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Com esta expressão latina, que significa “eu tento/eu
ouso”, o Conde Everardo fundou no fim da Idade Média,
em 11 de março de 1477, uma Universidade que leva o
nome do Duque Carlos de Württemberg – a Universidade
Everardo Carlos de Tubinga (Eberhard-Karls-Universität
Tübingen), no Estado de Baden-Württemberg, na
Alemanha. Sendo considerada uma das Universidades
mais antigas da Europa, cujas primeiras atividades
acadêmicas incluíram os cursos de Medicina, Teologia,
Filosofia e Direito, a Universidade de Tubinga goza hoje
de alta reputação acadêmica, despontando entre as 10
Universidades de excelência do país e com um total de 11
prêmios Nobel a ela associados. Aquilo que há 542 anos
foi um ousado plano para iluminar o fim das trevas da
Idade Média, estabeleceu-se como um projeto de grande
brilho, cujos raios fulguram os dias de ciência do século
XXI.
Assim como no plano do Conde Everardo, o mesmo se
passa muitas vezes na vida de um neurocirurgião. Em
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muitas situações do dia-a-dia proclamamos a expressão
“Attempto!” quando nos colocamos em frente à luta contra
moléstias quase invencíveis. É sobre estas experiências,
que marcaram minha vida pessoal e profissional, que
narrarei as próximas páginas.
A história começa no verão europeu de 1990, mais
precisamente no começo do mês de agosto, quando eu
estava no terceiro ano do programa de residência médica
em Neurocirurgia na cidade de Hannover na Alemanha.
Eu viajara de férias por uma semana para um campismo
num lago aos pés das montanhas das Dolomitas, no
norte da Itália. Terminada a semana de férias, ao retornar
a Hannover, a secretária principal do Departamento de
Neurocirurgia, Sra. Plünnecke, informou-me que eu
deveria entrar em contato imediatamente com minha
família no Rio de Janeiro, porque algo grave havia
ocorrido por lá. O que nos dias atuais de ininterrupta
comunicação via satélite por telefones móveis celulares
parece normalidade era em 1990 exceção: a praxe era
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ficar quase incomunicável quando se viajava de férias.
Quando consegui finalmente telefonar para meus
familiares, soube que meu pai havia sido internado de
urgência na UTI do Hospital da Força Aérea do Galeão,
sob cuidados da equipe do Dr. José Alberto Landeiro,
com uma hemorragia de tronco cerebral. Tive que ir
com urgência para o Rio de Janeiro, para apoiar minha
família nessa hora de grande sofrimento para minha mãe
e quatro irmãos. Recordo-me que como era período de
verão na Europa e alta temporada em viagens, não havia
passagens disponíveis para um vôo até o Rio de Janeiro
dentro das semanas a seguir. Conseguimos com muito
esforço uma última passagem na primeira-classe da
Lufthansa, via Frankfurt, para o Galeão, a qual na época
custou 10 mil dólares, somente a ida. Recordo-me como
se fosse hoje, que na minha chegada ao Rio de Janeiro,
minha mãe recebeu-me com lágrimas a dizer: “Que
bom que você chegou. Agora vai pôr seu aprendizado da
Alemanha em prática para ajudar seu pai”.
Com apenas 54 anos de idade, porém hipertônico, meu
pai teve uma perda súbita de consciência ao realizar
um esforço físico, e nunca mais veio a recuperá-la
após esse evento. Sua tomografia computadorizada
mostrava um extenso sangramento expansivo localizado
primariamente dentro da ponte, causando uma
hidrocefalia secundária, a qual foi tratada com uma
derivação ventricular externa. Após passar semanas
na UTI, meu pai veio a falecer por descompensação
cardiopulmonar. Apesar de todos os esforços da excelente
equipe médica, não foi possível salvá-lo. O prognóstico
era muito desfavorável. Seu falecimento ocorreu um dia
após a data do seu aniversário, a 31 de agosto. Senti-me,
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na época, um tanto impotente em não poder ajudar.
Tanto pela gravidade da hemorragia, quanto pela minha
própria incapacidade, como residente de 3° ano, de saber
tratar de lesões intrínsecas do tronco cerebral. Dispenso
mencionar o desapontamento de minha mãe, por não
ter sido possível salvar seu marido daquela situação. Fico
grato a meus irmãos, que assumiram os negócios do meu
pai recuperando as atividades de sua firma de exportação
de café conhecida como TradiCoffee Ltda.
