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Pois é … quando me veio a ideia de propor ao amigo de
longa data, Fernando Braga, que editássemos a presente
coletânea, como se fora um colar de pérolas, jamais
antes havia pensado que chegasse um dia em que eu
me sentaria à escrivaninha para confidenciar ao papel
as minhas lembranças. É como se estivesse fazendo um
novo cúmplice, um parceiro, sempre atento, disposto
a ouvir pacientemente o que tenho a lhe contar. Estou
abdicando de segredos que não pertencem apenas a
mim. Estou revisitando velhas memórias como quem
vasculha o fundo da mochila ao fazer uma pausa, já quase
ao término de uma longa caminhada. Caminhada que
sempre considerei agradável. Caminhada pavimentada
de sonhos, surpresas e realizações. Se volto meu olhar
para o trajeto percorrido, vejo pessoas, muitas pessoas…
Quantas delas já tiveram que abandonar o caminho, que
tanto enriqueceram pela sua presenca! Ao contrário
do que eu supunha, a falta que delas sinto não diminui
com o passar do tempo. Sua imagem nao esmaeceu. Sua
influência persiste. Surpreendo-me pensando nelas sem
causa aparente, em pleno dia ou ao acordar em meio à
noite. Se não consigo reatar o sono, folheio na mente o
meu caderno de recordações. Faz-me bem lembrar de
onde vim, por onde passei e com quem tive a dádiva
de conviver. É como se estivesse revendo o caderno de
poesias que possuia na escola, onde colegas, amigos e
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parentes escreviam pequenos poemas, em geral otimistas
e sempre benévolos. Se você também teve um álbum
desses, sabe do que estou falando …
E agora, caro leitor, você está prestes a se tornar também
meu confidente e – como dito acima – meu cúmplice.
Espero contaminá-lo com o meu amor pela vida e com
o otimismo que me foi inculcado por meus mestres, os
quais continuam vivos em minha memória, pois, como
dizia Bertold Brecht, “só se morre, de fato, quando se
é esquecido”. Cada um destes mestres continua vivo.
Vejo-os, ouço-lhes a voz e não raro pergunto-me o que
me aconselhariam quando se me depara uma situação
difícil. Creia ou não, caro leitor, isto me ajudou em mais
de uma dificuldade intraoperatória.
Desejo-lhe uma agradável leitura.

A Silésia
Hoje em dia, a Silésia (em alemão: Schlesien) pertence
em sua quase totalidade à Polônia. Sua história, porém, é
registrada desde cerca o ano 100 d.C, quando esta região
foi ocupada por vândalos silingos. A partir do século XII
houve uma progressiva germanização da Silésia, que,
em 1871, foi incorporada ao recém-formado Império
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Alemão (Deutsches Reich). Após a invasão da Polônia
pelas tropas de Hitler em 1° de setembro de 1939, que
marcou o início da Segunda Guerra Mundial (vide “A
Segunda Guerra Mundial e a Neurocirugia Brasileira”
no presente volume), a maior parte da Silésia, inclusive
Auschwitz, foi anexada ao Reich. O “princípio do fim”
da Segunda Guerra Mundial foi marcado pela invasão da
Silésia em 19 de janeiro de 1945 que incluiu a tomada de
Breslau (hoje Wroclaw) que havia sido um centro cultutal
e industrial de primeira grandeza, mas havia sido 70%
destruída. Atualmente, Breslau é de novo uma cidade
linda, completamente reconstruída nos moldes de então.
Foi em Braslau que nasceu minha mãe, Flora, née Kalb,
no dia 4 de novembro de 1900.
Entre as “relíquias” que ainda possuo dela estão o seu
primeiro sapato como bebê, que fiz banhar em bronze, e
uma água forte do prédio gótico da prefeitura.
Meu pai, Martin Brock, também nasceu na Silésia, em
Hirschberg (hoje Jelenia Gora), em 29 de agosto de 1897.
Quando teve início a Primeira Guerra Mundial (1914 –
1918) meu pai estava em idade de prestar serviço militar.
Felizmente, sobreviveu ileso. Quando, após a desastrosa
derrota da Primeira Guerra, o descontentamento
generalizado, o empobrecimento progressivo e a
inflação galopante reinantes na Alemanha levaram
Hitler e o nazismo ao poder, meu pai – sabiamente –
optou por deixar a Alemanha. Foi assim que chegou ao
Rio de Janeiro em 31 de agosto de 1934 a bordo do navio
Cuyabá, com embarque em Leixões, já que o navio em
que havia embarcado em Hamburgo encalhara na costa
de Portugal, o que tornou necessária uma “baldeação”.
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“Mil réis, mil e duzentos”
Embora praticamente sem qualquer conhecimento
da língua potuguesa, meu pai pôs logo mãos à obra e
encontrou “trabalho” num armarinho pertencente a
um outro imigrante. A sua função era ficar à porta do
“empreendimento” atrás de um pequeno balcão com
toalhas de linho apregoando: “Toalhas de linho! Mil réis,
mil e duzentos!”. Foi aprendendo a língua e se tornando
cada vez mais útil. Como, porém, tinha aptidões artísticas
e já havia trabalhado como decorador, meu pai começou
a oferecer seus serviços decorando vitrines de diversas
lojas do Rio.

