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Encanto e Desencanto
Prof. Dr. Ronald Fiuza

Neurocirurgião em Joinville.
Presidente da SBN de 1998 a 2000.

Eu estava deslumbrado! O olhar para aquele prédio
enorme, era o de um capiau que sentia orgulho de
quem chegou lá. Depois de tanta luta, eu estava afinal,
diante do majestoso Klinikum Grosshadern, o hospital
da Universidade de Munique. Naquela época, poucos
médicos conseguiam bolsas para estudar no exterior. Eu
conseguira e ficaria lá por um bom tempo.

e branco eram de cortes anatômicos de cérebro. Ele
perguntou o que eu achava daquelas fotos. Sentindome sob julgamento, observei com mais cuidado e logo
relaxei, pois reconheci bem o que havia ali.

Passei pela bela entrada e, com meu alemão ainda capenga,
fui procurando informações até chegar na ampla sala do
Professor Marguth. Fui recebido de maneira cordial, mas
com a formalidade que eu já esperava. Conversamos
sobre generalidades, sobre minhas impressões iniciais da
Alemanha, sobre meu curso de alemão na Baviera, sobre
a situação da Neurocirurgia no Brasil. Falamos também
sobre política, quando ele mostrou sua admiração
pelo crescimento da economia brasileira naquele ano.
Quatorze por cento, ele exclamou: “É magnífico!”. Era
1974, estávamos no início do governo Geisel. Eu não era
nem um pouco entusiasmado com as ditaduras militares,
mas não quis contrariar o ânimo do chefe.

– Estou de acordo! Como foram tiradas essas fotos?

De repente, o Professor pegou um envelope em cima da
mesa e dele sacou um papel fotográfico do tamanho de
uma página de computador, dividido em quadradinhos
de fotos. Eu deduzi que as pequenas fotos em preto
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– Eu vejo um tumor aqui na base do crânio, Professor.
Me parece um tumor benigno, talvez um meningeoma.

Quando eu sugeri que eram fotos de necropsia, ele,
envaidecido, respondeu que não, que aquilo era um
exame feito in vivo! Era um novo método que começara
um mês antes e que iria revolucionar a Neurocirurgia.
Chamava-se tomografia computadorizada, e me contou
a história da aquisição daquele equipamento.
Tudo começara no Brasil. Poucos meses antes, o primeiro
assistente do serviço, o Oberartz Kazner, fora em um
congresso de Neuroradiologia no Rio de Janeiro. Lá foi
apresentado o novo aparelho, uma invenção do inglês
Hounsfield e do sul-africano Cormack, que construíram
um método de diagnóstico por imagens a partir da
união do computador com os RX. Neste equipamento,
sensores detectam atenuações que sofrem os feixes
de RX ao atravessar o corpo. O computador processa
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as informações trazidas pelos sensores e constroem
a imagem do interior desse corpo. Eram imagens
impressionantes, fidelíssimas. Os autores ganhariam
depois, merecidamente, o Prêmio Nobel de Medicina.

bipolares que estancavam pequenos sangramentos.
Foram descritas técnicas especiais que aproveitavam
caminhos mais seguros para operar, navegando por
cisternas do cérebro, sem machucá-lo.

No mesmo dia em que ouviu a apresentação, Kazner
fez uma ligação internacional para Munique (naquele
tempo, conseguir uma ligação internacional era um
suplício). Pediu ao Prof. Marguth que tomasse logo
providências, pois ali estaria o futuro. O Professor saiu à
luta e, logo depois, a fundação Volkswagen faria a doação
de um aparelho de um milhão de dólares à Universidade
de Munique. Era o primeiro da Alemanha.

O grande líder e divulgador da microcirurgia foi um
neurocirurgião turco que acabou se tornando chefe do
serviço de Zurique, o professor M. Gazi Yasargil. Esse
é um nome idolatrado por todos os neurocirurgiões
do mundo, reverenciado mesmo pelos que levaram
algum pito dele (que era irascível enquanto operava,
esculhambando qualquer visitante que fizesse algum
ruído na sala de operação). Eu mesmo, uma vez, dei
uma pequena tossida durante uma cirurgia sua. Ele
parou, olhou para trás com o cenho franzido e mandou a
enfermeira circulante me dar uma pastilha para garganta.

