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Ilhas Malvinas ou Falklands
Trata-se de um pequeno arquipélago no Atlântico Sul
ocupado e administrado pela Grã-Bretanha desde 1883
e 480 Km distante do litoral argentino. Nossos irmãos
argentinos nunca admitiram o domínio britânico. Essa
briga histórica gerou a invasão das ilhas em 1982, pelo
General Leopoldo Galtieri, presidente da Argentina,
passando a administrar a capital das Malvinas, Stanley,
em uma conotação política de união nacional para
enaltecer o patriotismo e a atuação do governo militar.
Acusados de má gestão e de infringir os direitos humanos
dos súditos ingleses, a reação foi imediata e a invasão das
Malvinas com uma força tarefa da Grã-Bretanha com 28
mil combatentes três vezes maior que seus rivais ocorreu
num rápido conflito entre o Reino Unido (apoiado pela
OTAN) distante 13 mil Km e a Argentina. Os Estados
Unidos apoiaram os ingleses na logística, enquanto o
Brasil permaneceu neutro.
A Marinha do Brasil (MB) inaugurou um dos mais
modernos hospitais da América do Sul na década de 80, o
Hospital Naval Marcílio Dias (HNMD), “Nau Capitânia
da Saúde Naval” localizado na zona norte da cidade do Rio
de Janeiro, e foi requisitado apoio humanitário pela GrãBretanha para atendimento neurocirúrgico a paciente
militar oriundo do conflito das Malvinas / Falklands.
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À época, o neurocirurgião capitão-mar-e-guerra
médico (CMG Md) Murilo Côrtes Drummond assumiu
a vice-direção do hospital, após chefiar o serviço de
Neurocirurgia da MB por mais de duas décadas, professor
livre-docente em Neurocirurgia da UFRJ e UERJ e
professor titular em diversas instituições de ensino. Nos
primórdios da medicina naval, a clínica de Neurocirurgia
funcionou no Hospital Central da Marinha (HCM), em
1833, localizada na fortaleza de São José da Ilha das
Cobras da Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro
onde, nos anos 60, o Professor Dr. José Ribe Portugal foi
médico assistente (médico civil) sob a chefia do CMG
Md Dr. Drummond que tinha sido seu discípulo e forjou
sua formação. Nos arquivos do HCM tivemos acesso ao
prontuário médico durante o centenário do marinheiro,
pintor e poeta Pancetti, 1902 – 1958, onde seus hábitos
de boêmio, tabagismo e alcoolismo, e a tuberculose
culminaram com sua internação. Foi visitado no leito
hospitalar por ilustres personalidades como o Presidente
da República Juscelino Kubitschek, Irineu Marinho,
presidente da Rede Globo, amigos e apreciadores da
sua arte projetada mundialmente. Após ter apresentado
crise convulsiva recebeu parecer neurocirúrgico
pelo Prof. Portugal, cuja hipótese de hipertensão
intracraniana levava a crer tratar-se de tuberculoma
registrado em lavra própria no prontuário médico.
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Fatos como esse entraram para história médica em local
que foi palco de tantos outros como a invasão francesa
em 1711, a prisão do alferes Joaquim José da Silva Xavier
(o Tiradentes) em 1789, e a revolta da Chibata em 1910.
Em meados da década de 70, as clínicas que funcionaram
no velho HCM foram transferidas para o HNMD que
iniciavam as obras do novo hospital. Mais precisamente,
em 1975, ano que frequentei o meu internato em
medicina, onde passei pelas diversas clínicas, inclusive
a de Neurocirurgia, chefiada pelo Dr. Drumond,
confirmando minha vocação pela especialidade. Além
disso, tive a oportunidade no concurso em ingressar
no corpo de saúde da Marinha do Brasil e fazer o
aperfeiçoamento equivalente à residência médica.
Em 1982, deflagrou o conflito territorial no Atlântico
Sul entre a Argentina e Inglaterra pelas Ilhas Malvinas
/ Falkland Islands / Falkland. No teatro de operações,
houve uma guerra convencional com muita destruição
e perdas humanas que durou três meses de abril a junho.
No HNMD, recebemos um rádio – como chamamos
a mensagem recebida com origem do Comando da
Esquadra da MB mantendo o hospital em prontidão, o
que significou que a licença dos militares estava suspensa.
O H138 - HMS HERALD, Royal Navy, um navio hospital
de bandeira britânica encontrava-se em operação com a
esquadra inglesa nas Malvinas e deslocava-se para o Rio
de Janeiro trazendo pacientes feridos. Nessa ocasião,
chefiava a Neurocirurgia o neurocirurgião CMG Md
João José de Araujo Moura Filho. Eu era o primeiro
assistente e permanecemos de plantão, assim como todos
os médicos de todas as especialidades e serviços de saúde
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do hospital. As informações confidenciais eram mantidas
hierarquicamente. Entre o corpo clínico e demais
funcionários, o clima de suspense instalado gerou diversas
hipóteses com o deslocamento de um navio da área de
conflito em que a mídia noticiava em todos os telejornais
informações políticas e relações internacionais dos países
