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Nasci no dia 5 de abril de 1931, na cidade de Limoeiro do
Norte, Ceará, às margens do Rio Jaguaribe, o maior rio
seco do mundo. Meus pais: Miguel Ângelo de Figueiredo
e Gesumira Gurgel de Figueiredo. Inicialmente, não
pretendia ser médico, mas militar. Procurei a Escola
Preparatória de Cadetes em Fortaleza. Dei entrada aos
papéis para admissão naquela escola, voltei dias após e
o sargento responsável me disse: “Você não foi aceito.”.
Perguntei o porquê e ele me disse: “É uma dolorosa
interrogação. Ainda hoje, não sei. Assim, resolvi fazer
medicina.”. Na época, a Faculdade de Medicina do Ceará
(a única existente) em 1950 já funcionava com duas
turmas, a que entrou em 1948 e a de 1949. Era então,
uma Faculdade particular autorizada pelo Governo
Federal (Ministério de Educação e Cultura) e mantida
pelos professores que não recebiam salários e eram
dedicadíssimos à Faculdade.
Ao me inscrever para o vestibular tomei conhecimento
que eram 50 vagas e só se inscreveram 80 candidatos. As
provas eram orais e escritas (dissertativas) para Biologia,
Física e Química, sendo que para Física e Química havia
também prova prática. Por ocasião da primeira prova
do vestibular, lembro que entrou na sala, onde estavam
todos os 80 candidatos, um professor muito alinhado,
Newton Gonçalves, que após pedir a atenção de todos
tirou uma folha de papel do bolso interno do paletó e
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disse: “Nesta folha tenho os nomes de vários candidatos
para os quais a comissão do vestibular recebeu pedidos
de políticos para facilitar a aprovação dos mesmos.
Quero informar que esses desta lista, dificilmente serão
aprovados.”. Esse episódio me marcou, pois concluí que
ia estudar numa instituição séria. Das 50 vagas, apenas
foram aprovados 11 candidatos e felizmente meu nome
constava entre eles.
Meu curso de medicina transcorreu muito bem com
grandes oportunidades de aprendizado, inclusive já
realizando várias cirurgias como colecistectomias,
apendicectomias, cesarianas nas maternidades e até
mesmo ressecções de alça intestinal no Hospital do
Pronto Socorro de Fortaleza. Até então, auxiliando
muitas cirurgias de tórax, a minha intenção era fazer
cirurgia torácica e cardiovascular que estava se iniciando
em Fortaleza, na época.
Aconteceu, então, que no último ano da Faculdade,
também última aula de Clínica Médica, o Prof.
Antônio Jucá fala: “Tenho uma oferta de uma bolsa
para Neurocirurgia em Porto Alegre, no Instituto de
Neurocirurgia de Porto Alegre, do Prof. Eliseu Paglioli.
Quem quer?”. Fui o primeiro e único a levantar a mão e
dizer que queria. Note-se que naquela época não se falava
em Neurocirurgia no Ceará. Era uma especialidade
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desconhecida no nosso meio. Assim, em 1956, desci do
avião de hélice (um Curtiss Comander) em Porto Alegre.
Após um dia tentando contatos para falar com o Prof.
Eliseu Paglioli, consegui marcar para encontrá-lo na
Reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
pois além de Diretor do Instituto de Neurocirurgia de
Porto Alegre, era também Reitor daquela Universidade.
Recebeu-me muito bem, com um abraço e disse para
os professores presentes: “Vou fazer desse cearense um
Neurocirurgião.” Mandou que um assistente me levasse
ao Hospital São Francisco (Pavilhão São José) onde
funcionava o Instituto de Neurocirurgia. Foi desocupado
um quarto, onde passei a residir durante todo meu
período de residência. Note-se que fui o primeiro
residente do Instituto de Neurocirurgia de Porto Alegre.
