRETRIZ
AMB (ver abaixo), mas resumidamente necessitamos que cada diretriz tenho o seguinte
norte:
1.Definido
como
em
diagnóstico,
tratamento
ou
prognóstico
2.Baseado em no máximo 10 dúvidas clínicas a serem respondidas com as recomendações
3.As respostas são baseadas em revisão sistemática da literatura
4.As recomendações consideram a força da evidência que as suportam
Em reunião do colegiado da diretoria da SBNC em abril de 2020 ficou definido
que inicialmente faríamos as Diretrizes/DUTs da MNIO, pois é a área com maior
polêmica, sendo reiterado a necessidade, no último dia 27 de agosto, em nova reunião
do mesmo colegiado a adesão dos demais departamentos científicos da SBNC.
É de vital importância contribuirmos para a realização do PROJETO
DIRETRIZES MÉDICAS - MINISTÉRO DA SAÚDE – AMB - SBNC. Afinal, quem
mais sabe de como conduzir o atendimento médico na nossa área somos nós. A interação
com demais especialidades e experts a fim será incentivada.
Portanto, a SBNC, sob o seu “guarda-chuva”, convoca todos os interessados,
sob a coordenação e operacionalidade dos DCs de EEG, ENMG, PSG, MNIO/PE e

demais áreas da nossa sociedade para que, pelo menos a maioria seja entregue até
dezembro de 2020 entreguemos tais diretrizes.
Contato: sbnc@sbnc.org.br
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Dr. Carlo Domênico Marrone
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