Serviço de amigo
Muitos dos imigrantes alemães da época, tanto em
virtude dos conhecimentos limitados do idioma
português, como também devido a diferenças culturais,
procuravam companheiras alemãs. Para tanto, inseriam
anúncios em jornais alemães oferecendo a passagem
(que na época era de navio) e a perspectiva de casamento
em caso de “compatibilidade”. Meu pai tinha um amigo
em São Paulo que havia feito exatamente isto. Porém,
o navio em que a “candidata” vinha, não atracava em
Santos, mas sim no porto do Rio de Janeiro. Nada mais
lógico para o amigo de São Paulo do que pedir a meu
pai, seu amigo do Rio, que recebesse a “princesa” tão
esperada e a escoltasse até São Paulo ... ... local onde ela
nunca chegou! Não sei que fim levou a amizade dos dois
homens... Só sei que a princesa se tornou minha mãe!
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Se você, meu caro leitor, pensa que a história termina
aqui, está muito enganado! Quando meu pai escreveu a
seu pai que iria se casar com a senhorita Flora Kalb, e
quando, por sua vez, minha futura mãe escreveu a seu
pai, que iria se casar com o senhor Martin Brock, foi
constatado, para estupefção geral, que Marcus Kalb, pai
de minha mãe, e Felix Brock, pai de meu pai, haviam
sentado lado a lado na mesma carteira dupla, como era
uso nas escolas da época, durante 7 anos, e haviam se
perdido de vista após deixarem a escola.
E isto também não é tudo. Meus pais casaram no dia 8 de
janeiro de 1938 e eu nasci no dia 9 de outubro de 1938.
Nove meses exatos! Os Brock sempre foram bons de
pontaria.
E tem mais ainda: na Alemanha é considerado de bom
augúrio nascer num domingo. Pois bem, todos os
membros de ambas as famílias, ou sejam, meus avós de
ambas as partes, meus pais, meu irmão e eu, nascemos
num domingo!
Tem mais: no domingo, dia 9 de outubro de 1938, o
relógio da sala de partos do hospital Alemão do Rio de
Janeiro havia batido meia-noite e eu ainda não havia
nascido. Para tristeza geral eu nasci dois minutos depois
da meia noite. Foi quando a parteira informou minha
mãe que o relógio estava adiantado 15 minutos! Ou seja,
eu nasci de fato às 23:47 horas do domingo, dia 9 de
outubro de 1938. (Pode conferir a data no seu iPhone).
Com tantas coincidências positivas não poderia ter dado
outra coisa!
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Dona Albertina
Meu pai tinha uma coleção interminável de ditames,
a maioria dos quais não me canso de citar. O primeiro
deles, que mais tarde passou a nortear, também, a minha
vida de pai, foi: “O melhor investimento para o meu
dinheiro é a educação de meus filhos.”. Graças a isto com
apenas 5 anos de idade fui “matriculado” na escolinha
de Dona Albertina, na rua Bento Lisboa número 130. A
“sala de aula” era a sala de estar da velha e modestíssima
casa da época da proclamação da República.
Dona Albertina era uma velha meio ranzinza, adepta
do lema: “escreveu, não leu, o pau comeu”. Foi quando
aprendi o significado do termo “dar a mão à palmatória”.
Confesso que este regime de então, desprovido dos
arabescos educacionais supostamente sofisticados da
época atual, nunca fez mal a ninguém. Nós tínhamos
um caderno e um lápis. A borracha era individual e
reciclável. Você sabe o que é uma borracha reciclável? É
uma borracha feita a cada manhã com miolo de pão. Foi
graças a Dona Albertina que aos seis anos eu sabia ler e
escrever perfeitamente.