A acolhida que tive pelo staff foi das melhores. Tornaramse meus amigos além de tutores: João Dahne, Zaluar
Campos, Nelson Aspesi. O então jovem recém-formado
Eduardo Paglioli era residente. Fiquei indelevelmente
preso pelo coração àqueles amigos, à terra dos pampas e
aos gaúchos. Alguns fatos interessantes ocorreram após
minha chegada ao Rio Grande do Sul.
Nos dias seguintes à minha hospedagem num quarto
do hospital, me perguntaram se estava dormindo bem.
Respondi que sim, mas tinha muita muriçoca. Ficaram
assim surpresos e perguntaram: “O que é isso?”. Expliquei
que eram os mosquitos. Riram muito e chegaram, vez ou
outra, a me chamarem de muriçoca.
Terminada a residência, fui submetido a uma prova
teórica de perguntas e dissertação sobre um tema
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neurocirúrgico. O Prof. Paglioli fez uma carta para o
Prof. Antônio Martins Filho, Reitor da Universidade
Federal do Ceará (UFC), onde dizia que a UFC poderia
me aproveitar como professor. Como na UFC não
existia disciplina da Neurocirurgia, deveria ir para
cadeira de Neurologia. Houve, entretanto, um empecilho
e me perguntaram se eu tinha aptidão para outra
disciplina. Disse que tinha bastante conhecimento de
Neuroanatomia e assim passei a ser o primeiro professor
de Neuroanatomia da Faculdade de Medicina da UFC,
como assistente da Cadeira de Anatomia, do Prof. Saraiva
Leão, em 1957.
Após alguns anos, passei para o Departamento de
Cirurgia onde lecionava Neurocirurgia. No meu
exercício profissional aconteceram fatos que merecem
ser lembrados. Terminada a residência em Porto Alegre
voltei para Fortaleza onde iniciei minha atividade
neurocirúrgica. Logo me apercebi das dificuldades; como
era o único neurocirurgião da cidade, tinha que me valer
de cirurgiões gerais para me auxiliar. Isso só, não resolvia,
pois não tinha com quem discutir os diagnósticos,
interpretações de exames neurorradiológicos da época.
Os exames que se usavam eram: angiografia cerebral nos
seus primórdios, ventriculografia com ar e com contraste
iodado e mielografia. A tática cirúrgica também, como
aprendi no Instituto de Neurocirurgia de Porto Alegre,
tudo isso era discutido em equipe. Assim, ao chegar em
Fortaleza, eu não tinha ninguém com quem discutir os
casos e em pouco meses voltei a Porto Alegre. Lá chegando
me perguntaram o que eu vinha fazer. Respondi: “Não
estou em condições de fazer Neurocirurgia.”.

J Bras Neurocirur 31 (1): 38 - 44, 2020

Special Paper

Ouvindo isso, o Prof. Paglioli percebeu a minha
insegurança, reuniu a equipe e disse: “O Djacir foi
testado por todos nós e demos a ele um certificado.
Vamos resolver da seguinte maneira, todos os casos
do Instituto vão passar pela análise dele que fará uma
exposição de diagnóstico, de indicação cirúrgica e, na
maioria, operados por ele, com o nosso auxílio.”. Assim,
passei mais um mês em Porto Alegre e voltei para
Fortaleza, já me sentindo em plenas condições de exercer
a Neurocirurgia.
Outro episódio, já em Fortaleza, quando examinei um
paciente com distúrbio da marcha que o neurologista
havia diagnosticado como Neurolues (marcha tabética).