Todos os dias, pontualmente às duas da tarde, eu
participava de uma rica sessão de discussão de casos
clínicos, com a apresentação das histórias dos pacientes,
de suas tomografias e demais exames, a estratégia
cirúrgica a ser adotada. Vi, naquelas reuniões, a
tomografia conquistar o espaço que antes pertencia
a outros métodos. Levou ao ostracismo exames antes
muito valorizados, como a cintilografia cerebral e a
pneumoencefalografia. A maravilhosa ressonância
magnética veio na década de 80 e já não nos pegou tão
de surpresa.
O segundo método que revolucionou a Neurocirurgia foi
a microcirurgia. Com a incorporação do microscópio, o
que antes era pequeno e escuro saltou à vista, permitindo
manipulação mais delicada e precisa. Mudaram a técnica
e a tática na Neurocirurgia, modificou-se a maneira de
se fazer as coisas. Surgiram instrumentos cirúrgicos
mais delicados, afastadores do cérebro e coaguladores
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Antes da minha ida para a Alemanha eu já havia
começado a ensaiar a utilização do microscópio aqui
no Brasil, mas não estava ainda muito confortável com
a novidade. Em Munique eu tive contato intenso com
a microcirurgia. O serviço era muito movimentado,
com 8 salas cirúrgicas onde se faziam mais de 2000
neurocirurgias por ano. Ali eu pude admirar grandes
cirurgiões atuarem, auxiliando-os diretamente e vendo
tudo através de uma ocular especial do microscópio. Eu
completaria mais tarde, minha formação microcirúrgica
no serviço do próprio Prof. Yasargil, onde eu o via operar
pela manhã e treinava em seu laboratório, à tarde.
A residência em Neurocirurgia em Munique durava, em
média, 8 anos. Os bolsistas, como eu, ficavam lá de um a
três anos. Éramos escalados para auxiliar, em rodízio, um
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Oberartz (assistente), em suas operações. Cada Oberartz
se dedicava a um setor especial da especialidade, com
sua linha de pesquisa. Dalí saíram alguns nomes que se
tornaram referência mundial em suas áreas.
Eu me lembro, por exemplo, do já citado Kazner, um
estupendo cirurgião de tumores, que depois se instalou
em Berlin. Havia ainda o Falbusch, que se tornou
referência mundial em cirurgia de hipófise e se tornou
professor em Erlangen. Não me esqueço de OlteanuNerbe, um romeno muito amável, talentoso na cirurgia
dos nervos periféricos e que permaneceu em Munique.
Grazl era um habilidoso cirurgião neurovascular e acabou
como professor na Basileia. Um grande companheiro de
conversas foi Peter Schmiedeck, um jovem neurocirurgião
inteligentíssimo e gentil, que depois assumiu o serviço
de Manheim. Escreveu um livro que se tornou famoso.
Foi com os últimos dois, que aconteceu a minha história
de encantamento especial com um procedimento na
Neurocirurgia.
O encanto começou quando assisti a primeira cirurgia
de revascularização cerebral, logo na minha primeira
semana no serviço. Era uma cirurgia delicadíssima e
muito elegante, uma maravilha da técnica microcirúrgica.
Além disso, aquela operação trazia uma proposta para
solucionar um grande problema clínico.
Por vezes, há um aviso, antes que ocorra o AVC definitivo.
É quando o paciente tem um sinal neurológico, como a
hemiparesia súbita, disfasia, que se recupera depois de
alguns minutos ou horas. É o chamado ataque isquêmico
transitório. A possível causa, uma placa estenosando
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a carótida no pescoço. Quando encontrávamos um
estreitamento da artéria carótida, podíamos operá-la
diretamente e remover a placa. Para os casos de obstrução
total, a nova solução foi a cirurgia de revascularização
cerebral, uma cirurgia de técnica apurada, possível com
os procedimentos desenvolvidas pelo Prof. Yasargil. O
cirurgião dissecava uma artéria do couro cabeludo (como
esta artéria que sentimos pulsar logo à frente e acima da