A entrada no Círculo dos Anjos
Foi com seis anos, um ano antes do habitual, que fui
matriculado na escola. Era o Externato Angelorum,
colégio de freiras situado à rua da Glória número 72. (Para
os que não tiveram mais Latim na escola: “angelorum” é
o genitivo plural da segunda declinação e significa “dos
anjos”). Portanto, eu estava cursando o Externato dos
Anjos e me considerava um deles, opinião nem sempre
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compartilhada pela superiora, madre Miguel, cujo olhar,
que na época me parecia emitir faíscas, infelizmnente –
repito: infelizmente – faz uma falta imensa nas escolas
primárias de hoje. Já a madre Altina era paciente e
cândida. Lugar garantido no céu, a meu ver. Tínhamos
um uniforme do qual nos orgulhávamos! Íamos à missa
aos domingos. “Comportamento” era uma das matérias
que recebia nota (de zero a dez) no boletim do fim do
mês. A hora do recreio era o ponto alto do dia! Nunca
mais vivi momentos tão intensamente despreocupados e
alegres na vida!!!
No fundo do imenso jardim havia um frondoso pé de
carambola. Em maio, mês de Maria, o recreio nos oferecia
uma generosa oportunidade de apreciar a quantidade
incomum de frutas ainda intactas, cujo sabor até hoje me
dá água na boca. A volta do recreio para a sala de aula era
em fila e em silêncio, o que também nunca prejudicou
o nosso equilíbrio mental... Até hoje entretenho (graças
à internet) intenso contato com alguns dos colegas da
época, que, a partir do terceiro ano primário, como se
chamava na época, me acompanharam para a etapa
escolar subsequente.

O primeiro grande amor
Quando completei oito anos de idade meus pais acharam
que era chegada a hora de aprender um terceiro idioma,
já que em casa só falávamos alemão. Fui matriculado
no Instituto Brasil-Estados Unidos, o famoso IBEU, na
rua Senador Vergueiro. A professora, uma linda jovem
de uns 25 anos de idade, se chamava Zoé. Me apaixonei
perdidamente à primeira vista! Foi um amor secreto,
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dos que só ocorrem aos oito anos de idade! Dois meses
depois Zoé se casou. Foi um golpe terrivel! Até hoje não
perdoei a traição!
Zacca 56, turma fora de série
Antonio Maria Zaccaria nasceu em Cremona dois anos
após a decoberta do Brasil, e faleceu em sua cidade natal
em 5 de julho de 1539. Estudou medicina em Pádua e
se dedicou ao cuidado dos pobres. Foi ordenado em
1528 e fundou a ordem dos Barnabitas, reconhecida pelo
papa Clemente VII em 1533. Percorreu o norte da Italia
pregando e fazendo caridade. Faleceu em 5 de julho de
1539 e foi santificado em 1897.
O Colégio Santo Antonio Maria Zaccaria, localizado à
rua do Catete número 113, era um dos dois melhores
do Rio de Janeiro. Exclusivamente para meninos. Ficava
na vizinhança do Palácio do Catete, na época sede da
Presidência da República. Foi graças a esta proximidade
que, quando cheguei ao colégio na manhã do dia 24 de
agosto de 1954, a entrada estava barrada por soldados
empunhando metralhadoras, que impediram a nossa
entrada e nos mandaram de volta para casa. Getúlio
Vargas havia se suicidado.
Nossa turma concluiu o então curso científico em 1956,
donde o nome que nos demos: Zacca 56. Os colegas
foram praticamente os mesmos durante todos os anos.
Fomos – e ainda somos – uma turma absolutamente
excepcional, unida e solidária. No momento em que
escrevo estas linhas temos 72 anos de convívio contínuo
e intenso. Desconheço caso semelhante! Naturalmente,
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esperamos que ainda tenhamos mais muitos anos juntos
pela frente. Há reuniões frequentes com as famílias, e
múltiplos contatos diários graças à internet. Festejamos
no próprio colégio o nosso cinquentenário de formatura
em 2006, assim como a década seguinte. Alguns saudosos
colegas já partiram, mas nos lembramos de cada um
deles no dia do seu aniversário. Quase todos os colegas
completaram um curso universitário e tiveram uma
carreira de grande sucesso no Brasil ou no exterior como
médicos, engenheiros, industriais, etc.
Esta longa e vitoriosa trajetória só foi possível graças aos
mestres absolutamente magníficos que tivemos. Sem
exceção! Mestres que até hoje nos servem de inspiração.
Mestres em todos os sentidos. Cultos, dedicados,
humanos, enfim, mestres por quem nossa veneração
cresceu à medida que a vida nos ensinou como
eram excepcionais e como eram úteis e importantes
os ensinamentos que nos haviam transmitido com
competência e desvelo incomuns!
Tive a inesquecível honra de ser o orador da turma na
solenidade de formatura.
“A medicina é um sacerdócio.”
Este era o ditame predileto do nosso professor de Biologia
no curso científico (que durava três anos), o médico Dr.
Carlos Sanchez, de Queiroz. Para nós simplesmente
“o Queiroz”. Figura ímpar. Personalidade tranquila
e gentil, que reforçou minha decisão de me tornar
neurociruirgião. Não apenas médico. Neurocirurgião!
Esta decisão inabalável já havia sido tomada aos 16
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anos, durante o curso ginasial (que durava 4 anos),
sob a influência do nosso professor de biologia, Olavo
Pereira Guimarães, que era um didata genial e uma
personalidade alegre sui generis. Também contribuíram
para esta decisão o deslumbramento com as funções
do Sistema Nervoso Central, em especial as do cérebro,
assim como o conhecimento das operações maravilhosas,
quase miraculosas, efetuadas pelos dois magos da época,
os professores Joré Ribe Portugal e Paulo Niemeyer. Meu
entusiasmo juvenil era tão arrebatador que eu costumava
dizer: “o representante de Deus na Terra não é o papa,
mas sim o neurocirurgião!”

