


ENTREVISTA: ALOYSIO CAMPOS DA PAl JR.

Esta tudo errado
o diretor da rede de hospitais Sarah

afirma que 0 sistema brasileiro de saLide einjuslO,
incompelente, perduldrio e genocida

IIA I6gica do sistema induz
a criar a doen~ e lucrar

com ela, nio • utopia medica
de acabar com a doen~"

Nem parece Brasil. Vis;te-se 0
Hospital Sar1Ih. de Brasilia. e
se len! uma amilese do. ima·

gem padclo de urn hospilal pUblico
brasileiro, COllI suas constanles de
sujeira. supcrlotar;,w. falta de pes
SOlI!. escas~t de m:lleriais. descaso
pelos pacienles. negligencia. impru
dencill e impericia. No Sarah. espe
cializado em onopedia e rcabilila
~Aode doe~as do aparelho locomo
tor, ludo funciona inacredilavel·
menle direito, da limpeza dos cone
dores [Is m:iquina~. passando poe
urn come:dnho principio para qual
qucr emprccndimenlO que qucira
dar ceno - ali. os principais profis
sionais. 00 caso os ITlI!dicos. lraoo
Iham em regime de periodo inlegral
e dedicac;30 exclusiva,
o Sarah. anles chamado Sarah

Kubilschek. ~ cri~Ao de um nltdi
co formado na Uni"ersidade Fede
ral do Rio de Janeiro e pOs-gradua
do em Orlopedia na Universidade
de Oxford. na Ingllllerra - 0 cario
ca Aloysio Campos da Paz Jr.. de
61 anos. Hoje 0 Sarah j:i ~ uma
rede. com unidades. alt!m de Brasi·
lia. em Belo Horizome. Salvador.
Fonaleza e Silo Luis. A rede SllJ'llh
obedece a urn regime sui generis.
aprovado pelo Congresso, em que t
definida como inslilui~lIo pUblica mas
nlio estatal - 0 que Ihe garanle a aUlono
mia de geslilo.

Mas isso n30 t! 0 principal. 0 que garan
Ie ao Sarah ser 0 Sarah t que M UITlll filo
sofia por lnis dek. surgida do. vim da
medicina deFendida por Campos da Paz,
seu criador e direlor. Campos da Paz n:lo t
urn ortopedista cujo inleresse se limila ;\s
fraluras. Ele lem UITlll vis30 da medicina
com COl~o. meio e fim. e essa visio ~

bascada em prindpios lAo simples quanto
desrespeimdos - como os de que 0 mtdi
co deve lralar seu paciente como ser hUITlll'
no e de que a medicina tern por objelivo a
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cum. 00 ao menos 0 a1fvio do pacieme. n30
o locro. Nem p.m:ce 0 Brasil? Vai-se COIlS
lalar. neSlll enlrevista, que Campos da PlU:
acha posslvel que lodo 0 sistema de sallde
no Brasil se~a com 0 Sarah. A queslJo
~ de filosofia de sallde pilblica e vonlOOe
PJlitica de implemenm-Ia.

Yo... _ Qur hQ de errodo 110 sis/elfKl
brasilriro de wlwe?

CAMP05 Oil PAZ _ Acoo que 0 sislema
merece ser condenado poe um simples
lIlOIi"o: PJrque t baseado no lucro. E
bascado nUITl<l 100ica que pode ser v:ilida
no selor produlivo. no qual, se "cod pro-

duz mais. 00 produz produtOS mais
complellos, ganha mais, s6 que
voct opera em OUlro selor. e num
momento em que 0 ser humano se
aprescnla num estado de fragilida'
de. que t! 0 momenlO da doe~a. 0
sistema t per..erso e genocida. Ele
se bascia no principio de que voct
ganha mms se alende mais. e lamo
mms quamo mais complexo for 0

lmlamemo ministrado. A panir daf.
vai·se gerar urna quanlidade ellOJ
me de doenles e UITlll quanlidadc
enorme de procedimenlOS comple
xos desnecessMios. A 100ica do sis
lema induz a criar a doe~a e lucrar
com ela. n30 ~ ulopia mMica de
acabar com a doe~a.

