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Nos idos de 1973, iniciando a minha formação em
Neurocirurgia como estudante estagiário no serviço
de neurocirurgia da Santa Casa de Misericórdia de
Curitiba, os diagnósticos de doenças neurológicas e
neurocirúrgicas eram realizados através de arteriografias
por punção direta das carótidas, pneumoencefalografias
e mielografias. Tínhamos que conhecer muito bem a
anatomia do encéfalo e sua vascularização. Lembrome que num dia em 1976, o antigo professor de
Neurocirurgia e chefe do serviço Dr. Renato de Muggiati
nos comunicou uma grande novidade informando
que os ingleses haviam desenvolvido um aparelho
de tomografia computadorizada que fazia imagens
do cérebro dos pacientes através de imagens de RX
analisadas por um computador. Nesta época, não havia
internet e as informações demoravam para serem
divulgadas. Ele disse que este aparelho era interessante,
porém, além de ser muito caro, não estaria à disposição
para uso no Brasil nos próximos 20 anos! Ressaltou
também que a “velha angiografia por punção direta da
carótida” oferecia mais recursos diagnósticos e teria mais
futuro em Neurocirurgia. Contrariando suas previsões,
no ano seguinte, em 1977, o primeiro aparelho de
tomografia computadorizada foi instalado no Hospital
da Real e Benemérita Sociedade Portuguesa de
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Beneficência em São Paulo (Carvalho ACP, Rev Imagem
2007;29(2):61-66), ou seja, quase 6 anos após Ambrose
e Hounsfield, terem apresentado o primeiro exame
realizado em Londres no ano de 1971. Em Curitiba, um
ano após, em 1978, os primeiros exames de tomografia
computadorizada já estavam sendo realizados. Isto
mostra as dificuldades que os colegas na época tinham
em avaliar a evolução tecnológica.
Nessa época, iniciou-se o uso do microscópio cirúrgico
em Neurocirurgia, porém muitos neurocirurgiões não
se adaptavam à nova técnica e criticavam sua utilização
em Neurocirurgia com a alegação de “quem precisa do
microscópio não sabe operar”. Neurocirurgiões famosos
no Brasil defendiam a tese de que o microscópio só
atrapalhava e fazia a cirurgia demorar mais. No entanto,
na Europa e nos Estados Unidos, a microcirurgia já
estava sendo desenvolvida a todo vapor abrindo novas
perspectivas no tratamento das doenças neurocirúrgicas.
As dificuldades em se obter informações científicas e
novidades tecnológicas eram, nesta época de pré-internet,
enormes. Os colegas neurocirurgiões brasileiros traziam
as novidades para o nosso país através de viagens para os
Estados Unidos e Europa, que além de raras eram muito
caras. A aquisição de materiais cirúrgicos e radiológicos
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eram proibitivas devido ao alto custo e às grandes
dificuldades impostas pelo governo para importação. Os
relatos científicos e apresentações em congressos eram
baseados na grande maioria das vezes em afirmações sem
metodologia e base científica. Se ouvia muito: “na minha
experiência” ou “já vi vários casos assim” quando se
perguntava ao apresentador quantos casos havia operado
e quais eram as complicações, as respostas eram evasivas
e desprovidas de cunho científico. Raríssimos eram
os serviços que dispunham de uma vídeo-câmera que
possibilitasse a visualização da cirurgia pelos assistentes.
Não eram realizados exames pós-operatórios, impedindo
que se fizesse um controle do grau de remoção em muitos
casos de tumores.
Chegando na Alemanha para continuar a minha
residência em Neurocirurgia na Universidade de
Frankfurt fui me apresentar ao Professor chefe do
serviço, Prof. Dr. Hugo Ruf. Já tinha estudado alemão
durante quase 1 ano e feito um curso de Alemão no
Goethe - Institut de Göttingen, Alemanha. Após ter
me apresentado ao Professor, ele começou a falar sem
parar tudo que eu deveria fazer para assumir o cargo
de residente. Não entendi nada do que ele falou e me
despedi muito preocupado. Conversei com sua secretária
e expliquei que não tinha entendido nada do que ele havia
dito. Ela deu muitas risadas e me disse: “Também tenho
dificuldades para entender muito do que ele fala! Ele fala
com um dialeto muito difícil!”. A seguir, me explicou
tudo que deveria fazer para iniciar a minha residência
médica em Frankfurt. Cerca de 30 dias após já estava
fazendo plantões e recebia constantemente telefonemas
de colegas querendo enviar pacientes em emergência.
