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Há Cada Uma ... O Reveillon está salvo!
Prof. Dr. Adolpho de Carvalho
Curriculum

Em dezembro de 1968, perto do final do ano, eu, jovem
neurocirurgião, vestia apressadamente as roupas brancas
(naquele tempo até a meia e o sapato tinham que ser
brancos) para assumir o plantão no Hospital Miguel
Couto enquanto minha esposa tagarelava sobre o que
iríamos fazer na passagem do ano, lembrando que seu
primo, médico pediatra em Brasília, e sua esposa queriam
ir ao Hotel Copacabana Palace, um dos mais bonitos e
mais caros. Eu já havia gasto meus parcos recursos no
Natal e não tinha mais um tostão. Enquanto eu fingia
que escutava, toca estridente o telefone. Atendo: era
um médico pedindo para que eu fosse examinar, em
residência, um amigo seu que estava com uma terrível
dor de cabeça e na nuca. Ele achava que poderia ser
um sangramento de aneurisma. Pois bem, desde que já
estava atrasado e era também uma oportunidade para
fugir daquela conversa, lá fui eu rapidamente ver o tal
amigo do médico. Era em Copacabana na Rua Duvivier.
O porteiro, todo solícito, me encaminhou dizendo que
era na cobertura.
A anamnese foi feita no quarto do paciente que era
um homem de uns 60 anos, alto, magro e até elegante
apesar do pijama meio folgado. Totalmente lúcido. Na
conversa repetiu mais de uma vez “que quando estive
preso” tinha sentido a mesma dor por duas vezes. Fingi
não entender, por timidez e ou respeito ao detalhe da
prisão; afinal eu ainda era um jovem médico. Fiquei
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encabulado e me detive ao exame neurológico, que não
mostrou nenhum sinal de irritação meníngea. Pressão
arterial e pulso normais. Achei que, possivelmente, a
dor cervical era decorrente de osteoartrose. Não havia
motivo para preocupação maior. Analgésicos e relaxante
muscular iriam resolver o problema. Num segundo
tempo, ele faria um RX dinâmico da coluna cervical, e
caso necessário, até mesmo uma mielografia. Estes eram
os recursos de investigação da época. Insistentemente o
paciente perguntava se poderia ir no dia seguinte, 31 de
dezembro, à festa em sua homenagem em Bangu. Disse,
então, o seu nome que para mim, atento aos sintomas,
nada significava.
Por fim, após prescrever a medicação e ensinar alguns
movimentos cervicais que deveria fazer, ele fez a famosa
pergunta: “quanto lhe devo doutor?” Levando em conta
a urgência do atendimento, valorizei: são R$2.000,00
(atualizando para os dias de hoje), disse constrangido
e engoli em seco (sempre me senti assim ao cobrar
diretamente, o que, em geral, era função da secretária).
O paciente me olhou nos olhos, e se encaminhou a um
guarda roupa. Enquanto abria uma das portas disse:
“vale mais, muito mais!”, e retirou do armário, repleto
de maços de dinheiro, um maço de notas, presas por um
elástico, que me entregou. Recebi entre sem graça e feliz.
Foi aí que a minha “ficha caiu” e tudo entendi: ele era o
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mais famoso bicheiro da época e a ida à festa em Bangu
era de suma importância, pois seria a comemoração
da sua liberdade e também a demonstração de que ele
estava bem de saúde e continuaria a ser o “rei do jogo
do bicho” no Rio de Janeiro. Desci no elevador com as
pernas bambas, entrei no primeiro botequim e pedi para
telefonar: liguei para minha esposa, que na hora não
entendeu nada e gritei: “Vera, o reveillon está salvo!”.

A Redenção do Ego
Dias depois do reveillon do Copacabana Palace (graças ao
“dinheiro do bicho”) fiquei meditando sobre o ocorrido.
O “velho Hipócrates” dentro de mim me causava
desconforto, como se eu houvesse sido comprado.
Talvez até um pouco humilhado. A verdade é que aquele
montão de dinheiro pago por uma consulta não estava
me fazendo bem. No duro, no duro, o meu ego ficou
machucado. Mas, como dizem: “nada como um dia após
o outro”.
Novamente apressado e atrasado como sempre, vestindo
o meu “todo branco”, toca o telefone. Droga! Desta vez era
o próprio “rei do bicho” que pedia para eu ir vê-lo de novo
em casa. Exultei pelo chamado do próprio e pedi que, se
não fosse urgente mesmo, ele passasse no hospital à hora
que lhe fosse conveniente, eu pois tinha que “render” o
plantonista da neurocirurgia às 8:00hs e já estava atrasado.
Pensei que o paciente não viria, mas às 10:00hs ele me
procurou. Terno elegante, gravata e segurança (enorme).
Levei-o para uma sala desativada de RX e disse que ali
não precisava de segurança. Aquiesceu. Tirou o paletó, a
gravata, a camisa e o 38 da cintura, que colocou em cima
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de um armário, dizendo que o problema era o mesmo:
cervicalgia. Exame compatível. Prescrevi novamente as
medicações e solicitei os exames radiológicos, dizendo
que poderia fazer ali mesmo pela emergência. Verifiquei
tudo e indiquei um fisioterapeuta. Satisfeito, o já então
cliente, fez a famosa pergunta de quanto me devia. Aí
o meu Hipócrates e o meu Ego falaram mais forte e
sorriram. Estufei o peito e disse com voz firme: nada! O
Sr. não me deve nada! O bicheiro retrucou que eu tinha
feito uma consulta particular para ele... e que não era
justo não pagar. Aí foi a minha forra! A oportunidade de
não ser a pele do tambor! Disse: “Aqui, quem me paga é
o Dr. Chagas Freitas, o Governador!”. Castor agradeceu
e se tornou um de meus clientes mais assíduos e virou
também meu amigo. E eu e meu Ego fizemos as pazes.