Eu retornei a Hannover, continuei o treinamento
e finalizei minha residência em Neurocirurgia, em
1993. Daí, seguiram-se vários anos de treinamento e
experiência em patologias complexas do crânio, coluna
e nervos periféricos, com ênfase às patologias complexas
da fossa posterior, do ângulo ponto-cerebelar e do tronco
cerebral, como professor associado, livre-docente e vicediretor dos Departamentos de Neurocirurgia da Escola
de Medicina de Hannover, do Instituto Internacional
de Neurociência de Hannover (INI-Hannover) e da
Universidade de Freiburg. Finalmente, em outubro de
2003 assumi a posição de Chefe do Departamento e
Diretor da Cadeira de Neurocirurgia na Faculdade de
Medicina da Universidade de Tubinga (cujo lema é,
para recordar, “Attempto!”). Neste Departamento, com
o apoio de toda a equipe médica, pudemos desenvolver
ao longo dos anos um dos maiores centros da Europa de
tratamento das patologias da fossa posterior.
Foi assim que, na noite de 28 para 29 de agosto de 2010,
uma paciente de 51 anos deu entrada na Emergência do
Hospital Universitário de Tubinga em estado comatoso,
intubada e ventilada. De acordo com o marido da
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paciente, esta inicialmente apresentou um quadro súbito
de hipoestesia e parestesia na face e no membro superior
esquerdos. Logo a seguir, a paciente foi encontrada em
estado de vigilância reduzido deitada no sofá da sala.
Os serviços de primeiro-socorros foram chamados e
estes, ao chegarem na casa da paciente, encontraramna sonolenta e estado de crise hipertensiva, com
GCS de 6 e pupila miótica à esquerda. Em minutos a
paciente piorou seu quadro neurológico, entrou em
coma e foi intubada e ventilada. Simultaneamente, a
pressão arterial foi reduzida sob ação medicamentosa.
Na entrada à UTI neurocirúrgica ambas pupilas
estavam mióticas, mas foto-reagíveis. Uma tomografia
computadorizada (TC) do crânio revelou um sangramento
significante na ponte, sugestivo de causa hipertensiva, e
uma hidrocefalia, sendo a qual imediatamente aliviada
por uma derivação ventricular externa. A pressão
intracraniana inicial mostrava 10 mmHg. A primeira
tentativa de despertar a paciente do coma foi frustrada. Esta
não apresentava nenhuma reação aos testes neurológicos
aplicados, nenhuma reação dos nervos bulbares ou
drive respiratório. No dia seguinte, a 30 de agosto de
2010, o estudo eletrofisiológico dos potenciais evocados
sensitivos (SEP) revelaram uma perda da conectividade
cortical bilateral, e os potenciais evocados auditivos
mostraram a perda bilateral da onda V, sinalizando
danos intrínsecos no tronco cerebral. O prognóstico
neurológico ruim foi comunicado à família da paciente.
Uma TC do crânio de controle no dia a seguir, 31 de
agosto, revelou uma estabilização do sangramento
expansivo intrapontino. Eu discuti extensivamente
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o caso da paciente com sua família, explicando o
prognóstico ruim e as escassas possibilidades cirúrgicas
em casos semelhantes (como o do meu próprio pai).
Porém, devido à alta probabilidade de êxito letal com
condutas conservadoras, à característica expansiva
da hemorragia – e, assim, sob suspeita de ter-se aqui
parte da piora neurológica devido aos efeitos de massa
e não à destruição da integridade do tecido cerebral
– e devido à idade jovem da paciente, sugeri à família
a tentativa de salvá-la com uma microcirurgia guiada
pela eletrofisiologia intraoperatória (IOM), ainda que
com o alto risco de manter sequelas neurológicas graves
pós-operatórias caso a paciente sobrevivesse aos danos
causados pela hemorragia e à cirurgia em si. Contei à
família minha experiência pessoal que tive com meu
próprio pai, que sofrera de uma hemorragia semelhante
e viera a falecer com 54 anos, no dia 31 de agosto de 1990.
