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A Segunda Guerra Mundial teve início às 04:45 horas
do dia 1° de setembro de 1939 com o bombardeio da
Westerplatte, uma península situada frente à cidade
polonesa de Gdansk, pela fragata alemã Schleswig
Holstein e terminou com a assinatura da rendição
incondicional da Alemanha em 8 de maio de 1945.
O total de vítimas desta guerra, que foi a maior da história
da humanidade, é avaliado entre 60.000.000 e 80.000.000,
dos quais 6.000.000 judeus. Ela alterou profundamente o
mapa da Europa, em especial o da Alemanha, cuja parte
leste ficou sob o domínio da União Soviética e passou
a ser conhecida como “Zona Soviética” ou “Alemanha
Comunista”, enquanto a parte oeste do território original,
que foi ocupada pelos Estados Unidos, França e o Reino
Unido ficou sendo a Alemanha Oeste ou Democrática.
Berlim, a então capital da Alemanha antes da guerra,
ficava situada em meio ao território da Zona Soviética,
como se fosse uma ilha, e ficou dividida em quatro setores:
um setor soviético, e três setores ditos “livres” (um setor
francês, um setor americano e um setor britânico). O
setor soviético passou a servir como capital da Zona
Soviética, já que se encontrava em meio ao território
da mesma. Como, porém, os demais três setores de
Berlim estavam “ilhados” em meio à Zona Soviética e
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territorialmente distantes da Alemanha democrática,
surgiu a necessidade de se encontrar uma capital para
esta última. Havia nesta parte da Alemanha uma série de
grandes metrópoles que poderiam perfeitamente servir
de capital: Frankfurt, Munique, Hamburgo, Dusseldorf,
Colônia. Porém, para demonstrar claramente que o povo
alemão esperava superar no futuro a divisão do país
causada pela guerra, o parlamento e os aliados sábia e
demonstrativamente escolheram uma cidade pequena
e pouco ostentativa, embora com uma tradição de mais
de 2000 anos, desde a época romana: Bonn, que na
época possuía apenas um pouco mais do que 100.000
habitantes. Para enfatizar ainda mais esta decisão, Bonn
recebeu o título de “capital provisória”. Berlim só voltou
a ser novamente a capital da Alemanha reunificada
em 3 de outubro de 1990 (vide abaixo) por decisão do
Parlamento alemão em 20 de junho de 1990.
Em 7 de outubro de 1949 a metade comunista da
Alemanha foi transformada em República Democrática
da Alemanha (Deutsche Demokratische Republik, DDR),
tendo por capital o antigo setor russo de Berlim. Com a
reunificação da Alemanha em 3 de outubro de 1990, a
DDR deixou de existir, sendo incorporada na República
Federativa da Alemanha.
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A fronteira entre as “duas Alemanhas”, denominada
“fronteira intra-alemã” (innerdeutsche Grenze) pelos
habitantes da “Alemanha livre”, tinha 1.400 km de
comprimento e se estendia desde a fronteira da Baviera
com a Tchecoslováquia no sul até Lübeck no Mar Báltico.
Sua largura variava entre 10 metros e algumas centenas
de metros. Era controlada por torres ocupadas por 5
soldados, equipadas com armas de curto e longo alcance
e possuíam um holofote de alta potência com um raio
de ação de 360°. Esta era a “Cortina de Ferro”, também
conhecida como Faixa da Morte. Ceifou ao todo 371
vidas, vítimas civis da tentativa de fuga da DDR.

disso, mais de 173 pessoas perderam suas vidas tentando
escapar do “Paraíso Comunista”. O muro “abriu” em 9
de novembro de 1989 diante da imensa pressão popular.
O isolamento fez com que a sobrevivência da parte “livre”
da cidade dependesse essencialmente da ajuda e do
subsídio por parte da Alemanha ocidental e dos aliados.
Esta ajuda assumiu diversas formas: os impostos eram
mais baixos em Berlim ocidental do que na Alemanha
ocidental; os jovens residentes em Berlim ocidental eram
isentos do serviço militar; o comércio podia permanecer
aberto por mais tempo, muitos bares e restaurantes não
fechavam durante a noite, etc.

Com a capital da Alemanha ocidental em Bonn, os três
setores democráticos de Berlim (americano, francês e
britânico) passaram a constituir uma “entidade política
independente”, porém intimamente relacionada à
Alemanha ocidental e dela dependente do ponto de
vista logístico. Berlim Ocidental ficou sendo conhecida
popularmente como “West Berlin”.