Tratamento Inusitado do TCE
Nos plantões da emergência do Hospital Municipal
Miguel Couto, em geral, o neurocirurgião responsável era
acompanhado por um estagiário, como sempre sedento
de aprendizado. No meu caso, havia um pelo qual eu
tinha grande amizade e que mais tarde fez residência em
Brasília e pós-graduação na Alemanha com o conhecido
professor Mario Brock. Posteriormente, se tornou
professor universitário e chefe do serviço da UERJ. Não
era, portanto, um estagiário qualquer. Era altamente
qualificado e me trazia tranquilidade e ajuda nas cirurgias
e nos atendimentos da emergência.
À noite, lá pelas 2 horas da manhã, com a diminuição do
movimento de urgências, era comum que os membros
do staff fossem descansar um pouco no dormitório, que
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era comum a todos os médicos. Uma bela madrugada,
lá pelas 3 horas, comigo já em sono profundo, entra
esbaforido o estagiário: “Chefe, chegou um traumatizado,
sonolento, mas sem sinal de localização, pupilas mióticas
e RX normal.”. Abri um olho só, aborrecido e meio
dormindo, disse: dê manitol. “Já dei.”, respondeu. Então
faça corticoide. “Já fiz”. Acrescente lasix... “Também já
fiz.” “Ora, então, dê Ovomaltine.” (bebida achocolatada).
Então um gaiato, que tinha tudo escutado, gritou:
“no músculo ou na veia?” A risada foi geral, o que me
despertou; levantei e fui examinar o paciente...

O reflexo pupilar do hippie
Certo dia, ao assumir o plantão da emergência no
Hospital Municipal Miguel Couto, o plantonista que me
precedeu passou os casos em observação e no final disse:
“Tem também um hippie aí que deu a maior sorte! Tentou
se matar dando um tiro na cabeça, mas o projétil entrou
na região frontal e sem penetrar no osso, contornou o
crânio e saiu pelo couro cabeludo do outro lado. Suturei
a porta de entrada e a de saída e está em observação, com
exame neurológico normal.”.
Tudo bem, pensei, vá ter sorte assim “lá na China”.
Todavia, que eu saiba, bala não faz curva! Fomos
examinar com cuidado o RX de crânio (era tudo o que
dispúnhamos na época) e percebemos um pequeno
orifício bilateral no osso frontal. Certamente havia sido
uma arma de pequeno calibre. O hippie estava bem, mas
foi reoperado devidamente. Como o trajeto do projétil
fora anterior aos ventrículos, o soro com que se irrigava
de um lado saia pelo outro, com pequenos coágulos. Foi
uma verdadeira “lavagem cerebral”!
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Após o término da revisão foi para o CT pós-operatório.
Ocorre que a chefia do CT tinha mudado. A nova chefe
era uma doutora metida a bonita, muito vaidosa. Não que
eu tenha algo contra, mas esta era demais, e além de tudo
se achava a dona da ciência. Quando entrei no CTI, ela,
rodeada pelo seu “séquito”, foi logo dizendo: “Já examinei
seu paciente: está muito bem, interagindo, inteiramente
lúcido, com as pupilas isocóricas e fotoreagentes.” Aí eu
disse: “Doutora permita que eu lhe mostre um reflexo
pupilar recém-descrito.” Ela, curiosa, acercou-se rápida,
acompanha por seu “séquito” de assistentes e alunos;
“Quero ver qual é esse reflexo que desconheço.”. E eu,
tirando a chave do carro do meu bolso abri a pálpebra
esquerda do paciente e dei duas pancadinhas na pupila
que fez toc, toc, para espanto da Doutora e dos demais.
“Doutora, o olho esquerdo do hippie é de vidro, portanto
não tem reflexo fotomotor nenhum!” Foi um oh, oh, oh,
geral ... e ganhei uma inimiga de morte para o resto da
vida ... mas uma bela inimiga.
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