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prefáCio

Roberto Pompeu de Toledo

Jornalista

Aloysio Campos da Paz é um louco, eis a primeira noção a reter 

sobre tal personagem. Campos da Paz é um leão, eis a segunda. O 

autor destas linhas teve a oportunidade de conhecê-lo, a ele e à criação 

que o fez notável, o Sarah, em dezembro de 1995, quando o procu-

rou para uma entrevista1 que seria publicada na revista Veja. Duas evi-

dências assaltaram-lhe então a mente. A primeira é que estava diante 

de um Brasil paralelo – um Brasil insuspeitado, muito melhor do 

que aquele a que estamos habituados e, por isso mesmo, causador de 

espanto. Então, isto é possível!? Construir algo de primeira linha, em 

termos de conhecimento e tecnologia, equiparável ao que se tem nos 

melhores centros, mantê-lo forte e resistente, apresentável, asseado e, 

ainda por cima, de acesso universal e gratuito? Isso é possível no Brasil 

de tantos percalços, tão pobre de recursos quão carente de justiça e 

igualdade!? A segunda evidência é a de que o Sarah, além de uma rea-

lidade presente, representava o Brasil desejável do futuro. Na prática 

como na filosofia do Sarah, o vetor é a integração. É um Brasil de 

todos e para todos que se vislumbra, não o Brasil quebrado, repartido, 

o Brasil “dos ricos”, cada vez melhor e mais excelente, contra o Brasil 

“dos pobres”, cada vez pior e mais atrasado. No Sarah é um Brasil 
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integrado que se impõe no horizonte, não o Brasil dividido em dois, 

que, para infelicidade de todos – inclusive dos ricos, um dia eles sabe-

rão disso –, tem sido a regra secular do itinerário do país. A esta altura 

o leitor já terá adivinhado por que Aloysio Campos da Paz é um louco, 

em primeiro lugar, e um leão, em segundo, mas, para quem não adi-

vinhou, explique-se que é um louco por ter cometido a insensatez de 

imaginar algo como o Sarah, na contramão de toda a lógica – ou falta 

de lógica – imperante no empreendimento chamado Brasil, e um leão 

pelo fato de, ao fim e ao cabo, ter conseguido realizá-lo.

É um louco e um leão, mas, ao contrário de Chico Buarque, 

não é uma unanimidade. Sim, reconheça-se desde logo, há muita 

gente contra – contra o Sarah e, por tabela, contra Campos da Paz. 

Explica-se. Não bastasse o fato de, de maneira geral, inserir-se de 

forma diferente no contexto do país, com tudo o que isso representa 

em matéria de contrariar interesses e fixar padrões indesejáveis para a 

lógica social e econômica dominante, o Sarah situa-se num setor, o 

da saúde, no qual se trava uma das batalhas decisivas do nosso tempo. 

Está em jogo o futuro dos médicos, dos hospitais, dos remédios, dos 

doentes e das doenças – se um futuro regido pelos interesses dos inves-

tidores, e da perspectiva dos bilhões que o setor movimenta e movi-

mentará cada vez mais, qual seja, um futuro regido pelo lucro, ou 

se regido pelo interesse da coletividade. Este ponto será desenvolvido 

no corpo deste livro. Diga-se desde já, para evitar simplificações, que 

não se trata de dicotomia fácil. O setor da saúde exige, realmente, 

investimentos cada vez mais maciços. São esses recursos, que têm 

impulsionado a pesquisa e possibilitado a fabricação de remédios e 

equipamentos, cujo custo é tão vultoso que o Estado nem sempre, ou 

quase nunca – nem nos países mais desenvolvidos –, tem condições de 
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arcar sozinho. Não se trata de desconhecer esta realidade. Trata-se de, 

apesar dela, fazer prevalecer o interesse da coletividade sobre a lógica 

do lucro. No setor da saúde, mais carente que nenhum outro de um 

horizonte regido pelos valores da justiça e da igualdade, impõe-se não 

entregar os pontos. É uma luta de resistência que se trava. E o Sarah, 

mais ostensivamente talvez do que qualquer outra instituição hospita-

lar no Brasil de hoje, com sua sustentação financeira baseada exclusi-

vamente nos recursos públicos e a insistência na prestação de serviços 

universais e gratuitos, é um foco dessa resistência. Outras instituições 

públicas, mesmo modelares, como o Hospital das Clínicas de São 

Paulo, em anos recentes “flexibilizaram”, para usar palavra da moda, 

seu modo de operação. Há departamentos do Hospital das Clínicas 

em que à regra do atendimento gratuito acrescentou-se a exceção do 

atendimento pago. O Sarah recusa-se a cobrar, mesmo de quem pode. 

Isso significaria, na expressão de Campos da Paz, permitir a existência 

de “duas portas” na instituição, com seu corolário de dois tipos de 

atendimento, um melhor e outro pior, um mais e outro menos expe-

dito. Não admira que o Sarah cause ressentimentos. Para muitos, é 

como uma pedra no caminho.

O argumento mais comum contra o Sarah é que custaria muito 

caro. Mesmo porque não há outro argumento – ninguém lhe contesta 

a excelência. Caro? Campos da Paz, a diretoria do Sarah e mesmo a 

Fundação Getúlio Vargas – autora de uma auditoria recente na ins-

tituição – têm respostas variadas a essa alegação. Digamos que seja 

mesmo mais caro que a média das instituições que vivem de recursos 

públicos. Mas quanto custa para o Estado, argumentará Campos da 

Paz, o atendimento, tão comum no Brasil, que em vez de curar agrava 

a doença, ou a eterniza? Quanto acaba custando o paciente obrigado a 
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voltar repetidas vezes, ou a correr de uma instituição a outra, em busca 

de uma solução sempre adiada, quando não negada, para seu pro-

blema? O Sarah, por se tratar de um hospital de reabilitação, qual seja, 

apanhar os pacientes já numa segunda fase do tratamento, conhece 

bem as deficiências do primeiro atendimento. Freqüentes são os casos 

de pacientes estropiados menos pelo acidente que sofreram do que 

pelo médico em cujas mãos foram cair. O pronto-socorro baratinho 

do primeiro combate, o hospital sem equipamentos e o médico sem 

o treinamento adequado representam seguramente, ao fim e ao cabo, 

eles sim, uma despesa considerável e, acima disso, uma dispersão irra-

cional de recursos. Não será absurdo pensar que, se se quer economia, 

mais Sarahs, não menos, urgiria fazer. Mais Sarahs, e não apenas no 

setor das doenças da locomoção, prestando um serviço de qualidade 

em todos os níveis de atendimento, num sistema que privilegiasse o 

aproveitamento ótimo dos recursos, poderiam representar, na ponta 

do lápis, não mais despesas para o Estado, mas menos. Mas não fique-

mos nesse plano de discussão. Ergamos um pouco a vista e situemo-

nos no plano da utopia – não utopia no sentido de algo impossível 

de alcançar, mas de um modelo, um horizonte, uma representação da 

sociedade que desejamos. O Brasil enfrenta, hoje, escolhas que deter-

minarão o país das próximas décadas. Confrontam-se um modelo 

integrador da sociedade e um modelo desintegrador. O Sarah, e o que 

o Sarah simboliza, tem algo a ver com isso. 

Se não, vejamos. Não é novidade que o Brasil seja injusto. Não 

é de estranhar que uma sociedade que se formou na divisão entre 

senhores e escravos tenha na diferença sua pedra de toque – a dife-

rença entre os que têm e os que não têm, os que podem e os que 

não podem, os que mandam e os que obedecem. Novidade é a, diga-
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mos, cristalização da injustiça, num setor sensível como o dos servi-

ços públicos mais essenciais. Isso ocorre quando os segmentos mais 

favorecidos abandonam, por exemplo, a escola pública. Ou os hospi-

tais públicos. Ou, mesmo, como tem ocorrido ultimamente, a segu-

rança pública. É como se desistissem do país. Os brasileiros lá que se 

virem, o país deles não tem jeito mesmo. Cria-se um mundo privado 

para servir de refúgio contra esse doente incurável que é o país da 

maioria. Nesse mundo maravilhoso da minoria privilegiada, a escola 

é particular, o hospital é particular e até a segurança é particular, 

composta por vigias e agentes de segurança fornecidos por empresas 

privadas. Os bairros murados que proliferaram em anos recentes em 

torno das grandes cidades brasileiras – onde até é necessário apresen-

tar documentos para entrar, como se se atravessasse uma fronteira 

– são a ilustração gráfica do que se está querendo dizer. Aliás, atra-

vessa-se mesmo uma fronteira. Do lado de fora ficam as chagas do 

país real – um país de escolas ineptas, hospitais assassinos, polícia 

bandida. O resultado dessa concepção de mundo não é apenas o 

divórcio entre dois brasis, é um divórcio mais perverso do que o que 

sempre existiu no país, por ser mais ostensivo e implicar uma renún-

cia – a renúncia a se incomodar com o Brasil que ficou de fora e a 

lutar por ele. O resultado é também a degradação do Brasil que fica 

de fora. A qualidade da escola pública, sem a pressão dos que têm 

voz, na sociedade, sem a vigilância e a influência que só eles podem 

exercer, tende a decair. E assim o hospital público, e assim a polícia. 

Simultâneo ao divórcio é a criação de espaços de degradação. Até nos 

centros das cidades se nota isso. À medida que as pessoas e os comer-

ciantes de mais recursos se retiram dele e se refugiam nas áreas chi-

ques, quando não nos bairros cercados, eles tendem a decair.
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Eis o modelo desintegrador que tanto avanço tem feito nas últimas 

décadas. Advirta-se que o que aqui se expõe não se confunde com 

o debate sobre pritavização/estatização que no momento é um dos 

temas dominantes da política brasileira. Privatizar atividades econômi-

cas antes desenvolvidas pelo Estado parece, ao autor destas linhas, não 

apenas legítimo como necessário, diante do esgotamento da capacidade 

de investimento do Estado-empresário. O foco das preocupações aqui 

expostas se situa, antes, nos espaços de convivência entre os que podem 

mais e os que podem menos. Se eles não convivem mais na escola 

pública, nem no hospital, e ameaçam não conviver nem nas mesmas 

cidades, pois os que podem mais se refugiam em fortalezas erguidas só 

para eles, dá-se o divórcio irreparável – e trinca-se o país. O Brasil trin-

cado é o país que queremos? As próprias pessoas que hoje contribuem 

para que ele seja assim, refugiando-se no seu mundinho de delícias pri-

vativas, ou supostas delícias, um dia sentirão a inconveniência de um 

mundo facilitador de muros e semeador de desigualdades, se é que já 

não sentem. A propósito, e para voltar à questão dos custos: quanto 

custa um país rachado ao meio? Custa essa enormidade que nos está 

custando o Brasil de hoje. O Sarah, na contracorrente dessa tendência, 

aponta para um país integrado. Dir-se-ia que sua maior virtude não é 

servir aos pobres – todos os hospitais públicos o fazem. É servir, igual-

mente, ao rico, sem portas diferenciadas nem separação de espaços. 

É oferecer um ambiente e uma qualidade de serviços que satisfazem 

o nível de exigência dos ricos, de forma que ali, ao contrário do que 

veio a acontecer na escola pública degradada, nos centros decadentes 

das cidades ou nos transportes coletivos deixados ao deus-dará, ele não 

se sinta rebaixado em dividir o mesmo espaço com o pobre. O Sarah 

aponta para uma utopia. Esta é sua mais nobre virtude.
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Cenário: uma conferência internacional sobre paralisia cerebral.

Nova York, 1973.

“ ... por sua causa, a conferência atingiu os objetivos que pretendíamos”
(carta do presidente da comissão organizadora)



Um jovem médico preside a sessão, uma discussão realizada por 

uma equipe que se intitulava multidisciplinar. Cada especialista relata 

sua experiência em paralisia cerebral. Seqüência de conhecimentos 

fragmentados. No auditório, um paciente tetraplégico atetóide. 

Quando todos os “especialistas” acabam de falar, o presidente da 

sessão chama o atetóide ao pódio. Afinal, todos, de uma forma ou de 

outra, haviam falado sobre ele, que, de sua cadeira de rodas, ouvira em 

silêncio. 

Auxiliado por uma bela mulher, começa a se aproximar. Esforço, luta, 

movimentos anárquicos. Um jarro d’água e dois copos derrubados. Agora, 

ele se dirige aos conferencistas. Numa voz gutural e hesitante, típica do 

atetóide, dá seu veredito: “Eu passei a manhã ouvindo tudo o que 

aqui foi dito e confesso que nunca ouvi tanta bobagem! E creio que 

nenhum de vocês pode de longe imaginar o preço que paguei durante 

toda minha vida pelo que hoje ouvi aqui!” 

A sessão é encerrada sob um silêncio constrangedor. O jovem 

médico que dirigia a sessão era eu... 

