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Ida a Zurich
Corria o ano de 1978 e eu fazendo treinamento
neurocirúrgico sob orientação do Prof. John Gillinghan
no Western General Hospital em Edinburgh, Escócia.
Como grande parte dos neurocirurgiões, pretendia
também fazer um treinamento microcirúrgico e assistir
às cirurgias do Prof. Gazi Yasargil, na Suíça. Assim, após
convencer o Prof. Gillinghan da importância de minha
ida, levando em conta que um colega mexicano também
estagiário, estivera recentemente lá. Com a permissão do
professor, deixei Edinburgh para ir a Zurich.
As dificuldades econômicas eram enormes, esposa e
filho ficaram em Edinburgh e fui sozinho, economizando
em tudo.
Lá chegando, hospedei-me em um hotel próximo ao
Hospital e no dia seguinte apresentei-me à secretária
do Professor, e por sua orientação, deixei o hotel e fui à
pensão de uma senhora italiana, bem mais próxima.
Realmente, metade do preço da diária do hotel com a
vantagem do café da manhã estar incluído e farto. Podia
ir a pé. Eis que, após estar frequentando o serviço por
quase uma semana, me deparei com um colega uruguaio,
que me pareceu ter as mesmas dificuldades econômicas.
Depois de alguma conversa, confirmando minhas
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suspeitas, resolvi usar da experiência recém adquirida
para orientá-lo.
Assim, levei-o à pensão da italiana e, demonstrando
todo o meu conhecimento recém adquirido, iniciamos
pelo café da manhã: “Coma tudo o que puder... e os
queijinhos, coloque-os no bolso do paletó, pois na hora
do almoço isto vai ser a nossa refeição.”. Meu portunhol
era “fantástico”, ele entendia tudo.
Fomos então ao laboratório para o treinamento
microcirúrgico, onde todos ainda davam pontos em
canudos de plástico e eu, orgulhoso, operava ratazanas,
pois em Edinburgh já fazia treinamento no laboratório
com ratos mortos, considerando que o serviço de
proteção ao animal não permitia que utilizássemos os
vivos, a não ser com justificativa da Universidade.
Terminado o treinamento, pegamos o bonde e fomos
até a Bahnhofstrasse, onde o levei para o lanche da tarde.
Descemos pela escada rolante para a Zurich Central
Station, onde havia descoberto uma lanchonete com
deliciosas salsichas e que, associadas à coca cola,
deixariam nosso estômago forrado até a noite. Ali
todos comiam em pé, ao redor de pequenas mesas que
contornavam as pilastras ou mesas redondas para quatro
pessoas.
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Então, já com as salsichas no pão e o copo de coca cola,
continuei explicando que no Brasil aquele lugar estaria
quebrado, apesar das gostosas salsichas, pois gostamos
de comer sentados e de garçom para servir. Ao nosso
lado, na mesma mesinha, um casal dividia um frango.
Metade para cada um e, com as mãos, o destrinchavam.
Olhando para o uruguaio dei o exemplo: “Veja estes dois,
parecem mortos de fome!”.
Demos uma boa gargalhada e fui surpreendido quando
o senhor, retirando o frango da boca, falou em bom
português: “Podem rir, estamos mesmo famintos! Esta
cidade é cara pra burro!”.
Eu não sabia o que falar e por fim, balbuciando, pedi mil
desculpas. O uruguaio de olhos arregalados e a esposa
do outro quase se matando de tanto rir. Depois das
desculpas expliquei que jamais imaginava encontrar um
brasileiro naquele lugar e a conversa correu solta. Ele era
engenheiro, trabalhava na Dataprev no Rio de Janeiro e
fazia a folha de pagamentos dos médicos do INAMPS, de
onde eu recebia meus honorários. Apresentei o uruguaio,
e explicamos que fazíamos curso no Kantonal Hospital.
Falamos sobre o custo de vida em Zurich e suas belezas,
como o lago e o passeio de barco, que não tínhamos
condições de realizar. A conversa rolou por uns 20
minutos. Nos despedimos como bons amigos.
Saindo dali, voltamos à Bahnhofstrasse onde poderíamos
ver o movimento, com direito a um copo de chope
e à noite, ainda orientando o uruguaio, fomos a uma
Delicatessen, situada em frente à choperia, onde
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compramos uma caixinha de salada com coxa de frango
para comermos antes de dormir.
O novo amigo ficou muito satisfeito. Aprendeu como
sobreviver na cidade de Zurich. Na semana seguinte,
deixamos o laboratório e fomos acompanhar as
cirurgias. Fiz logo a recomendação: “Na sala cirúrgica,
não fale nada. Um professor meu esteve aqui e ao fazer
comentário sobre algum fato, foi colocado para fora da
sala.”.
Operando sozinho, sem nenhum auxiliar, o Prof. Yasargil
iniciou uma craniotomia pterional para clipagem de
um aneurisma de comunicante anterior, com fundo
para a frente. Retira um fragmento de músculo e o
separa, informando que gostava de fazer daquela
maneira para, caso o aneurisma rompesse, usar o
músculo para tamponar. Comuniquei ao pé do ouvido
do uruguaio: “Vai romper o aneurisma!”. Não é preciso
falar que a dissecção foi fantástica, expôs o aneurisma,
manuseando-o de um lado para o outro, com a exposição
do colo. Belíssimo! Subitamente, a ponta do aspirador
passa no fundo e então acontece a ruptura do aneurisma
e muito sangue no campo. Calmamente aspira o sangue,
usa um pouco de soro para limpar o campo e coloca a
ponta do aspirador no fundo, pegando o músculo para
colocá-lo no aneurisma. Para nossa surpresa o músculo
foi jogado para fora e ele diz: “É, algumas vezes não
funciona!”, e coloca um clip no colo. Começa então a
romaria para o microscópio, onde ele mostra como se
faz nas principais dificuldades relacionadas à direção do
aneurisma.
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Assim, tivemos oportunidade de desfrutar do prazer
de observar belíssimas cirurgias, eu, o uruguaio, quatro
japoneses, um alemão.
Realmente foram semanas fantásticas, pois além de todas
aquelas novas experiências, ainda ia às lojas para achar
uma televisão ligada, onde passavam os jogos da copa do
mundo na Argentina. Ainda vejo o gol do Zico que nos
daria a vitória em nosso primeiro jogo... anulado pelo
galês.
Me despedi de todos, agradeci ao Prof. Yasargil pela
oportunidade e voltei a Edinburgh, onde esposa e filho
aguardavam meu retorno, com chocolates suíços.
Prof. Dr. Sergio Ottoni
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