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”Um povo sem o conhecimento do seu passado, origem e
cultura é como uma árvore sem raízes.” (Marcus Garvey)
“O dia de hoje é o resultado do dia de ontem.”
(Heinrich Heine)
“ Quem não consegue contar sua história, não existiu.”
(Salman Rushdie )
“A história do mundo nada mais é do que a biografia de
grandes homens.” (Thomas Carlyle)
“Um cirurgião que não conhece a história todos os dias
acha que descobriu algo novo”. Tenho dito esta frase
frequentemente para os meus residentes!
Em agosto de 2019 recebi um e-mail do Prof. Fernando
Braga solicitando que eu escrevesse um capítulo para
um livro que ele juntamente com o Prof. Mario Brock
estavam escrevendo. O título do livro era “Pérolas
Avulsas da Neurocirurgia”. O início do e-mail era este:
“Cada um de nós guarda com carinho no seu “baú de
recordações”, lembranças de fatos pessoais, acumulados
ao longo da vida, no exercício da neurocirurgia! Fatos
que podem servir de estímulo aos mais jovens e a
gerações futuras. Lembranças que ilustram vividamente
emoções que nossa especialidade nos proporcionou e
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que se tornaram indeléveis. Estas lembranças, de uma
vida tão rica no exercício da medicina, nos trazem a
responsabilidade de compartilhá-las com aqueles que no
futuro poderão passar adiante este facho. Caso contrário
estarão perdidas para sempre”.
Senti-me muito lisonjeado em poder participar da
iniciativa de dois dos maiores expoentes da neurocirurgia
brasileira e mundial. Aceitei de imediato. Alguns meses
após recebi a triste notícia que o excelente projeto
havia sido cancelado. Pensei em alguma iniciativa que
pudesse ajudar a viabilizar o conhecimento da história
e de fatos que marcaram a trajetória de muitos dos mais
importantes neurocirurgiões brasileiros.
Como editor-chefe do Jornal Brasileiro de Neurocirurgia
(JBNC), órgão oficial da Academia Brasileira de
Neurocirurgia, sugeri aos profs. Braga e Brock que
editássemos um volume especial do JBNC com os artigos
recebidos. Fiquei muito feliz com a pronta aceitação de
ambos, que selecionaram entre os artigos recebidos
aqueles que consideravam os de maior relevância.
Decidimos então publicar dois volumes do JBNC com as
“Perólas da Neurocirurgia Brasileira”.
Este primeiro volume é dedicado às “pérolas” com
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características mais autobiográficas. O segundo volume
será publicado em abril de 2020 e irá relatar fatos e
experiências vividas por importantes neurocirurgiões
brasileiros durante sua carreira.
Tenho certeza que a leitura destes dois volumes do JBNC
irá interessar não só os neurocirurgiões mais novos, mas
também, os mais experientes que irão se identificar com
a experiência vivida pelos autores.
Gostaria de, em nome da Academia Brasileira de
Neurocirurgia, agradecer aos Profs. Fernando Braga e
Mario Brock por ter nos propiciado a edição destes dois
volumes que com certeza irão permanecer na memória
de muitos neurocirurgiões brasileiros.

Ramina R. Prefácio

Prof. Dr. Ricardo Ramina

J Bras Neurocirur 31 (1): 13 - 14 , 2020