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Compreender o que eles diziam por telefone era no
início muito difícil e solicitava que enviassem os
pacientes. Eu sabia examinar clinicamente os pacientes
e podia, assim, avaliar melhor a necessidade da
transferência. Algumas vezes fui questionado na reunião
clínica da manhã por ter aceitado para internar à noite
determinado paciente. Lembro também de uma noite
ter recebido um hematoma extra-dural e rapidamente
enviá-lo para o centro cirúrgico. Chamei imediatamente
a instrumentadora e o anestesista. A instrumentadora
de plantão era a enfermeira mais velha do serviço, chefe
do centro cirúrgico e estava sempre extremamente malhumorada! Ao chegar ao centro cirúrgico ela me recebeu
com o mau humor habitual gritando que eu deveria
primeiro ter chamado o anestesista e depois ela. Eu teria
cometido um grande desrespeito e ela iria comunicar ao
chefe. Durante uns 2 meses mal me olhava, no entanto,
após cerca de 1 ano me escolheu para realizar uma
cirurgia de hérnia de disco cervical nela!
Após 1 ano e meio em Frankfurt o Professor Hugo
Ruf, chefe do serviço, me chamou ao seu consultório e
me disse: “Eu já estou muito velho e vejo que o futuro
da Neurocirurgia está́ na microneurocirurgia. Aqui
em Frankfurt os colegas não estão interessados em
desenvolver a microcirurgia e acho que você deve
continuar sua residência em outro serviço. Existe um
menino que tem feito um excelente trabalho na Alemanha
e posso recomendar que ele o aceite.”. Concordei com
ele e, na minha frente, ele ligou para o “menino” que se
chamava Prof. Madjid Samii e que havia recém assumido
um serviço na cidade de Hannover. Dias após, fui a
Hannover para dar continuidade à minha formação.
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Chegando em Hannover fui extremamente bem recebido
não só pelo Prof. Samii como por todo o staff. Após
alguns dias no serviço me dei conta de que um novo
mundo na Neurocirurgia havia sido descoberto. Casos
complicados eram operados com técnica microcirúrgica,
em cirurgias limpas, rápidas e com excelente resultado
pós-operatório. Em uma carta que escrevi para um
colega neurocirurgião de Curitiba resumi assim a minha
mudança: “Acenderam a luz!”.
Também em Hannover a chefe do centro cirúrgico era
uma velha enfermeira, extremamente mal-humorada,
exigente e que gritava com todos. Tinha, porém, grandes
virtudes, sendo muito honesta e apoiava muito todos
aqueles que trabalhavam bem. Um muito conhecido e
famoso Prof. de Neurocirurgia brasileiro tinha vindo nos
visitar. Acompanhei-o para entrar no centro cirúrgico.
Ele carregava uma câmera fotográfica no pescoço. Ao
entrarmos no centro cirúrgico a primeira pessoa que
encontramos foi a enfermeira chefe. Apresentei-o a ela e
ela sem olhar para ele falou bem alto, de maneira pouco
educada em alemão: “Como é que você se atreve a entrar
no meu centro cirúrgico com esta câmera que pode estar
contaminada?”. O professor brasileiro que falava alemão
respondeu muito elegantemente: “A senhora tem toda
a razão e peço muitas desculpas por ter cometido esta
falha.”. A seguir, retirou a câmera do pescoço e guardou-a
no armário. No final do dia encontrei-os sentados
conversando alegremente e tomando um chá em uma
sala que ela tinha dentro do centro cirúrgico!
Em outra ocasião, um conhecido professor de
neurocirurgia norte-americano tinha vindo nos visitar.
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Entrou no centro cirúrgico comendo um sanduíche! Eu
estava operando em uma das salas e só escutei os berros
da enfermeira chefe expulsando-o. Ela foi, a seguir,
falar com o Prof. Samii dizendo que não autorizava
aquele médico sem educação e higiene entrar no centro
cirúrgico.