em torno do teatro de operações. Além disso, sabíamos
que a Família Real britânica ingressa as Forças Armadas
não só para treinamentos e representações, mas atuam
ativamente nos conflitos. A mídia internacional noticiou
a presença do Príncipe Charles na área do conflito das
Falklands, motivo suficiente para gerar especulações
para justificar que o H138 - HMS Herald saísse do teatro
de operações em direção ao Brasil. O Brasil, sendo aliado
da Argentina, poderia estar trazendo algum familiar da
realeza britânica entre os feridos de guerra ou até mesmo
o próprio Príncipe Charles.
Após 24 horas, atraca no cais norte do Arsenal de
Marinha do Rio de Janeiro o navio hospital H138 - HMS
Herald trazendo vários pacientes internados e operados,
mas apenas um com traumatismo craniano grave
sedado em uso de antibioticoterapia de última geração,
as cefalosporinas de 3ª geração ainda não estavam
disponíveis no Brasil. Fui escalado juntamente com uma
equipe multidisciplinar para a transferência do paciente
para o HNMD, chegando ao Serviço de Emergência
realizando os exames preliminares do protocolo vigente
e encaminhado ao Serviço de Radiologia para realização
de tomografia computorizada, já aguardavam no setor
as chefias da Neurocirurgia, anestesia, radiologia e o
ex-chefe da Neurocirurgia CMG Md Drummond e o
convidado pelo Itamaraty, Prof. Dr. Pedro Sampaio,
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que foi até a nossa equipe no centro cirúrgico.
Tratava-se de um paciente engenheiro de máquinas
que sofreu um acidente com explosão e foi atingido
por um grande fragmento com bordo irregular
metálico de 5 cm de diâmetro na região frontal, fratura
cominutiva com afundamento, causando lacerações
do lobo frontal com hemorragia e compressão pelo
projétil metálico, sendo submetido pela nossa equipe ao
procedimento neurocirúrgico preconizado com sucesso,
esquirulectomia, remoção da peça metálica e revisão
hemostática. Assim, “o sangue não era azul”, tratavase de um marinheiro que foi encaminhado ao centro
de terapia intensiva onde fez todo o acompanhamento
recebendo alta para enfermaria após uma semana sem
déficits.
O acompanhamento na enfermaria da Neurocirurgia
transcorreu sem intercorrências e ao receber alta
hospitalar ainda fez um tour pela cidade maravilhosa
e retornou ao seu país de origem. Posteriormente, o
hospital recebeu carta de agradecimento do Embaixador
da Sua Majestade Britânica (vide reprodução abaixo).
Chefiei o Serviço de Neurocirurgia de 1984 a 1997,
tendo credenciado a Residência Médica (RM) no MEC
e na SBN com a visita do Prof. Dr. Carlos Batista Alves
de Souza, aperfeiçoando e formando neurocirurgiões.
Lembro-me das diversas peregrinações ao HC com
o Prof. Dr. Almir Ferreira no manuseio da HIC na
colocação dos parafusos, criados por ele artesanalmente,
que nos presenteava. Com Prof. Dr. Manoel Jacobsen
foram iniciados os procedimentos estereotáxicos,
com implantação dos cateteres no tratamento da dor
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e a cirurgia funcional. Um mestre na neurociência, as
dúvidas de neurovascular eram tiradas com o Prof. Dr.
Evandro de Oliveira, sempre solícito e esclarecedor.
Em Berlim, 1995 foi o ano do Congresso Europeu
presidido com brilhantismo peculiar pelo Prof. Dr.
Mario Brock e um dos muitos “Métodos Modernos em
Neurocirurgia” – o MM7, dos quais participei por estar
reciclando meus conhecimentos em seu serviço de grande
movimento cirúrgico – cerca de 2 mil neurocirurgias ao
ano, e retornei como tutor no MM8. Dentre as muitas
“Pérolas da Neurocirurgia” que convivemos ficaria
eu, aqui, lembrando por muito tempo da maestria das
conferências ministradas nos nossos conclaves por
eminentes PROFESSORES, isso mesmo, com letras
maiúsculas. Só para exemplificar, Prof. Dr. Portugal,
na última conferência sobre “Meningiomas Císticos”
contava mais de 90 anos de idade e explanou por duas
horas esgotando plenamente o assunto. Finalizando, sem
menosprezar a plêiade de fabulosos neurocirurgiões,
Prof. Dr. Fernando Menezes Braga nas suas explanações
sobre os diversos acessos de abordagem aos “Tumores
da Pineal” entre muitos outros temas, outra verdadeira
pérola.
Carta de agradecimento
Reproduzo aqui o conteúdo de Carta de agradecimento
do Embaixador da Sua Majestade Britânica “pelo
atendimento e perífica profisisonal prestada ao
marinheiro inglês ferido no Navio Hospital HMS Herald
durante a Guerra das Malvinas / Falklands (HNMD /
UTI) (1982).

J Bras Neurocirur 31 (2): 116 - 119, 2020

Special Paper

“(...) Tenho a confirmação dos médicos do nosso navio
que não poderia ter sido dada melhor atenção a nenhum
outro lugar do mundo e ficaram tão impressionados
com a alta perícia profissinal dos médicos brasileiros em
atender o paciente”.
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