Entretanto, logo verifiquei que se tratava de erro
diagnóstico. É que o paciente apresentava hiperreflexia
nos membros inferiores, com clonus de pé, que é
incompatível com diagnóstico de tabes dorsalis que se
apresenta com arreflexia patelar. Realizamos mielografia
que demonstrou bloqueio da coluna de contraste no nível
T4. Indiquei a cirurgia e no dia, ao chegar ao hospital, fui
procurado por um professor de cirurgia da Faculdade de
Medicina que me disse: “Djacir, não opere esse paciente
que não vai dar resultado”. Mandaram esse cliente
para você como armadilha, pois se operado vai ficar
totalmente paralítico. Decidi manter a indicação porque
a imagem mielográfica sugeria tumoração intradural,
extramedular, provável meningioma. Fiz a cirurgia com
cuidadosa dissecção sem ofender a medula e o paciente
evoluiu para cura total. Note-se que nessa época ainda
não se operava com microscópio cirúrgico.

Figueiredo DG. Uma Vida Dedicada à Neurocirurgia

Em outra ocasião, fui chamado a um hospital para
examinar paciente com dificuldade respiratória
acentuada, obnubilada e tetraparética. O exame
neurológico demonstrava déficit motor acentuado nos
quatro membros, hiperreflexia generalizada, hipoestesia
tátil e dolorosa do nível cervical para baixo. Iniciei de
imediato corticoides e realizei mielografia cervical alta
que delineou tumoração na transição occipito-cervical.
No segundo dia de uso da corticoterapia a paciente já
tinha melhorado da depressão respiratória e do quadro
de tetraparesia. Assim, indiquei cirurgia para remoção
do tumor, a ser realizada no dia seguinte. Ao chegar para
operar, tive a surpresa de ser comunicado pela enfermeira
que, no dia anterior a família chamou um “médico”
médium espírita que disse para não operar, que iria fazer
uma cirurgia mediúnica sem anestesia e sem corte. A
família assinou o termo de responsabilidade e saiu com a
paciente. Após alguns dias, sou chamado para o mesmo
hospital e lá encontro a mesma paciente já com episódios
de apneia e torporosa. Foi providenciada a intubação
imediata e assistência ventilatória mecânica, bem como
doses altas de corticosteroides. Após dois dias, com
melhora clínica, a paciente foi levada à cirurgia, quando
realizei craniectomia suboccipital e laminectomia de
C1 e C2. O tumor foi totalmente retirado e se tratava de
meningioma. Decorridos poucos dias, a cliente foi se
recuperando tanto da parte respiratória como do quadro
sensitivo-motor. Ao cabo de três meses, com fisioterapia,
já deambulava normalmente e o exame neurológico era
praticamente normal. Depois reuni a família do paciente
e falei como a irresponsabilidade deles, por pouco, não
levou o seu familiar à morte.

J Bras Neurocirur 31 (1): 38 - 44, 2020

Special Paper

Também com fatos relativos a cirurgias, lembro-me de
um, que muito me entristeceu. Era um caso em que eu
estava operando uma criança com meningomielocele.
No meio da cirurgia chamei a atenção do anestesiologista
que estava estranhando a falta de sangramento no campo
cirúrgico. Perguntei pela pressão arterial e ele me disse
que estava tudo normal. Continuei a cirurgia insistindo
pelos dados vitais, com resposta de normalidade. Após
algum tempo, novamente com ausência de sangramento
ao corte e com os tecidos todos exangues argui mais uma
vez pela pressão arterial e o anestesiologista, mais uma
vez responde que estava tudo bem. Não satisfeito, pedi
para ouvir os batimentos cardíacos e foi verificado que
não tinha. Parei a cirurgia, pois me parecia que o pequeno
paciente estava morto, o que foi confirmado. Não me
contive e tive uma altercação com o anestesiologista,
como após tantas advertências minhas, ele não tinha
tomado providências e me avisado. Alegou que não se
verificava pressão arterial de criança! Indaguei: Mas,
além disso, e os dados vitais? Proibi esse médico de
trabalhar em casos meus.
De congressos tenho as melhores lembranças, porque foi
neles que fiz as melhores amizades com neurocirurgiões
e familiares. Uma que mais marcou foi com o Prof.