Tanto a equipe neurocirúrgica, como a da anestesia e a
da medicina intensiva, estavam receosas de que o esforço
fosse em vão, mas deram-me todo o apoio nesse ousado
empreendimento. Attempto!
Justamente no exato dia que marcava a data de 20 anos
de falecimento do meu pai, a 31 de agosto de 2010, eu
me encontrava no centro cirúrgico, a tentar salvar a vida
desta jovem senhora de 51 anos com uma hemorragia
intrapontina de prognóstico muito ruim. Confesso
que o fiz não somente pela paciente e sua família, mas
também por meu pai. Aquilo que não pudera fazer por
ele, porque não tinha a experiência necessária para tal
complexidade, sentia-me na obrigação de fazê-lo agora,
com o apoio da família desta jovem paciente, que colocara
toda a sua esperança em Deus e confiança na minha
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pessoa. De fato, após ter acumulado uma experiência
cirúrgica ímpar com centenas de patologias intrínsecas
e extrínsecas do tronco cerebral, incluindo hemorragias
por cavernomas e tumores benignos e malignos ao longo
dos anos de carreira neurocirúrgica, sentia-me à vontade
nesta complexa área do sistema nervoso central. Usando
um acesso suboccipital medial direcionado ao quarto
ventrículo, em posicionamento semi-sentado e sob a
guia da monitorização eletrofisiológica intraoperatória,
eu cautelosamente abri a parede dorsal do tronco cerebral
ao nível da ponte e gentilmente evacuei grande parte do
coágulo intraparenquimal, mantendo todo o cuidado para
não tocar no tecido cerebral edemaciado e parcialmente
destruído pela hemorragia. A monitorização dos
potenciais motores evocados (MEP) mostraram uma
melhora durante a evacuação do coágulo, sugerindo que
parte das sequelas neurológicas deviam-se ao efeito de
massa da hemorragia intraparenquimal. Finalmente, o
hematoma foi completamente evacuado por irrigação
e aspiração do mesmo, como mostraram os exames
radiológicos de TC e Ressonância Magnética (RM)
seguintes.
Uma semana após a cirurgia, no dia 6 de setembro de
2010, houve a primeira tentativa de despertar a paciente,
com redução gradual da sedação. Foi uma grande
emoção para toda a equipe médica ver a paciente abrir
os olhos e manter contato com enfermeiras e médicos da
UTI. Devido às dificuldades de deglutição com risco de
aspiração pulmonar, decidiu-se por uma traqueostomia
eletiva, com o intuito de se facilitar a independência
respiratória da paciente. Assim sendo, ela pôde ser
retirada do respirador nos dias que se seguiram. Seu exame
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neurológico revelou uma paralisia facial à esquerda de grau
4, de acordo com a escala House & Brackmann, paralisia
do nervo abducente à esquerda, hipoestesia da face à
esquerda, hemiataxia à esquerda e paresia dos membros
à direita. A paciente movia todas as extremidades,
apesar da ataxia esquerda e paresia direita, o reflexo do
vômito estava intacto. Com apoio da fisioterapia houve
uma melhora acentuada do quadro neurológico, com
a paciente sendo mobilizada, inicialmente, em cadeira
de rodas e, subsequentemente, podendo caminhar com
apoio. Os exames eletrofisiológicos também mostraram
uma melhora dos exames de SEP, MEP e AEP, os quais,
todavia, ainda apresentavam alterações importantes.
A RM de controle excluiu novas hemorragias e
isquemias, e mostrou diminuição do edema perifocal.
A hidrocefalia resolveu-se espontaneamente, de modo
que a derivação ventricular externa pôde ser removida.
No dia 24 de setembro de 2010, quase um mês após o
evento hemorrágico, a paciente foi transferida para um
Centro de Reabilitação, onde se efetuou a oclusão da
traqueostomia, assim que a paciente recuperou o ato de
deglutição.
A paciente ficou sob cuidados neurológicos e
cardiológicos e nunca mais apresentou nenhum evento
vascular. O follow-up de 5 anos, realizado em 2015,
mostrou uma paciente consciente, sem déficits da
fala e com capacidade de deglutição intacta, capaz de
deambular com apoio, mas preferivelmente em cadeira
de rodas, com deficiência motora dos membros à direita
e ataxia à esquerda, com paralisia facial à esquerda de
grau 3 e paralisia do 6° nervo à esquerda, prestes a se
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submeter à cirurgia oftalmológica corretiva.