Mudança de rumo, sem retorno, em minha vida de médico e na 

concepção que tinha do verdadeiro sentido da reabilitação.
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Primeira parte

perdido 
no Tempo





Com Abadio Marques Neder (à esquerda) na primeira cirurgia realizada no antigo Hospital 
de Brasília, hoje Hospital de Base: o anônimo “candango” tinha sido baleado no tórax, a bala 
estava debaixo da pele e, com a incisão, caiu no chão
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QUe signifiCa ser hUmano?

Este livro trata de relacionamentos. Das relações entre médico e 

paciente, que se associam no binômio paciente/médico para relacio-
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narem-se com a tecnologia e, finalmente, se encontrarem no centro 

das questões filosóficas, sociais e de todas as variáveis que governam 

a prática médica atual.

Os alicerces dos conceitos, as dúvidas, e as perplexidades aqui 

expostas se originam da minha experiência na prática médica. Busco 

um uso melhor dos extraordinários avanços da ciência em benefício 

do ser humano. Não defendo uma visão anárquica do progresso, mas 

sim um melhor uso da tecnologia, e não o seu abuso. Questionamen-

tos semelhantes bem que podiam ser formulados por outros médicos, 

de outras áreas, em outros lugares.

As idéias que desenvolvo são o resultado de uma sedimentação de 

experiências e da interação com indivíduos – que têm o que se con-

vencionou chamar “incapacidades” – e também com a multidão de 

profissionais envolvidos em seu tratamento. O texto tem, conseqüen-

temente, múltipla finalidade.

Contém uma análise crítica das conseqüências da rejeição pela socie-

dade das pessoas que, por uma razão ou outra, especialmente no que se 

refere à forma ou função, são “diferentes”. Aborda os problemas desses 

indivíduos, polarizando-os por meio de sua condição de seres humanos. 

Trata também da interferência que a doença e o tratamento provocam 

em suas vidas e examina a frustração dos profissionais que foram treina-

dos para tratá-los, mas que não atingem a meta de “consertá-los”.

Cada um desses indivíduos “diferentes” traz consigo uma vivência: a 

acumulação de um sofrimento gerado pela doença e pelas inúmeras ten-

tativas de cura. Examinaremos tudo isso a partir de uma questão central: 

“o que significa ‘ser’ humano?”, e também a partir das dificuldades que 

a sociedade tem em aceitar aqueles que – em forma, função ou cognição 

– não coincidem com o “ser normal”.
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A sociedade contemporânea – com seus arquétipos – não vem 

enfrentando o problema de forma aberta, e essa atitude tem levado 

a uma exacerbação do conflito, fazendo permanecerem a discrimina-

ção silenciosa, porém persistente, e o preconceito na abordagem do 

paciente e na prática da medicina. A sociedade escondeu essa realidade 

sob o manto da tecnologia que, ao longo dos anos, surgiu e vem sendo 

assimilada acriticamente pelos médicos em geral: curar e tornar belo, 

eficiente e eficaz. Gera-se, portanto, o maniqueísmo de poder ou não 

poder “curar a doença” e abstrai-se a condição humana do “doente”. 

Nega-se sua inserção na sociedade quando ele “não está completa-

mente curado”... Ele não é igual!

O que aqui é relatado também permeia a história de uma institui-

ção, a Rede SARAH de Hospitais do Aparelho Locomotor, onde foi 

possível a reflexão a partir do cotidiano. A existência do SARAH tem 

sido possível graças ao fato de que a semente de sua utopia foi plantada 

num momento em que havia, no Brasil, um movimento político para 

deixar no passado o status de Terceiro Mundo e caminhar na direção 

do amanhecer de uma sociedade mais justa e desenvolvida – o final 

dos anos 1950 e o início dos anos 1960.

Este livro foi, portanto, escrito com o pensamento nos jovens que, 

muitas vezes, por motivos românticos, buscam a medicina e são for-

mados para o restitutio ad integrum. Os mesmos indivíduos que, em 

razão das circunstâncias de seu dia-a-dia, têm de enfrentar a frustra-

ção de lidar com a impotência diante da doença, que consome até a 

morte. Enfrentar aquilo para o qual nunca foram preparados. Ao con-

trário, foram treinados para, sempre e a todo momento, por vaidade 

ou soberba, negar o absoluto – a morte.
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Ao escrever, penso também em trazer elementos de reflexão para 

pessoas que já procuraram ou irão procurar, várias vezes ao longo de 

suas vidas, a ajuda de um médico, na busca de recuperar o que lhes 

é mais importante na vida: a saúde. O seu direito inalienável de deci-

dir, de ir e vir.

Em vez de lidar com doenças, falei dos doentes, tratando não 

só da patologia como também dos diversos aspectos que muda-

ram suas vidas. Doentes que nos ensinaram a praticar a medicina. 

Um aprendizado que muitas vezes entrou em conflito com aquilo que 

as universidades ensinam. Seus relatos são aqui transcritos para que 

o leitor possa ampliar seu conhecimento, sabendo que estará usando 

informações que, com o tempo, poderão mudar. 

O que aqui se descreve não é apenas uma seqüência de eventos 

patológicos, mas sim como eles interferiram na vida de cada indi-

víduo, e quais as técnicas e as práticas usadas pelos profissionais que 

tentaram, muitas vezes sem resultado, diminuir tanto sofrimento.



ConCeiTo de reaBiliTação

 

Tratar não significa focalizar somente a patologia. O fato de o 

médico estar freqüentemente afastado da realidade do paciente, de 

seu cotidiano, resulta em que sua ação é dirigida para aquilo que o 

paciente é incapaz de fazer e não para o que ainda pode fazer.

Dança em cadeira de rodas
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O médico não vê o paciente como um indivíduo completo, com 

um potencial que pode, eventualmente, proporcionar-lhe novos 

níveis de interação e participação social. Um paciente tetraplégico 

pode ser limitado fisicamente, mas pensa. Ainda tem, portanto, uma 

imensa reserva de capacidade e potência. Manteve, pois, a condição 

de “ser” humano.

Avanços tecnológicos têm resultado muitas vezes num inter-

vencionismo sem regras e em supermedicação que podem levar a 

um prolongamento do sofrimento dos pacientes. O médico, como 

membro de uma sociedade utilitária, que busca com obsessão a pro-

dutividade, tem dificuldade em aceitar que não consegue restaurar 

cada e todo indivíduo ao “normal”. Freqüentemente, não está pre-

parado, psicológica e culturalmente, para lidar com a impotência 

que essa realidade gera.

As especializações de hoje aprofundam e estreitam simultanea-

mente o conhecimento que um médico tem de cada patologia. Por 

que o conhecimento na medicina não se amplia e se horizontaliza ao 

mesmo tempo? Afinal, a cada dia compreende-se melhor que quase 

sempre se está lidando com doenças geradas pela combinação de inú-

meros fatores que se somam e se superpõem, transformando a biologia 

em patologia. A morte, afinal, está tão presente na vida – especial-

mente na vida de um médico – quanto a necessidade de adiá-la. 

Quando nós, médicos, encaramos um paciente com limitações, com 

doença – com freqüência perto do inevitável –, não podemos negar 

que estamos vendo nele um pouco da nossa própria humanidade, 

nossa própria fragilidade. O que deixa um médico preparado para 

lidar com essa verdade absoluta? A compreensão de suas limitações 

materiais ou a expansão de suas bases intelectuais?  
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Ao longo dos anos, apreendemos o impacto que certos fatores 

externos à doença do indivíduo, tais como família, hobbies, crenças 

religiosas ou filosóficas, alegria e principalmente amor, exercem na 

recuperação desse mesmo indivíduo ou até na manutenção de sua 

vida. Será que o médico desse paciente compreende a importância de 

ter acesso a essas informações? Ao próprio “ser” do doente que trata? 

A seus valores e crenças? Se tiver, será que as usará adequadamente, 

com o cuidado, obsessão mesmo, de agir como cientista e não como 

charlatão? Se ele mantiver em foco somente a patologia e não atentar 

para seus aspectos multifatoriais, saberá ajudar os pacientes em outros 

níveis? Essas são questões fundamentais que afetam o tratamento do 

paciente e por isso interferem profundamente em sua capacidade de se 

recuperar ou de aprender a lidar com suas limitações.

A insidiosa negação do absoluto – a morte – causa destruição silen-

ciosa e implacável do humanismo. “Salvar por salvar”, ainda que a 

custo de sofrimento inenarrável! Tecnocratas treinados para não acei-

tar a morte, médicos que negam os diversos estágios do desenvolvi-

mento que a ela levam! Sua alegria vem somente do convívio com o 

nascimento e com a plenitude. Muitas vezes, em razão dos parâmetros 

dentro dos quais trabalham, médicos não conseguem enxergar o que 

um pequeno gesto – como o segurar de um lápis ou o escrever acio-

nando um computador com um artefato preso pelos dentes – repre-

senta para a pessoa com limitações motoras: a volta à vida. Do “ser” 

passivo para o “ser” ativo, sujeito que abandona a condição de objeto.

Qual seria então o conceito de reabilitação? O que o diferenciaria 

de cura? A cura é o restituto ad integrum, a volta do ser ao normal, 

o retorno à condição que precedia a doença. A reabilitação implica a 

necessidade de conviver com obstáculos muitas vezes incontornáveis 
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ao longo do tempo. Com os recursos hoje disponíveis, um pediatra 

pode curar uma pneumonia em menos de uma semana. Isso o gratifica 

e o remete às origens do sonho que o levou a procurar a medicina 

como profissão. Um pediatra que se especializar em tratar crianças 

com paralisia cerebral – uma incapacidade resultante de lesão no cére-

bro – vai conviver com um ser que no tempo cresce, muda e se dife-

rencia do “ser normal” ao longo de uma vida, apenas facilitando sua 

trajetória, mas nunca “curando”. Poucos encontram dentro de si a 

possibilidade de ver no menor gesto uma conquista.

O final do século XX caracterizou-se por uma grande contradição 

na área da reabilitação. Uma contradição originada na própria palavra. 

“Re-habilitação” tem um significado amplo, que consiste, em parte, na 

recuperação de uma função e na execução de uma atividade, mesmo que 

de forma diferente. É o objetivo da função e não o modo como esta é 

alcançada que o médico deve ter em mente, pois reabilitados ou habi-

litados desencadeiam estratégias diferentes para alcançar um objetivo. 

Entretanto, a visão estreita da sociedade contemporânea muitas vezes 

não permite que aqueles que “são diferentes” voltem ao trabalho. O 

reemprego, objetivo maior da reabilitação, não é atingido, principal-

mente por aqueles que já estavam marginalizados pela injustiça social.

A convivência de anos com pessoas que, apesar de enormes limita-

ções, conseguem se realizar, construir, viver, resulta na compreensão de 

que o conceito de ter ou não uma limitação está fundamentalmente 

relacionado com o modo pelo qual a pessoa se percebe. Enfocando a 

questão no plano externo, o que, caro leitor, ficará na história da huma-

nidade: o hoje catedrático de física da Universidade de Cambridge na 

Inglaterra, Stephen Hawking, que só se move e se comunica por meio 

da informática, ou a Miss Universo eleita ontem?
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O mundo em que vivemos hoje encerra muitos paradoxos, entre 

os quais está a tecnologia, que exerce papel proeminente em nossas 

vidas. Pessoas perdem seus empregos por causa de inovações tecnoló-

gicas, computadores passam a atender ao telefone, em vez de um ser 

humano que pergunta “posso ajudá-lo?” Nossa civilização tem, por-

tanto, à sua disposição, caminhos diversos para alcançar um mesmo 

objetivo, inúmeras maneiras de realizar uma dada atividade. Conse-

qüentemente, existem muito mais possibilidades hoje de se “habili-

tar”. O problema não é a tecnologia em si, que tem trazido numerosos 

benefícios a muitos indivíduos, mas sim o fato de que ela está se 

desenvolvendo com tal rapidez que os ajustes necessários em atitudes 

por parte dos homens não estão ocorrendo simultaneamente. O resul-

tado tem sido o seu uso inadequado por falta de cultura. 

Um ex-atleta que, graças a anos de treino, atingira uma percepção 

refinada de sua imagem corporal e que em um acidente perdeu um 

braço ou uma perna é capaz de, a partir do primeiro momento em 

que usa um membro artificial, descobrir uma estratégia para o melhor 

desempenho, com uma prótese complexa, sem precisar de muito treina-

mento – o início de uma nova vida que será facilitada por sua “memó-

ria” impressa no sistema nervoso central, por meio de sua disciplina e 

sua determinação. Isso não acontece com tanta facilidade com um indi-

víduo sedentário, o qual precisará de mais tempo e de treinamento para 

aprender a usar o membro substituto. Conseqüentemente, o médico 

deve fazer ajustes constantes em suas expectativas e na abordagem da 

situação por lidar com indivíduos diferentes. Ele precisa usar o conheci-

mento da “experiência de vida” que cada pessoa traz consigo. 

