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Quero fazer alguns relatos, relacionados à minha vivência
dentro da Neurocirurgia, que ficaram guardados no baú
de minha memória.
“Light In The Great Darkness – The 1971 Harvey Cushing
Oration” (By Dr. Wilder Penfield M.D.)

No ano seguinte, em março de 1978, lá estava eu sob sua
tutela científica, em seu laboratório na pequena cidade
universitária de Gainsville, no norte da Flórida. Tive a
honra de ser o primeiro brasileiro a fazer parte de tal
serviço. Dr. Evandro Oliveira, juntou-se a nós no mês
seguinte.

O Dr. Wilder Penfield faz uma análise do obscurantismo
que existia na Neurocirurgia dos nossos pioneiros, bem
como suas contribuições. Palestra “Light In The Great
Darkness – The 1971 Harvey Cushing Oration” (Penfiled
W, 1971 Journal of Neurosurgery).

Dr. Rhoton era um homem muito religioso, esteve
aqui em Salvador por duas vezes e manifestou sua
religiosidade frente à imagem da Irmã Dulce (agora
Santa Irmã Dulce): “Por meio do nosso cérebro e mente
nos tornamos conscientes da nossa alma”.

A declaração da Década do Cérebro, no início de
1990, pelo então presidente George Bush, incentivou o
governo norte-americano a investir bilhões de dólares
na tentativa de decifrar o segredo da mente humana. Isto
resultou em verdadeira revolução para a Neurocirurgia,
no final século XX.

Retornei à Bahia, cheio de entusiasmo com as novas
técnicas aprendidas. Uma das minhas primeiras
aplicações do microscópio neurocirúrgico foi em um
caso de amigdalohipocampectomia transtemporal,
técnica criada pelo nosso Dr. Jayme Vianna, em sua tese
de doutoramento, em 1954.

No Congresso Mundial de Neurocirurgia, realizado em
São Paulo em junho de 1977, tive o prazer de conhecer o
Dr. Albert Rhoton, que formalmente me convidou para
realizar treinamento em seu serviço nos Estados Unidos.

Esta técnica foi difundida mundialmente pelo Dr. Paulo
Niemeyer, que a publicou em inglês. Lembro-me que em
1968, quando cursava o quinto ano do curso médico, Dr.
Niemeyer realizou palestra em Salvador na Universidade
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Federal da Bahia (UFBA) e no início de sua fala virou-se
para o Dr. Jayme e disse: “Essa técnica foi baseada na tese
de doutoramento do nosso Jayme.”. É uma pena que ele
não tenha revelado isto em suas publicações.

O Duelo de Garçons
Em uma briga de garçons em uma churrascaria, um
deles lançou o espeto de churrasco, que ficou cravado na
testa de seu opositor, paramediano, com penetração de
5 cm, visualizado no RX simples de crânio. Deu entrada
pelo pronto socorro: “E agora, doutor?.” Os vários
colegas perguntavam. Levamos o paciente para a sala de
cirurgia, fizemos a assepsia da região, craniectomia ao
lado do espeto de churrasco, abertura da dura e retirada
do espeto, sem intercorrências.

Pequena contribuição à Santa
Irmã Dulce da Bahia
Durante a década de 70, fomos chamados por um
colega para examinar um paciente internado há meses
no Hospital Santo António, administrado na época pela
religiosa, recém-canonizada pela Santa Sé, a “Santa Irmã
Dulce”.
Tratava-se de um senhor de 40 anos, com baixo poder
aquisitivo, que apresentava paraplegia de lenta evolução.
Tivemos que deslocá-lo para outro hospital a fim de
realizar a mielografia com pantopaque. Este exame
demonstrou a existência de um bloqueio ao nível de T8.
Foi esclarecido sobre a necessidade de cirurgia elucidar
a causa da sua paralisia, explicando que não poderíamos
garantir a volta de seus movimentos. Na laminectomia

havia volumoso schwannoma que comprimia fortemente
a medula, infiltrava-se pelo orifício de conjugação para
cavidade torácica. Foi posteriormente encaminhado ao
cirurgião de tórax para avaliação. Teve boa recuperação.
Ao sair do hospital, a religiosa Irmã Dulce veio em minha
direção e, dando-me um fraternal abraço, suplicou: “Oh
meu filho! Venha mais vezes aqui operar os pobres!”.
Respondi, modestamente: “Pode contar comigo Irmã.
Quando precisar é só chamar!”. De fato, retornei logo
depois para realizar uma derivação ventriculoperitoneal,
em criança com hidrocefalia.
Hoje, ao testemunhar o reconhecimento internacional
pelo seu trabalho junto aos mais necessitados, em país
de grandes desigualdades sociais, sinto-me feliz em ter
oferecido pequena contribuição ao seu santo legado,
junto aos mais pobres.