Sempre alerta
O Barão Robert Baden Powell of Gilwell (1857-1941)
foi um general de cavalaria do exército inglês e herói da
segunda guerra dos boeres na África do Sul (1899-1902),
foi o fundador do Movimento Escoteiro. Profundo
observador da natureza e interessado na formação da
juventude publicou, em 1908, o livro Scouting for Boys
(150 milhões de exemplares publicados), considerado
uma das mais importantes obras pedagógicas do século
XX, em que aplicou pela primeira vez o princípio learning
by doing. O primeiro “acampamento-teste” teve lugar de
1° a 8 de agosto de 1907 na Ilha Brownsee, situada no
porto de Poole, no sul da Grã-Bretanha.
Entrei na Associação de Escoteiros Guilhermina Guinle
do Fluminense Football Clube em 1945. Fui Lobinho
dos 7 aos 11, Escoteiro Júnior (monitor da Patrulha do
Leão) dos 11 aos 15 e Escoteiro Sênior dos 15 aos 18 anos
de idade. Como Escoteiro da Pátria e um dos membros
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da delegação brasileira, participei do 8th World Scout
Jamboree (acampamento mundial de escoteiros), que
teve lugar em Niagara-on-the-Lake de 18 a 28 de agosto
de 1955, com a participação de 11.000 escoteiros de 71
países. Tive ocasião de conhecer pessoalmente Lady
Baden Powell, a viúva do fundador.
Mais uma vez tive imensa sorte na vida! O Chefe-Geral
do nosso grupo escoteiro, Dr. João Ribeiro dos Santos,
médico, personalidade ímpar, que norteou gerações de
jovens escoteiros, cunhou decididamente o meu caráter
e o de tantas gerações de jovens promissores. Hoje em
dia, o grupo escoteiro ostenta o seu nome, assim como a
Associação dos Ex-escoteiros.

A praia vermelha
A Praia Vermelha é uma enseada tranquila com cerca de
250 metros de comprimento, situada entre o morro da
Urca e o morro do Urubú (você sabia?). Aí fica localizada
a Praça General Tibúrcio, um cearense que foi herói da
Guerra do Paraguai. Nesta praça estão situados o Instituto
Militar de Engenharia (IME), a Escola de Comando e
Estado Maior do Exército (ECEME) e a Escola de Guerra
Nasval (EGN), assim como a estação do Bondinho do
Pão de Açúcar. A poucos metros desta ficava o belíssimo
prédio da prestigiosa Faculdade Nacional de Medicina
da Universidade do Brasil, inaugurado em 12 de outubro
de 1918 e lamentavelmente demolido em fins do século
XX como triste demonstração de descaso pela tradição e
pela arte arquitetônica. Só mesmo no Brasil ...
A “Praia Vermelha”, como era conhecida a Faculdade, foi

