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Nas décadas de 1980 e 1990 efetuar viagens para o
exterior para aprimoramento profissional era muito
mais difícil que nos dias atuais, um alto custo financeiro.
Naquela ocasião, os contatos eram efetuados por cartas
e mais raramente através de fax, meio mais rápido de
comunicação. Naquela época Zurich, Suíça, era a Meca da
Neurocirurgia, pois lá estava o Professor M. Gazi Yasargil,
o introdutor do uso das técnicas microcirúrgicas, uso do
microscópio cirúrgico em Neurocirurgia. Eu conhecia
os trabalhos do Prof. Yasargil por suas apresentações
em congressos, suas publicações e, especialmente os
primeiros volumes da sua coleção Microneurosurgery.
Como outros neurocirurgiões brasileiros, eu também
tinha o sonho de visitar o seu serviço e observar seu
trabalho in loco.
Em 1991 seria realizado o 9º Congresso Europeu de
Neurocirurgia em Moscou, sob a presidência do Prof.
Alexander Konovolov, o que me pareceu uma boa
oportunidade para conhecer a Rússia e para efetuar
estágios de curta duração nos serviços do Prof. Samii e
do Prof. Yasargil. Após os contatos e algumas cartas de
apresentações, obtive a anuência dos dois eminentes
neurocirurgiões.
Mesmo como docente, trabalhando em tempo integral na
USP de Ribeirão Preto, teria que custear minha viagem.
Tendo alguma economia, finalmente parti para mais
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uma viagem de meus sonhos. À meia noite, chegamos
ao hotel em Moscou, após longa e cansativa viagem. No
dia seguinte pela manhã, eu deveria participar de uma
reunião da World Federation of Neurosurgical Societies
(WFNS) para a escolha do local do World Congress of
Neurosurgery de 1997, uma vez que fui incumbido pelo
presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia
(SBN) como um dos delegados brasileiros. Outro colega
também fora designado para esta missão e combinamos
de nos encontrar às oito e trinta para irmos a esta reunião
marcada para as nove horas.
Após um período de sono, acordei e deparei com um sol
forte na janela do quarto. Minha primeira reação foi o
pensamento de ter perdido a hora, mas quando olhei o
relógio eram duas e trinta da manhã. Levantei-me e fui
olhar o relógio da minha esposa, que me acompanhava,
e verifiquei que realmente era esta hora. Durante todo o
período do congresso, escurecia entre nove e dez horas
da noite e clareava entre duas e três horas da manhã. A
diferença de horário de seis horas em relação ao Brasil,
causou distúrbio em nosso ciclo circadiano!
O congresso foi proveitoso e tivemos grande
oportunidade de conhecer o Balé Bolshoi, o Circo
de Moscou, o Kremlin e o Mausoléu do Lênin. Nos
impressionou na cidade, a grandiosidade das avenidas,
dos edifícios públicos e a beleza artística das estações
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do metrô. Além disso, tive o privilégio de conhecer o
Instituto Burdenko de Neurocirurgia que na época era
dirigido pelo Professor Alexander Konovolov e também
abrigava o Professor Fedor A. Serbinenko, considerado
o fundador da Neurocirurgia Endovascular, pela criação
de um balão para cateterização de oclusão temporária ou
permanente de vasos cerebrais.
Findo o congresso, minha esposa retornou ao Brasil e eu
segui para Zurich para estágio de um mês com o Professor
Yasargil, o que seria o apogeu desta minha viagem.
Cheguei a Zurich no domingo e consegui um quarto num
pequeno hotel da parte velha da cidade, por um preço
pagável, de onde eu poderia ir e voltar caminhando ao
Zurich University Hospital, local de trabalho do Professor
Yasargil. Na segunda-feira, apresentei-me para o estágio.