Vo... - 0 sis/ema cria II doe,,
fO!? CQnlo? Porqul?

J CAMPOS 0... PAZ - 0 SUS (Sisle·
rna Unico de Sallde) eslabelece que
os hospilais conveniados sio pagos
segundo a qUaRlidade de pacientes
alendidos e a complexidade da ~lio

rTlI!dica prlllicada. Vamos pegar urn
ellemplo do. minha :irea, que t a
onopedia - uma fmtura, VOCe]lO
de lralar da fralura CQllS('rvadora
menle 011 opem·la. mas. se 0 SiSle
rna paga mais para open!-Ia. a len
l~ilo sen! gronde em fazer a opera-

~iio. lsso j:i foi denunciado por Bernard
Shaw, no COJ1~do stculo. no DilrlfllJ dr
14m Midico. quando diz que a sociedade
que aceilll pagar mms para CXlr~ir uma
perna do que para eXlrair uma unha esl.t
COIldenada a convi"er com urn monIc de
incapac:itados fisicos.

VU\ _ M(JS IUlo aiSle limo ifica midi·
cal CQmi} i que 0 midico "Oi operar des·
"russariamrntr?

C...-os DA PAZ _ Vamos pegar OUlro
excmplo. Chega 15 minhas m.ilos um
pacieme com urn probkma no joeloo. Eu
f~ urn cxame radiolOgico e concluo que
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de tern uma lem de meni.sco. Ora. urn
paciente com lcsllo de meniseo ~ leorica
mente urn candidalo 11 cirurgia. Mas esse
pacienle tern SO alIOS. e ~ urn alleta de fim
de scmana, noo urn jogador de fUlebol pro
fissional. Enloo. pode perfeilamente ir
locando a vida sem opemr, 0 problema f
que eu sei que. se operar. 1'00 ganhar mais
do Minisl~rio da SaUde. PronIO. eslll feita
uma coisa pemiciosa. que ~ inscrir 0 lucro
no meu processo decis6rio. Isso \'ai in
flueociar minlJa decisllo. E!;tarei indo con
Ira a ~Iica da minha profiWlo, se decidir
pela operao;oo? Eu pessoalmente aellO que
sim, mas 0 m&lico que 0 fizer pode con
"eocer a si lneslTlO que eSld adolllooo 0

procedimento lecnicamenle correlO. e esm
mcsmo, uma "ez que a operao;1Io f uma d.as
ahematiyas para aqude caso concrelO.

VVA _ Isro i criar dlW'lfa?
c.u.os D4 P.u _Issof cornplicaro Ira

llIJnenlO, mas 0 que decom: daf ~ criar
doel'l\ll. Tr~ta-se de uma das calamidades
do sistema br.tSileiro: a gr:mde quamidade
de alOS complexos. pmlicados por pessool
n50 qualificado, em lugares inadcquados.
Se 0 SUjcilO ganha mais por isso. cle prolica
alOS sofisticados sem esIar preparudo para
isso, Isso gera urn numero brutal de compli
ca0es. Eoque a geme chama de "segundo
acideme" -0 primeiro~ ria Na. 0 segundo
roo hospilal. Voce conl'ersa com qualquer
chefe de ser"~de urn born hospital. e ele
yaj dizer a me:sma coisa - que sua institui.
<;110 \'irou urn depOsilO de complica<;Qes.
Tome-se 0 hospilal que eu dirijo. 0 Samh.
Noo f urn hospitaJ de primciro alerxlimcn
10. um pronto-socorro - ~ um hospiral de
~u"",r~OO. Pois bem. SO% das pessoos
que~ aqui aprescnuun complica¢es
illCrentes 00 primciro aaendilnenlO, noo 00

traumalismo. Quer dizer. 0 uso de l~nica~

sofisticadas por pessoaI n50 qualificado, em
lugar inadcquado. Pessoas com infec<;30
hospitalar. corn fislulas. com doen<;as que
al Yoo ser de Ionga dura<;M.