Brock M. Prólogo - Da Silésia a Berlim via Rio de Janeiro

criada pelo médico pernambucano José Correia Picanço
(1745-1823), Barão de Goiana, “Patriarca da Medicina
Brasileira”, logo após a chegada do principe regente D.
João ao Brasil, e fundada em 5 de novembro de 1808,
apenas nove meses após a fundação da Faculdade
de Medicina da Bahia. É a segunda mais velha escola
médica do Brasil.
Embora fosse hábito dos que desejavam estudar
medicina, fazer o exame vestibular para mais de uma
faculdade, era minha firme intenção cursar a Praia
Vermelha, o único vestibular para o qual me inscrevi.
Éramos 1200 candidatos para 120 vagas. Tirei o terceiro
lugar. O segundo colocado, Dr. Eliasz Engelhardt,
brilhante neurologista, de quem ainda falarei mais
adiante, é até hoje um amigo íntimo (WhatsApps diários).
Nossos professores das ciências básicas eram, quase
sem exceção, cientistas derenome internacional: Froes
da Fonseca (anatomia), Carlos Chagas Filho (Biofísica),
Paulo Lacaz (Bioquímica), Thales Martins (Fisiologia,
candidato ao prêmio Nobel, que acabou sendo
conferido ao argentino Bernardo Houssay). As aulas
eram interessantíssimas. Nós queríamos aprender. Só
se “matava as aulas” em casos extremos. Não me lembro
haver tido conhecimento ou presenciado qualquer
demonstração de cunho político. O nosso caso era
estudar.
Aos domingos, enquanto alguns aproveitavam para ir à
praia, meu colega Paulo Tubino (mais tarde renomado
cirurgião pediátrico em Brasilia) e eu entrávamos
no andar da Anatomia, pelo elevador de cadáveres,
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escondidos do porteiro, o temido Magalhães, vulgo
“Magalha”, para passar a manhã dissecando. Nosso lema
era “A anatomia não é tudo, mas a medicina não é nada
sem a anatomia”. Não sentíamos falta da praia.

O INCA
INCA era a sigla que designava o Instituto Nacional do
Câncer, cujo Hospital, um belo e moderno prédio na
Praça da Cruz Vermelha, no Rio de Janeiro, dispunha
de um conceituado Serviço de Neurocirurgia, chefiado
pelo Dr. Feliciano Pinto. Eliasz Engelhardt (o 2° colocado
no exame vetibular) e eu, então já no segundo ano da
Faculdade, resolvemos solicitar um estágio neste
serviço. Fomos muito bem aceitos e muito aprendemos
lá. Infelizmente, minha mãe foi acometida por um
glioblastoma multiforme temporal esquerdo em meados
de 1958, tendo sido operada pelo Dr. Feliciano Pinto e
vindo a falecer em 3 de fevereiro de 1959, após longo
período em coma. Durante esta fase difícil de minha vida,
a solidariedade de Eliaz Engelhardt foi de inestimável
valor!
Nesta época, o Dr. Feliciano Pinto voltou à Alemanha
para um estágio um pouco mais prolongado. Ele
mantinha contato com o Professor Klaus-Joachim
Zülch de Colônia (Köln), neuropatólogo de renome
internacional, que também era um neurólogo de mão
cheia e fazia parte do grupo do Professor Wilhelm
Tönnis, “pai” da Neurocirurgia alemã e meu patrono de
tese de doutoramnento. O Professor Tönnis, discípulo
de Olivecrona de Estocolmo, havia sido o médico mais
graduado da Wehrmacht.
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Cumpre esclarecer, que naquela época, em que ainda se
estava longe de dispor dos atuais recursos tecnológicos de
neuroimagem, não eram raros os mestres com “culturas
enciclopédicas”. Uma vez, anos mais tarde, quis o acaso
que o Prof. Zülch e eu nos encontrássemos na sala VIP da
Lufthansa no aeroporto de Frankfurt, à espera do mesmo
vôo noturno para um congresso no Rio. Conseguimos
obter assentos vizinhos a bordo. Ele passou metade da
noite me dando uma aula sobre a filogenia, ontogenia
e neuropatologia dos plexos coroides! Aprendi muito
e, como você, meu caro leitor, pode verificar, estou
impressionado até hoje.

