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Em 1987 fui aceito para cursar a Pós-graduação, nível
Mestrado em Neurocirurgia, na Escola Paulista de
Medicina, hoje UNIFESP, na época chefiada pelo saudoso
Dr. António de Pádua Bonatelli, sob a batuta do Professor
Fernando M. Braga, chefe da disciplina de Neurocirurgia
desta Escola. Braga e Bonatelli eram aglutinadores e
atraíram grande quantidade de novos neurocirurgiões
brasileiros, ansiosos por formação acadêmica. Tive a
honra de ser um eles.
Durante o tempo do curso, a grande preocupação era
a escolha do tema da tese ou dissertação. Por sugestão
de meu orientador, o querido e saudoso Dr. Fernando
Ferraz, acabei optando por um assunto de meu cardápio
diário, os hematomas extradurais.
Decidimos analisar o resultado entre pacientes admitidos
em coma e aqueles não comatosos. Uma tese com muitos
dados numéricos e revisão bibliográfica extensa. Durante
a fase de preparação de minha dissertação, consegui
através do DAAD, um estágio de dois meses no serviço
do professor Madjid Samii em Hannover. Lá chegando,
pedi sua permissão para frequentar a Biblioteca da
Faculdade de Medicina (Medizinische Hochschule) da
Universidade durante o tempo que aí permanecesse.
O professor Samii organizou para que trabalhasse na
Clínica até às dezesseis horas e depois fosse à Biblioteca
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estudar e fazer pesquisa bibliográfica. Permanecia em
sala cirúrgica, reuniões clínicas ou visitando pacientes
até às dezesseis horas e após um lanche rápido, tomava
o bonde em frente à entrada principal do Nordstadt,
trocava de bonde em frente à estação principal de trens
(Hauptbahnhof) e ficava pesquisando até às dez horas da
noite, na Biblioteca da Faculdade.
O clima era ameno por ser final de primavera e início
do verão. Dias longos, árvores floridas e temperatura
agradável. Desfrutava imensamente andar pela cidade.
Queria aproveitar o tempo e só reparava no horário
quando a fome batia. Até as 22:00 horas ainda era dia,
mas todo o comércio estava fechado. Sobravam apenas
os restaurantes na Estação Central Ferroviária. Pegava
o bonde na Hochschule, fazia baldeação em frente da
Estação Central e aproveitava para entrar rapidamente
no saguão da mesma, comer salsicha, pão e mostarda,
refrigerante ou cerveja. Apanhar outro bonde, que tinha
ponto final defronte ao Nordstadt, e que após as 23:00
horas da noite passava apenas de hora em hora.
Uma noite, saí muito cansado do bonde em frente à
Estação, vindo da Biblioteca, com duas sacolas uma em
cada ombro, e uma pasta na mão esquerda. Após comer
um Würstchen vorazmente, andando lentamente pelo
saguão, percebi que o bonde estava sinalizando que ia
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partir. Olhei o relógio e percebi que era o comboio das
onze. Correndo, sem olhar para o chão, acabei tropeçando
em um hidrante e, sem as mãos para me proteger, dei de
cabeça e rosto no chão. Transeuntes próximos vieram
me socorrer. Ajudado pelas pessoas, dei uns passos
trôpegos e entrei no coletivo. Percebi que os passageiros
me olhavam assustados. Meu rosto sangrava e tive que
limpá-lo com a manga da camisa. Atordoado, sentei-me
e só me lembro de estar sendo sacudido pelo motorneiro,
dizendo que havíamos chegado ao ponto final. Não me
recordo da viagem. Tive uma nítida amnésia, de cerca de
quinze minutos. Fui ao pronto socorro, me identifiquei
como estagiário do professor Samii. Relatei a queda ao
colega que me atendeu, justificando minha péssima
aparência, informando-o que tinha sofrido uma perda
temporária de consciência. Não possuía seguro, mas o
professor prontamente me internou em um apartamento
confortável na Neurocirurgia, onde fiz exames e
permaneci em observação por um dia. Passei alguns dias
sem ir à Clínica, pois estava com equimoses em todo
rosto. Uma semana depois encontrei minha esposa em
Estrasburgo, que se assustou ao ver os hematomas em
meu rosto.