Historicamente, a medicina tem desprezado a informação impor-

tantíssima com a qual cada indivíduo chega às nossas mãos: a da 
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vivência própria. O preconceito que alguns médicos têm em relação 

ao paciente está ligado à fragmentação do conhecimento e à subespe-

cialização, que prevalece cada vez mais. O médico perdeu a visão do 

paciente como um indivíduo completo dentro de um contexto socio-

cultural. Se uma pessoa perde um braço, isso não significa que perdeu 

a habilidade de raciocinar, nem a incapacita para uma série de ativi-

dades. Ao contrário, muitas vezes essa pessoa adquire uma experiên-

cia de vida que gera a capacidade de enfrentar obstáculos relacionados 

à sua integração. O médico, porém, freqüentemente vê o paciente 

como um objeto submisso, defeituoso, e realiza procedimentos inva-

sivos com a justificativa de que está tentando “salvá-lo”.

A psiquiatria, por exemplo, tem uma história longa e brutal de 

“salvar” pacientes encarcerando-os, procedendo a lobotomias, admi-

nistrando drogas e adotando outros meios coercitivos com o objetivo 

de “restaurá-los à normalidade”. Esses meios, perguntamos, foram ou 

são eficazes? Bem, os pacientes freqüentemente sobrevivem..., mas a 

que custo quanto à sua condição humana?

A falta de valorização do próprio conceito de ontogênese – fecun-

dação, nascimento, crescimento, plenitude, envelhecimento e morte – 

leva a uma busca frustrada e cega que acaba submetendo o doente a 

inúmeros procedimentos e exames questionáveis. 

Um relâmpago de discernimento na área da ortopedia veio do pró-

prio título do livro de Joseph Trueta, quando professor na Universi-

dade de Oxford: Studies on the development and decay of the human 

frame.*2 Entretanto, uma ignorância preguiçosa prevalece sem uma 

reflexão sobre a seqüência de eventos que leva cada indivíduo até um 

determinado momento em sua vida. 

* Estudos sobre o desenvolvimento e o declínio da estrutura humana.
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Um cirurgião de tórax pode facilmente avaliar a capacidade res-

piratória de um paciente pedindo-lhe, simplesmente, que o acom-

panhe subindo escadas ou caminhando pelo corredor. Porém, em 

razão da subjetividade dessa avaliação, ele é forçado a pedir uma ava-

liação respiratória computadorizada. Se não o fizer, sua atitude será 

considerada subjetiva e, portanto, criticável. Será questionado sobre 

a precisão de resultados, se estes não forem quantificados. Quantifi-

car! “O que não pode ser transformado em números não existe...” 

Visão estreita surgida no século XIX o que hoje influencia nosso 

cotidiano, como se o pensamento de Freud, Piaget e tantos outros 

pudesse ser quantificado.

Pacientes são encaminhados a centros de especialização considera-

dos altamente conceituados e, com toda a esperança, se submetem a 

procedimentos sofisticados muitas vezes invasivos. O “observar para 

aprender” é uma atitude cada vez mais rara na medicina, particular-

mente entre médicos com menos experiência. Isso está levando a uma 

perda do conhecimento da história natural da doença: a seqüência de 

eventos biológicos sobre os quais freqüentemente intervimos fora do 

tempo e, portanto, de maneira desastrosa. Que o digam o uso indis-

criminado de antibióticos e suas conseqüências... 

Exames radiológicos e de imagens digitais e resultados laboratoriais 

computadorizados não substituem o “pensar”. Na verdade, é muito 

mais necessário pensar num pré-operatório para a formulação de um 

plano cirúrgico e sua integração com um tratamento não cirúrgico 

do que o que freqüentemente acontece. Certamente, deve-se evitar a 

progressão da doença, que pode custar ao paciente sua vida ou parte 

de seu corpo. Mas isso não anula a atitude de observar e refletir para 

melhor decidir.
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É verdade que a sociedade foi levada à convicção de que técnicas 

novas estabelecem sempre diagnósticos mais exatos. Os custos dessas 

investigações tecnológicas, muitas vezes redundantes, repetitivas e des-

necessárias, elevaram-se a níveis insuportáveis. O tratamento de doen-

ças que no passado poderiam ser fatais tem melhorado muito nas 

últimas duas décadas como resultado do surgimento de novas téc-

nicas. Entretanto, essas técnicas não podem ser consideradas como 

panacéias. Em outras palavras: nem toda dor de cabeça necessita de 

uma ressonância magnética nuclear e nem toda dor de pescoço de 

uma tomografia computadorizada. 

Por outro lado, a incapacidade de se aceitar o absoluto, a morte, 

está fortemente ligada a fatores sociais e jurídicos. A pressão social 

para se excluir as mais remotas possibilidades de erro por meio da 

tecnologia tem levado médicos a abusar de procedimentos consi-

derados necessários, além da pressão que sofrem de seus próprios 

pares, que também se apóiam em “exames” a fim de se manterem 

mais protegidos de culpa. E quando um paciente morre? Será que 

mais uma ressonância magnética teria salvado sua vida? Um médico 

hoje tem de viver com esse dilema. E os tribunais vão, com certeza, 

lembrá-lo de que ele tem de salvaguardar suas decisões com provas 

concretas. Aquele procedimento a mais, apesar de inútil e caro para 

o paciente e para a sociedade, pode ter conseqüências atenuantes 

para o médico que está sendo julgado por má prática... Até que 

ponto o médico, em vez de agir em função do bem do paciente, age 

em sua própria defesa?

O paciente tem o direito inalienável de ser informado cuidadosa-

mente pelo médico de que um dado procedimento não vai ajudá-lo 

muito em determinada situação e representa apenas uma possibilidade 
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– a qualidade do possível –, em vez de uma probabilidade – a quali-

dade do provável. 

A nova maneira de fazer as coisas seria por meio da plausibilidade 

dos resultados que governam o processo decisório. O paciente precisa 

ser ajudado nas escolhas a serem feitas para seu próprio bem depois 

de ter recebido todas as informações necessárias e não apenas esperar 

uma decisão pronta do médico ou de uma terceira entidade, como 

um plano de saúde, que usa o lucro como base para suas decisões 

e faz uma escolha arbitrando o que lhe é conveniente em nome do 

paciente. Quando o paciente participa de forma significativa do pro-

cesso de decisão o que só é possível se ele estiver bem informado (a 

informação – e, por extensão, o conhecimento – é poder), freqüente-

mente escolhe o procedimento certo (afinal o doente é ele), mesmo 

quando as vantagens potenciais parecem ser pequenas. Uma vez que 

ele tenha participado da decisão, não será fútil a recompensa psicoló-

gica que vem de saber que tudo o que poderia ter sido tentado o foi. É 

aqui que reside o paradoxo da medicina contemporânea. Por exem-

plo: a fisioterapeuta é treinada para fazer um indivíduo caminhar. 

Mas quando ela tem de dizer ao paciente: “Você só pode ir do ponto 

A ao ponto B de cadeira de rodas”, essa profissional é governada por 

uma emoção mista – a impotência compensada pelo poder que nasce 

da dependência do paciente. O profissional sente sua grande respon-

sabilidade para com o paciente e deseja transmitir-lhe sua competên-

cia em produzir pessoas que caminham em qualquer circunstância. 

Esse impulso, muitas vezes, proíbe a execução de ajustes em formas 

realistas de tratar e confina ambos, a terapeuta e o paciente, a méto-

dos fantasiosos e inatingíveis, deixando os pacientes, exaustos e frus-

trados, a procurar, sozinhos, meios alternativos de atingir suas metas. 
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A questão essencial aqui gira em torno de uma mudança de atitude 

em relação ao paciente, o qual é incapaz de atingir uma meta por 

meio de uma ação preconcebida. Conseqüentemente, o desafio é des-

cobrir uma forma de se chegar a um mesmo objetivo por outros 

caminhos – ou então, talvez, mudar o objetivo completamente. Esse 

é um processo de construir e criar mutuamente, que inclui a elimina-

ção da rigidez do profissional.

Inicialmente, no SARAH, durante os anos 1970, as avaliações de 

crianças com paralisia cerebral eram realizadas como “sessões integra-

das para o planejamento do tratamento”. Pais e crianças aguardavam, 

em suspense quase kafkiano, as decisões daqueles que participavam do 

processo de avaliação para propor a solução: os grandes Torquemadas 

do século XX!

SARAH
Rede SARAH
de Hospitais
do Aparelho
Locomotor

Associação
das Pioneiras
Sociais

Manual de
Desenvolvimento
Infantil

Capa do manual elaborado e montado individualmente de acordo 
com o problema e o momento da evolução da criança. As informações 
são repassadas na forma de desenho para facilitar a participação 
dos pais na estimulação cognitiva e motora. O manual é atualizado 
periodicamente de acordo com o desenvolvimento da criança
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Uma mudança completa de atitude aconteceu com a participação 

dos pais na decisão. Vários estudos apoiaram a importância da relação 

entre mãe e filho no processo de desenvolvimento da criança e do trei-

namento dos pais para implementar programas de estimulação, que 

são comprovadamente eficazes. Porém, pais nem sempre estão prontos 

para iniciar o programa. Problemas emocionais, sensação de incompe-

tência maximizada pela arrogância ou pela ganância do profissional, 

ou mesmo falta de conhecimento sobre o verdadeiro sentido de uma 

lesão cerebral crônica e irreversível podem interferir em sua partici-

pação no processo. Explicações sobre a patologia, com palavras facil-

mente compreendidas, orientação adequada sobre cada atividade em 

casa, apoio psicológico e visitas em domicílio com o objetivo de ade-

quar o programa às necessidades da família são fatores que influencia-

rão os resultados finais. 

Página do manual: estimulação do equilíbrio de forma lúdica

Ilustração: Paulo Roberto Guimarães
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A atitude e a abordagem descritas anteriormente foram desenvol-

vidas e chamadas de O método SARAH: um guia de desenvolvimento 

da criança para os pais. Como conseqüência, os pais foram instruídos 

sobre as questões básicas do problema de seu filho e também sobre as 

diversas maneiras de lidar com ele.

 Transferência de conhecimento: transferência de poder! Mudança 

de atitude que implica repassar o conhecimento para quem dele mais 

precisa. Afinal, não é o verdadeiro papel do médico ensinar, para ali-

viar ou evitar a doença? Essa capacitação deve ser compartilhada entre 

o médico e o paciente. A negação dessa atitude, a de doar o conheci-

mento, aprofundou-se a tal ponto que se estabeleceram duas escolas: 

a da medicina curativa e a da medicina preventiva, como se a utopia 

médica não fosse prevenir a tal ponto que a própria medicina se tor-

nasse desnecessária. 

1999 - Equipe transmitindo conhecimento a quem dele mais necessita: a família
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Em países como o Brasil, a dicotomia levou a um equívoco 

assumido, por cinismo ou por ignorância, pelos governantes: “É 

melhor prevenir do que remediar”, o que gerou, no tempo, a res-

sonância magnética nuclear para quem pode pagar e a fossa sép-

tica para quem não tem o que comer! Atitude conveniente em 

uma sociedade com forte herança escravocrata, pois, como disse o 

cientista político Henry Brougham, “a educação faz que um povo 

seja fácil de liderar, mas difícil de conduzir; fácil de governar, mas 

impossível de escravizar”.

Por essa razão, o objetivo aqui é investigar o processo, debater suas 

ações e questionar seus valores. Isso pode requerer a substituição da 

palavra “reabilitação” por outras que estejam mais perto de habilita-

ção: capacitar, reconstruir, adaptar. Talvez exija também contestar o 

clichê “você tem de aceitar sua incapacidade”, que freqüentemente se 

traduz em “você não pode chorar, não pode ficar com raiva, não pode 

fazer muitas perguntas e deve ser um bom paciente”.

Freqüentemente, quando estão examinando pacientes ou lendo 

relatórios laboratoriais, médicos produzem ruídos estranhos em pro-

porção direta à sua ignorância, numa tentativa de demonstrar que 

entendem o que estão vendo num monitor ou escutando num estetos-

cópio. Não param para considerar o que pode estar pensando o ater-

rorizado cidadão enquanto os escuta: “hum!”, “há!”, “oh!” 

Com a criança é diferente, afinal, ela é um ser em desenvolvi-

mento. A atitude de “observar e estudar” é mais aceita pelo médico da 

criança do que pelo médico do adulto. Medicar uma criança é um ato 

brutal. Crianças não são pacíficas como os adultos: berram, choram, 

revoltam-se. Por quê? Porque alguém alguma vez lhes disse, atrás de 

um sorriso idiota: “não vai doer”, e, em seguida, aplicou-lhes uma 
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injeção na nádega. A partir desse fato, toda vez que alguém falar “não 

vai doer...”, já se sabe o que vai acontecer.

