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Homens pré-históricos, no afã de liberar maus fluidos
abriam crânios, esvaziando hematomas. Seriam eles os
primeiros neurocirurgiões?
Ao retornar no início da década de 50 dos Estados Unidos,
o mestre da Neurologia, Prof. Antônio Austregésilo,
entusiasmou um de seus filhos, Henrique, estudante do
segundo ano na Faculdade Nacional de Medicina, vetusto
palácio na Praia Vermelha, a abraçar a engatinhante
especialidade de Neurocirurgia. Exultante, nosso colega
de turma nos mostrou a grandeza desse novo campo de
conhecimento. Eu e Antonio Ribeiro Neto, desejosos em
desvendar in loco os mistérios do encéfalo, resolvemos,
então, acompanhá-lo. “Os Três Mosqueteiros!”.
Apresentado por meu primo Leônidas Côrtes ao já
conceituado Paulo Niemeyer, iniciei na Enfermaria 30
e 31 da Santa Casa, onde os outros colegas já estavam.
Formados, em 1953, Henrique foi para Aeronáutica,
Antônio, IPASE e eu, Hospital Geral de Pronto Socorro
(atual Souza Aguiar), Equipe Daniel de Almeida e
Catta Preta. Três meses de formado, assumo como
neurocirurgião responsável nas Equipes. Quantas vidas
salvas com nossas trepanações, quantas balas retiradas
de colunas, quantas recuperações de funções! Até hoje
recebo cartões natalinos de um menino, que me chama
de ”Tio”, a quem salvamos a vida. Uma família inteira
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me foi grata por muitos anos pelo atendimento prestado
ao pai, desenganado, e que, com muito esforço, foi
recuperado (o caso foi citado com destaque nos jornais).
Os grandes cirurgiões da época eram do Pronto Socorro,
muito aprendemos com eles. Uma escola de vida, já
que não existia a tecnologia atual para diagnósticos,
contando com recursos menos sofisticados, o que fazia
com que nossa experiência, dedicação e amor à profissão
fossem determinantes.
Autorizado pelo Chefe do Serviço, Paulo Niemeyer, fiz
a primeira cirurgia no Brasil de derivação ventrículoureter para hidrocefalia, em uma criança. Outras
técnicas, porém, se mostraram mais eficazes.
Em 1955 ingresso na Marinha do Brasil. Cumpro as
exigências da carreira nos dois primeiros anos, e, facilitado
pelos Chefes Militares, que desejavam bons médicos,
frequentei o Instituto de Neurologia da Universidade do
Brasil como estagiário do grande Mestre Prof. José Ribe
Portugal, considerado pelos americanos um dos maiores
neurocirurgiões do mundo. Que oportunidade!
Ao término dos dois anos, fui designado para o Hospital
Central da Marinha, servi na Clínica Neurocirúrgica
recém-criada por Adalberto Café, respondendo pela
mesma até a chefia de Eloy Bona. Por exigências da
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Diretoria de Saúde da Marinha, passei a frequentar
por um ano a Clínica de Cirurgia Geral do Hospital
Miguel Couto, dirigida pelo Prof. Motta Maia. Meus
conhecimentos técnicos foram empregados em
dezenas de cirurgias (colecistectomia, gastrectomia,
apendicectomia, hérnias, varizes, cisto de pâncreas,
histerectomia, entre outras concernentes à cirurgia
geral).
Como em todas as ações médicas há algumas jocosas, me
apraz contar a de uma paciente com um mioma gigante,
que colegas evitavam operar por possíveis complicações.
Cozinheira de embaixadas, a paciente reclamava de sua
longa permanência hospitalar. Como neurocirurgiões
não fogem à luta, resolvi assumir, e a operei com êxito.