O INUB
Mais uma sigla! Com a partida do Dr. Feliciano Pinto para
a Alemanha, consegui um estágio na Neuropatologia
do Instituto de Neurologia da Universidade do Brasil
(INUB), hoje Instituto de Neurologia Professor
Deolindo Couto, que era o então diretor. O chefe da
Neuropatologia era o Dr. Alexandre Alberto de Alencar,
discípulo do Dr. Paulo Elejalde. Eu estava convencido
(e ainda estou) de que um sólido conhecimento da
Neuropatologia era indispensável para a compreensão da
Neurooncologia e da Neurocirurgia. Assim, passei um
ano na Neuropatologia, aprendi as técnicas argênticas
de Cajal e de Hortega, e redigi meus dois trabalhos
científicos (ainda experimentais). Foi quando estabeleci
contato com o Professor José Ribe Portugal, meu grande
mentor por muitos anos!

A cartomante
José Ribeiro Portugal nasceu no dia 25 de julho de julho
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em Santa Rica do Sapucaí, Minas Gerais e faleceu no Rio
em 21 de julho de 1992 (ver também: Mario Coutinho,
Arq.Neuro-Psiquiat.: vol.51, junho de 1993). Em diversas
publicações usou o sobrenome Ribe ao invés de Ribeiro.
Suponho que o motivo desta variação seja desconhecido.
Vou revelá-lo a você, meu caro leitor, como parte das
confidências que lhe prometi no início deste capítulo.
O segredo me foi revelado pelo próprio professor numa
das inúmeras vezes em que o acompanhava sempre que
ia passar o fim da semana em sua fazenda. Eu queria
aprender mais e mais do grande mestre! Eis a solução
do enigma: um dia, bem no início de sua carreira, uma
cartomante disse ao professor Portugal que o sobrenome
Ribeiro continha letras demais e que, para ter sucesso na
vida, teria que reduzir o número de letras do seu segundo
nome. Sobrou o Ribe. A vida deu razão à cartomante ...

A Copa do Mundo de 1962
Professor Portugal era uma personalidade absolutamente
ímpar! Mineiro típico e amante do futebol. Vascaino,
como exigia o sobrenome. Lembro-me que o horário
de consultas do professor Portugal na tarde de quartafeira, 6 de junho de 1962, coincidia com o jogo do
Brasil contra a Espanha em Viña del Mar pela Copa do
Mundo. A atendente que marcava as consultas não havia
levado em conta este importante evento e havia marcado
consulta para múltiplos pacientes. Como de hábito, eu
estava acompanhando o mestre, neste dia munido do
seu pequeno rádio de pilhas marca SPICA. Entramos e o
professor disse à assistente que avisasse aos pacientes que
a consulta só começaria após o término do jogo. Pelé não
jogava, pois havia sofrido uma distensão na coxa. Seu
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substituto era Amarildo. O primeiro tempo terminou
com o placar de 1 a 0 para a Espanha, gol de Rodriguez.
Professor Portugal estava mudo o tempo todo e eu nada
encontrava para dizer. Atmosfera muito tensa, quase
sepulcral. A coisa melhorou quando, aos 19 minutos
do segundo tempo, Amarildo, a quem os espanhois
não deram grande atenção, marcou o gol do empate. O
empate não bastava ao Brasil, que estaria eliminado. E
os minutos passavam com uma velocidade inusitada.
Aos 40 minutos, o mesmo Amarildo marca 2 x 1 para o
Brasil, que desta forma estava classificado para a rodada
seguinte!
A sala de espera continuava repleta. Professor Portugal
chama a atendente e lhe diz: “Pode mandar entrar os
pacientes e diga-lhes que hoje a consulta é gratis.”.
Há histórias que só mesmo a vida é capaz de inventar...

O hospital da polícia militar
Em 1963, logo após a formatura, o Hospital da Polícia
Militar, já na época situado à rua Estácio de Sá, abriu
concurso para médicos de várias especialidades,
incluindo a Neurocirurgia. Além da prova escrita e
do exame oral havia, também uma prova prática, que
consistia na operação de um paciente escolhido pelo
candidato. Eu operei um meningioma torácico num
paciente com sintomatologia de compressão medular
progreassiva. A operação teve lugar no então Instituto de
Neurologia da Universidade do Brasil em Botafogo.
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Obtive o primeiro lugar, o que fez com que eu me tornasse
primeiro tenente-médico. Como eu havia concluido
o CPOR, era “apto”. Minha alegria só era superada
pelo meu entusiasmo! Como não havia NADA (nem
enfermaria, nem pessoal, nem instrumentário e apenas
um aparelho de Raios-X que provavelmente datava da
época da inauguração do Hospital em 16 de janeiro de
1943!) o entusiasmo foi a ferramenta decisiva!

de estudo (viagem, estadia e ajuda de custo) para jovens
brasileiros, inclusive médicos recém-formados, que
quisesssem se aperfeiçoar na Alemanha. Como eu era
fluente em alemão, já tinha 10 publicações em jornais
científicos de renome e graças aos contatos do Dr.
Feliciano Pinto com a Clínica Neurocirúirgica e com
professor Zülch, os quais já mencionei antes, consegui
obter uma bolsa de um ano.

