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Harvey Cushing (1869 - 1939) foi considerado como “O
neurocirurgião” da primeira metade do século XX. Tratase de um pioneiro, com contribuições monumentais
para a especialidade, tanto técnicas como filosóficas.
Detalhava metodicamente todos seus procedimentos
e com clareza descrevia a técnica, que frequentemente
ilustrava pessoalmente. Quando indagado certa vez
sobre a verdadeira essência da cirurgia declarou: “Eu
gostaria de ver o dia em que alguém seja indicado como
cirurgião, mas que não tivesse as mãos, porque a parte
operatória é a menor parte do trabalho”. O que ele quis
dizer com isto? Este capítulo pretende ilustrar e discutir
esta frase tão significativa.
Nossa história começa em dezembro de 2016 quando um
ex-residente de Neurocirurgia de nossa Instituição e hoje
neurocirurgião pediátrico em Fortaleza, Dr. Eduardo
Jucá, entrou em contato comigo na Faculdade de
Medicina de Ribeirão Preto (FMRP-USP) perguntando
se poderíamos avaliar um caso de gemelares craniópagos,
crianças que nasceram unidas pela cabeça. Enviou-me
fotos das crianças, na época com seis meses de idade e
os exames, que incluíam a Tomografia Computadorizada
(TC) e a Ressonância Magnética (RM) craniana.
Nossa primeira impressão era de que havia uma linha
tênue de separação entre os hemisférios cerebrais das
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meninas, mas na região central era pouco nítida. Tratase de casos únicos, incomparáveis, extremamente
raros, difíceis de serem interpretados à luz de nossos
conhecimentos anatômicos tradicionais. A família havia
consultado muitos profissionais e estava transtornada
e traumatizada psicologicamente, devido às opiniões
mais desencontradas e quase sempre pessimistas.
Alguns comentários feitos por médicos chegavam a ser
maldosos. Diziam que seriam crianças de circo, alvo da
curiosidade alheia ou simplesmente argumentavam que
era preferível que não sobrevivessem.
As dificuldades do caso, ao menos inicialmente, eram
ligadas ao aspecto psicológico e emocional da família e
a complexidade anatômica do cérebro das crianças, que
estavam profundamente imbricados, aderidos, ao menos
parcialmente. As providências iniciais, a partir de janeiro
e fevereiro de 2017 foram no sentido de organizar um
grupo de profissionais, sob minha coordenação, uma
verdadeira força-tarefa, que aceitasse estudar este caso,
prosseguir na discussão e enfrentar o enorme desafio que
viria a seguir.
Inicialmente, procuramos a Diretora da FMRP-USP, a
Profa. Margaret de Castro, que se sensibilizou pelo caso
e fomos conversar com o Diretor do Departamento de
Assistência à Saúde do Hospital das Clínicas de Ribeirão
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Preto, Prof. Antonio Pazin, que também se prontificou
a interceder. Interpelaram-me sobre minha opinião!
Minha resposta inicial foi pessimista, mas me lembrei
de uma frase de Louis Pasteur, biólogo, microbiologista
e químico do século 19, que disse: “A diferença entre
o possível e o impossível está na vontade humana”.
Convicto de que deveríamos estudar profundamente o
caso, resolvi aceitar.
Eu já conhecia de longa data os trabalhos do Dr. James
Tait Goodrich, o único especialista internacional com
experiência na área. Dr. Goodrich é Diretor da Divisão
de Neurocirurgia Pediátrica do Children’s Hospital at
Montefiore, Nova York. Participamos de inúmeros cursos
europeus, latino-americanos de nossa especialidade,
a Neurocirurgia pediátrica, e eu conhecia seu interesse
neste tipo raríssimo de intervenção. Dr. Goodrich
participara de mais de 30 casos similares como consultor
e, como membro da equipe cirúrgica, em 10 deles, todos
com sucesso.
Consultado a respeito de nosso caso, aceitou participar
e isto foi um bom começo, e sua primeira visita em
nosso centro foi em novembro de 2017. Fizemos uma
série de reuniões multidisciplinares para analisarmos
juntos a complexidade do problema. Contávamos com
a Neurocirurgia pediátrica; Cirurgia plástica; Pediatras;
Intensivistas;
Anestesistas;
Neuro-radiologistas;
Enfermagem e pessoal técnico. A Administração do
Complexo Hospitalar e a Direção da FMRP aceitaram
financiar o tratamento, naquilo que ultrapassasse a
cobertura pelo SUS. No final, contávamos com mais de
80 pessoas ativamente participando do projeto.
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A principal dificuldade era não termos uma avaliação
realística da anatomia tridimensional, totalmente
distorcida e complexa do cérebro destas crianças.
Nenhum livro de anatomia era capaz de elucidar
tamanha complexidade anatômica. Em outras palavras
nosso temor era nos defrontarmos com o desconhecido.
Após completa avaliação do estado clínico, cardiológico
(principalmente níveis pressóricos que podem ser
diferentes nas duas), renal, estado geral das crianças,
preocupava-nos o estado nutricional, porque elas eram
alimentadas basicamente com alimentos líquidos e
pastosos desde o nascimento, pelo fato de estarem
sempre em posição horizontal.
Investimos em uma das grandes contribuições do grupo
liderado pelo Dr. Goodrich, a realização de modelos
tridimensionais perfeitos, em material sintético (plástico,
resinas e cerâmicas), realizados a partir de impressoras
3D de alta resolução. Estes modelos deveriam ser feitos
nos Estados Unidos. Nossa equipe de neuro-radiologistas
providenciou exames com cortes ultra-finos de TC e
RM, chegando a até 7 a 9 mil imagens por exame. No
Departamento de Física Médicas de nosso campus
foram realizando modelos 3D extremamente úteis
para o fechamento cutâneo final. Com isto obtivemos
modelos realísticos e as cirurgias, uma a uma, puderam
ser programadas antecipadamente, em detalhes. As
chances de sobrevivência não eram mensuráveis, por
absoluta falta de parâmetros. Sabíamos, entretanto, que
historicamente, apenas uma das duas crianças sobrevive.
A técnica preconizada pelo Dr. Goodrich, de cirurgia
estadiada (inicialmente proposta pelo também