orelha e que se divide em um ramo para a região frontal
e outro para trás, para a região parietal). Depois de isolála cuidadosamente, o cirurgião fazia uma trepanação e
procurava um ramo da artéria cerebral média, fazendo a
anastomose temporo-silviana, com microcirurgia. Com
este procedimento, o sangue fluía pela anastomose e
irrigava as regiões cuja circulação estivesse prejudicada
pela obstrução.
Decidi aprender bem aquele método e trazê-lo para o
Brasil.
Gratzl e Schmiedek eram os assistentes responsáveis por
essa área. Aproximei-me deles e conheci suas pesquisas.
Batíamos longos papos sobre o passado e o futuro da
“anastomose têmporo-cortical”. Já havia um grande
número de pacientes estudados em Munique e em outros
centros, com longos acompanhamentos clínicos. Eram
feitas angiografias e medidas de fluxo sanguíneo cerebral
antes e depois da cirurgia. A região do cérebro que antes
sofria com a falta de irrigação, aparecia com bom aporte
sanguíneo depois da operação. E os pacientes evoluíam
bem.
Na parte final do meu período na Alemanha pude ser o
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cirurgião principal de algumas anastomoses, auxiliado
por um dos Oberartz. Seguro, fiz várias cirurgias destas
no Brasil, com bons resultados. Aqui, meu primeiro caso
foi marcante.
Uma paciente de quase 70 anos, havia tido seis episódios
de ataque isquêmico transitório (AIT) no último ano.
A angiografia mostrou uma obstrução completa de
ambas artérias carótidas internas, desde o pescoço.
Uma pequena circulação colateral ocorria pelas artérias
oftálmicas, mantendo algum aporte sanguíneo ao
cérebro. Foi sorte não ter tido um AVC definitivo.
Fiz a anastomose apenas de um lado e a paciente nunca
mais teve o ataque isquêmico. A angiografia, feita bem
mais tarde, mostrou a anastomose patente e funcionante.
A pequena artéria do couro cabeludo estava hipertrofiada,
quase da espessura da carótida. Levava sangue a todo o
hemisfério e mais além, até o hemisfério cerebral oposto.
Fiquei entusiasmado.
Levei os meus primeiros casos a congressos regionais.
Ilustrava sempre com a arteriografia daquele meu
primeiro caso. O interesse dos colegas foi enorme. Vários
deles começaram a me encaminhar seus casos. Fiquei
mais conhecido, falei em congressos nacionais e passei
a ter mais contato com alguns dos grandes nomes da
especialidade. E o principal, estava oferecendo a meus
pacientes uma esperança, que eles antes não dispunham.
Mas, não durou muito. Veio o desencanto.
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No Congresso Mundial de Neurocirurgia de 1985 em
Toronto, o neurologista H.J.M. Barnett, inglês radicado
no Canadá, reuniu dezenas de centros neurocirúrgicos
na América do Norte, Europa e Ásia para testar se aquele
tipo de operação, a anastomose (também chamada de
bypass), funcionava para todos os pacientes. Liderou
um enorme estudo cooperativo que reuniu mais de mil
pacientes. Cerca da metade deles haviam sido operados e
os outros só receberam tratamento médico. Os pacientes
foram seguidos por mais de quatro anos. Comparados os
dois grupos concluiu que a operação não parecia reduzir
o risco de um AVC posterior. Não deu para identificar o
grupo de pacientes, que realmente se beneficiava.
Eu estivera totalmente convencido de que esta operação,
havia realmente ajudado meus pacientes, por anos a
fio! Além disso, os trabalhos científicos publicados
anteriormente eram todos positivos. Não me conformei.
Fui a congressos que discutiam especificamente este
estudo cooperativo. Entrei em contato com vários
colegas pelo mundo que publicavam sobre o assunto.
Todos pensavam como eu. A perplexidade era geral.
Entretanto, na ciência não adianta espernear. Se surge
uma conclusão nova, os que acreditam na visão antiga
devem se mover, contestar a novidade ou aceitála. Surgiram várias críticas ao estudo cooperativo e