O Prof. Samii explicou que ele havia atravessado o
Atlântico para nos visitar, mas mesmo assim levou um
bom tempo para convencê-la e conseguir a permissão
dela! Graças a toda esta rigidez na maioria das cirurgias
eletivas não contaminadas não utilizávamos antibiótico
profilático e a taxa de infecção pós-operatória era
extremamente baixa. Esta foi a melhor chefe de centro
cirúrgico que conheci em toda a minha vida. Porém,
todos somos humanos! Em uma ocasião, já no final de um
dia de muito trabalho, havia terminado a minha cirurgia
e entrei em outra sala onde estava um colega realizando
uma cirurgia de reconstrução do plexo braquial. A
enfermeira chefe estava instrumentando. O auxiliar era
um residente italiano com quase 2 metros de altura. Ele
era muito “desligado” e extremamente displicente.
A cirurgia já demorava umas 5 horas. Ao entrar, encontrei
o residente segurando um afastador com uma das mãos e
com a outra com luva estéril apoiando o próprio queixo!
Olhei para aquela situação e perguntei para a enfermeira
chefe. “Tudo bem aqui Frau...?” Ela olhou para mim com
um ar muito cansado e respondeu surpresa. “Sim, tudo
bem Dr. Ramina”. A seguir, olhou para o residente e deu
um grito que seguramente foi ouvido em todo o hospital.
O que se viu foi um homem de quase 2 metros de altura sair
correndo em direção ao vestiário com avental manchado
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de sangue, gorro, máscara, luvas etc... Por vários dias
ele foi proibido de entrar no centro cirúrgico. Alguns
meses após o Prof. Samii me pediu que conversasse com
ele e dissesse que ele não tinha condições de se tornar
um neurocirurgião. Convidei-o para tomar um café e
tentei explicar-lhe que a especialidade era muito difícil
e que ele teria muita dificuldade para tornar-se um
bom neurocirurgião. Foi difícil ver um homem daquele
tamanho chorar copiosamente na minha frente! Hoje ele
é um psiquiatra muito conhecido no norte da Itália.
Uma das situações de grande tensão por que passei
foi durante um congresso de neurocirurgia realizado
na cidade de Hannover. Apesar de ainda muito jovem
já havia terminado a residência e obtido o título
de especialista em neurocirurgia. Eu era chefe de
clínica (Oberarzt) e fazia plantões à distância. Estava
participando do congresso quando me chamaram para
atender um paciente que havia sofrido uma hemorragia
sub-aracnoide pela ruptura de um aneurisma da artéria
comunicante anterior. A nossa rotina era a de operar
os aneurismas na fase aguda e fui imediatamente para
o hospital. Tratava-se de um aneurisma complexo da
artéria comunicante anterior e indiquei uma cirurgia
imediata. Após a realizar a craniotomia e iniciar a
dissecção da fissura silviana, a porta da sala foi aberta e o
Prof. Samii entrou com mais 6 colegas. Todos professores
mais velhos (de cabelos brancos) que estavam visitando
o serviço. Ao verem o caso, sentaram-se ao redor do
monitor e ficaram observando a cirurgia. O cérebro não
estava muito favorável, mas consegui dissecar bem o colo
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e clipar o aneurisma sem problemas. Após a clipagem
todos se levantaram e saíram da sala. Ficou apenas um
professor austríaco que me sussurrou no ouvido: “Meu
rapaz, não gostaria de ter estado no seu lugar hoje”.
Nesta época não se realizavam procedimentos
endovasculares como atualmente. O Dr. Serbinenko de
Moscou havia recém-desenvolvido balões descartáveis
para embolizar aneurismas. Os materiais de embolização
de tumores e MAVs eram muito rudimentares.
Recebemos um paciente jovem do Irã com uma grande
malformação arteriovenosa no tronco cerebral que havia
sangrado. Era nutrida pela circulação anterior e posterior
(hoje grau V de Spetzler-Martin). Sem embolização
pré-operatória, iniciei a cirurgia às 08:00hs da manhã.
Comecei a dissecar a MAV e coagular os feeders. Por
volta das 14:00hs, o Prof. Samii entrou para continuar a
cirurgia. Era um caso difícil com muito sangramento de
vasos difíceis de coagular. Por volta das 04:00hs da manhã
do dia seguinte ele falou bem baixinho para mim: “Por
que fui me meter neste caso!”. Terminamos a ressecção
por volta das 05:00hs do dia seguinte e, felizmente,
após quase uma semana o paciente saiu da UTI com os
déficits prévios. Casos como este têm hoje uma conduta
totalmente diferente, mas na época os neurocirurgiões
tinham que enfrentar enormes desafios com a tecnologia
existente.