Adultos aceitam a agressão com maior facilidade. Eles acreditam 

que alguém está tentando aliviar seu sofrimento. Racionalizam a agres-

são. Freqüentemente, não participam do processo decisório de seu 

tratamento. Seus corpos estão nas mãos da equipe médica, e sua capaci-

dade de raciocinar e tomar decisões é anulada pela passividade. A capa-

citação mútua, tão benéfica no processo de cura, não é ativada.
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Breve memória

As tentativas episódicas de repor um membro amputado por golpe 

de sabre ou por explosão de uma granada não significavam que existia 

uma pressão cultural no mundo ocidental que induzia a sociedade a 

integrar o “inválido”. Depois da I Guerra Mundial, por exemplo, a 

volta à sociedade significava apenas o direito de sentar no banco mais 

acessível de um transporte coletivo.

Heróis na guerra, heróis na paz
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A reabilitação afirmou-se como especialidade médica durante 

a II Guerra Mundial como sua conseqüência. Naquele tempo, os 

médicos que tratavam os deficientes não tinham uma visão de trans-

cendência, mas sim uma atitude imediatista decorrente de questões 

objetivas que enfrentavam ao tratá-los: “Será que consigo pôr este 

indivíduo de volta em uma cabina de piloto?” 

Essa situação e as circunstâncias que dela resultaram afetaram o 

dia-a-dia daqueles que estavam lidando com soldados incapacitados, 

jovens que, de uma forma ou de outra, teriam de voltar às frentes de 

batalha ou receberem baixa e serem reintegrados à sociedade. Heróis 

que a casa retornavam... Inválidos.

O conceito de voltar para o lar, de voltar para o trabalho, era 

baseado na premissa de que um país tem de se recuperar da heca-

tombe, da destruição. Construir novamente. Conseqüentemente, o 

homem também de ser reconstruído. A partir desses dilemas fir-

mou-se, mais ainda no pós-guerra, uma mentalidade que busca o 

desempenho e a eficiência. Uma atitude que mais tarde, apoiada 

pela tecnologia, evoluiu, deturpou-se e, finalmente, veio a se consti-

tuir em uma profunda contradição. 

Soluções cada vez mais sofisticadas passaram a ser procuradas. 

Um exemplo dessa busca é o implante de ligamentos em articulações 

usando-se diversos tecidos para restaurar a estabilidade, sem se consi-

derar que esses ligamentos fazem parte do sistema de informações pro-

prioceptivas que, como parte integrante do sistema nervoso central, 

participa a cada momento da modulação da amplitude e da velocidade 

de aceleração e frenagem dos movimentos do corpo humano.

As “soluções rápidas”, tão importantes durante épocas de guerra, 

tornaram-se o paradigma da chamada “medicina esportiva”. A dura-
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ção do sucesso de um determinado procedimento passou a ser essen-

cialmente relacionada ao tempo de vida útil do atleta. Duração que, 

dentro desse contexto, é curta, designada não por um ser humano pre-

sente em nosso cotidiano, mas por um gerador de fortunas. São os 

gladiadores do final do século XX. “O resultado vai durar cinco anos? 

Bom, o contrato do atleta é de quatro...”

Hoje ocorre a gradual substituição do homem pela máquina. 

Existe, portanto, uma contradição maior: emprego. Onde? Até aquele 

que é capaz está sendo desempregado! As indústrias nos países emer-

gentes como o Brasil, a nona economia do mundo, estão sendo des-

truídas pela competição, que resulta na transferência da tecnologia 

para países como a China, onde um trabalhador recebe menos pelo 

seu trabalho. Se estamos vivendo num mundo que “incapacita” o 

capaz, onde, então, fica a reabilitação?

Como “reabilitar” quem já foi marginalizado?
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A superproteção dos deficientes, que comumente ocorre em países 

que ainda preservam os princípios do bem-estar social como ideologia 

de governo, aumenta suas chances de conseguir emprego e de se encai-

xar nos requerimentos legais de um determinado ofício. Entretanto, 

essa atitude leva, paradoxalmente, à criação de um obstáculo aos esfor-

ços no sentido de se restabelecer o desempenho perdido. A definição 

de desempenho agora significa eficiência e rapidez, com menos ênfase 

na qualidade. Ficar dependente da Previdência Social é melhor do que 

enfrentar a dura luta pela vida. Em vez de aquele que se incapacitou 

alegrar-se com o que conseguiu recuperar, ele se concentra nas perdas 

que sofreu, porque a sociedade demanda perfeição e eficiência.

Os profissionais que tratam o indivíduo, e a própria Justiça do Tra-

balho, precisam fazer ajustes em seus conceitos para valorizar as habi-

lidades que o paciente recuperou ou ainda desempenha. Enquanto 

a sociedade insistir em propagar seus ideais perfeccionistas, muitos 

incapacitados físicos – e também os profissionais que os tratam – vão 

continuar achando que fracassaram ou, pior, vão assumir uma atitude 

confortável e normalmente cínica: “Afinal, por que o esforço, se tenho 

direito, por lei, à compensação?”

A mudança de atitude só pode começar com uma capacitação mútua 

apoiada no uso adequado da tecnologia existente hoje. Um esforço 

unido que eliminará os obstáculos que freqüentemente não deixam o 

incapacitado participar plenamente – mesmo que de forma especial – 

do convívio social e da produção. Apesar de décadas de esforço, ainda 

não há consciência sobre como reabilitar o ser humano num mundo 

que assiste indiferente à mortandade pela fome, pelas lutas étnicas e por 

epidemias. Esta não é uma leitura niilista, mas uma afirmação baseada 

na certeza de que só se chega à realidade na busca da utopia.
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CaUsas das disTorções na práTiCa médiCa

O gradual crescimento do prestígio dos administradores e sua 

conseqüente prevalência têm levado à transformação do paciente em 

consumidor, aumentando as distorções da prática médica e resul-

tando no aprofundamento do conflito entre o homem que trata e o 

homem que é tratado. A lógica do setor produtivo impera: é a doença 

como objeto de lucro. A ascensão foi facilitada pelos próprios médi-

cos, que consideravam “política” sua participação no processo decisó-

rio administrativo que, em última análise, regeria seu cotidiano.

Somente nos anos 1980 começaram a surgir os primeiros estudos 

sobre a história natural das doenças no campo do sistema locomotor 

e do sistema nervoso central que o comanda. Esse avanço gerou, pela 

primeira vez, uma reação contra a lógica da produção, propondo 

gradualmente uma abordagem realmente médica e menos tecnocrá-

tica, o que desencadeou uma visão mais crítica e menos imediatista 

da cirurgia. 

Entretanto, uma indústria de exploração – baseada na detecção de 

erros – anulou esse avanço e contribuiu para uma atitude defensiva 

por parte dos médicos. Estes suspeitam que estão sendo julgados e 

agem de acordo com isso. Abdicam do observar e do pensar e defen-

dem-se com uma infinidade de exames, que muitas vezes interpretam 
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com dificuldade. Médicos freqüentemente maltratam os pacientes. 

Não os vêem como seres humanos frágeis que sofrem. Burocratas e 

tecnocratas que só pensam em termos de custo e benefício – e, por-

tanto, no lucro – contribuem para decisões que nada têm a ver com a 

doença. Essas distorções aumentam o sofrimento dos indivíduos que, 

não tendo condições de pagar, têm direito somente a um tratamento 

“simples”. Ressonância magnética indicada abusivamente para ricos 

ou segurados por planos de alto custo, e “métodos alternativos”, para 

pobres. É a fórmula mágica das organizações mundiais de saúde, que 

produzem a plena satisfação dos administradores e dos economistas 

dos chamados países do Terceiro Mundo, investindo somente no que 

eles consideram ser o setor produtivo. Administradores e economistas 

que – sem exceção – têm seus seguros internacionais de saúde com 

cobertura plena... São especuladores da morte.

Criança com lesão no cérebro: sistema de comunicação alternativa
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Existem, é claro, médicos que ainda se preocupam realmente em 

dar o melhor tratamento para cada indivíduo em atitude e conduta, 

profissionais dotados de entrega e criatividade brilhantes. Mas, por 

causa do estado da medicina hoje em dia, o número de tais médicos 

está diminuindo rapidamente. Por quê? Porque o processo criativo 

implica duvidar e questionar o que está estabelecido, e isso está desa-

parecendo rápido, em face das pressões sociais e econômicas. Os médi-

cos têm pouco ou nenhum acesso ao processo de descobrimento que 

levou à criação das técnicas que empregam em seu cotidiano.

O “velho” Trueta examinando em Oxford uma criança sem os braços: o drama da talidomida

Fo
to

: A
lo

ysi
o 

C
am

po
s d

a 
Pa

z 
Jr

.

41

Tratando doentes e não doenças





Bom-senso se ensina?

Ao longo das últimas décadas, especialmente dos anos 1950 aos 

anos 1980, ocorreram avanços importantes: a neurologia apropriou-se 

dos progressos da eletrônica, enquanto a ortopedia usou amplamente 

descobertas nas áreas da metalurgia e dos plásticos. Os progressos no 

setor da imagem abriram novas portas para maior precisão no diag-

nóstico. O design passou a ser parte integrante do planejamento e da  

produção dos equipamentos para facilitar a ação de um incapacitado: 

surgiu a “engenharia da reabilitação”.

Esses avanços tecnológicos, entretanto, não levaram em conta que 

os indivíduos incapacitados necessitam de acompanhamento médico 

durante longos períodos. Na verdade, eles objetivavam uma cura mais 

rápida, que normalmente não considerava a complexa e inexorável 

seqüência de eventos biológicos de um indivíduo, mas o retorno 

rápido a uma atividade. Todavia, no tempo aprendi que tratar uma 

criança com incapacidade, um ser que no tempo muda, equivale a 

assinar com ela e sua família um “contrato de vida”.

O cirurgião opera e, freqüentemente, logo em seguida, dá alta. 

Tudo dentro de um cronograma arbitrário. Ele não é capaz de con-

siderar o que poderá acontecer anos mais tarde em conseqüência do 

procedimento cirúrgico. Não compreende nem vivencia em seu coti-
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diano o tratamento a longo prazo. Em outras palavras: não considera 

a hipótese de uma doença multifatorial, o que pode levar, no tempo, 

a erro e a insucesso.

Durante os anos 1960, todo ortopedista com experiência sabia, 

ao olhar uma radiografia, estimar o tempo de evolução e fazer um 

prognóstico de uma doença. As várias classificações baseadas em expe-

riência acumulada ao longo do tempo levaram o jovem médico a 

substituir observação e ponderação por ação mecanicista: fórmulas 

mágicas que poderiam diminuir, para o menos experiente, as possibi-

lidades de erro: primeiro grau, conduta A; segundo grau, conduta B! 

Um tipo de atitude que levou muitas áreas à estagnação. 

Dito de outra forma: a utopia de Trueta, segundo a qual a ortope-

dia deveria deixar para trás as fases do conhecimento puramente mecâ-

nico e da prática artesanal para poder ser cada vez mais científica, não 

se tornou uma realidade. A prática científica está sendo cada vez mais 
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Joseph Trueta em visita à enfermaria  do Nuffield Orthopaedic Centre, Oxford,1963: 
o respeito ao mestre



substituída pela tecnologia e pelo pensamento simplista: estatísticas e 

não o bom-senso! 

O tempo já demonstrou que deve existir relação direta entre o 

uso da tecnologia e o conhecimento da pesquisa que levou ao seu 

desenvolvimento. Por exemplo, uma prótese total do quadril pode 

ser necessária para um paciente que tem uma redução de sua pro-

priocepção por causa de uma doença neurológica. No entanto, esse 

paciente estará sujeito a maior impacto em sua articulação artificial 

implantada porque suas defesas se reduziram. Em razão da proprio-

cepção mais lenta, sua prótese estará menos “conectada” ao seu sis-

tema nervoso central e terá menos proteção; conseqüentemente, seu 

implante durará menos. Os limites da tecnologia têm de ser respeita-

dos em uma pessoa completa, com suas particularidades e limitações. 

Um doente não é uma radiografia.

Estava atendendo no ambulatório quando vi a cena. Peguei a máquina fotográfica e docu-
mentei: no próprio hospital que criei e dirijo. Tratava-se a radiografia e não o doente
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A década de 1960 caracterizou-se pela emergência de uma cultura 

médica que, diante dos avanços tecnológicos e para evitar seu uso caó-

tico e indiscriminado, passou a definir esquemas de tratamento que 

estabeleciam seqüencialmente o uso de medicamentos e de técnicas de 

acordo com o estágio de evolução em que cada doente se encontrava. 

Foi criado o conceito de “protocolo”.