uma das mais relevantes, apontou o número enorme
de pacientes que se recusou a fazer parte do estudo,
optando pela operação. Isto poderia ter produzido
um viés na pesquisa. Outra crítica salientou que o
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estudo não incluiu, em seu protocolo, medidas de fluxo
sanguíneo cerebral. Afinal, eles poderiam definir grupos
de pacientes que se beneficiariam com a operação. Eu
mesmo levei uma síntese dessas críticas a um congresso
no Brasil, com discussão acalorada. Entretanto, nenhum
trabalho posterior teve peso suficiente para desqualificar
o resultado daquela pesquisa. Seria necessário novo
estudo!
A evolução da Medicina acabou nos levando para
outros caminhos. Surgiram os chamados procedimentos
endovasculares, pelos quais inserimos um cateter em
uma artéria da virilha e o conduzimos até a artéria
cerebral obstruída, com o auxílio da radioscopia.
Uma vez lá, aspiramos o trombo que obstrui a artéria,
permitindo a normalização do fluxo sanguíneo. Se o caso
é de estenose, colocamos um stent. Estes procedimentos
têm a vantagem de serem mais rápidos e menos
invasivos. Podem ser feitos em poucas horas, depois de
instalado o AVC, possibilitando o restabelecimento da
circulação, antes que aconteça dano maior. Passaram a
ser os procedimentos dominantes. A anastomose ainda
é realizada, mas agora é limitada a algumas indicações
especiais.
Aquele estudo cooperativo não impactou somente a
Neurocirurgia, mas foi o marco em todas as Ciências
Médicas. Era o surgimento da chamada Medicina
Baseada em Evidências (MBE). Esse movimento passou a
valorizar de maneira especial as avaliações estatísticas, os
ensaios controlados com observações de grande número
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de pacientes. As conclusões são retiradas da comparação
dos resultados obtidos de grupos de pacientes tratados,
daqueles não tratados, ou que usam placebo.
Entretanto, não se pode ser injusto. A Medicina sempre
verificou as evidências e sempre utilizou as estatísticas
para avaliar seus tratamentos. O novo método é apenas
mais radical nas exigências. A MBE até considera a
opinião de “autoridades respeitadas”, mas como um nível
de evidência menor. Para que a Medicina continuasse
a evoluir, os grandes professores cediam seu trono aos
estudos estatísticos.
Alguns reclamam que essa nova era engessou muito
a Medicina. Antes os médicos tinham boas trilhas
apontadas pela ciência. Agora teriam trilhos, com
um trem. As autonomias tanto do médico como do
paciente ficaram mais restritas. As revistas médicas de
hoje parecem tratados de matemática e muitos médicos
não gostam deste tipo de coisa. Eles sentem que, com o
excesso de fórmulas numéricas, possam perder o foco,
que é o paciente. Se preocupam que pequenas nuances
estatísticas possam induzir a terapias de custo ou risco
alto e resultado limitado e por outro lado, desestimular
tratamentos capazes de ajudar determinados pacientes.
A história da anastomose pode ilustrar isto.
A despeito das críticas, o paradigma atual é a MBE.
É certo que ela ajuda muito mais que atrapalha e,
merecidamente, reina no momento.
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Muitos nos rotulam de adoradores da Deusa Ciência.
Não é verdade! A Ciência não é deusa. Mas é rainha! É
um tipo de déspota esclarecida. Ela aceita sugestões, ela
até muda de opinião. Mas depois que conclui, ela exige
de todos nós, seus súditos, obediência.
A seguir, passo a contar o caso de Antônio, um paciente
que teve evolução muito curiosa.
Conheci Antônio, duas semanas antes de minha partida
para a Alemanha. Tivera um acidente de moto, com
traumatismo craniano grave. Deu entrada no hospital em
coma e anisocoria. Na época, fiz uma Cage, a carótidoangiografia cerebral, para verificar a presença de um
hematoma intracraniano, que necessitasse operação.
Não havia hematoma.