Tive que abraçar o tumor para retirá-lo, bem maior
que um feto. Na alta, em um gesto de agradecimento
curioso, a paciente exigiu ser minha cozinheira. Nunca
comemos tão bem em casa! Tive parentes e amigos que
se convidavam para os “acepipes”... e minhas roupas,
sempre impecavelmente engomadas. “Oh sonho, ilusão
mofina... meus parcos vencimentos não permitiam
manter a divina”! Com muita tristeza mútua, retornou
a uma embaixada, se não me falha a memória, a do
Canadá.
Após as “férias neurocirúrgicas” fui indicado pelo
Ministro da Marinha, Almirante Mattoso Maia, para
ficar dois anos ausente da Marinha cursando, em tempo
integral, Neurocirurgia no Instituto de Neurologia, sob
direção do Prof. Deolindo Couto, e orientação de Ribe
Portugal. Coroação de qualquer carreira: convívio e
amizade com os maiores valores da medicina, nacionais
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e internacionais. Nesses dois anos, no próprio Instituto,
com o Prof. Renato Barbosa, titular da PUC, cursei, com
distinção, Especialização em Neurocirurgia. Como prova
cirúrgica, realizada no Hospital Central da Marinha, por
minha escolha, realizei a cirurgia de Aneurisma Cerebral
com técnica desenvolvida por Portugal. Ao término dos
dois anos recebi a Certificação final, e declaração de
Portugal me atestando como “apto a dirigir qualquer
serviço congênere”.
Fui designado Chefe da Clínica Neurocirúrgica do
Hospital Central da Marinha. A neurocirurgia criada por
Café, aparelhada por Bona, estava pronta a ser finalmente
operante, com a introdução das mais modernas
sistemáticas. Como ainda não tínhamos assistentes,
os exames complementares eram todos realizados por
mim e as cirurgias auxiliadas por colegas ortopedistas.
Eram numerosas, sobretudo as de hérnia de disco e as
psiquiátricas, então em grande modismo, a exemplo da
Lobotomia Pré-Frontal de Egas Muniz, prêmio Nobel
por essa técnica, a qual, pessoalmente, questionava.
Dentre os casos que merecem atenção, temos o de um
paraquedista operado de Hérnia Discal Lombar L4-L5,
com pós- operatório sem intercorrência, levantamento
precoce, com alta em uma semana. Passados 15 dias, tive
notícias de que já havia feito salto de paraquedas e estava
totalmente bem. Tempos depois me presenteou com
uma placa para escritório com meu sobrenome e o brevê
de paraquedista. Quanto à lobotomia, optei pela técnica
em voga em algumas poucas cirurgias no desenrolar
da carreira, em casos seletivos de dor, em pacientes
terminais de câncer no Hospital Mário Kröef, na gestão
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do Prof. Hiram Lucas.
Em clínica particular mantida na Casa de Saúde Arnaldo
de Morais, tive assistentes e residentes sul-americanos.
Nossos consultores foram José Ribe Portugal, Antônio
Rodrigues Mello e Ismar Fernandes. O funcionamento
se deu do ano de 1955 até a morte de Arnaldo de
Morais, anos depois. Não havia, em geral, materiais
neurocirúrgicos nos hospitais Fui adquirindo, ao longo
do tempo, o meu próprio material, importando-o da
Suécia e Alemanha, a preços elevados.
Alguns casos ficaram impressos em minha memória,
como o de um Neurofibroma (doença de Von
Recklinghausen) localizado na região dorso lombar, que
pelo volume e sintomatologia álgida, houve necessidade
de cirurgia. O inusitado, é que se tratava de um paciente
anão, cuja tumoração alcançava dimensão próxima ao
seu volume corporal.
Sendo poucos os neurocirurgiões na época, tanto no
meio civil como nas Forças Armadas, minha colaboração
era frequentemente requisitada. Tive oportunidade de
operar no Hospital Central do Exército, no Hospital da
Força Aérea do Galeão na Polícia Militar e no Hospital
dos Bombeiros.