O Prof. Yasargil tinha diariamente na sala cirúrgica
de 10 a 15 observadores de todas as partes do
mundo, desde neurocirurgiões jovens até renomados
professores de Neurocirurgia. O Professor tinha fama
de ser irascível quando estava operando. Ele percebia
qualquer movimento que ocorria e chamava veemente
a atenção de quem se movimentasse, ou fizesse algum
ruído, chegando inclusive a expulsar pessoas da sala
cirúrgica. Quando ele mostrava alguma coisa no campo
operatório e perguntava aos presentes se estavam vendo,
as respostas deviam ser apenas sim ou não! Todos os
visitantes o esperavam numa antessala antes de adentrar
a sala operatória. Ele chegava abria um jornal lia alguma
coisa e ninguém o interrompia. Uma vez que fechava
o jornal, começava a conversar coisas gerais, dentre as
quais adorava falar de geografia. Nestes momentos era
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possível efetuar perguntas e ele as respondia com toda a
sua sabedoria e cordialidade.
Quando o paciente estava anestesiado, em outra
antessala, autorizava os visitantes a adentrarem para
vê-lo posicionar o paciente na mesa cirúrgica. Então,
os visitantes voltavam para a antessala e só entravam na
sala cirúrgica após tudo estar preparado para o início
da cirurgia e, após autorização do Professor, alguém ia
chamá-los. Os visitantes só deixavam a sala cirúrgica
após o término e saída do Professor. Este ritual era
seguido rigidamente para cada cirurgia.
No primeiro dia, após a autorização do Professor,
entramos em fila na sala cirúrgica e fui o último. Os
visitantes se sentavam em dois bancos de madeira, sem
estofamento, que ficavam num canto da sala em frente
a um monitor de televisão que transmitia a cirurgia.
Éramos doze ou treze visitantes e, como recém-chegado,
fui o último a entrar. Quando percebi, sobrou-me um
pequeno espaço na lateral de um deles, onde consegui
sentar-me apenas com uma das nádegas. Procurei ajeitarme o melhor possível e não fazer nenhum movimento
durante toda a cirurgia e, assim, permaneci por cerca de
uma hora e meia. Passado este desconforto inicial, na
segunda cirurgia não fui o último da fila. Pude observar
a maneira quase religiosa com que o Prof. Yasargil
efetuava o seu trabalho, sua destreza na arte de operar.
A propósito do seu comportamento rígido para com os
visitantes, em uma das conversas após a leitura do jornal,
o Prof. Yasargil, disse que sabia que os estrangeiros o
consideravam ranzinza por não admitir barulho na sala
cirúrgica, porque ali era seu templo e queria o silêncio
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para poder se concentrar no trabalho. Outro dia, contounos que decidiu utilizar uma faca redonda para dissecção
da aracnoide da fissura lateral (rounded knife of Yasargil)
quando assistiu um documentário na televisão sobre
os esquimós vendo que eles usavam uma faca redonda
muito afiada para retirar a pele das baleias.
Pude observar a reoperação de uma paciente que
havia sido submetida a clipagem de um aneurisma da
artéria comunicante posterior uma semana antes e que
apresentou uma nova hemorragia com a angiografia
mostrando enchimento do aneurisma. Durante a
reabertura da craniotomia o Professor Yasargil colocou
o vídeo da cirurgia anterior no monitor e, no momento
da clipagem do aneurisma, interrompeu a cirurgia para
ver o que havia acontecido. Inicialmente, supunha que
um novo aneurisma tivesse formado ao lado do clipe,
mas, após assistir o vídeo e nos mostrar, concluiu
não ter clipado adequadamente, daí a causa do novo
sangramento. Os grandes mestres também cometem
erros, mas reconhecem e utilizam-no como fonte de
aprendizado.
No domingo anterior à minha volta para o Brasil, pela
manhã, encontrei no saguão do hotel alguns brasileiros
recém-chegados em visita a Zurich. Juntei-me a eles
para uma caminhada pela cidade. Após visitar alguns
lugares turísticos, decidimos fazer uma visita à “Praça
dos Drogados”, uma praça na qual era permitido o uso
de drogas injetáveis, inclusive com apoio e assistência
de profissionais do governo que ofereciam os insumos
necessários para a auto-injeção de drogas. Sabíamos
da existência deste local porque este fato circulava

Colli BO. Uma Pequena Convivência com o Cognominado: O Neurocirurgião
da Segunda Metade do Século XX.

abertamente na imprensa internacional na época. Não foi
difícil encontrar a praça e, ao chegarmos, observamos nos
seus gramados e bancos, jovens isolados ou em grupos
auto-injetando drogas. Conforme caminhávamos pela
praça, eventualmente éramos agredidos verbalmente
por estas pessoas, o que nos fazia apressar a caminhada.