VElA _ Por qu~ 0 stnhor di: qu~ 0 sis·
1~1IJ11 i 8~nocida?

CAMros D4 PAZ _ Pcla rnesma ru30.
Na minha :irea. a geme pode n50 malar.
embord aleije. E nas OIIlras :ireas. oode
voce mexe no cora<;30. nos rins. no figa
do'? 0 que eSlm acontecendo?

VVA _ Por que 0 sis,efIUJ i ossi",?
CAIIlIPOS DA PAZ _ Porque muilOS

ganham com cle. Vamos analis.ar 0 que ~

esse sislema. 0 que eSld eserilo lUI Con~
liIUi<;30'? Que lIal'er.l. um sislema unico de
s.aUdc. deseenlralilado e finaociado pelo
~amenlOda Uni30. dos Eslados e muni.
efpios. e que des:;e sislcma unico poder.l.
panieipar. '"de forma cornplemcnlar". a
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iniciali\'a privada. Om. ao admitir urn sis
lema complemenlar. voce eSld diundo:
"Eu nao doll conta do ~ado··. Pior que
isso. voce eSI~ criando uma dualidade
entre urn siSlema pUblico e um sislema
privado. ambos dispumndo 0 finaocia·
memo na mesma fonle. que m os ~a·
memos pUblicos. e pcmamo compelindo
urn com 0 outro. Eu noo conh~o nenhu
rna experi!ocia humana em que voce cria
dullS cois.as antagOnicas e uma nao deSlrua
a OUlra. 0 que aconteceu no BI"'.tSiL a par·
tir do elTO da Constilui<;30 de 1988. foi
que 0 sislema pUblico Icvou a pior. Acre
dito que 70% da llSsislencia mtdica roo
Brasil hojc seja fcila pelas concession~·

rias. OIl seja. "",las inSliwi<;Oes privadas
que. gl'3'ias,)OS con"enios com 0 Ministf
rio da Saude. re«bem do SUS.

UEu tinha um amigo,
o falecido Joao Rossi,

titular de OI'lopedia
da USP, que dizia

que no Hospital des
ellnleas 0 pesooal

ja entrava de costas,
para sair mais rapido.

Se 0 Hospital das
Clinicas funcionasse,
todas as bibocas que

vivem do SUS na
regiio metropolitana

de sao Paulo
fechariam"

VElA _ Por que. n«essariullleme. 0

$~lOr p,iblico I~ria i1~ I~rder a paroda
co'" f) ,elOr pri"uJo?

CA-S lUI PAZ _ Porque 0 SCtCll" ptibli.
co n30 cuidou da cois.a mais elementar.
que f nigir de seus SCTVidores que servis
sem s6 a ele. Os mesmos mCdicos. os mes
mos chefes de depanamemo. operam no
selor pUblico e no setor privado. Ea cha
mada dupla miJiliincia. 0 SUjcilO ~ chefe
do raio X num hospiLaI pUblico e, do OUtro
lado da rna. dono de um mio X. 0 daqui,
do hospilal pUblico. nunca funciona. 0 de
I~ sempre funciona. E 0 sistcma paga para
que os casos que noo possam ser alendidos
aqui sejam uansferidos pat;l l~. arinal eSI~

na Consliwi<;30 a tal "forma complemen·
taI'. de alelldimenlO. Mo est'? En11lo. 0
que voce ocha que val aconlecer'? 0 mio X

daqui val quebrnr cada vel mais. e 0 de J'
funcionar cada yez melilor. A dupla mili
t.incia acaba criando agentes duplos. Se
dUllS re"istas cOllCOl'Tenles pennitem que
os mesmos jornalistllS trabalhem para
arnbas. 0 que llConlece? Uma I'ai para 0
esp<l\O. E uma loucura. Mas isso que a
empres.a priYada. j' com raroti\'el nil'el de
organi~iI.o no Brasil. selJa uma loocura f
pennilido no sislema de assisleocia Illl!di
ca. A I'erdade. para simelizar. f a seguinle:
a dupla milil!locia e 0 pagarnenlo por pro
dUlividade silo os dois falOl'C"S fundamen
mis de CGmlp<;30 do sislema.