Designado pelo Ministro da Marinha foi cursar
Neurocirurgia na Universidade de Paris.
Iniciei na Salpetrière com Prof. Le Beau. Orientado
por ele, acompanhei o Prof. Marcel David, na Pitiè e o
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Prof. Houdard, no Lariboisière. Assisti, ainda, algumas
estereotaxias com Tallairach, no Santana. Tive grata
ventura em conhecer o autor da Síndrome de Garcin,
a quem entreguei carta de recomendação escrita
por Antônio Mello. Com um abraço entusiasmado,
Garcin declarou: “Meu amigo Mello é um dos grandes
Neurologistas do Mundo.”. Foi uma grande oportunidade
para adquirir mais conhecimentos neurológicos. A
convite de Le Beau fiz apresentação de Técnicas de
Angiografia Cerebral na tradicional e consagrada
Sorbonne.
Antes de retornar ao Brasil visitei a Clínica do Prof.
Tönnis, em Colônia, Alemanha e, na Suíça, o Serviço do
Prof. Yasargil. Anos após, em 1972, fui à Universidade
da Califórnia (UCLA), Los Angeles, me aperfeiçoar com
o Prof. Rand, no recente uso do microscópio cirúrgico.
Coincidiu que nessa época, Rand havia convidado um
proeminente cientista mexicano, Prof. Boilla, para
executar um estudo em cães sobre atividades reprodutivas
do istmo da hipófise e da própria glândula.
Era um estudo ainda confidencial. Após as atividades
diárias, tomando um café com o Prof. Boilla, o espírito
latino do mexicano falou mais alto e acabou por me
deixar a par dos detalhes do estudo. Surpreso com o
compartilhamento, mas respeitando meu interesse
profissional, Professor Rand me convidou a participar.
Durante o experimento, a cirurgia para atingir a hipófise
mostrava-se lenta e complexa, uma vez que o mexicano
era cientista, sem maiores conhecimentos cirúrgicos.
Como bom carioca, que julga ter o poder de solucionar
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dificuldades, me prontifiquei a realizar o procedimento.
Chegamos ao objetivo. Essa singela efeméride tornou
Rand um dos meus bons amigos. Rand passou a ser
Bob e junto com sua esposa Helen, apresentou a mim
e à minha esposa, que me acompanhou na viagem,
os locais mais interessantes e sofisticados da região.
Soube posteriormente que o estudo não proporcionou
os resultados esperados. Anos após, em congresso da
SBNC, Bob veio ao Rio. Era a minha vez de retribuir a
acolhida do amigo. Levei-o aos locais mais badalados da
cidade.
Ao me apresentar à Marinha, no retorno de meu
aperfeiçoamento na Europa, assumo a Chefia da Clínica
Neurocirúrgica do Hospital Naval Marcílio Dias.
Nessa minha jornada como neurocirurgião vivi muitas
experiências médicas e de vida interessantes. Assim,
quero aproveitar esse momento para compartilhar alguns
casos diferenciados. Havia um paciente com extensa má
formação encefálica, inoperável, com crises convulsivas
frequentes e sem resposta medicamentosa. Tínhamos no
hospital aparelho para cine angiografia, muito distante
dos disponíveis recursos dos atuais. Não era relatada na
época a embolização, assim, resolvi improvisar. Reuni
catgut e gelfoam, com cateter cardíaco, acessei a carótida
do paciente e injetei aquele ajuntamento “híbrido”. No que
resultou? Desapareceram as crises, sem deixar nenhuma
sequela. O paciente foi aos rádios e agradeceu ao hospital.
“Terá sido essa uma das primeiras embolizações?”.
Um outro caso, totalmente anômalo, demonstrou o
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grande prestígio do Hospital Naval Marcílio Dias.
Guerra das Malvinas, onde em combate, um militar
inglês é atingido no crânio, por artefato metálico.
