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Nasci na mesma cidade que nosso rei da música, Roberto
Carlos, cidade de Cachoeiro do Itapemirim. Meu pai era
bioquímico e professor de ciências e minha queridíssima
mãe, uma professora de piano. Fui o mais velho de cinco
irmãos. Meu sonho era ser jogador de futebol.
Apesar da ferrenha oposição de meus pais, consegui
chegar a jogar no hoje sub-17, em um time, o OuroBranco, pertencente a uma fábrica de cimento. Meus pais
fizeram de tudo para abortar este sonho e puseram-me
em seminário, em regime de internato.
Minha vida na medicina começou em 1967 ao iniciar meu
curso na Escola de Medicina e Cirurgia no Rio de Janeiro,
escola federal. Hoje a escola faz parte de um complexo
universitário que compõe a Universidade Federal do
Estado do Rio de Janeiro (UFERJ). No término do
primeiro ano tornei-me monitor de anatomia. O chefe
da disciplina era o professor Vinelli Baptista, venerando
mestre, um discípulo fiel da escola francesa. Ele era o
responsável também pelo curso de neuroanatomia. Foi
quando comecei a me entusiasmar pelo sistema nervoso.
No final do quarto ano fizemos concurso para trabalhar
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em hospitais de emergência da cidade do Rio de Janeiro.
Este trabalho durava dois anos. Fui aprovado e trabalhei
no Pronto Socorro do Hospital Getúlio Vargas. Já no
primeiro ano saíamos de ambulância, acompanhados
de um enfermeiro e um técnico de enfermagem. Certa
noite, atendendo a um chamado em morro próximo ao
hospital, a ambulância subiu até determinado ponto.
Dali, seguimos carregando uma maca e a caixa de prontoatendimento. Ao chegarmos, havia uma aglomeração em
frente da casa e muitas pessoas reclamando da demora
em chegar o atendimento. Na casa mal iluminada, jazia
um velho e após examiná-lo, constatei que estava morto.
Olhando para mim, o experiente enfermeiro percebeu
e falou em meu ouvido: “Doutor, vamos colocá-lo na
maca e levá-lo para o hospital, urgentemente!”. Coloquei
um Ambú no paciente para a ventilação manual. Os
familiares e amigos presentes ajudaram no transporte
do paciente, deitado na maca, até a ambulância. O
enfermeiro já na ambulância falou: “Doutor já imaginou
a confusão se o senhor anunciasse o óbito lá?”. É a velha
experiência, salvando de uma encrenca!
Fiz minha residência médica no Hospital Souza
Aguiar chefiado pelo Dr. Paulo Niemeyer e um dos
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neurocirurgiões do staff era o Dr. Luis Claudio Maia
da Rocha, dedicado à Neurocirurgia pediátrica. O
acompanhava no Hospital Jesus, onde participava de
cirurgias de cranioestenose, disrafismo e tumores.
Posteriormente, já no Hospital Central da Aeronáutica
cujo neurocirurgião consultor era o Dr. Joel Guelmann,
tive a oportunidade de em 1977, ir aos Estados Unidos,
acompanhando uma criança, filha de um oficial da
Aeronáutica, portadora de um tumor intrínseco de
tronco cerebral. Fomos ao Childrens´ Hospital em
Chicago, chefiado pelo doutor A. Raimondi. Permaneci
lá dois meses, onde tive a oportunidade de assistir um
grande número de Neurocirurgias.
Em 1987, comecei a fazer Pós-graduação (PG) na Escola
Paulista de Medicina (EPM) a única PG do Brasil em
Neurocirurgia, que proporcionou grande impulso em
minha carreira. Na época, o computador era um artigo
de luxo e minha primeira tese, a de mestrado, com o
título Valor da discectomia cervical, sem enxerto ósseo,
foi feita em máquina de escrever. O Professor Braga
foi meu orientador tanto no mestrado, como depois,
no doutorado. Ele era implacável. Em uma das minhas
correções, convidou-me à sua casa para almoçar e rever a
tese. Discutíamos tanto, que a Da. Sylvia, sua esposa, veio
saber o que estava acontecendo. Eu saía transtornado,
pensando em como arrumar tudo.
Lembro que no concurso de defesa desta tese, entre os
examinadores estava o inesquecível Professor Pedro
Monteiro Sampaio. Durante sua arguição, levanta-se
e me entrega um trabalho sobre o tema de minha tese,
escrito por ele, que não constava em minhas referências.
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Ao ver o trabalho, ele havia sido publicado pela revista
Manchete. Pensei em me defender dizendo que o artigo
não era de revista indexada. Gentilmente, o elogiei pela
publicação.
Durante a PG chegávamos a São Paulo na quinta-feira.
Apresentávamos casos, participávamos do clube de
artigos de revistas médicas e, na sexta-feira, tínhamos
aulas com nossos orientadores e, frequentemente, com
palestrantes de outras escolas médicas e até do exterior.
Minha tese de doutorado versou o tema Macroadenomas
não-funcionantes da hipófise. Microcirurgia transesfenoidal e resultados. Nesta pesquisa avaliei os
resultados oftalmológicos, a imuno-histoquímica e o
grau de ressecção. Na época, era rotineiro encaminhar
a maioria dos pacientes para radioterapia. O seguimento
por imagens demonstrou que estes tumores eram
benignos, com pouquíssimo grau de crescimento e a
radioterapia podia ser postergada, evitando seus efeitos
deletérios. Em cinco anos havia completado o mestrado
e doutorado!
Eu trabalhava no Hospital da Força Aérea do Galeão,
dotado das tecnologias mais modernas, inclusive o
primeiro microscópio Contraves Zeiss, no Brasil.
Consegui estágios em hospitais do exterior, como
no Mount Sinai em New York e em Hannover com o
professor Madjid Samii.
Lembrei-me neste momento do saudoso colega Chen,
a quem conheci no Hospital da Força Aérea do Galeão,
durante o Congresso Brasileiro de Neurocirurgia no Rio