Frente ao Inimigo resiliente: nunca desista!
Bruna da Silva Jacobina Vieira, quatro anos de idade,
chegou ao meu consultório nos braços do pai, que estava
em prantos. Era 9 de agosto de 1996. Tinha hemiparesia
direita, com uma semana de instalação. Procedente
do interior da Bahia, da pequena e bucólica cidade de
Piritiba no sertão baiano.
Traziam uma tomografia computadorizada de crânio que
apresentava neoplasia de lobo temporal, tomando quase
todo o hemisfério cerebral esquerdo. Solicitei internação
de urgência e 72 horas depois foi operada no Hospital
São Rafael em Salvador. Foi extirpada a totalidade da
massa tumoral com características anatomopatológicas
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de meningioma papilar, uma variante extremamente rara
de meningioma, com aspecto de malignidade, que surge
especialmente em pacientes pediátricos.
O colega patologista permaneceu em dúvidas a respeito
do diagnóstico preciso da natureza do tumor. Como ele
estava a caminho de um Congresso Internacional de
Patologia em Natal, no Rio Grande do Norte, e tendo em
vista que haveria a presença de renomado especialista
nova-iorquino neste Congresso, levou consigo as
lâminas patológicas de Bruna, para análise. Ao retornar
trouxe consigo a confirmação de seu diagnóstico inicial:
meningioma papilar. Acrescentou morbidamente: “Este
é um tumor altamente agressivo que não responde à
radioterapia e condena a paciente a uma sobrevida de no
máximo três meses.”.
De posse deste laudo, discutimos o caso com a equipe de
Radioterapia do Hospital São Rafael e insisti na realização
do tratamento radioterápico. A paciente evoluiu
com crises convulsivas, apesar de administração de
medicações anticonvulsivantes A ressonância magnética
(RM) de 18 de junho de 2003, revelou lesão lobulada,
que não realçava com contraste, sem efeito de massa.
O radioterapeuta contraindicou nova radioterapia.
Indiquei, então, tratamento com Gamma Knife.
Os pais de Bruna eram funcionários públicos do Estado
da Bahia e o plano médico deles só cobria despesas dentro
do nosso Estado. Após enviar uma série de relatórios
médicos ao governo do Estado da Bahia consegui
convencer as autoridades locais, que autorizassem Bruna

ir a São Paulo iniciar tratamento com Gamma Knife.
Em 26 de agosto de 2003, sete anos após sua primeira
consulta, Bruna foi submetida ao tratamento com
Gamma Knife com Dr. Miguel Canteiras no Instituto de
Radiocirurgia Neurológica em São Paulo. Em setembro
de 2011, a RM de Bruna revelou nova recidiva tumoral,
exigindo nova aplicação de Gamma Knife. A imagem da
RM, em 2015, mostrou apenas cavidade porencefálica no
lobo temporal esquerdo. Hoje, Bruna tem 27 anos, estuda,
trabalha e mantém rotina de vida normal. Tem perfeito
estado psicoemocional. Pode-se afirmar que apesar dos
desafios médicos, institucionais, financeiros e políticos,
o inimigo resiliente, que inicialmente a condenava a uma
sobrevida de três meses, foi finalmente derrotado.
Completei 50 anos de formado em outubro passado e,
juntamente com a minha turma, fomos homenageados
pelo Conselho Regional de Medicina da Bahia, pelo
nosso jubileu de ouro.
Posso afirmar, com toda a clareza, que vivi a transição
da Neurocirurgia, da arteriografia via punção da carótida
interna no pescoço, mielografia com pantopaque,
pneumoencefalografia, até os grandes progressos que
vieram, inicialmente com o advento da tomografia
computadorizada em 1970 e que continuaram
avidamente, até os dias atuais.
Lembro-me que fiquei muito entusiasmado ao assistir
as palestras do nosso saudoso Dr. Guilherme Cabral,
neurocirurgião de Belo Horizonte, sobre cisternografia
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do ângulo pontocerebelar com pantopaque no
diagnóstico dos neurinomas do acústico, tema abordado
em sua tese de doutoramento. Infelizmente, ele nos
deixou precocemente.
Viva Salvador! Viva a Bahia! Viva o Brasil!
Salvador, Bahia, Brasil.

Prof. Dr. Agenor Araújo da Silva
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