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Carta de Agradecimento
Belo Horizonte, 2 de dezembro de 2014.
Aos médicos José Renan Cunha Melo e Eric Grossi Morato
No encerramento do décimo ano de funcionamento do nosso Centro de Referência, desejamos
agradecer a todos aqueles que têm nos ajudado a prestar atendimento às centenas de famílias
portadoras das diferentes neurofibromatoses. No entanto, em especial, desejamos agradecer a dois
médicos, José Renan Cunha Melo e Eric Grossi Morato pela sua contribuição inestimável para nossos
pacientes.
Dr. José Renan e sua equipe têm enfrentado alguns casos de grande complexidade cirúrgica,
desafiadores do ponto de vista técnico e prognóstico da cirurgia geral, exigindo soluções criativas e
corajosas que têm vindo acompanhadas de grande interesse humano pelos pacientes. Um destes
casos, o de NPS, de 45 anos, paciente com neurofibromatose do tipo 1, foi paradigmático pela
multiplicidade de acometimentos, implicando na exérese coordenada de um neurofibroma
plexiforme com suspeita de malignização na região cervical associado com um feocromocitoma na
cavidade abdominal, ambos procedimentos bem sucedidos, o que resultou na plena recuperação
da saúde da paciente.
Dr. Eric Morato e seus colaboradores da neurocirurgia vêm acolhendo diversas das nossas urgências
neurológicas, para as quais forneceram solução, apoio e dedicação, com resultados excelentes na
maioria dos pacientes operados, apesar da grande gravidade dos casos em questão. Merece
destaque o caso do menino PI, de 14 anos, também com NF1 na forma espinhal grave que foi
prontamente internado no Hospital das Clínicas com tetraplegia, espasticidade e dor neuropática
intensa, depois de ter sido considerado um caso terminal pelos médicos de sua cidade. O menino
teve a oportunidade de ser avaliado pelo Dr. Vincent M. Riccardi, que compartilhou pedido de ajuda
para ele com diversos especialistas em NF de todo o mundo. Como resultado da primeira parte da
intervenção cirúrgica realizada pelo Dr. Eric e sua equipe, hoje PI encontra-se em casa, andando e
sem dor.
Por estas e outras valiosas ajudas que vocês, José Renan e Eric, têm nos brindado cada vez mais
frequentemente, é que cresce a nossa esperança de que a cada dia possamos atender melhor as
pessoas que nos procuram no Centro de Referência em Neurofibromatoses do HC UFMG.
Muito obrigado em nome do CRNF HC UFMG e da Associação Mineira de Apoio aos Portadores de
Neurofibromatoses, que aprovou esta carta de agradecimento em sua última reunião de 29 de
dezembro de 2014.
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