J Bras Neurocirur 31 (1): 51 - 55, 2020

Special Paper

de Janeiro. Lá, ele fez a prova para obtenção do título
de especialista, no início dos anos 90. Estava nervoso e
eu, conhecendo a maioria dos componentes da banca,
procurei dar-lhe apoio.

madrugada, senti a cama tremer e um barulho estranho.
Acordei o Chen e perguntei o que era aquilo. Ele
respondeu:- “Parece um pequeno abalo sísmico! Volte a
dormir!”.

Um episódio inesquecível, com o Chen, ocorreu no
Congresso da Sociedade Norte-Americana de Cirurgia
da Base do Crânio, na Big Island em 1998, no Havaí,
presidido pelo Prof. Al Mefty. Estávamos em Kamuela,
em um belíssimo hotel cinco estrelas, da cadeia Hilton.
Um dia, após as sessões, combinamos irmos à piscina e
para isso, cada um foi se trocar em seus quartos, que eram
distantes. Estávamos eu, Borba e Chen caminhando por
uma via estreita quando vimos a uns 30 metros um índio,
sentado em um banco, com enorme cabeleira, camiseta
curta, mostrando seus músculos, dentes para fora, cara
de mau e nos encarando. O Borba chamou nossa atenção
para o índio, comentando: “Vejam que figura estranha!”.
Olhamos em direção ao índio que nos mirava com
aquela cara ameaçadora e, imediatamente desviamos os
olhares, seguindo reto, passando por ele sem mais olhálo. Continuamos nossa caminhada, quando de repente,
alguém atrás de nós emitiu um som estranho e alto. Era
o índio! Assustados, corremos um para cada lado e após
uns segundos, o Cheng parou e disse: “É o Dr. Braga,
gente!”. Ele estava parado e gargalhando. Juntou-se a
nós e com o mesmo traje fomos à piscina, chamando a
atenção de todos por onde passava. Tinha comprado a
enorme cabeleira em Hilo.