Protocolos classificaram os doentes, colocando-os em grupos. Isso 

foi, sem dúvida, um avanço. Mas o avanço deixou para trás uma visão 

que, embora aparentemente anárquica, dava importância à experiên-

cia e aos conhecimentos que cada médico acumulara ao longo de sua 

vida. Os protocolos foram criados para facilitar o processo de decisão, 

não para servir como regras rígidas que ditam o caminho a ser seguido. 

A intenção era que os protocolos se tornassem referências que indu-

zissem a um raciocínio correto e crítico, do qual, entretanto, a dúvida 

seria parte integrante. As classificações e os sistemas de estadiamento 

das doenças foram criados para facilitar o processo decisório e não 

para se tornarem livro de receitas para terapias que, nas mãos de pes-

soas inexperientes, com freqüência são usadas acriticamente. O erro 

não pode, portanto, ser atribuído ao protocolo ou aos sistemas de clas-

sificação, mas àqueles que os usam inadequadamente. 

Em áreas como a oncologia, para que todos os médicos tivessem 

acesso a métodos recentes para o tratamento de câncer, foi mandató-

ria a criação desta metodologia: o protocolo. Seu uso indiscriminado, 

contudo, levou os pacientes a serem classificados em grupos rígidos 

e, conseqüentemente, submetidos a tratamentos inflexíveis, que não 

levavam em consideração as peculiaridades e o momento de cada caso. 

O que havia surgido da criatividade e da experiência acumulada, e que 

fora rapidamente disseminado, acabou por servir como justificativa 
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para procedimentos que, muitas vezes, não levavam em consideração 

as circunstâncias humanas do indivíduo com uma doença. Os proto-

colos acabaram como dogmas de uma religião. Se um erro é cometido, 

a culpa passa a ser do protocolo, e não do médico.

O treinamento e a preparação de um oncologista, por exemplo, 

normalmente não lhe ensinam a encarar a deterioração e a morte. His-

toricamente, isso tem gerado dois tipos de comportamento: um é o 

cinismo absoluto e tecnocrático, em que o paciente é visto como mero 

objeto de aplicação de um protocolo para a execução de uma cirurgia, 

radioterapia, ou quimioterapia; o outro resulta do reconhecimento 

da situação, baseado numa perspectiva humanista, que, muitas vezes, 

com o tempo, leva o médico a não resistir, sob o peso do sofrimento 

que isso lhe causa. 

O cinismo corrói o humanismo, que é substituído pelo objetivismo 

frio. Alguns dizem que a frieza é inevitável; outros, que é abominável. 

Que fatores determinam a qual campo o médico vai associar-se? 

A resposta a essa pergunta reside nas qualidades que um profissio-

nal traz para a sua profissão. Apesar de ser essencial à formação de um 

jovem médico, o treinamento só o leva até um certo ponto. A ver-

dadeira causa de certos médicos desenvolverem uma atitude cínica, 

mascarada por uma abordagem técnica e mecanicista, pode estar rela-

cionada com o caráter do médico, que é estabelecido muitos anos 

antes da sua profissionalização em medicina. 

Vamos novamente usar o exemplo da oncologia, que lida quotidia-

namente com a iminência da morte. É uma constante tomar decisões 

que vão afetar profundamente a qualidade e a duração da vida de 

um paciente. Como o médico conseguirá fazer o que é melhor para 

o paciente se sua mente está tomada pelo medo da morte? Ele com-
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prometerá, irreparavelmente, a qualidade de vida de uma pessoa para 

fazê-la viver algumas semanas a mais? Ou comprometerá a longevi-

dade de seu doente para salvar-lhe um membro, por meio de métodos 

cirúrgicos sofisticados, evitando uma amputação e arriscando a volta 

do tumor? Algumas poucas células que permanecem em uma ressec-

ção “radical” podem determinar a recidiva da doença. Além de ser esta 

uma decisão da qual o paciente deva participar, o médico precisa estar 

consciente de todos os dados relacionados à patologia e à experiência 

de vida daquele indivíduo.

Para enfatizar esta última idéia, vamos analisar o seguinte caso: a 

quimioterapia pré-operatória aumentou bastante o número de procedi-

mentos de baixo risco para salvar membros e, de fato, constituiu um 

Detalhe de mosaico bizantino, na igreja de Santa Sofia, representando a Imperatriz Teodora 
pouco antes de morrer de câncer. Suas feições revelam o início de um estado consuptivo
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dos principais fatores desse avanço. Quando há um resultado não satis-

fatório da quimioterapia, a boa medicina exige um procedimento cirúr-

gico mais agressivo, muitas vezes uma amputação, ao passo que, quando 

há reação satisfatória, se impõe um procedimento menos mutilante, 

embora mais sofisticado tecnicamente, para salvar o membro. O adia-

mento de três a quatro meses para administrar a quimioterapia e avaliar 

o resultado permite uma escolha muito mais racional de um pro-

cedimento cirúrgico adequado. Como existe evidência abundante e 

ampla de que células malignas podem localizar-se no pulmão meses ou 

até mesmo anos antes de o paciente apresentar sinais de tumor num 

membro, a espera para avaliar a resposta à quimioterapia é risco insigni-

ficante em face da escolha do melhor procedimento cirúrgico.

Quase sempre, é mais prudente considerar a realização de uma ampu-

tação em lugar de um procedimento mais glamouroso, prolongado e 

complexo, porque a amputação pode vir a dar ao paciente – com um 

mau prognóstico – uma qualidade de vida melhor durante o pouco 

tempo que lhe resta. Paradoxalmente, aquilo que parece ser simples 

se tornou, ironicamente, um privilégio do cirurgião mais experiente.  

Em outras palavras: se um doente apresenta várias metástases pul-

monares secundárias a um câncer ósseo num membro, às vezes será 

mais coerente promover uma amputação e a colocação imediata de 

um membro artificial mecânico, pois isso dará ao portador do câncer 

ósseo uma qualidade de vida melhor. Será, pois, tratado das metástases 

dentro de limites que lhe preservem a qualidade de vida. Aí se traça 

a linha divisória, em que o protocolo é apenas uma orientação geral 

e não anula a racionalidade e o humanismo no processo decisório. 

Trata-se o homem, e não a radiografia. Sem passar por procedimen-

tos mais elaborados que visem a salvar o membro, mas com a perna 
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mecânica, o paciente estará de volta ao convívio social em cerca de três 

semanas. Em situações como esta, o médico faz o quê? Ele tem nas 

mãos um paciente muito doente, várias opções de tratamento, tempo 

limitado, exigências do próprio paciente, pressões sociais, considera-

ções jurídicas e o medo de o paciente morrer. Ele adotará uma atitude 

humanista? Irá parar para contemplar o bem do paciente – primeiro e 

acima de tudo? Ou tirará um protocolo do bolso e seguirá cegamente 

suas instruções? Nesta última hipótese, estará abdicando de seu poder 

de decisão em benefício de uma agenda preestabelecida de procedi-

mentos. É o protocolo como escudo! E o paciente? Se ele morrer, foi 

falha do protocolo, não do médico. Mesmo que esse pensamento não 

se desenvolva de forma consciente, existem outras forças agindo. A 

Transmitindo vibração para membro artificial
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sensação de realizar uma amputação tornou-se, historicamente, ligada 

aos primórdios de práticas cirúrgicas brutais usadas na “guerra”, um 

sinal de malogro, uma admissão de inferioridade e vergonha. Cer-

tamente, isso é verdade para os médicos que ainda sabem menos. 

Também é, com certeza, verdade que os médicos que não usam 

sempre os protocolos já “cientificamente” testados podem estar sujei-

tos a uma ação jurídica. Porém, a prática, a decisão médica que visa 

ao interesse do paciente, não pode ser comprometida por injunções 

legais, como cada vez mais tem acontecido. Aí se coloca a questão dia-

lética do processo decisório do médico – e os médicos, na sua forma-

ção, são mais cartesianos que dialéticos. 

A instituição de padronizações para fornecer diretrizes sobre a  

forma de avaliar riscos para melhor tomar decisões, quando usada 

como receita, tem tido o efeito de sufocar o processo criativo de apren-

dizagem. Tudo o que é novo desequilibra o que já foi aprendido. 

A evolução do conhecimento, no entanto, requer um processo de 

rearranjo de padrões estabelecidos por meio de informações novas: 

a homeostase lembrada por Jean Piaget. Após isso, inicia-se um pro-

cesso de assimilação que sedimenta o que é novo e traz novos refe-

renciais. Descobrir implica risco, coragem e entrega, aos quais nem 

sempre todos estão dispostos a submeter-se. O conhecimento é, por 

definição, informação colocada em uso, dinamicamente: ele tem de 

ser processado, testado, e, às vezes, até sintonizado e alterado. Isso faz 

parte do processo constante e criativo chamado aprendizagem. 

O avanço da ciência trouxe para o médico a possibilidade de mini-

mizar o sofrimento. Primeiro a dor, com a introdução de fármacos 

como o ópio, a cocaína e a morfina; depois a cura, pelo uso dos medi-

camentos atuais mais avançados. Todavia, o uso correto desses avan-
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ços implica um conhecimento maior deles e do próprio doente, sob 

pena de que este seja “medicalizado”, expressão hoje recorrentemente 

usada para criticar os abusos da tecnologia.

Sabemos que um profissional que ainda conhece pouco tem maior 

necessidade de exames de laboratório e de radiologia, que lhe servi-

rão, em parte, como mais uma forma de autodefesa. A sociedade sabe 

que ele não sabe?... “Doutor, o senhor não vai pedir mais exames?” 

Quando a experiência e o conhecimento amadurecem e o médico 

adquire a capacidade de “ler” o paciente, esse consegue integrar as 

variáveis que compõem a doença: o diagnóstico e a pessoa. O médico, 

assim, ficará cada vez menos dependente de exames complementares 

desnecessários, que, como dito, a sociedade tão freqüentemente exige. 

É de Pasteur o conceito: “A descoberta vem para a mente preparada”.

Microscópio idêntico ao utilizado por Louis Pasteur em suas descobertas
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os primos de DeUs

Quais, então, as alternativas? Apesar de ofuscadas pela tecnologia, 

elas estão conosco há muito tempo: um discernimento que só pode 

ser produzido por uma dedicação corajosa e sincera à arte de tratar um 

indivíduo, o que requer uma visão humanista, vigilância, atitude inda-

gadora, base cultural e compromisso firme com o processo criativo da 

aprendizagem. O futuro médico deve ser selecionado de acordo com o 

seu caráter, e não somente por suas notas na faculdade. Como fazê-lo? 

– eis o dilema da medicina.

Todos esses elementos ajudam a formar o médico de que se precisa 

hoje, capaz de ver o paciente como sujeito e não como objeto sobre 

o qual se aplicam técnicas, como o indivíduo que tem uma doença e 

não uma doença que consome o indivíduo.

A sociedade tem de dar ao médico o direito de dizer “eu não sei!”, 

para que ele possa questionar seu próprio conhecimento e sua experi-

ência. Paradoxalmente, quanto mais experiência e conhecimento ele 

tiver, mais apto estará ele a dizer: “Eu não sei”. Comumente, a expli-

citação de desconhecimento pelo mais experiente é interpretada pela 

sociedade como sinal de sabedoria – mas é negada ao mais jovem...

Não podemos deixar que o desenvolvimento da tecnologia nos 

arraste a outra Idade Média, mas que nos leve a uma nova Renas-
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cença. A medicina ainda não sabe exatamente por que o quadril de 

uma criança que nasce está deslocado. Até hoje não sabemos por que 

ocorre uma necrose, a lenta destruição da cabeça de um fêmur, sem que 

haja infecção, assim como Arthur T. Legg não o sabia em 1910 quando 

com outros descreveu a doença.

A indagação de Legg3 serve como um modelo clássico de uso da 

dúvida para a criação. Ela mostra que a pesquisa não pode e não deve 

divorciar-se da prática:

“Estamos às vezes dolorosamente cientes do fato de que existem 

muitos sintomas que identificamos facilmente nas nossas observações 

clínicas e para as quais não conseguimos designar uma causa, e é 

também um fato indiscutível que existem muitas condições hoje que 

ainda não conhecemos, simplesmente por causa da nossa falta de 

observação ou devido a uma dedução errônea, mesmo na presença 

de uma boa observação. Os casos que estou apresentando hoje me 

parecem ilustrativos do fato de que, no passado, nós não observamos 

certas condições que realmente existiam e agora, depois de observá-

las, temos de nos perguntar – as nossas observações são erradas ou são 

corretas? E, supondo que o são, qual é a causa desta condição?” 

Eu gostaria de lhe perguntar, caro leitor, se me permite, que 

revista científica publicaria hoje esse texto original de Legg? Ele não 

contém estatísticas, testes de Fisher ou regressões! É pensamento 

puro, cristalino. 