Mario Brock quando fizemos amizade que perdura até
hoje. Convidei-o para vários Congressos e Encontros em
Fortaleza, onde até chegou a comprar um apartamento
num condomínio da praia do Cumbuco, bem próximo
da minha casa na praia vizinha da Tabuba. Também
tivemos encontros quando o Prof. Mario trabalhava na
Neurochirurgische Klinik da Medizinische Hochschule
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em Hannover e depois, várias vezes em Berlim, quando
ele chefiava a Neurochirurgische Klinik da Freie
Universität em Berlin e eu era seu convidado em vários
eventos. Atualmente, nos comunicamos diariamente
via internet e WhatsApp. Temos uma amizade de
“irmãos”, que envolve minha esposa Lindalva e a do
Brock, Christina. Também fiz amizades com os grandes
mestres fundadores da Neurocirurgia Brasileira:
Eliseu Paglioli (meu mestre), José Ribe Portugal, Paulo
Niemeyer, Aloysio Matos Pimenta, Rolando Ângelo
Tenuto, Manoel Caetano de Barros, José Gilberto de
Sousa. Dentro da geração seguinte, não posso esquecer
Gilberto Machado de Almeida, Fernando Braga, Paulo
Melo, Nelson Pires Ferreira, Eduardo Paglioli, Carlos
Batista de Sousa. Citar todos exigiria muitas páginas e
só tenho que lamentar os que se foram. Ainda entre os
amigos neurocirurgiões estrangeiros tenho que lembrar
de Bennet Stein, do College of Physicians and Surgeons
da Columbia University em New York. Bennet Stein veio
várias vezes a Fortaleza, a meu convite para Cursos e
Congressos. Também fiz amizade com o Prof. Madjid
Samii, de Hannover, que veio a Fortaleza, algumas vezes,
a meu convite.
Meu grande momento no aprendizado neurocirúrgico,
devo à minha ida ao Service of Neurological Surgery,
Columbia University, em New York. Saí de Fortaleza em
setembro de 1963 com minha mulher e dois filhos. Como
lia o Journal of Neurosurgery, sentia que nos Estados
Unidos, a neurocirurgia estava em nível muito acima da
que eu exercia. Fiz contato, por correspondência, com
o chefe, Prof. Lawrence Pool, que respondeu aceitando
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minha solicitação de estágio de um ano, como Visiting
Fellow. Assim aconteceu. Fiquei deslumbrado com a
neurocirurgia que lá se exercia.
Só para citar alguns exemplos mais importantes (ano de
1964): uso de microscópio cirúrgico, angiografia medular
com cateterismo, abordagem direta para clipagem de
aneurisma cerebral com hipotermia, coagulador bipolar,
equipamentos e instrumentos da melhor qualidade,
grande variedade de clips para aneurisma. Desde então,
conseguimos implantar um Serviço de Neurocirurgia
no Hospital Geral de Fortaleza (HGF), do INAMPS,
que durante vários anos foi considerado nível padrão no
Brasil.
Minha estada em New York, no Service of Neurological
Surgery, Columbia University, foi extremamente
gratificante e proveitosa. Tive acolhida, a melhor possível
pelo Prof. Lawrence Pool, chefe do Serviço. Tanto ele
como os membros do staff tinham muita atenção para
comigo. Prof. Pool fazia questão que eu conhecesse
também outros serviços de Neurocirurgia americanos.
Assim, me encaminhou com carta ao Prof. Earl Walker
da John Hopkins University em Baltimore, onde passei
um mês. Também estive com o Prof. Donald Matson,
neurocirurgião pediátrico da Massachussets University
em Boston e com Prof. Scoville, de Hartford. Dessas
visitas ficaram algumas lembranças de episódios. Na
John Hopkins: após alguns dias, fui procurado por um
residente que reservadamente me perguntou: “Você
veio do Serviço de Neurocirurgia da Columbia em New
York?”. Na resposta afirmativa, ele me pergunta: “E é
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verdade que lá vocês operam aneurismas e os pacientes
não morrem?”. Minha resposta foi a óbvia: “É verdade”.