Esta foi a situação que encontrei quando assumi, em 1979,
a cátedra de Neurocirurgia da Universidade Livre (Freie
Universitaet) de Berlim, após concurso no ano anterior.
Meu antecessor, professor Wilhelm Umbach, oriundo
da escola de Traugott Riechert (1905-1983) de Feiburg,
tinha a sua atividade clínica e científica centrada na
estereotaxia e havia falecido em 1976. Durante os 3 anos
transcorridos entre o falecimento de Umbach e minha
posse, a clínica havia sido chefiada de forma provisória
inicialmente pelo Dr. Ernst Fuchs, o qual deixou a
Alemanha em 1977 para se unir às forças Sandinistas da
Nicarágua, adotando o nome de guerra Carlos Vancetti.
De 1977 até 1979 ficou à frente da clínica o Dr. HansDieter Kunft.

Geograficamente isolada, West Berlin só podia ser
acessada por três “corredores aéreos” com uso exclusivo
pelas companhias PanAm, Air France e British Airways
e interditados para a Lufthansa. O acesso terrestre, fluvial
e ferroviário a Berlim ocidental através da Alemanha
comunista ficou limitado a poucos “corredores”
rigorosamente controlados pela DDR e pela União
Soviética. A partir de 13 de agosto de 1961 Berlim
ocidental passou a ser enclausurada por um duplo muro
de 5 metros de altura, praticamente intransponível,
patrulhado dia e noite por soldados e cães de fila. Apesar
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Desprovida de um titular de carreira acadêmica durante 3
anos (nenhum dos dois responsáveis provisórios possuía
docência), a clínica havia decaído consideravelmente.
Quando a assumi dispunha de 42 leitos, 7 assistentes e
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havia efetuado não mais do que 488 operações durante
o ano de 1978. (Apenas a título de comparação: vale a
pena mencionar que quando, após 28 anos de cátedra,
entreguei a clínica a meu sucessor em 2007, depois da
reunificação da Alemanha e da fusão com a Charité da
ex-Alemanha oriental, a Clínica Neurocirúrgica tinha
40 assistentes e efetuava bem mais de 2500 grandes
cirurgias anuais em 7 salas de operação distribuídas por
dois grandes hospitais universitários. Estava entre as 5
maiores da Europa.

Vencidas as dificuldades iniciais da clínica, veio-me a
ideia de que seria um “win-win-project”, tanto para Berlim
quanto para a juventude neurocirúrgica sulamericana, se
eu encontrasse uma forma de aproveitar os excelentes
recursos técnicos, então à minha disposição, associandoos com os recursos financeiros que Berlim destinava a
projetos internacionais com o fim de manter viva a parte
ocidental da cidade a despeito das insistentes tentativas
da Alemanha comunista de sufocar a “ilha” Berlim
ocidental.

A clínica que assumi era localizada no Klinikum Steglitz
da Universidade Livre de Berlim, que era, na época de
sua inauguração, o hospital mais moderno da Europa,
idealizado pelos arquitetos Curtis & Davis de Nova
Orleans segundo um conceito inovativo de reunir quase
todas as enfermarias, salas de operação, escritórios,
refeitórios, salas de aula e laboratórios em um complexo
arquitetônico único e compacto. O hospital foi doado
a Berlim ocidental, cujo burgomestre era Willy Brandt,
pelos Estados Unidos, por iniciativa do Presidente
John F. Kennedy. O financiamento foi assegurado pela
Benjamin Franklin Foundation. A inauguração ocorreu
em 9 de outubro de 1968 (por coincidência a data de meu
30° aniversário). Os Estados Unidos foram representados
pela senhora Eleanor Lansing Dulles, irmã de John Foster
Dulles, ministro de relações exteriores durante o governo
do Presidente Dwight Eisenhower. O representante de
Berlim foi o seu então prefeito e ulterior chanceler da
Alemanha, Willy Brandt. O Klinikum tinha 1238 leitos e
uma área útil de 160.000 metros quadrados.