Caso muito grave. Não havia condições de transportálo à Inglaterra. O comandante britânico solicita ao
Estado Maior da Armada, sob Comando do Almirante
de Esquadra Bosisio, autorização para que o militar
inglês fosse operado especificamente no Hospital
Naval Marcílio Dias – HNMD. Nosso país permanecia
neutro na contenda. As autoridades, por motivos
humanitários, autorizaram a intervenção cirúrgica. Eu já
não estava mais no Hospital, dirigia outra organização
naval. A Clínica neurocirúrgica dispunha das melhores
instalações e dois excelentes profissionais - meus antigos
assistentes, Moura e Moreira. Recebi ordem do Estado
Maior – EM de assumir a cirurgia. Ponderei sobre a
inquestionável capacidade dos que estavam na Chefia
da Clínica para conduzir o procedimento, mas foi
irrefutável a determinação. Operei com pleno êxito. O
artefato havia penetrado profundamente o lobo frontal
direito, atingindo estruturas nobres. A Marinha Inglesa
conduziu parentes do militar para acompanharem o
período de convalescença. Em 15 dias estava com alta
e sem sequelas. Como a tecnologia hospitalar permitia,
entreguei aos médicos ingleses que convidei para
assistirem o ato cirúrgico, o tape de gravação de todo o
procedimento realizado. Como militares orgulhosos por
cumprir o dever, eu e meus assistentes, nos sentimos
honrados em ter participado, indiretamente, desse
momento histórico. Decorrido um mês, autoridades
britânicas encaminharam agradecimentos ao Ministro,
ao Diretor de Saúde e à equipe médica.
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Estamos agora no Governo de Carlos Lacerda. Cabe
lembrar que, para ser Chefe de Serviços do Estado,
no então Estado da Guanabara, era exigido concurso
público. Concorri para o Hospital Estadual Getúlio
Vargas logrando obter o primeiro lugar. O serviço de
Neurocirurgia do hospital tinha um percentual de
óbitos elevado, nos traumatismos cranianos. Queria
ser o protagonista na mudança dessa realidade. Assumi
o serviço e o desafio. Com apoio das autoridades,
renovamos o Serviço de Neurocirurgia. As técnicas foram
reformuladas e fui zeloso para que fossem implantadas:
orientando, capacitando e instruindo os assistentes
sobre a importância e a obrigatoriedade em adotálas. As condutas pós-operatórias foram padronizadas,
obedecendo a normas internacionais. Treinamento
da enfermagem e observação de higiene foram vetores
importantes. Em muitas madrugadas compareci, sem
aviso. Era uma forma de me fazer presente e mostrar
apoio incondicional à equipe, além de me possibilitar
um monitoramento mais atuante, o que, não raro, me
levou a entrar em cirurgias de emergência madrugadas
adentro. Chegamos ao nível de obituário idêntico aos
melhores hospitais americanos. Com o passar do tempo,
a instituição se tornou refém do desleixo de autoridades
governamentais. Guanabara passa a ser Estado do Rio de
Janeiro, novos tempos. Não mais encontro os alicerces
para manter o nível de excelência conquistado e tudo que
almejava para o serviço. Era hora de alçar novos vôos.
Pedi demissão.
Certa vez, ao adentrar no “santuário” médico, a Faculdade
da Praia Vermelha, observando as austeras figuras dos
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professores, em pinturas ornando as altas paredes,
estabeleci uma meta profissional: “Serei também um
professor!”. O homem deseja o destino não o atende. A
catedrática da FNM não atingi, mas o desfio de ensinar
e multiplicar conhecimento é alcançado. Torno-me,
então, titular de Neurocirurgia da Universidade Gama
Filho e também de Neurologia da UNIFOA. Os sonhos
daquele primeiranista de medicina foram, parcialmente,
preenchidos.