Entre os milhares de pacientes que atendi tanto em
Hannover como no Brasil muitos tiveram fatos que
permanecem em minha memória. Lembro-me, por
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exemplo, de um paciente alemão que havia sofrido uma
amputação do braço direito durante a Segunda Guerra
mundial. Tinha o operado de um meningioma e na
consulta pós-operatória fez uma aposta comigo. Propôs
que cada um de nós fizesse um nó de gravata. Ele apostou
que faria mais rápido com uma mão do que eu com as
duas. Não é que ele ganhou!
Outro caso interessante ocorreu na UTI em Hannover.
Um paciente que havia sofrido um traumatismo
cranioencefálico tinha permanecido em coma durante
vários dias. Certa noite, ao recuperar a consciência, notou
que ao seu redor encontravam-se duas enfermeiras.
Nessa época muitas das nossas enfermeiras eram de
origem asiática (principalmente coreanas). O paciente,
ao visualizar as enfermeiras, começou a gritar assustado:
“Estou no Japão, estou no Japão!”.
Dois pacientes em especial me fizeram mudar de atitude
em relação a pacientes com glioblastoma. Um paciente
alemão de uns sessenta anos de idade com um GBM
temporal esquerdo foi submetido a cirurgia com uma
remoção bastante radical e sem complicações. Veio
sozinho ao meu consultório uns 10 dias após a cirurgia
para a controle e orientação pós-operatória. Estava
elegantemente vestido de terno e gravata e totalmente
assintomático. Informou-me que era dono de uma
empresa com mais de 400 funcionários e que precisa
saber exatamente o seu prognóstico para poder planejar
o seu futuro. Era um homem alto, muito forte e com um
raciocínio muito lógico. Expliquei a ele que em média
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os pacientes com GBM sobreviviam 12 meses após a
cirurgia, radioterapia e quimioterapia (na época não
existia o temodal). Agradeceu muito, dizendo que estava
se sentindo muito bem e que assim poderia tomar todas
as decisões para o seu futuro, da sua família e de sua
empresa. Cerca de dois dias após, sua esposa me ligou
desesperada dizendo que ele havia mudado totalmente,
começou a vender o que tinha, perdeu o interesse por
tudo que fazia anteriormente e entrou em profundo
quadro de depressão. Aquele homem que parecia ser uma
fortaleza emocional desabou rapidamente após saber do
seu prognóstico. Apesar do tratamento cirúrgico seguido
de radioterapia e quimioterapia com BCNU apresentou
uma sobrevida de apenas 18 meses.
Outro paciente, já no Brasil, era um engenheiro na casa
dos quarenta anos de idade. Havia sido operado de um
tumor cerebral por outro colega e me procurou para uma
segunda opinião. Estava clinicamente assintomático, mas
me disse que sabia que estava muito mal e gravemente
doente. Perguntei a ele porque tinha esta impressão já
que fisicamente se encontrava muito bem, inclusive
praticando esportes. Me disse: “Doutor, a minha mãe e a
minha esposa sempre se odiaram e agora na minha frente
se abraçam e demonstram carinho. Só posso estar com
uma doença muito grave!”. Esses e outros exemplos me
fizeram tomar a conduta de não informar diretamente ao
paciente o prognóstico de sua doença. Para preservar sua
qualidade de vida sempre procuro dentro da família um
ou dois membros que possam entender bem o significado
da doença. Para essas pessoas explico extensivamente
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todo o prognóstico e todas as possíveis opções de
tratamento.
Lembro-me de um paciente jovem, na casa dos trinta
anos de idade, que simulava uma dor radicular para obter
vantagens e uma possível aposentadoria. Os exames
mostravam uma pequena protusão discal, achado de
imagem totalmente incompatível com os sintomas do
paciente. Vários tratamentos conservadores haviam sido
propostos e ele dizia que não melhorava. Uma avaliação
psicológica sugeriu que ele estava simulando o quadro.