Diagnostiquei contusão, edema cerebral e o levei para a
UTI. O caso era grave. Nos primeiros dias o acompanhei
de perto. Respirava com ajuda de aparelhos, (usávamos
um respirador chamado Bird) recebia diuréticos e
cortisona, para diminuir a pressão intracraniana. O
inchaço do cérebro era o maior temor, pois poderia
agravar progressivamente a condição neurológica do
paciente e se progredisse, poderia causar a morte. Depois
de algumas semanas passei a ter alguma esperança.
Antônio resistiu. Depois dos primeiros dias críticos,
estabilizou e ficou em estado de coma superficial, sem
respiradores, ainda sem responder aos chamados. Reagia
um pouco aos estímulos dolorosos.
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Foi quando viajei para meu longo estágio em Munique.
Deixei o Antônio aos cuidados de nossa equipe, na
época com dois neurocirurgiões, Djalma e Paulo. Fiquei
tranquilo com a assistência que seria dada.
Após meu retorno, um dia aparece este paciente em meu
consultório com sua mãe. Antônio estava agora em minha
frente, consciente, conversando comigo. O reconheci
de imediato e fiquei exultante com sua recuperação.
Confessou que soubera que eu estava de volta ao Brasil e
marcou uma consulta, ansioso por me conhecer.
Depois de demonstrarmos todos a alegria por aquele
encontro, começou a consulta propriamente dita.
Antônio disse que estava realmente bem. Depois do longo
período no hospital ficou meses em casa, se recuperando.
Começou a andar, cada vez melhor, a ajudar nos serviços
domésticos e cuidar de seus cachorros. Se candidatou
a um posto de trabalho, em uma fundição em Joinville
e foi admitido. Desempenhou bem suas funções, foi
premiado, ganhou aumento salarial.
Ficara um pouco mais lento, mas nada que atrapalhasse,
sem queixas motoras ou de coordenação. Os órgãos dos
sentidos haviam sido preservados. Só diminuiu o olfato e
o paladar, que não o incomodava. Dormia bem, não tinha
dor de cabeça. Fiz um exame neurológico detalhado e
para mim, Antônio estava bem.
Sua mãe me disse: “Doutor, eu vou sair um pouquinho,
pois o Antônio quer ter uma conversa particular com o
senhor.”.
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A mãe saiu, Antônio ficou olhando de lado, como que
envergonhado. Demorou um pouco para começar a
falar: “Doutor, eu realmente estou bem. Me recuperei,
consegui o emprego, faço bem minha função. Acontece,
Doutor, que alguma coisa mudou.”. Aí, ele parou, olhou
para o chão, olhou para mim e inseguro, disse: “É que eu
comecei a olhar para os caras lá da fundição de um jeito
diferente. Só quero ficar conversando com homens e não
tenho mais vontade de procurar namorada. Quando eu
vou à toalete pra fazer xixi, fico olhando com o canto dos
olhos para os meus colegas dos lados. Doutor, o senhor
precisa me dar um remédio pra eu deixar de ser viado!”.
Mandei-o a um psiquiatra.
Nós, um grupo de médicos de Joinville nos reuníamos
sempre em uma churrascada. Um ortopedista, comentou
que conhecera um paciente, que tivera um traumatismo
craniano e havia sido tratado por mim e que, anos após
passou a comer demais e ao lado disto, ficou com hiper
sexualidade. Procurava sexo todo dia, toda hora, em
apetite inesgotável, tanto por comida como por sexo,
nem que fosse com homem! Falei que o conhecia e que
ele desenvolvera uma Síndrome de Klüver-Bucy, não
comum e que ocorre por lesão dos núcleos amigdaloides
do sistema límbico.

coma no hospital, ela deve chamar você para me tratar!”.

Prof. Dr. Ronald Fiuza

Todos na churrascaria acharam curiosa a evolução do
caso e a tal síndrome, que ninguém conhecia. O assunto
continuou e um radiologista, virou-se para mim e disse:
“Fiuza, você tratou deste paciente grave, que se recuperou
bem, ficando meio delicado! Então, chegando em casa,
vou falar para minha mulher, que se eu chegar um dia em
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