VUA _ £Xis'" possibifjdtul~ J~ 0 midi·
co escupflr da I/llpla lIIilitanc;a.' No" i
ass;1II qu~ d~ sob"..i,·~?

CAW05 lUI PAZ _ 0 que mais ou<;o
dos jOl'ens mtdieos que se eandidmam
pam l.-abaJliar aqui no Samh f: "Eu quero
s.air da selva". Eles querem lTabaJhar num
lugar sO. onde possam estudar. poss.am se
diferenciar profissionalmeme c parar de
ricar correndo de um lugar para oUlro.
Eles nao 530 donos de 1I0spilais. n30 s30
eles que pegam as "erbas do SUS. Eles
slio yilimas do sislema. Eu n30 lenho
duvida de que a maioria execra esse
ncg6cio. Ningufm gosta de abrir mao de
delenninados priocfpios e faur aquilo
que sabe quc t errado. Ningu~m gosla de
Jargar geme falando S07jnlla no ambula·
16rio porque lcm de correr para outro
lugar onde complememar.l. seu saI:irio de
sobreviveneia.

VElA _ 0 unhor i a jrwor J~ limo
m~dicilUl sociali:ttda? 0". pflro ~"itar

UIM palal'ro '·OIlIomi,u,do. umo medicino
p,iblim. rmit'ersille gnltr,ita?

CA-S D4 P.u _ ... e de boa qualid.a
de. E com boos sal~rios para os m&licos e
pes5031 paraml!dico. Sou, Mas essa palavra
·socialilllda··. ou socialismo. mere<:e

exame. Ela se opOe a capitaJislTlO. olio e'? E
f capitalista 0 sislema de saUde no Brasil?
Esses hospitais que vil'em de uansferin
eias de ~ursos do SUS na verdade ope
ram com Ittursos pUbliros. Eu acho perfci
10 que um hospitaJ ou urn ml!dico irxlil'i
dualmente queimm se ~belecer no siste
ma de livre iniciatil'a. Mas emao que
cntrem no jogoe aceilem os risco:s doeapi.
tal. Existem hospitais roo Bmsil que operam
num sislema estritamenle panicular. mas
slIo pouqulssimos. A grande maioria yive
00 SUS. 00 scj.a. \'i\'e de mamar num ~a

menlO pllblico. Om. que capilalismo ~

esse? Urn capiUllismo scm risco'? E uma
faJocia diler que e~iSle livre inicimil'a no
sistema brusiJeiro de s.aUde. 0 que existe ~

uma enonne lransfertncia de reeur:;os
ptiblicos paI1I um selorque us.a esses ~ur.
50S para realiUll" lueros. Nossos imposlOS I
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sio usados para tinaneiar urn sistema cujo
tim liltimo j. enriquecer alguj.m.

VDA _ 51! 0 probll!rM I a fomlO dl!
{H/gwIIl!mo do SUS I! 0 dup/a milirlJllcia.
I'Irl/10 Irilo I a fa/w dl' l'Uba. COIIIO I';I'I!

dizelUfo 0 millis/ro Aefib }(/(I!III'?

e...-os DA PAZ_Achoque nolo. Todo
o dinheiro que vocf der a esse sislema vai
emborn. porque j. urn sistema falido. E
preciso mudar. I' a primcira coisa a mOOar
j. e.o;;tabelecer a seguinle regra: todo 0

dinheiro publico sen! empregado ellclusi
vameme nas instilui~lks pUblicas.