Ver esta cena degradante, inclusive de um jovem
auto-injetando pela veia jugular externa, foi uma das
piores experiências que passei. Em nossa volta para o
hotel, passamos em uma rua que concentrava grande
quantidade de hotéis, bares e restaurantes, onde estavam
montadas em fila, enorme quantidade de mesas no centro
da rua, para comemorar o Dia do Garçom. Aí, durante
toda a tarde e início da noite, aconteceram gincanas e
disputas entre os garçons dos vários restaurantes, com
muita música, comidas e bebidas, a um preço melhor do
que o habitual de uma cidade cara.
Na manhã seguinte dirigi-me ao hospital e, após o
ritual habitual, instalei-me num dos bancos de madeira
da sala cirúrgica. A cirurgia decorria normalmente
quando senti uma movimentação intestinal que foi se
intensificando progressivamente até tornar-se forte, com
cólicas intestinais. Devia ser o resultado da ingestão de
salgadinhos e umas cervejas a mais no dia anterior. Tentei
me segurar, esperando que as cólicas cessassem, mas a
situação só foi piorando. Pensei em pedir permissão ao
Prof. Yasargil para sair, mas resolvi sair de fininho e voltar
para a próxima cirurgia, seguindo os trâmites normais.
Quando cheguei próximo à porta, ouvi que o Prof.
Yasargil dizer algo que não entendi. Diane, sua esposa e
instrumentadora informou-me que o Professor dissera
que eu poderia voltar. Será que sua sensibilidade era tal que
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notava quando alguém tinha necessidade? Completando
meu estágio até o final da semana, retornei ao Brasil.
Nove anos após, voltei a encontrar o Prof. Yasargil
numa situação muito diferente daquela de Zurich.
Foi quando passei um período em Little Rock, AR,
Estados Unidos, no serviço do Prof. Ossama Al-Mefty,
no ano 2000. Cheguei no dia em que era comemorada
a escolha do Professor Yasargil como o Neurocirurgião
do Século. Após sua aposentadoria em Zurich, viera
para a University of Arkansas for Medical Sciences, em
Little Rock, a convite do Prof. Al-Mefty desde 1993. Em
Little Rock a sua atividade cirúrgica era menor, o que
lhe proporcionava algum tempo para ministrar aulas
para os fellows do serviço, participar de reuniões clínicopatológicas e também operar. Nesta situação especial
tornou-se mais afável e atencioso para com os visitantes.
Naturalmente, o Prof. Yasargil não se lembrava da minha
passagem por Zurich, mas me tratou muito bem, com
muitos diálogos.

os cabelos cortados evitando sujar o chão. Daí, surgiu
o saco plástico que hoje a maioria dos neurocirurgiões
utiliza ao redor da cabeça nas craniotomias, para coletar
líquidos do campo cirúrgico. Nesta ocasião, juntamente
com outros fellows fui convidado para jantar na sua
residência, onde Mrs. Diane preparava a comida e o
Prof. punha e tirava a mesa. Num destes jantares, em
conversa privada, o Professor queixou-se que estava
operando poucos aneurismas. Respondi que ele era o
culpado porque havia ensinado tão bem sua técnica
microneurocirúrgica, que habilitou os neurocirurgiões
para operarem aneurismas.
Termino dizendo: “Estes episódios ficaram guardados
em meu imo, me alegro ao recordá-los.”.
Viva Ribeirão Preto! Viva o Brasil!

Contou por exemplo, como surgiu o seu afastador
autostático. Ele viu sua filha Leyla brincando com um
colar quebrado e percebeu que quando ela tracionava o
fio que mantinha as contas, elas paravam numa posição
rígida que podia ser moldada. Assim surgiu o afastador
autostático de Leyla.
Outra ideia surgiu quando estava em Paris e foi a um
barbeiro cortar os cabelos. O profissional mandou-o
sentar-se em uma cadeira e tirou da sua caixa de apetrechos
um saco plástico, fixando-o a uma das bordas do saco nas
suas costas. O saco mantinha-se semi-aberto e recebia
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