Sempre exigia atestados para se se afastar do serviço. Um
dos cirurgiões do serviço que o havia encontrado na rua
caminhando normalmente sem nenhum sinal de dores
radiculares, propôs que fosse indicada a cirurgia com o
objetivo de fazer com que o paciente ficasse com medo
e desistisse de simular os sintomas. Combinou com o
anestesista que levaria o paciente ao centro cirúrgico,
mas que seria apenas uma simulação. Para a surpresa
de todos o paciente aceitou a indicação. Foi levado ao
centro cirúrgico de maca e ao chegar na porta do centro
cirúrgico, subitamente levantou-se da maca dizendo ao
anestesista que havia orado bastante e estava curado.
Recebeu alta e nunca mais retornou pedindo atestados.
Fatos inusitados ocorrem com frequência em congressos
médicos. Gostaria de citar alguns que tive a oportunidade
de presenciar. Em Hannover, o Prof. Samii organizou
uma reunião no antigo Hotel Intercontinental que ficava
em frente à prefeitura da cidade. Samii sempre foi muito
antagonizado por muitos neurocirurgiões alemães. Um
dos seus principais desafetos era o famoso Prof. Hans
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Werner Pia (já falecido) da cidade de Giessen. Ele foi
convidado para este simpósio e juntamente com outros
importantes professores alemães estavam sentados em
um tablado em um piso mais elevado no auditório para
uma mesa redonda. Durante a discussão o Prof. Pia
começou a balançar e movimentar sua cadeira para trás.
O tablado estava há mais ou menos 1,5 metro elevado e
havia um espaço entre a parede e o tablado. Subitamente,
o Prof. Pia caiu com a cadeira no fosso fazendo um
grande barulho. Todos correram temendo pelo pior
como um traumatismo cranioencefálico ou uma fratura
da coluna cervical. Felizmente nada ocorreu, mas podese imaginar o susto que o Samii passou.
Visitando o serviço do Professor Janetta em Pittsburgh
fui assistir uma cirurgia de um meningioma da asa
do esfenoide que estava sendo realizada por um
neurocirurgião mais interessado em radiocirurgia do
que em microcirurgia.
Após expor o tumor notou que o mesmo envolvia a
carótida, porém com bom plano de clivagem e sem
invadir o seio cavernoso. Tumores que removíamos
rotineiramente em Hannover. Fez uma biopsia e olhou
para os vários colegas japoneses afirmando que o melhor
era fazer apenas uma biopsia e indicar radiocirurgia pósoperatória. Os japoneses fizeram uma reverência com
a cabeça parecendo concordar. Perguntei a ele porque
não removia o tumor. Sua resposta foi inicialmente:
“Qual é a sua nacionalidade?”. Brasileira, respondi. Ele,
com ar debochado e sorrindo perguntou: “Ah, no Brasil
vocês removem sempre esses tumores radicalmente?”.
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Eu respondi: “No Brasil, não sei, mas em Hannover,
no serviço do Prof. Samii, removemos rotineiramente
esses tumores totalmente.”. Ele ficou calado e não
continuou a remoção do tumor. Possivelmente, nos dias
atuais ele não teria feito esta observação em relação à
Neurocirurgia brasileira. Muitos serviços brasileiros de
neurocirurgia não perdem em nada para os melhores
centros do mundo e o respeito pela nossa Neurocirurgia
aumentou muito com a divulgação do trabalho realizado
aqui por inúmeros colegas em reuniões e congressos
internacionais.
Recém-chegado a Curitiba fui participar de uma
reunião científica na PUC - PR. O convidado era um
mundialmente famoso professor de Londres (Prof.
Lindsay Symon). Durante sua apresentação mostrava
como fazia lobectomias frontal e temporal para retirar
tumores da base do crânio como adenomas hipofisários e
meningiomas da asa do esfenoide. Fiquei muito surpreso
e perguntei-lhe porque retirava o cérebro normal para
abordar esses tumores. Com um ar de arrogância e
sabedoria me respondeu: “Quando nos tornamos mais
velhos e experientes, aprendemos a respeitar o edema
cerebral”. Não me contive e de maneira até um pouco
desrespeitosa retruquei dizendo que com uma boa técnica
cirúrgica devemos respeitar o cérebro do paciente!
No congresso europeu de Neurocirurgia em Moscou,
antes da queda do muro de Berlin, o Prof. Yasargil estava
proferindo a palestra magna. Subitamente, cortaram
o seu microfone e foi dada uma mensagem em russo.