VDA _ Com as I·trbas (l/uois. dario
fHJra mOmar um sisrt"'o publico obran
gl'lrll! I' I'fidl'mt?

e...-os D.Il PAZ _ Acho que daria para
colf~ar a recuperar 0 sislema que estll af.
Daria para con~ar a fonnar um quadro de
pessoas que desc:jem lkdicar-se ao servi~

pUblico. E muito dinheiro 0 que 0 Brasil
destina a. saMe. 0 ~amento de 1996 des
tina 19 bilhlks de reais ao setOl", 0 que
equivale a 17.... do ~amentoda Uniiio.

VDA _ Por quI' ",rm instiluirilo CQIIIO 0

Hospiw/ dos Clfnicas. efl! Silo Pllll/O. nilo
apnSl'Il/O 0 ",eslllo n(''t/ dt /'.fulillda eft
all/ts?
CA-. DA PAZ _ Em primeiro lugar.

par causa da dupla militJlncia. Eu tinha
um amigo. 0 falecido Jo3o Rossi. lilular
de onopedia da Universidade de S30
Paulo. que di7.ia que no Hospital das Cll
nieas 0 pessoal jll emrava de costas. para
sair mais n!pido. Sc 0 Hospital das Clini
cas fundonasse. todas as bibocas que
vivem do SUS na regi30 metropolitana de
S30 Paulo fechariam. Mas para funcionar
t preciso que os medicos tiquem III dentro
em dedie~30ellc1usiva. que n30 tenham
outros interesses. que sejam bern pagos.
Hli urn conflito de inleresses, por urn lado,
I' urn avillamenlO de sallirios. paroutro. 0
resullado t que as pessoas usarn aquilo
apenas como bico.

VDA _ Por quI' 0 stnhor efil qrlt. St 0

Hospillli dos Cffllicosjimdmrosst dirti/O.
as biboaJ$ ftChariam todos?
C...- DA P.u. _ Ell' tern urna capaci

dade inslalada de leitOS enorme. Grande
parte dessa capacidade estll ociosa. Ocio
sa por qu~? Alega-se que faltam recursos.
repos~oo. manute~oo, sallirio.

VDA _ E "lJo follam?
c.....-os D.Il P.u. _ Acho que falla t

adminis~30. Vou pegar urn caso que
COI\h~mais de perto. que t 0 do Hospilal
de Base. 0 antigo Hospital Distrital de Bra
sOia. Acredito que ele hoje lenha ~n;:a de
500 leil05. ~ urn hospilal gera!. um grande
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hospilal gera!. Sc ele func:iooar... 0 que eu
chamo de fuocionar? Sc 0 l0m6grafo fun
cionar, se a res.sonfulcia magnttica func:io
nar, e se as pessoas ali n1Io tiverem OUIro
compromisso que nAo seja botar 0 hospilal
para funcionar. e se a1~m disso och3o ticar
urn pouco mais !impo, e melhorar a aparin
cia. 0 que vai acomecer? A classe mfdia.
que n30 cslll nadando em dillheiro. vai
~M a rttOITCr a seus seIV~os. Af voct
vai III e diz: ''Olha, eu fui bern atendido".
Conra para 0 vil..inho, 0 vizinho vai e diz:
"Eu lwnbtm fui bem alendioo". A proxima
ooisa que vai lICQlllecer t vod se pergun
rar. "Por que eu you pagaresse seguro?" E
urn processo revolucioollrio.

VDA _ Ndo l(nhalrJos fa/ado uti agora
II0S CO/rrp(lIlhias dt! Sl!gUrQ...

"A elite brasiJeira tem
vergonha de usufruir

os bens pLibUcos
porque acha que sO

devem servir 80S

miseraveis. Ora,
agir assim e abdicar
cia cidadania. Alem

disso, e privar 0

sistema de pessoas
que tim um nivel de

exigincia maior e
condi~Oes de

exercer pressio
para melhora-Io"

c.....-os DA P.u. _ Eoque reslOU i e1as
se media. Ficar entregue a essa propagan
da de avit'les. UTI do are coisas desse tipo.