Isso, é bom lembrar, foi no ano de 1964. Em Boston,
no Children’s Hospital de Massachusets University, fui
recebido no gabinete do Prof. Donald Matson, autor de
importante livro de Neurocirurgia Pediátrica que me
ofereceu visitar seu Serviço e me perguntou: “O que você
gostaria de esclarecer sobre a Neurocirurgia Pediátrica?”.
Eu disse: “Temos muitos problemas com a cirurgia da
hidrocefalia.”. Ele respondeu: “Quem não tem?”.
No serviço da Columbia, do Prof. Pool, aprendi técnicas
inovadoras. Uma delas, a técnica de Love de laminectomia
parcial unilateral para hérnia discal. Lembro que nessa
época, no Brasil, era realizada uma laminectomia total
unilateral e até mesmo a retirada de todas as lâminas com
apófise espinhosa. Também foi onde vi pela primeira vez a
cirurgia de hidrocefalia com derivação ventrículo-atrial,
onde o controle da ponta do cateter dentro da aurícula
era feito com controle eletrocardiográfico, pela inversão
da onda P. Lembre-se que nessa época não se cogitava em
DVP (derivação ventrículo peritoneal). Foi nessa época
que assisti pela primeira vez o uso de agulha Seldinger
para introdução de cateter para angiografia medular. A
cirurgia dos aneurismas cerebrais era realizada com uma
técnica que ia às raias da perfeição: hipotermia, grande
variedade de clips, microscópio cirúrgico. Note-se que
nessa época os melhores serviços brasileiros usavam
ligadura de carótida interna cervical, devido aos maus
resultados, com óbito, na maioria dos casos, na tentativa
de abordagem direta. Voltando a Fortaleza, em 1964,
consegui introduzir essas técnicas com ajuda da verba
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federal para implantar um Serviço de Neurocirurgia no
HGF, na época, do INAMPS.
Entre as técnicas neurocirúrgicas introduzidas por
mim no nordeste do Brasil, relacionamos: cirurgia
dos aneurismas e tumores cerebrais com microscópio,
cirurgia transesfenoidal da hipófise, embolização de
fístulas carótido-cavernosas com balão (primeira
no Brasil), termocoagulação do trigêmeo com
radiofrequência, tromboendarterectomia das carótidas,
microcirurgia e enxerto nos nervos periféricos, cirurgia
do parkinsonismo com estereotaxia, cirurgia da epilepsia
com eletrocorticografia, microcirurgia dos angiomas
medulares.
Ainda em New York, lembro que em 1964 houve um
Congresso da então Harvey Cushing Society, ao lado
do Neurological Institute onde funcionava o Service
of Neurological Surgery, do Prof. Pool. A Columbia
University deu inscrição gratuita para todo staff de
Neurocirurgia, inclusive Residentes e Estagiários, como
eu era. Na área de expositores do Congresso, divisei
entre os stands uma pequena mesa com um senhor alto e
forte ao lado. Sobre essa mesa vi uma série de tubos e me
aproximei. Ao chegar, o tal senhor me disse: “Essas são as
novas válvulas para hidrocefalia. Agora é possível regular
o fluxo de drenagem do líquido ventricular, inclusive
bombear.”. O tal senhor era simplesmente o Dr. Holter,
engenheiro que desenvolveu essa válvula porque tinha
um filho com hidrocefalia. Perguntou se eu conhecia
as válvulas e, obviamente como não existia no Brasil,
eu não conhecia. Ele perguntou se eu queria algumas
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para operar no Brasil. Expliquei que eu não dispunha
de dinheiro para comprá-las. Dr. Holter fez então algo
extraordinário, separando quatro conjuntos de válvulas e
disse: Leve esses quatro, utilize no Brasil. Se os pacientes
não puderem pagar, não se preocupe, só precisa pagar
quem puder. Levei as válvulas, que se chamavam na
época, de válvulas de Spitz-Holter, porque Spitz era o
neurocirurgião que participou do projeto, colocando as
válvulas.