O Prof. Yasargil se assustou e logo após fez uma piada
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dizendo que tinha achado que um astronauta russo do
espaço tivesse entrado na sua apresentação para fazer uma
saudação. Ficamos sabendo mais tarde que na verdade
se tratava de um aviso para que alguém retirasse o seu
automóvel que estava estacionado de maneira irregular
em frente ao hotel do congresso! Este era na época o
respeito que o governo soviético tinha pelos médicos.
Também durante este congresso tive algumas outras
experiências. Na cerimonia de abertura ofereceram um
coquetel. Serviam alguns poucos sanduíches, doces
e espumantes. Tudo de baixa qualidade. Tristemente
observei vários colegas russos mais velhos tirando lenços
do bolso e colocando os sanduíches para levar para casa
para suas famílias!
Visitando o famoso Instituto Burdenko, o maior e mais
famoso hospital de Neurocirurgia da União Soviética,
encontrei o Prof. Serbinenko. Tinha sido o pioneiro na
utilização de balões descartáveis para ocluir aneurismas.
Estava muito deprimido e informou que tinha sido
substituído do cargo de diretor do departamento por
um médico muito jovem e inexperiente, mas que fazia
parte do partido político. Tive a oportunidade de visitar
o centro cirúrgico do Instituto Burdenko. Estavam
fazendo uma cirurgia em um paciente com hidrocefalia
não comunicante com a técnica de Torkildsen. Perguntei
ao cirurgião porquê não colocava simplesmente
uma válvula. A resposta foi que não tinham válvulas!
Conversando com colegas neurocirurgiões russos
mais jovens, me disseram que o governo informava a
população que as fronteiras do país estavam fechadas
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para evitar que os estrangeiros viessem morar na União
Soviética. A população acreditava nisto já que as televisões
mostravam diariamente as greves, o desemprego e
violência nas cidades européias e norte-americanas. Ao
mesmo tempo mostravam as conquistas dos soviéticos
nos esportes, na ciência, nas viagens espaciais e etc...
Uma das maiores dificuldades em congressos e reuniões
científicas é fazer com que o palestrante se mantenha
dentro do tempo programado para a sua apresentação.
Em um congresso em Pittsburgh-EUA ocorreu um
fato bastante pitoresco. Na abertura do congresso foi
informado aos palestrantes que 30 segundos antes do
término do tempo estabelecido para a sua apresentação
iria iniciar uma música bem baixa que iria aumentar
progressivamente de volume a partir do final do tempo
determinado até um minuto após quando o som do
microfone seria cortado. Se o palestrante, no entanto
continuasse a falar, o moderador iria utilizar um cajado
(um cajado longo tipo destes que o Papai Noel tem) para
retirar o apresentador do palco. Vários colegas tiveram o
microfone cortado. Um colega italiano, no entanto, que
continuava a falar sem parar foi removido do palco pelo
pescoço com o cajado de Papai Noel!
Recentemente, estive em um congresso em Mumbai,
Índia. O tema do congresso era Neurocirurgia Vascular e
contou com a presença de cerca de 500 participantes de
diferentes países. Um colega da cidade de Jaipour, Índia,
fez uma apresentação sobre o tratamento dos pacientes
com aneurismas cerebrais com hemorragia grave, em
estado clínico Hunt & Hess IV e V. Para surpresa de
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todos relatou que se o paciente fosse do sexo feminino
não fariam tratamento algum deixando a doença evoluir.
Porém, se o paciente fosse do sexo masculino tomariam
todas as medidas clínicas necessárias e fariam a cirurgia.
Pode-se imaginar a indignação de vários colegas. Um
conhecido neurocirurgião vascular norte-americano
pediu a palavra e criticou o colega dizendo que este tipo
de atitude seria desumana e antiética. Em resposta o
colega afirmou: “Vocês do Ocidente não têm condições
de avaliar a nossa cultura.”. Quem visita a Índia realmente
nota a diferença de cultura e modo de vida em relação
aos países ocidentais.
Em um outro congresso em Teerã, Irã, realizamos
dissecações anatômicas em cadáveres para demonstração
de diferentes acessos cirúrgicos à base do crânio. A minha
demonstração foi o acesso crânio-cervical para tumores
do foramen jugular. Na mesa ao lado, Prof. Albino Bricolo
da Itália fazia o acesso retrosigmoide para tumores do
ângulo ponto-cerebelar. A organização estava impecável.
