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o bolo envenenado
ALOYSIO CAMPOS DA PAZ JUNIOR

B
rasilia tern sido vitima de
muitas agressoes. No plano
urbano, na area politica, no
terreno social. Ha mais uma,

vindo por ai: a abertura na capital de
filiais de organizac;oes medico-hospi
talares privadas operando nas mes
mas condic;oes empresariais de suas
mantenedoras. Na esteira dos nego
cios dessas empresas estao as segura
doras e as empresas de medicina de

- grupo. Dois efeitos sao inevitaveis.
Produzira uma drenagem na exaurida
poupam;a interna local, que sera leva
da - como ecostume em outras areas
- para .cobrir os deficits das matrizes
americanas, ou seja, caro leitor: como
omissao de socorro nos EUA e inima
ginavel (la tern muito advogado), voce
vai pagar 0 deficit gerado pelo atendi
mento a americano sem seguro. Para
completar, como e comum na nossa
terra, havera 0 beneficio de verbas do
Governo cujo destino natural e certo
seriam os hospitais publicos, cada vez
mais condenados a depositos de
doentes em estado grave nao mais co
bertos pelos seguros saude! Acabou 0

dinheiro? Vendeu a casa, 0 carro?
Transfere para 0 hospital publico...

o que ja e grave transformar-se-a
em acinte. Principalmente quando ve-

mos a saude publica local em ruinas, .
desorganizada, desestruturada, as
portas do caos. Nos estados, 0 quadro
ainda e mais critico, como nos mos
tram os meios de comunicac;ao. Ha
sempre urn infeliz morrendo do lado
de fora e 0 seguranc;a dizendo, do lado
de dentro: "nao tern vagal" Ou 0 sor
teio para ver quem vai ficar no respi
rador artificial. Por que acontecem es
sas coisas?

No caso, 0 bolo tern receita. Pega-se
uma tragedia como a de Tancredo Ne
ves, misturam-se medicos de dois em
pregos e urn consultorio (?), mexe-se
na panela de urn governo privatista e
bate-se bern com uma classe Aque so
nha com Miami (afinal, la basta falar
portunhol...). Em seguida, acrescente
se 0 glace de professores-doutores de
vocabulario esoterico tendo como re
presentantes bagrinhos mal remune
rados. Estara pronto 0 bolo cujo sa
bor disfarc;ara 0 assalto que dificil
mente sera percebido. Principalmente
pelos pacientes da classe A, que ava
liam 0 trabalho medico como uisque e
automovel: quanta mais caro, melhor.
Em volta da mesa, garfos e facas a
postos, estarao as seguradoras e as
empresas de medicina de grupo, na
cionais e multinacionais. Asociedade
cabera pagar a conta. Afinal, assalto
esta virando coisa do cotidiano.

Brasilia poderia dispor, em varias
areas, de centros publicos de referen
cia e excelencia em saude. Como aqui
no Sarah, poderiam atender igualita
riamente a elite e aos candangos. 0
que·me estarrece e a tendencia dos
detentores do poder a apelar para al
ternativas que enfraquecem 0 comba
lido setor publico de saude em vez de
contribuir para 0 seu fortalecimento.
Ao correr para 0 modelo privado, os
que abdicam de sua cidadania, estao
dizendo algo como "onde nao se paga
nada, tudo deve ser ruim". Sao forma
dores de opiniao dizendo ao resto da
sociedade que nao pode ser born 0

que e publico e de grac;a. De grac;a?
Mas... todos nao pagamos impostos?

A classe media - alta, media e bai
xa - que paga 0 maior volume, tern 0

direito inalienavel de exigir do Gover
no educac;ao e saude publicas. Se 0

Governo nao cumpre seus deveres
elementares, para que governo? Para
entupir as instituic;oes publicas de re
gras e contra-regras, para engessa-las,
sucatea-Ias e estimular os fariseus a
abrirem clinicas para "compiementar"
as ac;oes do Estado? Para vende-Ias a
interesses externos? Para entregar a
classe media as seguradoras que pri
mam por selecionar os saudaveis e ex
purgar os que tern risco?

Todos os orgaos publicos em Brasi-

lia, inclusive os ministerios, tern con
venios com entidades seguradoras
privadas, quando nao com hospitais
publicos, construidos e mantidos com
o dinheiro de nossos impostos. Os
que podem pagam por fora para aten
dimento preferencial e muitos medi
cos que trabalham nos hospitais pu
blicos sao donos de servic;os no setor
privado! Pouca gente sabe disso, ou
Ihe da importancia. A indiferenc;a re
sulta da dnica banalizac;ao da vida e
da impotencia em face da necessidade
de corrigir uma situac;ao perversa.

SOluc;ao? Tern! Basta 0 presidente
da Republica decretar:

Artigo 1. Todo '>ervidor publico de
qualquer nivel e obrigado a ser aten
dido em hospital publico.

Artigo 2. Eexpressamente vedado a
urn medico trabalhar acumulando 0

setor publico com 0 privado sob pena
de demissao.

Artigo 3. Fica terminantemente
proibido 0 Andar Reservado para Au
toridades.

Pronto. Vai jorrar dinheiro. 0 resto,
como dizia Capistrano de Abreu, na
sua proposta de constituic;ao, e so ter
vergonha na cara.
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