Incalculável foi o apoio que obtive do saudoso coronelmédico Dr. José Barreiros Terra, vice-diretor do
Hospital. Entre nós se desenvolveu uma amizade imensa
até o seu falecimento em 2002. O “Terrinha”, como era
conhecido pelos inúmeros amigos (só tinha amigos!),
deu apoio incondicional à Neurocirurgia. A nossa
enfermaria, na época com 8 leitos, era uma grande sala
vazia, cujas paredes pintei com a ajuda de um soldado
enfermeiro. A parte elétrica (luzes e campainhas para os
pacientes) foi efetuada com auxílio do Dr. Paes Barreto,
médico do Fluminense, que estava hospitalizado na
ocasião. Nossa enfermaria era no 3° andar. O aparelho
de Raios-X era no térreo e atendia o hospital inteiro.
Havia um único elevador para o público e um elevador
de serviço (quando funcionavam). Mas a boa vontade
generalizada era inesgotável! Que bons tempos! Hoje em
dia inimagináveis!

Foi então que surgiu um problema: eu mal havia sido
nomeado e assumido minhas funções na Polícia Militar e
já dava entrada num pedido de licença para me ausentar
do país por um ano. Meu contrato de trabalho previa que
eu teria que trabalhar 3 anos antes de poder “dar baixa”.
Foi aí que o “Terrinha” influenciou mais uma vez de
maneira decisiva o meu destino: convenceu o diretor do
Hospital, coronel-médico Dr. Antonio Amarante, que
seria de grande benefício para a Polícia Militar que eu
fosse me especializar na Alemanha. Lá fui eu! O serviço
de Neurocirurgia do Hospital da Polícia Militar ficou sob
a responsabilidade do segundo-tenente médico, Dr. Ciro
Vicentini Junior, que havia sido admitido para este fim.

O DAAD
O DAAD (Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico)
é uma instituição que tem por finalidade fomentar o
intercâmbio científico e cultural entre a Alemanha e
países em desenvolvimento. Na época, oferecia bolsas

Brock M. Prólogo - Da Silésia a Berlim via Rio de Janeiro

Numa bela e ensolarada manhã do princípio de março
de 1964, a bordo do navio a vapor Louis Lumiere (nomen
est omen!), zarpei rumo à luminosidade do velho mundo.
Mesmo que estivesse chovendo a cântaros, o dia para
mim seria ensolarado!