J Bras Neurocirur 31 (2): 107 - 110, 2020

Special Paper

neurocirurgião pediátrico Dr. Marion Walker)
era a única opção de sobrevivência para ambas. A
tecnologia é fator fundamental em tempos recentes,
com equipamentos mais precisos, como bipolares
eletrônicos, fresas e material especial para delaminação
dos delicados fragmentos ósseos, confeccionadas pelo
próprio Dr. Goodrich. A técnica anestésica na intubação
das crianças com rotação da cabeça, uma para cada lado.
Qual a dosagem anestésica ideal? O anestésico passa de
uma criança para a outra? E foram mais de 10 anestesias
gerais no total. Os mesmos cuidados foram tomados
pelos pediatras e intensivistas, afinal são dois organismos
distintos, que compartilham a circulação sanguínea.
Novamente nos ajudou muito a cooperação internacional
porque a equipe do Dr. Goodrich manteve-se sempre
solícita, oferecendo conselhos valiosos, baseados em
experiências anteriores. Utilizando-nos de modelos 3D
pudemos ter noção exata da posição de cada veia, artéria
e circunvolução cerebral. Na reconstrução craniana, os
modelos 3D foram decisivos na preparação de retalhos
cutâneos, na previsão de enxertos e na introdução
de expansores de pele, delaminação cuidadosa de
fragmentos ósseos com micro-serras, extremamente
delicadas e maleáveis. A equipe de cirurgia plástica
coordenada pelo Prof. Jayme Farina Jr. cuidou para
que nossas crianças tivessem o crânio perfeitamente
reconstruído e os fragmentos fixados com miniplacas
reabsorvíveis. Observamos pouquíssima complicação
local na pele.
Sempre tivemos em mente o quanto foi fundamental
o preparo antecipado, com múltiplas simulações
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passo a passo da técnica cirúrgica e os modelos 3D
confeccionados em nosso campus e nos Estados Unidos.
A cirurgia realizada em etapas (estadiada), o meticuloso
planejamento de cada etapa foi o fator primordial.
A experiência adquirida deve ser aproveitada em tantos
outros casos complexos que deparamos em um Hospital
pediátrico de alta complexidade como o nosso. Após a
separação completa dos crânios das crianças, por 40
dias, nossa preocupação foi manter a integridade do
couro cabeludo, a viabilidade do enxerto e retalhos de
reconstrução craniana. Após a cirurgia, instituímos
um programa intensivo de reabilitação, visando a
recuperação motora e o desenvolvimento cognitivo.
Este programa se estenderá por anos e a intenção é a
completa reinserção social, a proteção familiar e um
desenvolvimento cognitivo normalizado.
A cirurgia é a única opção, em caso de gêmeos
craniópagos, capaz de restituir os pequenos pacientes ao
convívio familiar e social. Ainda se observam casos em
que esta separação definitiva não pode ser realizada.
Todo o procedimento descrito, da forma como foi
conduzido e que resultou em sucesso absoluto, é um
marco indelével para a medicina brasileira e mundial,
elevando nosso país ao mesmo nível de grandes centros
internacionais. A grande lição que recebemos é que
uma programação meticulosa, multidisciplinar, com
cooperação internacional é capaz de produzir resultados
fenomenais.
Cushing tinha razão. A cirurgia neurológica é complexa,

J Bras Neurocirur 31 (2): 107 - 110, 2020

Special Paper

sempre é elaborada, estudada minuciosamente, de tal
forma que a equipe no momento da cirurgia execute
aquilo que já foi exaustivamente deliberado e decidido.
O sucesso é sempre maior quanto menor espaço for
deixado para o imponderável.
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