O médico precisa recuperar seu direito de duvidar, um direito que 

tem de ser reconquistado numa sociedade que precisa entender que 

muitas vezes o médico não sabe mesmo! Chega da farsa de que somos 
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sábios! E as nossas responsabilidades, enormes e, às vezes, conflituosas, 

não nos podem levar a achar que somos o que não somos: os primos 

de Deus.

O médico que estamos procurando é uma pessoa culta. Se no 

começo de sua vida profissional sabe pouco sobre medicina, mas tem 

sensibilidade e suscetibilidade, a angústia que vem de seu senso de res-

ponsabilidade vai gerar o desejo de aprender. É nesse momento que 

ele assume a condição de ser humano. 

A pessoa que escolhe a profissão médica precisa ter o desejo de 

saber. Saber pela responsabilidade e não apenas por uma atitude de 

soberba. Saber que, com o tempo, virá. Aprender com ou ter acesso 

a professores que cuidam dos pacientes como seres humanos. Os 

fundamentos dessas características são criados anos antes de procu-

rarmos a universidade. Certamente, não estamos procurando pes-

soas que sabem pouco sobre a medicina para serem nossos médicos. 

Após os vinte ou vinte e um anos de idade, pouquíssimas mudanças 

ocorrem na sensibilidade e na suscetibilidade de uma pessoa. Pre-

cisamos, então, criar meios para identificar profissionais com uma 

visão mais humanista, em vez de aceitar quaisquer profissionais e 

depois tentar mudar suas características menos desejáveis. É neces-

sário reestruturar a educação universitária de forma que aprimore 

a sensibilidade do futuro médico. Essas qualidades não impedem 

o exercício de uma ciência racional, são, sim, ingredientes essen-

ciais para se cuidar do homem frágil em seu episódio de doença 

ou quando ambos, médico e doente, estão diante do inexorável. 

Trata-se, portanto, de formar médicos a partir de seres humanos e 

não de tecnocratas pseudo-eruditos que, por testes de múltipla esco-

lha, ingressam numa universidade.
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a CorreTa apropriação da TeCnologia

A tecnologia está em processo constante de progresso e expansão, ao 

mesmo tempo em que implicações de aspecto econômico levam a res-

trições de seu uso na prática médica corrente. Estamos enfrentando os 

problemas do controle burocrático da tecnologia, negando tratamento 

adequado a mais pacientes, especialmente aos pobres, enquanto, simul-

Artérias cerebrais visualizadas pela angioressonância
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taneamente, muitos pacientes estão recebendo cuidados inadequados 

em virtude do uso incorreto ou do abuso da tecnologia. O médico 

tornou-se um operador de métodos, sistemas e técnicas. 

Paradoxalmente, a sociedade contemporânea promete sucesso sem 

limites. Essa propaganda freqüentemente divulgada para o benefício 

da indústria da doença levou, ao longo do tempo, a expectativas 

pouco realistas e a uma fé cega nos meios tecnológicos. Isso vem 

crescendo na sociedade, que busca, como sempre buscou, a imorta-

lidade. O médico é um elemento dessa sociedade, dessa procura da 

imortalidade, da volta à juventude, enfim, da transcendência. Ele está 

deixando de exercer seu papel de árbitro que assimila criticamente e 

aplica adequadamente a tecnologia. 

Diariamente, os meios de comunicação apregoam, de forma super-

ficial e desorganizada, os avanços tecnológicos. Uma simples manchete 

aparece, e a esperança que ela gera é transferida para o médico: “Um 

caminho para a cura do câncer foi descoberto...” Graças à rapidez 

dos meios de comunicação, em alguns segundos a informação circula 

pelo mundo. Conseqüentemente, aqueles que estão sofrendo de câncer 

julgam ter encontrado a cura que tanto buscam em seu médico – ou em 

alguém no topo do mundo – um indivíduo todo-poderoso e onisciente.

“A clonagem de células nervosas pode permitir que um paraplégico 

volte a andar...”

A questão do poder médico pode ser encarada no contexto da ati-

tude da sociedade quando esta enfrenta avanços tecnológicos. A socie-

dade apropria-se cada vez mais de um certo nível de conhecimento 

médico, mas de forma caótica, sem referências. Mesmo assim, o efeito 

geral da tecnologia tem indiscutivelmente resultado em benefícios tre-

mendos para a saúde do homem.

58

Aloysio Campos da Paz Júnior



A construção do conhecimento médico, que é um processo penoso 

pois implica erro – e erro com a vida humana –, é estabelecida ao 

longo do tempo e continuada de uma geração para a outra. Em suma: 

“Hoje o médico tem o desafio de se colocar dialeticamente entre ‘ler’ 

o doente e saber como aplicar os recursos que tem à mão”.

A sociedade moderna precisa também enfrentar outra variável:      

a discussão financeira dos custos do tratamento médico. O adminis-

trador de um hospital, aquele que vê no centro cirúrgico uma fonte 

de renda, calcula os custos de espaço, área, pessoal, equipamentos 

e tempo. O que ele quer é gastar menos e ganhar mais. Abre as 

portas do centro cirúrgico e cria circunstâncias que levam o cirurgião 

a operar como um operário trabalha numa linha de montagem. As 

conseqüências são, muitas vezes, desastrosas. O resultado? A lógica do 

“setor produtivo” é aplicada aos serviços médicos, e o fato de estar-

mos tratando de seres humanos – e não trabalhando numa fábrica 

que produz automóvel – não é contestado.

Ao conceituar o setor de assistência à saúde como “indústria”, os 

americanos do norte situam-no explicitamente no conjunto de ativi-

dades que têm o lucro como finalidade fundamental. Avaliados sob 

essa ótica, sempre terão prioridade os programas, os projetos e as 

modalidades de administração de assistência médica que proporcio-

nem maior retorno ao capital investido – e não, necessariamente, 

aqueles que assegurem o melhor e mais justo atendimento aos doen-

tes. Prevalecerão os critérios mercadológicos. Investe-se naquilo que 

proporcionar mais ganhos.

A primeira conseqüência desse enfoque é a prevalência dos planos 

e dos seguros privados de saúde como ferramenta principal de organi-

zação da prestação de serviços médico-hospitalares: Wall Street previu 
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incrementos da ordem de 15% a 20% nos lucros, em 1999, das chama-

das “gigantes” do sistema de saúde privado: Aetna Humana, Pacificare 

Health Systems, Wellpoint Health Networks e United Healthcare.

No contexto impiedoso da competição pela sobrevivência, as deci-

sões empresariais obedecem a parâmetros muito singulares, pelos quais 

o conceito de justiça, por exemplo, adquire conotação peculiar, despro-

vido de qualquer sentido ético. Não há propriamente limite justo para a 

margem de lucro que se possa obter numa determinada atividade.

Margem de lucro justa, em última análise, não se define como aquele 

percentual razoável que o empreendedor acrescentaria ao custo do pro-

duto que vende ou do serviço que presta ao cliente. Razoável, no sentido 

ético, seria taxa resultante da aplicação conjugada de diferentes vetores 

morais: primeiro, de um retorno moderado do valor investido para cobrir 

o custo do produto ou serviço; segundo, de uma remuneração proporcio-

nal ao risco envolvido no empreendimento; terceiro, de uma remuneração 

adequada da visão e do trabalho do empreendedor; e quarto, – também, 

e sobretudo – de uma equilibrada relação com a capacidade de paga-

mento do cliente, de forma que não seja feito vítima de uma extorsão.

Nenhum desses princípios, entretanto, encontra guarida na feroz 

competição do mundo dos grandes negócios. Neste, “justa” é a margem 

de lucro que se consiga impor ao cliente sem risco de perdê-lo para o com-

petidor, ou sem reduzir o máximo retorno possível do capital investido.

Esse tem sido, no Brasil, campo de luta inglória e desigual para os 

Procons e o Conselho de Defesa Econômica, que não contam sequer 

com as setas persas para combater à sombra...

Poderia e deveria ser diferente. A aplicação de critérios cínicos e 

friamente empresariais à medicina resulta na instituição de um sistema 

perverso, no qual o planejamento e a execução de quaisquer progra-
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mas no campo da assistência à saúde deixaram de ter como parâmetro 

absoluto o bem-estar do doente e da população. Prevalece sempre – 

repito – a lógica do lucro máximo.

Exagero? Ao avaliar o futuro imediato do mercado para a indús-

tria da saúde, a mesma publicação4 que conceitua assistência médica 

como “indústria” aponta como indicador “positivo” o prognóstico 

de que “as seguradoras vão ganhar com o aumento do valor dos prê-

mios pagos, especialmente pelos mais necessitados”, e como indica-

dor “negativo” o reconhecimento de que “o sistema governamental de 

assistência continuará a exercer o controle, o que terá influência no 

retorno do crescimento de toda a indústria”.

Tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, muitos analistas dizem 

que os “altos custos” da assistência médica inviabilizam os sistemas 

públicos de saúde. Na verdade, iludem os leitores. Iludem porque falam 

em “custos”, quando na realidade lidam com “preços da assistência 

médica”. Preço é igual a custo mais lucro. Se esmiuçarmos os compo-

nentes do “preço da assistência” e eliminarmos a parcela de lucro nele 

contida, passando a lidar corretamente com o valor estrito do verdadeiro 

custo, veremos que a assistência à saúde da população pode perfeita-

mente ser assumida como responsabilidade integral pelo Estado.

Nessa hipótese, ao longo de uma vida, cada cidadão pagará muito 

menos pela assistência médica de que mais cedo ou mais tarde sempre 

necessitará. Estruturada com base em um modelo público de prestação 

de serviços, essa assistência exigirá muito menos dinheiro da sociedade, 

pois não serão contabilizadas, nas projeções orçamentárias fundadas 

objetivamente no custo, as margens de lucro ilimitado que constituem o 

objetivo fundamental da atividade empresarial privada, e por isso enca-

recem desmesuradamente os tratamentos médicos de cada um de nós.
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Mesmo que o efeito global da tecnologia esteja, certamente, pro-

duzindo melhor saúde para o homem, não se pergunta criticamente: 

afinal, o que significa saúde do homem? Bem-estar físico? Alegria? 

Felicidade? Sensação de plenitude, de realização? Amor? Ou a soma 

de tudo isso?

Capa da Revista Time de maio de 1979. O olhar frio e a máscara feita de dólar dizem tudo. 
Reprodução permitida por Time Inc.
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É interessante mencionar que a medicina não faz parte das ciências 

humanas ou sociais ensinadas nas universidades. Aparece como uma 

ciência exata, embora se proponha a tratar o ser humano! Está sendo 

cada vez mais abordada sob a mesma lógica que governa o setor pro-

dutivo: a lógica do mercado. Por isso, perdemos a visão do essencial. 

Hoje em dia, o paciente virou consumidor.

Cabe portanto repetir: o uso da tecnologia de última geração está 

sendo abusivo. O médico ou o hospital que compra o equipamento o 

emprega desnecessariamente. É o retorno do capital investido. Esses 

abusos também ocorrem quando o paciente insiste que uma inves-

tigação cara seja feita sem nenhuma indicação realista, ou quando 

são feitas investigações ultrapassadas ou inadequadas, por imposição 

dos sistemas de seguro, que usam a lógica do “tratamento preestabe-

lecido”. Temos, obrigatoriamente, de reagir contra a prática da pro-

fissão médica dentro de um contexto orientado pelo lucro. Lucro não 

é custo. Os economistas bem o sabem, mas sonegam essa informação 

aos simples mortais. Tudo hoje é calculado em preços de mercado e 

não em custos reais. Como preço é igual a custo mais lucro, aí está 

a equação diabólica que nos governa. Paraíso dos administradores. 

Inferno dos verdadeiros médicos!

Há um texto5 que considero exemplar sobre o assunto e tenho 

sempre à vista no meu escritório. Foi proposto pela Wisconsin Medi-

cal Society e aprovado unanimemente em 1997 pela Associação Ame-

ricana de Medicina, causando grande impacto mundialmente. Não 

resisto à tentação de transcrevê-lo, na íntegra:
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A medicina é, essencialmente, um empreendimento moral fun-

damentado num pacto de confiança. Este pacto obriga os médicos 

a serem competentes e a usar sua competência em prol do paciente. 

Os médicos são, portanto, intelectual e moralmente obrigados a 

agir como defensores dos doentes onde seu bem-estar é ameaçado, e 

sempre em benefício de sua saúde. 

Hoje, este pacto de confiança está sendo expressivamente 

ameaçado. De dentro, existe uma legitimação crescente do egoísmo 

materialista do médico; de fora, as forças pró-lucro pressionam o 

médico a assumir o papel de agente comercial para aumentar a pro-

ficuidade das organizações de serviços de saúde. Tais distorções da 

responsabilidade do médico degradam o relacionamento do médico 

com o seu paciente, que é o elemento e a estrutura central do atendi-

mento médico. Permitir que haja alterações no relacionamento de 

confiança é alterar significativamente o papel do médico de curar, 

proteger, ajudar e defender os doentes e a saúde de todos. 