Excelente material cirúrgico e os colegas iranianos eram
muito simpáticos e preparavam os cadáveres fazendo
com que, ao iniciarmos a dissecação, estivessem cobertos
com campos cirúrgicos deixando à mostra apenas a
região a ser dissecada. Após as dissecações, conversando
com o Prof. Bricolo, ele perguntou-me se eu havia
notado que os cadáveres eram frescos como se tivessem
falecido no dia anterior. Falei que sim, que estavam em
excelente estado para realizar as dissecações. A seguir, ele
me perguntou se eu também havia notado que todos os
cadáveres eram bastante jovens, na faixa dos 20 anos de
idade! Não quis questionar a origem dos cadáveres e as
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causas dos óbitos!
As exigências dos pacientes e o valor que dão à doença
são também dignas de nota. Há alguns anos operei um
paciente jovem com um grande astrocitoma do cerebelo.
Havia operado sua mãe anos antes de um meningioma
petroclival e ela estava muito satisfeita. A cirurgia
do rapaz transcorreu sem nehuma intercorrência e a
ressecção do astrocitoma grau 2 foi total. No período
pós-operatório ocorreu uma pane no aquecedor de água
do hospital e durante algumas horas os pacientes ficaram
sem água quente no chuveiro. O paciente e sua família
vieram ao meu consultório revoltados reclamando muito
dizendo que o atendimento estava muito ruim. Após
explicar a eles novamente a gravidade da doença e o
grande sucesso do tratamento, “caiu a ficha” e começaram
a chorar pedindo desculpas.
Muitas vezes em medicina não se percebe o que é
realmente importante. Operei, em certa ocasião, o
irmão de um ex-governador do estado do Paraná com
um grande meningioma da asa medial do esfenoide que
envolvia a carótida e o nervo óptico. A cirurgia foi radical
e o paciente evoluiu sem déficits. Estava passando visita
no pós-operatório quando o ex-governador entrou no
quarto do paciente e a sua primeira afirmação foi: “Que
pena que cortaram o seu cabelo, era tão bonito!”.
Um colega pediatra, irmão de um famoso cantor brasileiro,
me procurou com o diagnóstico de importante estenose
da artéria carótida interna no pescoço. Indiquei uma
endarterectomia que foi realizada sem complicações. O
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paciente tinha um convênio de saúde que pagava primeiro
ao paciente para que este reembolsasse o hospital e os
médicos que não eram credenciados. O paciente recebeu
os valores e nunca reembolsou ninguém, apesar de várias
tentativas de cobrança. Continua com seu consultório
lotado e seu irmão fazendo grande sucesso. Inclusive
recentemente fui a um dos seus shows!
Certa feita, apareceram no meu consultório três padres
católicos. Um deles, que acompanhava o seu amigo,
logo foi dizendo que exigia um milagre! O paciente
tinha um grande glioblastoma diagnosticado em Roma
que envolvia o tronco cerebral. Tinha sido considerado
inoperável. Vieram me procurar “exigindo” de mim
um milagre! Pensei um pouco e respondi: “Aquele que
fazia milagres crucificaram! Não quero o mesmo destino
para mim”. Saíram muito chateados do meu consultório.
Existe um conceito de que comida de hospital é sempre
muito ruim. No Instituto de Neurologia de Curitiba
contratamos um famoso chefe de cozinha da cidade para
fazer o cardápio juntamente com nossas nutricionistas.
A comida do Instituto tem sido sempre muito elogiada.
Certa vez, esteve internada em nosso hospital a esposa
de um ex-governador do estado do Paraná. Uma senhora
muito elegante e acostumada a frequentar os melhores
restaurantes do mundo. Ao receber alta fez por escrito
e pessoalmente vários elogios pelo atendimento,
ressaltando que a comida oferecida aos pacientes era
excelente e comparável aos bons restaurantes que
conhecia. No dia seguinte, no mesmo quarto em que
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esteve internada foi admitida uma outra paciente de
origem mais humilde. Dois dias após esta paciente estava
muito indignada com a qualidade da comida! Quando
questionada pela nutricionista respondeu que nunca
havia comido refeição tão ruim!
Como neurocirurgiões temos uma excelente oportunidade
de auxiliar um grande número de pessoas, conhecer
inúmeros países, fazer muitos amigos e ter recordações
que guardamos para toda a vida. Aprendemos, no entanto,
que na área da saúde é muito difícil agradar a todos!

Prof. Dr. Ricardo Ramina
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