Eu fiz questão de realizar este exame físico e neurológico
pessoalmente e conversar abertamente com a paciente
e seu esposo sobre toda a evolução da enfermidade
até então. Havia uma incerteza na minha mente, uma
questão ainda não respondida e que muito me intrigara
durante todos aqueles anos. Foi por isso que direcionei
a seguinte pergunta, de forma aberta e transparente,
à paciente, relacionada à sua atual qualidade de vida,
tendo em consideração os déficits ainda persistentes:
“Responda-me, por favor, Sra. Isabel (nome modificado)
com toda a sua honestidade, sem a obrigação de ter que
apreciar os esforços médicos realizados por si até agora,
e considerando somente seu estado atual, valeu a pena
termos realizado a cirurgia de 31 de agosto de 2010, para
remover seu hematoma no tronco cerebral, ou teria sido
melhor deixar que o destino realizasse sua obra final?”.
Para nós cirurgiões, que lutamos pela vida e pela
qualidade de vida dos nossos pacientes, aquilo que às
vezes consideramos um sucesso, pode ser para o paciente
exatamente o oposto; a preservação da vida a qualquer
custo, vinculada a uma alta perda da qualidade de vida,
pode ser, para aquele que está a sofrer, um martírio. Nem
sempre julgamos corretamente o prognóstico de uma
enfermidade e mesmo tratando a doença com o melhor
que temos a oferecer em conhecimento, consciência e
destreza, às vezes, erramos. Isso porque muitas vezes
temos que decidir rapidamente e a gravidade de uma
enfermidade e sua rápida evolução não nos deixa tempo
para decidir com a tranquilidade e prudência que seriam
necessárias para acertarmos sempre.
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Pelo que, no decorrer dos anos, sabendo do destino
que teve meu pai, eu queria saber a opinião sincera da
paciente sobre o que a medicina fez por/com ela. Sua
resposta veio imediata e sem relutância: “Sim, valeu
a pena!” respondeu a paciente. Com todos os déficits
presentes, ela ainda tem prazer em viver, estar com seu
marido e filhos e agradece o esforço realizado em salvála. Sua resposta trouxe-me um alívio de consciência e
muita satisfação. Mesmo assim, como se se costuma
dizer: “cada caso é um caso”. Aquilo que para esta
senhora foi um ganho, não necessariamente teria sido
uma vantagem para uma outra pessoa, por exemplo o
meu pai. Conhecendo-o como filho, tenho certeza de
que para ele a perda da qualidade de vida espelhada
no caso da Sra. Isabel teria sido para ele arrasadora e
trazido muita infelicidade. Compartilho esta percepção
com meus outros quatro irmãos. Sinceramente, não tive
coragem até hoje, de perguntar à minha mãe sobre sua
opinião. Às vezes, é preferível o destino decidir de forma
calada, sem perguntas e sem respostas.
Concluindo, não consegui salvar a vida do meu pai e nem
penso que isso poderia ter sido alcançado considerando
as condições da época. Apesar da tristeza de sua precoce
partida, toda a família tem a consciência de que o que foi
realizado, para o ajudar durante sua grave enfermidade,
foi o máximo possível. Restou, todavia, um vácuo de
um sentimento de batalha não vencida, uma luta não
concluída na minha vida de neurocirurgião. Sou grato
ao destino, que me veio proporcionar, exatamente 20
anos após o falecimento do meu pai, a chance de reverter
uma parte da história em uma outra vida. Sou grato
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pela experiência que me foi proporcionada, de poder ter
realizado por uma jovem senhora, aquilo que não pude
fazer por meu pai. A Sra. Isabel, apesar de todas suas
deficiências neurológicas pós-operatórias, contentase ainda hoje em poder estar viva e conviver com seus
familiares. De fato, tive em 2010 a sensação de que
meu pai acompanhava atento o caso da Sra. Isabel e se
contentou com o resultado alcançado por seu filho que,
naquele momento de urgência, decidiu aplicar o espírito
de Attempto!
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