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Antonio Rodrigues de Mello

O Professor Antonio Rodrigues de Mello, se vivo fosse,
completaria 100 anos em janeiro de 2011.

Sua passagem entre nós teve um significado especial,
especialmente entre aqueles neurologistas que tiveram a
oportunidade de vê-lo atuando e absorveram seus ensinamentos, o
que nos leva, 23 anos após a sua morte, a evocar sua memória e
registrá-la na Revista Brasileira de Neurologia.

O “Mellinho”, como era carinhosamente chamado, tinha uma
personalidade inesquecível, uma figura especial, com um sorriso
cativante e olhar esperto, o que poderia ser caracterizado como
severidade amena.

Formado na antiga Faculdade Nacional de Medicina da
Universidade do Brasil em 1935, foi galgando vários postos: Interno
do Hospital Psiquiátrico de Assistência a Psicopatas e Profilaxia
Mental do DF (1935); Psiquiatra do Hospital Colônia de Psicopatas
de Vargem Alegre (1936-1938); Perito Neurologista do Juízo de
Direito Privado de Acidentes no Trabalho (1942-); Interno (1935),
auxiliar de ensino nos cursos equiparados dos docentes-livres Ivar
Costa Rodrigues (1936-1937) / Odilon Gallotti (1936) /
Austregésilo Filho (1936), Assistente (1938), Docente-livre, 1º
Assistente e Chefe de Clínica, a seguir Professor Adjunto, todos os
cargos/funções da cadeira de Clínica Neurológica da Faculdade
Nacional de Medicina. Exerceu também função docente como
Regente da Escola de Medicina e Cirurgia da FEFIEG (hoje UNI-
Rio) de 1971-1981.

Antonio Rodrigues de Mello foi o substituto de Deolindo Couto
nos seus impedimentos eventuais. Contrapunha e equilibrava muitas
das características do colega igualmente genial, pois apesar de não
ser fluente, era brando no falar, mas com uma palavra sempre
oportuna e correta.

Foi Membro Fundador da ABN, Membro da “Societé Française
de Neurologie” indicado por Raymond Garcin e Membro da
Academia Brasileira de Medicina Militar. Interessou-se em estudar
algumas doenças, a ressaltar a “Heredo-degeneração cerebelo-
espinhal” (Tese de livre-docência, 1943), Síndrome de associação
neuro-óculo-endócrina - síndrome de Kapushinski e Mello (1948) e
a “Polineuropatia Paramiloidótica Familiar – contribuição ao seu
estudo clínico e histopatológico”, sua monografia de acesso à
Academia Nacional de Medicina em 1958, registro da consagração
do nome de Corino Andrade ao estudo dos doentes afetados pela
doença. Esta memória sobre Polineuropatia Amiloidótica Familiar
foi o melhor trabalho escrito no Brasil sobre o assunto. Foi Mello
que deu a designação de Familiar a esta doença, até hoje adotada.
Escreveu trabalhos pioneiros no Brasil sobre a Síndrome de Cushing,
Síndrome de Guillain-Barré, Síndrome de Adie, Mielodisplasia,
Trombose Arterial por Eritrofalcemia, Forma Pseudo-tumoral da
Esclerose Múltipla, etc.

Alguns de seus trabalhos tiveram repercussão internacional.
Nessas evocações, vários prêmios e láureas são lembrados, mas o
que mais ressalta é a sua personalidade como incentivador de jovens
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neurologistas e, assim como o seu mestre Antonio Austregésilo,
arguto diagnosticista, sem obsessão pelos passos acadêmicos da
semiótica, e o prosador descansado e amigo.

A personalidade de Antonio Rodrigues de Mello deve ser
exaltada, sobretudo pelo seu lado humano, pela nobreza de seus
sentimentos. Foi, antes de tudo, um nobre amigo. Amigo de seus
amigos, pois, com afeto e carinho paternais orientava os seus
discípulos, dando-lhes amparo de espírito e conforto moral.

Seus discípulos e amigos o homenageiam, com muita saudade,
pois personalidades especiais não são substituídas, nem esquecidas.
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