Köln am Rhein
A cidade de Colônia, fundada às margens do Rio Reno
pelos romanos em 50 d.C. com o nome Colonia Claudia
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Ara Agrippinensium tem hoje 1,1 milhão de habitantes.
Foi a maior cidade alemã durante a Idade Média. É mais
conhecida pela sua famosa catedral gótica, cujo patrono
é São Pedro, e cuja construção, iniciada em 1248, só
foi concluída em 1880. Fica situada ao lado da estação
ferroviária central (Hauptbahnhof). A sua torre, com
157 metros de altura, é a terceira mais alta do mundo e
constitui a primeira e indelével impressão de quem chega
a Colônia por trem. É “herança cultural” da UNESCO
desde 1996.
A Clínica Neurocirúrgica da Universidade era, na época,
chefiada pelo professor Wilhelm Tönnis, considerado o
pai da Neurocirurgia alemã. Era discípulo de Herbert
Olivecrona (Estocolmo), que havia se formado com
Harvey Cushing. Tönnis fundou em 1943 o primeiro
jornal neurocirúrgico do mundo, o Zentralblatt für
Neurochirurgie, que hoje se denomina Central European
Neurosurgery, publicado pela editora Thieme. Durante
a Segunda Guerra Mundial, Tönnis foi o médico
mais graduado da Força Aérea Alemã, havendo sido
condecorado com a Grã-Cruz do Mérito Militar em
31 de maio de 1944. Tönnis era um espírito inovador.
Revolucionou a estratégia da evacuação de feridos da
frente de batalha, fazendo instalar, nos anos 40, uma sala
de operações em um avião de combate adaptado. Voava
de uma frente de batalha para a outra operando no ar.
Asim, poupava tempo, salvava vidas e multiplicava a
eficácia do serviço de saúde. Há filmes desta época que
são testemunhas históricas inestimáveis e raras. Possuo
duas cópias destes filmes!
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A instrumentadora do então general-médico Tönnis
tornou-se mais tarde sua enfermeira-chefe na Clínica
Neurocirúrgica da Universidade de Colônia. Foi ela que
me possibilitou dormir clandestinamente na sala de estar dos residentes (o que era estritamente proibido) para
ganhar tempo e poder redigir noturnamente, na própria
clínica, onde estavam as papeletas dos doentes, a minha
tese de doutoramento, sem ter que ir para casa após o
trabalho. Porém, havia um temível perigo! Além de trabalhar até tarde da noite, eu tinha que estar de pé, com
lençóis e cobertores já escondidos no meu armário, antes
das 5 da manhã, quando chegava a faxineira. Se esta descobrisse que alguém havia dormido na clínica, meu caro
leitor, é bem possível que hoje você não estivesse lendo
estas linhas.
Aprendi muito em Colônia! Voltei doutor em medicina
(Dr. med.). O tema de minha tese foi a indicação para
a extirpação radical de malformações arteriovenosas
em áreas funcionalmente “nobres” do cérebro (área
motora, cortex visual, centros da palavra). Estas lesões
eram consideradas “inoperáveis” em uma época em
que nem se pensava no uso do microscópio, não
havia monitoramento funcional intraoperatório, nem
imagens tridimensionais pré-operatórias do cérebro.
Minha tese foi aceita pela Universidade em 6 de abril
de 1965 e publicada como livro em 1966 (Tönnis,W.,
Walter,W. & Brock, M.: Die Totalexstirpation
intracerebraler arteriovenöser Angiome bei Lokalisation
in funktionell wichtigen Hirnarealen. Ein Beitrag zur
Indikationsstellung, Johann Ambrosius Barth, Leipzig,
61 pp.,1966). Deixei em Colônia muitos amigos e uma
ou duas “namoradas”.
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De volta ao Brasil, tive dificuldades de readaptação
às condições técnicas a que me via restrito na época.
Não conseguia me desvencilhar do embevecimento
desencadeado pelas possibilidades que havia conhecido
na Alemanha e continuava contaminado pelas
perspectivas lá oferecidas para a pesquiza clínica. Foi
quando recebi a oferta do professor Kurt Schürmann,
aluno do professor Tönnis e também grande amigo do
Dr. Feliciano Pinto, que me ofereceu um lugar como
assistente na Clínica Neurocirúrgica da Universidade de
Mogúncia (Mainz), da qual era catedrático, e se dispôs a
me proporcionar os meios para instalar um laboratório
para o estudo experimental da circulação regional
do cérebro, (regional cerebral blood flow), rCBF, com
Kriptonio 85 radioativo.

Até nosso próximo encontro!
ADENDO: Caso você, caro leitor tenha interesse em
conhecer mais fatos sôbre o pai da Neurocirurgia
brasileira, sugiro a leitura dos seguintes breves artigos:
Brock M. Da linha reta no horizonte. Seara Médica
Neurocirúrgica. 1984;4: 143-153.
Brock M. O sol nasce para todos. Arq Neuropsiq.
1994;52(1): 116-122.
Brock M. José Ribeiro Portugal. J Bras Neurocir.
2008;19(1):38-41.

A benevolência e clarividência dos responsáveis pelo
Hospital da Polícia Militar, a quem sou eternamente grato,
em especial ao meu então já amigo pessoal, coronelmédico José Barreiros Terra, tornou possível a minha
partida rumo a novos horizontes como tenente-médico
da reserva. Minha bagagem consistia essencialmente em
fibra, esperança e uma vontade indomável de aproveitar
a oportunidade ímpar com que o destino me presenteara
de forma assustadoramente generosa.
Leitor-cúmplice, se a sua leitura chegou até aqui isto é
para mim motivo de orgulho e gratidão. Eu não imaginava
que tivesse tanto para contar. Foi um grande prazer
compartilhar esta etapa inicial da viagem com você. Vou
continuar a narrativa em outra oportunidade e em outra
parte, mas não sem antes lhe revelar o segredo de haver
podido chegar até aqui: fé, entusiasmo e disciplina.
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