Não consegui, acendi a luz coloquei roupa e desci com o
travesseiro, deitando-me embaixo do arco de entrada do
hotel. Eu era o único! Deitado na porta de entrada por
quase uma hora, quando o porteiro veio me tranquilizar,
explicando que aquilo era fato comum, corriqueiro.

Ainda, em 2000 nos encontramos novamente no
Congresso da Sociedade Asiática de Cirurgia da Base
do Crânio em Makuhari nos arredores de Tóquio. Pela
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Outro amigo do peito tornou-se o Mello, de Blumenau!
Nos anos 90, o Professor Samii organizou vários
eventos em Hannover. Este colega iria apresentar dois
casos de glioblastoma, que sobreviveram por 10 anos!
Perguntei a ele, se tinha certeza absoluta do diagnóstico
anatomopatológico. Taxativo, afirmou que os exames
tinham sido revistos por renomados neuropatologistas.
No programa, a presidente da sessão era conhecida
neurocirurgiã chamada Gabrielle. Assistindo à
apresentação, ele mostrou-se seguro, falando de forma
correta, slides bem apresentados. A presidente, como
em uma luta de boxe, começou a empurrar o Mello
para as cordas. Ela batia e o Mello encurralado tentava
desvencilhar-se. As respostas tentavam justificar a sua
apresentação, isto é, que os tumores eram glioblastomas,
mas a doutora não aceitou de modo algum, pois para
ela e a maioria da plateia, as lesões eram típicas de
oligodendroglioma. Após o término da sessão, veio
o Mello sorridente, perguntar o que eu havia achado.
Comecei a rir e disse que havíamos sofrido juntos.
Assumi a presidência da SBN em 2004 e ele a presidência
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do congresso. Ele propôs inicialmente a realização do
Congresso em Blumenau, linda cidade, mas pairava
dúvida sobre a viabilidade! Convoquei o Mário Siqueira,
Kraemer e Atos de Souza e fomos até Blumenau, sabendo
do compromisso do Mello com sua cidade. Discutimos,
fomos muito abertos no diálogo e, pouco tempo depois,
ele mesmo propôs a troca para Florianópolis, como sede.
O Congresso foi brilhante e terminou com uma festa à
moda Blumenau, onde anualmente ocorre a famosa festa
da cerveja, estilo alemão!
Outro grande amigo, Sebastião Gusmão de BH, nos
conhecemos na pós-graduação da EPM e estabelecemos
um vínculo grande.
Em 2002, inauguramos um laboratório de treinamento
em neuroanatomia no HFAG, dotado de seis
microscópios, telas de TV ligadas ao Centro Cirúrgico,
onde realizávamos em média, quatro cursos por ano.
Em um deles, Gusmão trouxe sua filha da mesma idade
da minha, que ficou em minha casa. No final do curso,
deixei-o em um hotel próximo, frente à praia. Algumas
horas depois, ligamos em seu celular e nada de atender.
Após mais meia-hora, novo telefonema e nada. Todos
preocupados, sua filha começou a chorar e tememos por
algo ruim. Eu imaginei o Gusmão, que nadava no Rio
Jequitinhonha, dando um mergulho no mar, se afogando
na Barra. Rumamos para o hotel, tocamos a campainha
do quarto incessantemente e nada. Aflitos, pedimos ao
concierge, para abrir o quarto. A princípio relutou, mas
acedeu. Ao abrimos a porta, lá estava ele dormindo
profundamente. Ao ouvir-nos, deu um salto, esticou
aquela cabeleira, e falou: “Estou pronto! Não desconfiou
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do que passamos!”.
Em outra ocasião, em um congresso da ABNc em
Porto de Galinhas, passeando pela área de exposição,
encontrei uma senhora e começamos a conversar. Ela
estava vivamente impressionada com o Dr. Sebastião
Gusmão, que lhe havia descrito a Divina Comédia de
Dante, em especial O Inferno de Dante. Ela louvava seu
conhecimento e perguntava como um neurocirurgião
podia ser tão letrado? À noite, na recepção, ao encontrála, perguntava o tempo todo pelo Gusmão. Como tinha
já tomado uns drinques, perguntei-lhe: “A senhora sabe
qual vai ser o próximo passo do Dr. Gusmão?”. Ela falou
que não sabia e eu, então, respondi: “Ele vai lhe convidar
para conhecer o Inferno de Dante, onde o capeta vai ser
ele, o próprio!”.
Eu e o Dr. Biurrum Borba, presidente atual da SBN
(2018-2020) empreendemos várias viagens para cursos
e congressos, que solidificaram nossa amizade. Em
Gramado, RS, houve um curso prático de demonstração
de vias de acesso. As cabeças para dissecção estavam
ressecadas. Borba, na apresentação da via extremo
lateral ao forame magno, dissecou a musculatura em
uma só camada e o fez com maestria. Como a cabeça não
fora injetada tinha que achar a artéria vertebral. Achou-a
enrijecida, sem coloração, o que deixava margem de
dúvida se era realmente ela. Quando ele a mostrou,
um residente questionou: “Professor, tem certeza de
que é realmente a artéria vertebral?”. Borba respondeu:
“É lógico!”. O residente questionou mais uma vez e ele
já irritado confirmou. Quando, pela terceira vez, fez a
mesma pergunta, respondeu: “Tenho sim e não encha
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meu saco!”. Risadas em profusão!
Passaram-se os anos, tive funções importantes na
Neurocirurgia brasileira, fui presidente da sociedade
de 2004 até 2006, criei o departamento de cirurgia da
base do crânio e coordenei por 10 anos a comissão de
credenciamento da SBN. Em nossa gestão, iniciei as
primeiras caravanas de Neurocirurgia e consegui a
criação do quinto ano de residência na especialidade.
Foi muito interessante minha eleição para presidente da
SBN, certamente a mais disputada, tendo o Dr. Salame,
de Vitória, como forte adversário. Ganhei por um voto!
Este um voto, tem centenas de donos. Até hoje, colegas
atribuem a si próprios, a origem deste voto decisivo.