Dito e feito! Apresentei ao governo de Berlim ocidental
(que tinha a denominação de “Senado”) um projeto
que compreendia a realização, a cada dois anos, de
um curso de pós-graduação com duração de três
semanas, em regime de tempo integral, com aulas
teóricas e demonstrações práticas (tanto em sala
de operação quanto em laboratório), para jovens
neurocirurgiões de ambos os sexos, da América Latina.
Os custos de viagem e de estadia para dois tutores e 20
participantes seriam cobertos por instituições de Berlim
e da Alemanha, enquanto a Clínica Neurocirúrgica
se encarregaria de todos os aspectos clínicos e do
programa social. A hospedagem teria lugar às custas da
Universidade e seria em um dos conjuntos residenciais
do pessoal de enfermagem no Karl-Fischer-Weg. Os 20
participantes deveriam ter idade inferior a 40 anos, vir
desacompanhados, estar vinculados a uma universidade
e não ter estagiado na Alemanha anteriormente.
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As autoridades alemãs reagiram com entusiasmo,
em especial a Carl Duisberg Gesellschaft com o seu
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Programa de Auxílio a Países em Desenvolvimento. Os
cursos receberam a denominação Modern Methods in
Neurosurgery e se tornaram conhecidos como “MM”.
Além da parte científica, sempre centrada na prática
clínica, tinham muito sucesso os eventos sociais, entre
os quais uma visita à Ópera e/ou à Filarmôrnica, assim
como uma obrigatória ida ao mirante do lado “livre”
do muro de Berlim, do qual se tinha uma boa visão do
Portão de Brandenburgo, que ficava “do lado de lá”.
Uma das outras atrações dos MM era a feijoada oferecida
pelos brasileiros aos colegas alemães. O professor
Feliciano Pinto se transformava num entusiástico mâître
de cuisine, supervisionando as compras dos mantimentos
e distribuindo as tarefas culinárias. O sucesso era
garantido!
Não menor era a expectativa com que era preparada
a partida de futebol Visitantes x Alemanha, a famosa
“pelada” entre os participantes do MM e os membros
da Clínica Neurocirúrgica (com reforço de colegas de
outras clínicas) no campo de futebol do Berliner Sport
Club. Após a partida, tomados os banhos de chuveiro e
vestidas novamente as roupas habituais, atravessávamos
a rua e entrávamos no restaurante alemão típico Hardtke.
Era chegada a hora da Haxe, o pernil de porco “ao
forno” king size, fartamente regado a cerveja e Kümmel
(aguardente de cominho) e Malteser Aquavit. Este evento
ocorria sempre numa sexta-feira, porque o despertar no
sábado de manhã era estritamente restrito aos iron men.
Houve ao todo 10 MMs: 1981, 1983, 1985, 1987, 1989,
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1993, 1995, 1997, 1999 e 2004. Com a queda do muro
de Berlim em 1989 e a reunificação da Alemanha em
1990 as verbas destinadas a projetos de ajuda a países em
desenvolvimento foram drasticamente reduzidas. Com a
reconstrução da antiga Zona Soviética, depauperada por
décadas de comunismo, tornou indispensável concentrar
a maior parte dos recursos disponíveis no próprio país.
Foi até mesmo necessário criar, em 1991, um novo
imposto adicional, o Solidaritaetszuschlag (acréscimo de
solidariedade), no valor de 5,5% do imposto de renda.
Este novo fardo adicional para todos os contribuintes
fiscais foi limitado a um ano, mas ainda persiste no
momento em que escrevo estas linhas em setembro de
2019, 28 anos mais tarde!
Com a queda do muro passou a ser necessário encontrar
uma nova instituição para o financiamento dos MMs.
O apoio do Deutscher Akademischer Austauchsdienst
DAAD (Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico) e
da Carl Duisber Gesellschaft foi crucial para a realização
dos MM a partir do MM-5. Faz-se necessário salientar
a ajuda incansável dos senhores Volker Geller e doutor
Arnold Spitta.
Os primeiros sete MM tiveram por tutor o doutor
Feliciano Pinto, meu primeiro mentor neurocirúrgico
em 1958, quando, ainda estudante do 2° ano da então
Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do
Brasil na Praia Vermelha, trabalhei como estagiário
voluntário da Neurocirurgia no Instituto Nacional do
Câncer, na Praça da Cruz Vermelha.
O co-tutor do MM-1 (1981) foi o professor Carlos Telles