V£Uo _ Mas a cfosst! ",Idia wmbim
m10 l'O; (WS hospilois pub/ieas porqut!
ocha quI' issa I CO;.Ill de (JObn.
CA-. DA PAZ _ Esse t urn ponlO

fundamenlal. Outro dia CSleve aqui no
hospilal urn alro funcion~rio do Ministtrio
da Fazenda. Depois. ao irembora. ele per
gunlOU quanto ero, I' a pessoa que 0 aren
dia disse: '-0 senllor jll pagou··. "Como. jli
paguei? Nlio paguei". ele disse. A pessoa
respondeu: "0 senhor jli pagou com os
imposlos que 0 Esmdo lhe cobra". 0
homem ticou perplexo, I' veja que era urn
alto funcionllrio. Estou cansado de ouvir
pessoas pedirem desculpas par estar ocu-

pando no ambulal6rio 0 lugal" "de quem
precisa". Isso t produlo da cuca muilO
doida da elite brasileira. que lem vergo
nha de usufruir urn bern pUblico porque a
mistria t 130 grande que acha que sO DOS

rnisen!veis deve caber 0 que t pUblico.
Ora. agir assim t abdicar da cidadania. 0
papel do Esrndo. para mim. ~ retribuir em
serv~os 0 imposlO que a genIe paga. Eu
aceito disculir se 0 Esllldo deve au nllo ler
si<\cnlrgicas I' qual deve ser a pol/tiea em
rel~lo a reseIVas millCrais. mas nlo abro
moo do que 0 Estm tern de me dar em
mllt~ria de edllC~lo. saude e segurarMf&.
Abrir mIo disso t abrir milo da cidadania.
Altm disso. t privaro sislema pUblico das
pessoas que Icm um nivel de elligcncia
maior e lfm cond~6esde ellercer pressAo
para ele melhorar.

V£Uo _ Isso 1Ill"ez "alha paro outros
coisas. Para ° /falls/>orrt! coll!'i,"O. par
txemp/o. 5e os r;cos se IIliliYJsum dek
prtSS;ollonom fHJra ql,e me/horosS<!.
CA-. D.Il PAl _ Vale para qualquer

coisa. Deillar sO para os pobres 0 trans
pone colelivo. 01,1 0 sistema pliblico de
saude. ou 0 de educa~lo, t aprofundllr 0

sislema de apartheid brasileiro. Para vol
lar ao que eu estava diundo sobre 0 Hos
pital de Base, se ell' melhora. \"(X:~ vai III
e t bern alendido e depois seu vizinho vai
e tllmbtm e bern alendido, logo todo
mundo eSlli indo Ill. Ai, 0 que voct! faz?
Faz OUlro Hospital de Base. Ou recupera
urn segundo que estava caindo a05 peda
~os. Acho que a saida para a mual situlI
~ilo t crial" modelos experimentais. que
venham a gerar focus de conlradi~ilo e
que f~al1l com que a popul~lio, DOS

poucos. e11lcnda que hll passibilidllde de
uma altemaliva. que voc~ nlio precisa
necessariamenre enrrar como gado den
tro de urn vagilo.

VDA _ 0 SI'"har i a favor de uma
nrl!didllll prib/ica. ulli"I!f$al, grotuita. eft
dell/e e com III/dicus bem pogos. {SSO lIilo
I utopia?

c...... DA PAZ _ Aeho que noo. Sc
vOCl! estll pensando em recursos. 0 Brasil
destina nmilO dinheiro, como jli disse. ~

saUde. Altm disso. quem lra7. 0 recurso t a
credibilidade que a poptJl~30 d!. Se vocf
(em credibilidade. porque presla um born
seIV~o. os recursos vcrn. Por que estll
havcndo tanto problema em negociar 0 lal
impasto para a saude? Porque 0 sistema
n30 lem credibilidade. N30 funciona e
ainda vlio cobrar um impaslo aqui do meu
cheque? 0 problcnlll nlio t de recUI'SOS, /;
de vontade de fal.er. Agora. lnesmo se 0
que eSlOU dizendo ror ulopia. por que noo?
Scm uma ulopia que 0 noneic. vod n30
oonsegue chegar peno da realidade. •
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