vida repleta de conquistas conseguidas com persistência
e trabalho, que levarei sempre na bagagem de minhas
memórias. O que mais sinto é que poderia ter sido
escalado para a nossa seleção brasileira de futebol!
Os fatos aqui narrados, e muitos, muitos outros, ficaram
no recôndito de minhas memórias! Com a idade, torneime mais sensível. Tive muitos êxitos e sucessos, ao lado
também de incertezas e tristeza.
Viva Cachoeiro! Viva o Rio de Janeiro! Viva o Brasil!

Hoje, sou professor titular concursado de Neurocirurgia
da Universidade Federal Fluminense, onde mantenho
intensa atividade cirúrgica. Tornei-me também chairman
do Comitê de Base de Crânio da World Federation of
Neurosurgical Societies (WFNS), viajando por lugares
distantes do mundo, promovendo cursos tipo hands on.
Sinto-me gratificado!
Recentemente, no consultório, diagnostiquei um médico,
um pouco mais novo que eu, com mielopatia cervical
aguda, causada por um disco mole. Falei-lhe que era uma
urgência médica, expliquei os detalhes. Olhando-me
fixamente, perguntou: “O senhor ainda opera?”. Pensei:
“Estarei velho?”.

Prof. Dr. José Alberto Landeiro

A Neurocirurgia trouxe-me os melhores amigos,
grandes recordações, mais alegria do que tristeza. Uma
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