Pela sua tradição e própria natureza, a medicina é uma ati-

vidade humana especial, que não pode ser desempenhada sem a 

presença das virtudes de humildade, honestidade, integridade inte-

lectual, compaixão e a eliminação do egoísmo excessivo. 

A nossa primeira obrigação precisa ser a de servir o bem às pes-

soas que procuram nossa ajuda – e que confiam que lhe daremos. 

Médicos, como médicos, não são e nunca devem ser empresários 

comerciais, gateclosers, ou agentes de políticas fiscais que se opõem 

à nossa confiança. Qualquer abandono da prioridade do bem-estar 

“O pacto entre o paciente e o médico”
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do paciente coloca este em risco pelo tratamento que pode compro-

meter a qualidade de, ou o acesso a, serviços médicos. 

Acreditamos que a profissão médica deve reafirmar a primazia 

de sua obrigação ao paciente por meio de sociedades profissionais 

nacionais, estaduais e locais; nossas organizações acadêmicas, pes-

quisadoras e hospitalares; e especialmente através da nossa con-

duta pessoal. Como defensores da estimulação da saúde e apoio aos 

doentes, somos chamados a discutir, defender e promulgar o serviço 

médico através de todos os meios éticos disponíveis. A integridade 

da nossa profissão só pode ser afirmada através de nosso interesse no 

e na defesa do paciente. Assim, honramos o nosso pacto de confiança 

com os pacientes.

O texto foi publicado pelo Jama, sigla do Journal of American 

Medical Association, que recebeu a seguinte carta do seu ex-presidente,  

John J. Ring:6

O Jama jamais publicou um artigo tão importante quanto “O 

pacto entre o paciente e o médico”. Ele atinge a própria alma da 

nossa existência profissional e o âmago do nosso relacionamento 

com aqueles a que servimos. Ele é correto e oportuno. 

O relacionamento entre o médico e o paciente é realmente baseado 

na confiança. Outros modelos que postulam uma base empresarial, 

contratual, ou de outra forma ignoram a natureza moral da nossa 

profissão e o papel que ela tem ocupado ao longo dos séculos. 

Uma reforma verdadeira do sistema de saúde está acontecendo 

Reprodução permitida pela American Medical Association
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hoje em dia. Ela não é baseada nos princípios adotados por Hillary 

Rodham Clinton e o Ira Magaziner, aqueles do Health Access 

America, ou de tantas outras propostas oferecidas nestes últimos 

anos. Está sendo reformado o mecanismo da aplicação negligente e 

desumana da crua ciência da economia a um sistema que merece 

modificações mais sensatas.

Os conceitos expressos no pacto representam a última defesa 

entre nossos pacientes e assistência médica de má qualidade que a 

eles está sendo dada por uma profissão subvertida pelos incentivos 

econômicos a prestar esse tipo de serviço.

Reprodução permitida pela American Medical Association
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por QUe os médiCos não se enTendem?

A interação e a cooperação real entre os médicos deixaram de ser 

uma opção de cada um para se tornarem uma necessidade imposta 

pela era de crescente especialização que vivemos. Isso não significa 

enviar o doente de um lado para outro. A criação de grandes institui-

ções interdisciplinares impõe-se cada vez mais. Seria impossível, atual-

Reunião no SARAH, em Brasília, de professores de ortopedia de todo o Brasil redige as 
normas de atendimento da criança que sofreu traumatismo. Elas visavam a bloquear o 
intervencionismo induzido pelo lucro e conseqüentemente diminuir as complicações. Foram 
aprovadas pelo Conselho Nacional de Saúde, mas nunca implantadas...
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mente, lançar um foguete espacial de última geração se não houvesse 

uma equipe bem treinada de técnicos que aprofundasse seu conheci-

mento para alcançar simultânea e fraternalmente um único objetivo.

Com a fragmentação do trabalho em equipe na medicina, muitas 

vezes não agimos harmoniosamente, e o paciente acaba sendo encami-

nhado de um especialista a outro com pouca ou nenhuma coordenação 

e supervisão, correndo-se o risco de se esquecer o objetivo essencial: pre-

servar sua vida ou, pelo menos, melhorar a qualidade de sua vida. Fica 

com muitos médicos, e não tem nenhum...

Temos de readquirir e difundir o hábito de estar sempre apren-

dendo um com o outro, um processo do qual freqüentemente fugimos 

para não admitir a nossa ignorância. A responsabilidade do médico 

para com o paciente implica estabelecer e manter um relacionamento 

aberto e sincero com outros membros da sua profissão e de todas 

aquelas que compõem a equipe de saúde, particularmente na reabi-

litação. O conhecimento precisa ser compartilhado. Além disso, os 

médicos precisam ter conhecimentos básicos sobre os princípios que 

geraram os equipamentos de alta tecnologia que estão usando. Para que 

possam aprender, precisam começar pela raiz: a nossa compreensão de 

uma determinada coisa não se estabelece em sua plenitude se seu apren-

dizado está limitado a somente um segmento do processo que lhe deu 

origem. Porém, isso nem sempre é simples. Ir até o âmago, mesmo que 

nos pareça irrelevante, ajuda-nos imensamente no processo de transfor-

mar pedaços de informação em conhecimento verdadeiro. O aprender 

acontece em fases, é cumulativo: aprendizado constrói aprendizado.

A tecnologia é deslumbrante. É difícil para um indivíduo que está 

doente compreender que o mesmo homem que hoje consegue colocar 

um robô que se locomove e manda mensagens para a Terra de um pla-
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neta distante não é capaz de proporcionar a cura para a lesão medular 

espinhal que o deixou paraplégico ou o câncer que o está consumindo, 

por exemplo. Precisamos lembrar que no primeiro caso se trata de um 

progresso gerado da física e da mecânica. No segundo caso, trata-se 

de doença, de fenômenos biológicos que ocorreram durante milhões 

de anos e levaram organismos unicelulares a evoluir até a condição 

humana. Nós ainda entendemos muito pouco sobre o ritmo de divi-

são das células. Por que ela é, às vezes, anárquica? Por que células que 

interagiam normalmente entram em conflito e se dividem em “situa-

ção” e “oposição”? Por que o maniqueísmo do câncer? Por que o tra-

tamos destruindo as células que se dividem rapidamente – normais e 

anormais – com o uso de radioterapia e quimioterapia? Por quê? Essas 

são algumas das questões centrais que somente o ser humano, que tem 

a capacidade de refletir, pode resolver.

Enfermaria do SARAH/Brasília: espaços e equipamentos projetados e construídos nos centros 
de tecnologia da Rede SARAH. Enfermeiras aprendendo técnicas de tração e, portanto, o 
tratamento conservador e não cirúrgico de uma fratura
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A verdadeira interação entre criador e criação ainda não está equa-

cionada, e um dos principais problemas na prática da medicina atual é 

o de que a criação pode muito bem dominar o criador. Quanto a isso, 

o médico encontra-se em condição peculiar, protegendo-se de forma 

sacerdotal, como historicamente sempre o fez, colocando-se ao lado 

do criador – que muitas vezes não é um médico, e sim um cientista. 

Conseqüentemente, com uma freqüência crescente, o médico usa as 

máquinas não para o benefício dos pacientes, mas para sua própria 

satisfação ou autopreservação, aprendendo, no máximo, o que os fa-

bricantes dos equipamentos querem que ele aprenda para manter sua 

dependência, bem como a dependência do doente e da sociedade, a 

elevados custos de manutenção e atualização. Há sempre os técnicos 

da “caixa preta” que, periodicamente, a alto custo, vêm “atualizar” os 

sistemas; e cobram para “ensinar”, e cada informação está somada ao 

preço do aparelho, do produto... 

Embutido no preço de venda está também um valor para compen-

sar erros médicos que podem causar indenizações. Esses fabricantes são 

mercadores de ciência, escravocratas da vida no início do século XXI.
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Um espaço para o TraBalho

Vim pela primeira vez a Brasília em 1959. Elsita, minha mulher, 

era funcionária do Senado Federal e poderia, se quisesse, ficar no Rio 

de Janeiro ou ser transferida para a nova capital. Viemos conhecer 

o futuro pela primeira vez em setembro de 1959. Estávamos juntos 

nessa viagem e, depois de passarmos um dia mergulhados em ondas de 

poeira daquele imenso canteiro de obras, fomos levados para o Brasí-

lia Palace Hotel. Acordamos de madrugada com ruídos de máquinas. 

Elsita olhando Brasília pela primeira vez.
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Abrimos a janela e, ao longe, avistamos holofotes rasgando o céu: eram 

4 horas da manhã: uma cidade em construção. Antevisão de futuro.

Meses depois, voltei com uma caravana de colegas de faculdade. 

Tínhamos participado de uma greve que tumultuou o Rio, e Juscelino, 

num típico gesto mineiro, despachou-nos para visitar a cidade. 

Em 9 de maio de 1960, tornava-me um brasiliense. Nesse dia, 

comecei a trabalhar como médico no primeiro Hospital Distrital de 

Brasília e a batalhar para completar minha formação no exterior.

Motoniveladoras, tratores, dirigidos por nordestinos que até meses 

atrás nem automóveis tinham visto, e a incrível sensação de fazer tra-

dição, quando se está ainda na década dos vinte. Muitos jovens que-

rendo construir o futuro. A cidade era irmã, sem esquinas porque 

delas não precisava. No final dos dias nos encontrávamos nas entre-

quadras. Três gerações conviviam. Os que vieram atrás da riqueza, os 

que vieram jogar a última cartada e os jovens que vieram construir. 

Os conceitos de servir ao povo, estivesse ele onde estivesse no estrato 

social, eram profundamente incorporados ao nosso cotidiano em uma 

cidade concebida por socialistas.

De repente, a percepção de que a aventura que implantava seria 

incompatível com a competência que o futuro demandaria. Saíamos 

da fase de abertura da picada para a consolidação da estrada. 

Então, Europa ou Estados Unidos eram as opções para a qualificação. 

Fui inicialmente aceito na Universidade de Londres e, posterior-

mente, candidatei-me para fazer pós-graduação com Joseph Trueta, 

na Universidade de Oxford. 

Conhecer Trueta caracterizará o grande divisor de águas da minha 

existência, e tudo o que faria em seguida, na medicina e na vida, teria 

alguma influência da sua sabedoria científica e da sua humanidade.
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Naquele momento, porém, valeu-me uma circunstância curiosa. 

Trueta estava interessado no Brasil. Ao se aposentar, pretendia vir 

para cá, convidado por Juscelino para dirigir a futura Faculdade de 

Medicina da Universidade de Brasília, projeto que não se realizaria, 

para nossa infelicidade. Os idos de 1964 não o permitiram. Trueta 

terminou sua vida profissional em Barcelona. Se tivesse vindo, teria 

mudado a medicina brasileira, não tenho dúvida. Mas, em 1962, a 

chegada a Oxford de um garoto petulante fez que ele vislumbrasse a 

possibilidade de ter alguém que pudesse construir as bases clínicas para 

suas pesquisas no futuro. Com o peso da Universidade de Oxford, 

passou a me dar um tipo de treinamento que nenhum de meus colegas 

recebia. Fui enviado e recebido com “tapete vermelho” pelos homens 

que na época escreviam a história da ortopedia e da reabilitação con-

temporânea. Ao todo, foram dezesseis locais – e dezesseis mestres. 

Após visitá-los, voltava a Oxford e discutia com Trueta o que tinha 

visto e dele aprendia a ter visão crítica dos avanços que ocorriam velo-

zes na Europa dos anos 1960. 

A volta da pós-graduação foi em janeiro de 1964. O Hospital Dis-

trital de então tinha sido projetado por Oscar Niemeyer e constru-

ído, escondido, por Ernesto Silva, diretor da Novacap. Dizem que 

Israel Pinheiro, o construtor, achava que o hospital era desnecessá-

rio... Ernesto levantou o Distrital dizendo que aquilo seria a sede 

do Ipase/Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do 

Estado e mandou equipá-lo com o que de melhor havia, na época, 

no mundo. De repente, os equipamentos começam a se deteriorar, 

o próprio hospital começa a quebrar e surgiu a compreensão de que 

isso resultava do uso de uma parafernália que não tínhamos criado e 

portanto poucos dominavam.
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Além do mais, a dupla militância do médico começava a prevalecer. 

Hospital público funcionando? Vai prejudicar a minha clínica particular...

Voltara para o Brasil com minha pós-graduação e com a esperança 

de futuro. Trazia já na mente o embrião do futuro SARAH, e muito 

do Serviço Nacional de Saúde que havia vivenciado na Inglaterra. Sou 

nomeado chefe da Unidade de Ortopedia, Traumatologia e Fisiote-

rapia do primeiro Hospital Distrital de Brasília, que então já estava 

praticamente pronto. No plano médico-hospitalar de Brasília estavam 

previstos sete Hospitais Distritais. Nos anos que se seguiram à inaugu-

ração da nova capital, somente um foi construído. Entretanto, foram 

importados equipamentos para os sete...