O outro caso, muito tempo após, se deu em um passeio
ao arquipélago de Fernando de Noronha, no estado
de Pernambuco. A única ilha habitada tem o nome do
Arquipélago e é um paraíso, uma reserva ecológica e
um grande destino turístico. Fui com minha família. Ao
chegarmos, no portal de entrada, preenchendo alguns
formulários e fazendo os acertos financeiros oficiais,
perguntaram minha profissão. Informei-lhes que era
médico, neurocirurgião.
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Entrei maravilhado naquele santuário e passei a desfrutar
a paradisíaca paisagem. Quando iniciei minha vida
ainda não havia telefone celular e a comunicação eram
os “bipes”, artigos de luxo. Estava eu feliz dentro de um
cinema, quando ouvi meu nome ser anunciado pedindo
para que eu fosse ao hospital, atender um paciente.
Levantei-me surpreso e indo à entrada deparei com um
policial que me conduziu de jipe a um pequeno hospital,
muito movimentado e precário. Pediram que eu atendesse
um homem de 38 anos que caíra de trator, sofrendo
traumatismo de crânio. Já estava sendo assistido por um
cirurgião geral, também em férias na ilha. Fiz a avaliação,
um trauma craniano leve, prestei os primeiros socorros e
fiz a recomendação que o transportassem a Recife, onde
poderia ter melhor assistência. Trabalhamos cerca de
duas horas, até que os relatórios estivessem prontos e as
radiografias da emergência fossem analisadas.
No hotel precisava levantar-me cedo, para apreciar a
maravilha das piruetas dos golfinhos que passavam
pela ilha, durante o nascer do sol. Muito embevecido,
retornei caminhando pela areia, vendo o que a natureza
nos proporcionava. Sentei-me calmamente na praia,
aguardando o instrutor que iria nos levar para observar
as tartarugas. Havia um pequeno posto de salvamento,
com um telefone fixado no lado de fora. Ouvi o tilintar
do telefone próximo e alguém atendê-lo. Subitamente
um grito ao lado: “Tem alguém chamado Renato Mello
aí?”. “Sou eu!”. Ao que me respondeu: “Uma chamada do
hospital para o senhor!”.
Atendi ao telefone e ouvi a voz da doutora Vitória,
plantonista, que me procurava para ir até lá, fazer o
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encaminhamento do paciente para Recife. Perguntei: “E
a colega não pode fazer isto? Estou de férias! Já atendi
à emergência, fiz o relatório do caso, por escrito. Acho
que a “senhora” tem condições perfeitas para realizar
este ato burocrático. Posso até recomendar um colega
competente de Recife.”. “Posso não!” – falou com o
inefável sotaque nordestino. “É encaminhamento entre
especialistas!”.
Retruquei: “Nenhuma norma do Código de Ética Médica
me obriga a fazer este trabalho burocrático, contra minha
vontade. Copie meu relatório e redija a transferência.
Não vou e vou desligar!”.
Fui ver tubarões o resto da manhã, almocei e me dirigi
ao aeroporto. O local estava lotado, gente apinhada
em salas acanhadas, sem locais para se acomodar. Não
encontrei nenhuma cadeira para me sentar. Andando
pelo corredor, divisei um militar alto, afrodescendente,
que caminhava, segurando pelo braço, uma figura
cambaleante. Reconheci então, o pobre paciente que
havíamos atendido no hospital e que estava sendo
removido para Recife. Atravessei a sala, identifiquei-me
como o médico e enfaticamente pedi que separassem o
paciente e o colocassem em uma cadeira para evitar piora.
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Assim foi feito e testemunhei sua chegada ao aeroporto
de Recife. Naquela época, não havia muita assistência
médica aos turistas. Posteriormente, soube que mudou.
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