Letter to the Editor
Moreira Filho MA.

O Conflito das Malvinas e a Neurocirurgia Naval.
J Bras Neurocir 2020.;31(2):116-9. Doi: 10.22290/jbnc.v31i2.1769

Letter to the Editor
Prezados,
Sobre o artigo publicado “O Conflito das Malvinas e a
Neurocirurgia Naval “, página 116, do Dr. Manoel de Almeida
Moreira Filho, CA Md, venho fazer algumas colocações que,
tenho certeza, irão contribuir para esse oportuno e importante
registro. A descrição do episódio, de fato, merece destaque em
sendo uma ação da Marinha do Brasil, que tanto nos orgulha,
e, por esse motivo, me sinto motivado e no dever de esclarecer
dois pontos. Na época, o Professor Pedro Sampaio estava em
Brasília. O então diretor do hospital HNMD, Vice-Almirante
(Md) Aboim, o convida a vir ao hospital. Provavelmente por
um ruído na comunicação, acabou por esse convite estar em
desacordo com as ordens explícitas do Chefe do Estado Maior
da Marinha, Almirante de Esquadra Bonoso, que ciente de se ter
na Marinha do Brasil, um dos grandes nomes da Neurocirurgia
e reconhecido Professor Universitário, palavras proferidas a
mim pelo ilustre Almirante de Esquadra, determinou que eu,
Capitão-de Mar-e-Guerra (Md), à época Diretor do Serviço
de Identificação da Marinha, assumisse o caso e realizasse a
operação do militar inglês, o que de fato ocorreu. Tal atitude
não apenas me orgulha pelo reconhecimento da minha
colaboração à medicina do meu país, como também por saber
que a Marinha do Brasil foi vista com o olhar que merece
pelo Governo Inglês e pelo mundo, me honrando, como
profissional e como militar, por ter recebido uma carta de
agradecimento por parte da Coroa Britânica. Nossa Marinha,
à qual dediquei uma vida de trabalho e admiração, não pode
deixar de ser citada no protagonismo desse episódio. Não
seria justo para com a nossa instituição nem com nosso país.
Um esclarecimento adicional versa sobre o Itamaraty, que
não teve nenhuma participação na vinda do Prof. Sampaio.
A forma colocada no importante artigo me parece gerar a
ideia de que a cirurgia foi conduzida pelo renomado colega
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Sampaio, o que não condiz com a realidade e tira da Saúde
Naval o merecido protagonismo, que na época contava ainda
com mais dois neurocirurgiões de indiscutíveis competências,
o CMG(Md) Moura e o autor desse artigo, CF(Md) Moreira,
os quais tive o privilégio de ter como meus assistentes e de
me auxiliarem nesse importante evento da medicina militar,
muito contribuindo para o seu sucesso.
Acrescento que, ao chegar ao HNMD, o Professor Sampaio
já encontrou a cirurgia finalizada. Como amigos e discípulos
do grande Professor Portugal, nos restou um abraço fraternal
e um café, quando trocamos conversas e experiências, de que
neurocirurgiões tanto gostam. Conversamos da oportuna
bagagem em neurocirurgia traumática que adquiri por, desde
o quarto ano da Faculdade Nacional de medicina, ter atendido
no hospital de pronto socorro e ter sido Chefe de Serviço de
Neurocirurgia do Hospital Getúlio Vargas, cargo conquistado
por concurso no governo Carlos Lacerda.
Como podem ver, não poderia deixar de esclarecer esses fatos
uma vez que a Saúde Naval, sempre possuiu em seus quadros
médicos de alto gabarito e é merecedora desse destaque. Na
minha época, em um quadro de 400 médicos, eu e outros
59 éramos Docentes. Havia ainda o Catedrático Custódio
Martins, nome internacional da Patologia. Nenhuma outra
organização contava com esse percentual tão revelador da
qualidade da Saúde Naval.
Relato e colaboração de um homem, médico-militar, de 91
anos, que ama sua Marinha.
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