A vida e seus mistérios... Foi regulamentada a Disciplina
de Neurocirurgia, até então inexistente, na Faculdade
de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro,
antiga FNM. Concorri à Docência Livre com a tese:
“Da Neurotomia Retrogasseriana por Via Intradural –
Técnica de Portugal”, ano de 1968. A banca era de fazer
“tremer“ qualquer candidato, integrada por grandes
ícones da época: Prof. Deolindo Couto, como presidente,
Ribe Portugal, Ermiro de Lima, Colares Moreira e Josias
de Freitas. A técnica em pauta era executada, com
brilhantismo por Portugal que, em poucos minutos,
executava o ato cirúrgico. Entretanto, Portugal declarava
não ser de sua autoria e, sim, de um cirurgião alemão,
atuante durante a guerra, mas que, por dificuldades
devidas ao conflito, desconhecia as publicações. Solicitei
a uma colega que estagiava na Alemanha que obtivesse
as publicações e me enviasse cópias, com tradução
juramentada. Constatei que somente a via de acesso
era idêntica, todo o procedimento cirúrgico totalmente
diverso. No dia da “Defesa da Tese”, quem mais fez
críticas e ponderações foi o autor citado na mesma.
Chega, inclusive, a fazer magistral explanação sobre o
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tema. Qual não foi sua surpresa na hora da defesa, com a
comprovação de que era ele o autor, sem qualquer dúvida.
Emoção na banca. Logrei obter distinção em “Defesa de
Tese”. Ao término do concurso, Deolindo Couto, me
declarou o Primeiro Docente em Neurocirurgia da UFRJ,
título que até́ hoje preservo como dos mais significantes
de minha longa carreira.

recebi valiosas condecorações e, refletindo sobre todas
elas, afirmo com um saudoso orgulho que a que mais me
realizou foi a de Medalha Naval de Serviços Distintos,
recebida na ativa, como Capitão de Fragata. Esse mérito
dificilmente é outorgado a oficiais na ativa, sendo
usualmente reservado para o momento da passagem do
militar para a reserva.

Em 1970, realizei a segunda docência, para a Faculdade
de Ciências Médicas da Universidade do Estado da
Guanabara, hoje UERJ, com a tese “Aspectos da Cirurgia
Vascular e Cerebral”. Tendo atingido ao Almirantado,
dirigi o Hospital Central da Marinha, responsável pela
Medicina Operativa, direcionada a problemas bélicos,
de segurança e estudos aperfeiçoados de sobrevivência
no mar. As atividades médicas na Antártica eram de
nossa responsabilidade. Em conjunto com um centro
nutricional, em São Paulo, foram estudadas rações com
valor nutricional específico para a viagem de Amir Klink
ao Polo Sul.

Fui neurocirurgião atuante, operando em minha
clínica particular até atingir os oitenta e dois anos.
Mas a medicina vive em mim. O homem e o médico
se fundiram, de forma que até o dia de hoje mantenho
consultório como neurologista.
Agradeço penhorado ao destino que me foi reservado.
Agradeço ainda à Força que conduziu minhas mãos para
que eu pudesse colaborar com o destino com minha
própria caligrafia. Aos médicos que se deslocavam para
atender doentes ou transmitir seus conhecimentos:
“Assim estava escrito. E assim eu escrevi.”

Publicamos revista intitulada “O Periodeuta” (nome que
se referia na Grécia antiga) com artigos relacionados
às atividades médicas em todos os setores navais. Foi
a primeira nesse gênero, levando-nos a receber vários
cumprimentos de renomadas entidades estrangeiras.
Ao completar meu tempo de Diretoria, fui designado
a cursar a Escola Superior de Guerra apresentando,
ao término, monografia sobre “Temas de Medicina
Operativa”, nos quais inclui cuidados neurocirúrgicos.
Cumpri meus deveres com dedicação e amor para com
a minha Pátria e a medicina das Forças Armadas. Chega
o momento de ir para Reserva. Nessa trajetória militar
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