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Ribeiro (Rio de Janeiro), que havia estagiado em Steglitz
anos antes. O entusiasmo foi grande, pois tudo era novo
para todos. A grande atração foram as demonstrações
cirúrgicas pela manhã e as palestras à tarde, incluindo
um estágio no departamento de Neuroradiologia.
Infelizmente não registrei o resultado da “pelada”.
O co-tutor do MM-2 (1983) foi o doutor Carlos Eduardo
Barbosa Cavalcanti (São Luís do Maranhão). Houve o
mesmo entusiasmo do MM-1.
O MM-3 (1985) teve por co-tutor o professor Mário
Ferreira Coutinho (Porto Alegre). A parte da manhã foi
dedicada à sala de operações, e às tardes houve palestras
diversas e seções de neuroradiologia. Despertaram
especial interesse os temas: estabilização da coluna
vertebral e anastomose entre a artéria temporal superficial
e a artéria cerebral média no tratamento da isquemia
cerebral. As atrações do programa social foram uma
“Noitada Berlinense” no restaurante típico Zur Kneipe,
um maravilhoso concerto da Orquestra Filarmônica e a
ópera Cosi fan Tutte de Mozart.
No MM-4 (1987) houve dois co-tutores: os professores
Mário Ferreira Coutinho e Antônio Cézar Borges da
Universidade de Pelotas, que me havia conferido o
honroso título de Professor Honoris Causa em 1985.
O MM-5 (1989) teve por co-tutores os professores
Mário Coutinho e Fernando Menezes Braga (São Paulo).
O MM-6 (1993) foi conduzido pelo doutor Feliciano
Pinto.
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Os co-tutores do MM-7 (1995) foram o professor A. Julio
Martinez (Pittsburg), o professor Jordi Cervós Navarro
(Berlim) e o doutor Luiz Fernando Pinheiro Franco
(São Paulo). A organização local ficou a cargo do doutor
Christian Kern. Pontos altos foram um Seminário de Pósgraduação em Neuropatologia pelo professor Martinez
e um Colóquio de Neuroradiologia Intervencional pelo
Doutor Honoris Causa da Universidade Livre de Berlim,
professor Pierre Lasjaunias (Paris). A novidade muito
apreciada foi a dissecção operatória em cadáver.
O MM-8, em 1997, teve como tutores o professor Luiz
Roberto Aguiar (Curitiba), os doutores Manoel de
Almeida Moreira Filho (Rio de Janeiro), atual presidente
da Academia Brasileira de Medicina Militar, e Daniel
Freire de Figueiredo (Fortaleza). Ponto alto foram as seções
Solve a Case e Present a Case em que eram apresentados e
discutidos casos clínicos. Muito apreciadas foram, como
no ano anterior, as palestras de Neuropatologia pelo
professor Martinez e de Neuroradiologia intervencioanal
pelo professor Lasjaunias. Novas foram as Seções HandsOn sobre Neuromonitoramento, Cirurgia Estereotática,
Pressão Intracraniana e Doppler Transcraniano.
O MM-9, em 2009, transcorreu nos mesmos moldes,
sendo tutores o doutor Daniel Freire de Figueiredo e o
professor A. Julio Martinez.
O MM-10 foi em Fortaleza, nos dias 13, 14 e 15 de
maio de 2004, e teve o caráter de um encontro de
amigos, congraçando numerosos participantes dos MM
anteriores! Serviu como “fecho de ouro” para a “era
dos MM”. A organização impecável esteve a cargo dos
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professores Djacir Gurgel de Figueiredo, Francisco Flávio
Leitão Carvalho e Daniel Freire de Figueiredo. Foi, em
verdade, “encontro de família”, em que os participantes
apresentaram relatos de suas atividades desde a sua
passagem por Berlim. O Marina Park Hotel foi um palco
ideal para os dias ensolarados do conclave tornando-o
inesquecível para todos. Para mim, pessoalmente, um
dos pontos altos deste encontro de amigos foi a honra
de haver recebido, em cerimônia solene, o honroso título
de Professor Honoris Causa da Universidade Federal do
Ceará por indicação dos professores Djacir Figueiredo e
Flávio Leitão.
Muitos dos leitores destas linhas lembrar-se-ão com
um saudoso sorriso nos lábios dos dias maravilhosos e
alegres passados em Berlim. Creio que na conturbada
época atual talvez não fosse mais possível realizar um
projeto como o descrito aqui. Fica, porém, a esperança
de que este relato sirva de estímulo para as futuras
gerações de jovens neurocirurgiões latino-americanos e
como testemunho do entusiasmo de gerações passadas.
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