Sempre procurei desenvolver intensa atividade científica
e também associativa.
Realizamos em Fortaleza vários “minicursos” ou
“encontros” neurocirúrgicos. Para isso, convidamos
neurocirurgiões brasileiros ou estrangeiros. Cito alguns:
I Jornada Internacional de Neurocirurgia do Nordeste,
Fortaleza,1975; II Jornada Internacional de Neurocirurgia
do Nordeste – Fortaleza, 3 a 5 de setembro de 1993;
Curso Integrado de Atualização em Neurocirurgia e
Neuroanestesia, Fortaleza, 02 a 03 de setembro de 1996;
I Curso de Microanatomia Neurocirúrgica, Fortaleza, 22
e 23 de novembro de 1996.
Na área associativa, tive participação efetiva nos órgãos
neurocirúrgicos, participando de congressos no Ceará,
no Brasil e no exterior.
No Ceará, fui fundador e primeiro presidente da
Sociedade Cearense de Neurologia e Neurocirurgia.
No Brasil, Presidente da Sociedade Brasileira de
Neurocirurgia (SBN) e Presidente do XX Congresso da
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SBN em 1978, realizado em Fortaleza. Presidente do
XXIX Congresso Latino-Americano de Neurocirurgia
em Fortaleza, em 2000. Participei dos primórdios da
Academia Brasileira de Neurocirurgia, junto com José
Ribe Portugal, Aloysio Matos Pimenta, Eliseu Paglioli,
Renato Barbosa, Manoel Caetano de Barros, Rolando
Angelo Tenuto. Na SBN, além de Presidente, também
presidi o Conselho Deliberativo.
Compareci a todos Congressos da SBN, inclusive o
primeiro, em 1958 no Hotel Quitandinha, em Petrópolis,
quando apresentei trabalho com o título: “Cisticercose
cortical e intraventricular – relato de caso operado”. Na
região nordestina fundamos a Sociedade Nordestina
de Neurocirurgia, junto com neurocirurgiões regionais
como Flávio Leitão do Ceará, Abinadá Siqueira Lyro de
Alagoas, Ian Pester e Alex Caetano de Barros de Recife,
Agenor Silva da Bahia, Arthur Gonçalves do Maranhão e
os inesquecíveis Francisco Ramos do Piauí, José Alberto
da Silva da Paraíba e Luciano Araújo do Rio Grande do
Norte.

com frequência. Minha mulher Lindalva, os filhos
Djacir (cirurgião plástico) e seus filhos Djacir Neto
(médico) e Gabriella (estudante de medicina), Daniel
(neurocirurgião) e sua mulher Chrystiane (empresária).
Minhas netas Nathalia (engenheira), com seu marido
Paulo (empresário) e minha bisneta Nicole; Jéssica
(médica) com seu marido Guilherme (advogado);
Daniel Filho (estudante de medicina). Daniela, minha
filha (formada em direito e funcionária pública), com
seu marido Alcibíades (advogado e funcionário público)
e minha neta Lara (estudante do Colégio Militar de
Fortaleza, do Exército Brasileiro).
Viva o Brasil! Viva o Ceará! Viva Fortaleza!

Atualmente exerço a Presidência da Academia Cearense
de Medicina e sou Membro Honorário Nacional da
Academia Nacional de Medicina. As lembranças são
muitas e exigiriam um livro.
Hoje procuro restringir minhas atividades, embora
ainda participe de neurocirurgias auxiliando meu filho
Daniel Figueiredo. Por fim, estou feliz porque aos 88
anos de idade, tenho uma ótima família e nos reunimos
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