Nem na Inglaterra, nem nos Estados Unidos, onde havia 

parado na minha volta ao Brasil, vi tanto e tão moderno equipa-

mento, que logo comecei a montar. Percebi, no entanto, que esse 

equipamento necessitava de uma compreensão plena da tecnolo-

gia que o tinha gerado para que fosse bem usado e durasse. Em 

todo o Hospital Distrital, poucos sabiam ler inglês e consultar os 

manuais de serviço. Com o passar do tempo, tudo que não estava 

sob supervisão e controle direto de quem podia ler os manuais se 

quebrou, e quebrado ficou. 

Nasceu então a minha idéia de um centro de tecnologia que 

pudesse absorver e difundir corretamente os princípios que permiti-

riam a um médico, e principalmente a um ortopedista, ter acesso a 

tudo aquilo que a evolução tecnológica lhe oferecia.

Em maio de 1969, fui convidado para assumir a direção do Centro 

de Reabilitação Sarah Kubitschek. Era um hospital horizontal, situado 

próximo ao primeiro Distrital, onde estavam internadas crianças, a 

maioria portadoras de seqüelas de poliomielite e lesões congênitas.
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O primeiro braço artificial para criança feito em Brasília, no Sarinha, em 1969

Enfermarias do Hospital Distrital. Quadros balcânicos importados que permitiam o que Lúcio 
Glauco Pinto, ortopedista carioca, chamou de “festival de trações”, em 1965

Fo
to

: A
lo

ysi
o 

C
am

po
s d

a 
Pa

z 
Jr

.
Fo

to
: A

lo
ysi

o 
C

am
po

s d
a 

Pa
z 

Jr
.

75

Tratando doentes e não doenças



“After Care”: enfermeira da maternidade e uma criança com fratura obstétrica. Hospital 
Distrital de Brasília - 1965. Berço de madeira com alça que permitia transportar a criança e era 
simultaneamente ponto de apoio para a tração da fratura produzida durante o parto
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21 de abril de 1960. O Centro de Reabilitação Sarah Kubitschek no dia da inaugura-
ção. O detalhe curioso é a grama transplantada em tapetes, que depois era removida 
para o próximo edifício a ser inaugurado. As árvores ainda são típicas do cerrado e 
ficavam para trás na terra vermelha
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Com uma carpintaria e uma pequena oficina mecânica, comecei 

a fabricar muito do que precisava para tratar dessas crianças. Essa 

experiência levou à criação da oficina ortopédica e de produção de 

equipamentos dentro do próprio hospital. Começamos a nos apro-

priar da tecnologia a partir do conhecimento das várias etapas do 

processo de criação.

Em março de 1976, o Presidente da República aprovou exposi-

ção de motivos dos ministros do Planejamento e da Saúde que pro-

punha a construção de um grande hospital do aparelho locomotor 

que viria não só prestar serviços à região Centro-Oeste, mas formar 

pessoas – médicos e paramédicos – e desenvolver tecnologia própria. 

A última etapa do projeto previa a implantação de uma rede nacio-

nal de hospitais do aparelho locomotor, a Rede SARAH. O primeiro 

grande hospital foi inaugurado em Brasília, em 1980. Em 1985, 

o Presidente da República decretou a criação da Rede SARAH de 

Enfermaria de crianças, Sarinha, anos 1970
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Hospitais do Aparelho Locomotor, que deveria consolidar as pro-

posições do Projeto de 1976. Em seguida, os Ministérios da Pre-

vidência e Assistência Social e da Saúde criaram o Sirto (Sistema 

Integrado de Reabilitação, Traumatologia e Ortopedia). Esse sis-

tema passou a reunir no SARAH, em Brasília, os principais líderes 

– chefes de serviços e professores titulares – da ortopedia brasileira, 

com a finalidade de elaborar normas para a prática da ortopedia e da 

traumatologia no Brasil.

Todos concordavam que o número de complicações era muito 

grande, principalmente na área infantil, em que, após amostragem 

colhida no país, concluímos: o intervencionismo nas fraturas da criança 

era um absurdo. Afinal, o então Inamps pagava mais para operar do que 

para simplesmente reduzir e imobilizar... Era o episódio das cesarianas 

repetindo-se em nossa área! Em menos de um ano tínhamos elaborado 

o primeiro Manual de tratamento de fraturas na criança. Ele foi levado 

Primeiro manual que propunha as normas para tratamento de fraturas na criança
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por mim ao Conselho Nacional de Saúde, do qual era membro, e foi 

aprovado por unanimidade. Infelizmente, só nós que o tínhamos escrito 

o adotamos como norma. O resto continuou como estava...

O ano de 1991 foi fundamental para o desenvolvimento da Rede 

SARAH. O Presidente da República encaminhou mensagem ao Con-

gresso Nacional propondo a criação da Associação das Pioneiras 

Sociais (gestora da Rede): a primeira instituição pública não estatal do 

Brasil regida por um contrato de gestão com o governo brasileiro e 

fiscalizada pelo Tribunal de Contas da União. Essa mensagem trans-

formou-se em lei, aprovada pelo Congresso. Abriu-se o caminho para 

a implantação efetiva da Rede SARAH de Hospitais.

No ano seguinte, foi criado o Centro de Tecnologia da Rede 

SARAH (CTRS) em Salvador, dirigido pelo arquiteto João Filgueiras 

Lima, que projetou o SARAH/Brasília e todos os hospitais da Rede. 

O centro tem como objetivo desenvolver novas técnicas em arquite-

tura hospitalar que viabilizem a ampliação da Rede com qualidade, 

custos adequados e espaços generosos que permitam a humanização 

do processo de tratamento. Ao mesmo tempo, o centro dedica-se ao 

desenvolvimento de equipamentos hospitalares. Os resultados podem 

ser observados nos prédios e nos equipamentos existentes nas diversas 

unidades da Rede SARAH, hoje em pleno funcionamento.  

Em 1993, começou a expansão de fato da Rede com o funciona-

mento do hospital no Maranhão, para atender ao Norte do Brasil. A 

criação de um hospital abre espaço para o trabalho de muitos jovens e, 

conseqüentemente, para realizações e descobertas. Iniciou-se a busca 

de um padrão de qualidade comum e de uma unidade de princípios 

de atuação em relação ao doente em duas unidades muito distantes 

geograficamente.
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Os resultados obtidos no SARAH São Luís deram segurança para 

a implantação do SARAH/Salvador. O hospital foi inaugurado em 

1994, com a presença de Robert Duthie, professor emérito de ortope-

dia da Universidade de Oxford, substituto de Joseph Trueta, que viu 

na expansão da Rede “a concretização da utopia da ortopedia e da rea-

bilitação”. No dia seguinte à inauguração, iniciou-se o atendimento 

à população da região Nordeste. Um número enorme de pacientes 

começou a procurar uma equipe organizada para um atendimento 

digno e tecnicamente correto à população que pagou com seus impos-

tos a construção e o funcionamento daquela unidade.

A véspera da inauguração e os primeiros dias de funcionamento 

de um novo hospital são uma experiência que mobiliza a emoção 

de todos os envolvidos no processo. Como no SARAH todos tra-

balham em regime de dedicação exclusiva e baseados em princípios 

comuns, tendem a se sentir parte do projeto e responsáveis pelos resul-

tados. Nesses momentos, médicos, terapeutas, enfermeiras, auxiliares 

de higiene, de nutrição, pessoal da segurança, enfim, todos os funcio-

Robert Duthie na inauguração do SARAH/Salvador
“A concretização da utopia da ortopedia e da reabilitação”
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nários vêem-se envolvidos com a limpeza dos espaços, com a recepção 

das pessoas que estão chegando, com o funcionamento de cada equi-

pamento. Percebe-se uma integração muito intensa na busca de um 

objetivo comum: o hospital tem de começar a funcionar com quali-

dade e técnica e com o propósito de dar ao doente que nos procura 

o melhor serviço possível. Com o tempo, na medida em que as roti-

nas se vão estabelecendo, nem sempre é fácil manter esse ambiente 

de responsabilidade e solidariedade. A luta pela manutenção do com-

promisso com os pacientes e com a qualidade dos serviços acaba tor-

nando-se batalha cotidiana.

Em 1997, implantou-se o SARAH Belo Horizonte para o início 

do atendimento à população da região Sudeste. A Fundação das Pio-

neiras Sociais, precursora da Associação, tinha um antigo hospital 

geral em Minas que foi todo reformado e equipado pelo Centro 

de Tecnologia (CTRS). Um novo espaço abriu-se para mais e mais 

jovens também treinados pelo Centro SARAH de Formação e Pes-

quisa. As experiências vividas, apesar das peculiaridades de cada 

momento histórico e de cada local e equipe, de alguma forma são 

semelhantes. O tempo e as experiências anteriores reduzem um pouco 

as dificuldades e os erros, mas cada nova unidade é um novo desafio 

repleto de novas descobertas.

A grande dificuldade enfrentada, ao longo de todos esses anos, não 

foi relacionada com a implantação dos prédios e a escolha de equi-

pamentos apropriados, mas com a formação de pessoas que pudes-

sem usar adequadamente recursos que o Estado brasileiro colocava 

sob nossa responsabilidade para cumprirmos os objetivos traçados no 

plano. A partir de um início brilhante, quando voltávamos entusias-

mados para a implantação no Brasil de uma pós-graduação, a criação 
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de provas de qualificação para cada turma que terminava na forma-

ção e no credenciamento de serviços de categoria, fomos vendo com 

tristeza a degradação progressiva da especialidade em nosso país, cor-

rompida pelo mercantilismo e por interesses comerciais. Muitos orto-

pedistas aos poucos deixaram de ser médicos para se transformar em 

meros aplicadores de produtos gerados por multinacionais. Esse fenô-

meno não ocorreu só no Brasil, mas aqui adquiriu conotações trági-

cas, graças à dependência econômico-cultural. Em nosso país, ficou 

mais fácil “treinar” jovens, que eram alienados pelo domínio cultural 

e tecnológico e desciam da condição de médicos para a de artesãos, 

que com o canto de cisne da especialização precoce passaram a ser 

meros agentes acríticos de multinacionais que nada mais queriam do 

que vender seus produtos. Dói? Faça uma prótese total! Complicou? 

Manda para o hospital de referência ou o da universidade que lá eles 

resolvem isso, mas antes me paga a conta...

Estamos agora em 2002 implantando a primeira etapa do SARAH/

Rio para atender à demanda crescente do Sudeste.

Unidade central da Rede SARAH: Universidade e SARAH/Brasília-2002
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Ensinando os que estão no futuro
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o prinCípio do servir

Em 1998, o Ministério da Educação autorizou a implantação da 

Universidade SARAH para Ciências da Reabilitação. Desde então 

são formados, em nível de mestrado, médicos, terapeutas, psicólogos, 

enfermeiros, biólogos e os mais diversos profissionais de saúde na 

área de reabilitação. 

Trata-se não de formar, mas, na verdade, de “reformar” pessoas 

jovens que ingressam na pós-graduação por processo seletivo rígido 

e carecem não só de informação cultural, como de uma visão clara 

sobre os princípios que devem nortear a ética médica, principalmente 

o princípio de servir aquele que de nós necessita e não se servir da 

doença para a ascensão social.

A Rede é hoje composta por cinco hospitais: Brasília, São Luís, Sal-

vador, Belo Horizonte, Fortaleza, um centro de reabilitação às mar-

gens do Lago Paranoá, em Brasília, o SARAH Rio, uma universidade 

de pós-graduação e o Centro de Tecnologia em Salvador. Realizamos 

mais de 12 milhões de procedimentos médicos por ano. A cada ano, 

chegam em média aos hospitais da Rede 938 mil pacientes. O número 

de médicos é bem reduzido: 172, considerando todas as especialidades 

médicas para a Rede SARAH. 
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SARAH/Salvador: o conceito moderno de reabilitação: contato com a natureza

SARAH/São Luís: o primeiro hospital da Rede SARAH, nascida em Brasília
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SARAH/Belo Horizonte. Antigo hospital geral transformado pelo Centro de Tecnologia de 
Salvador em moderno hospital do aparelho locomotor

SARAH/Lago Norte: o futuro à beira do Lago Paranoá em Brasília. O homem em contato 
direto com o sol, a água, o verde. Alguém que não anda poderá locomover-se na água, remar e 
sentir o vento no rosto – o direito de ir e vir – não mais preso a uma cadeira de rodas ou com 
um par de muletas  
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Centro de Reabilitação do SARAH/Rio na Ilha da Pombeba/Lagoa de Jacarepaguá 

Evandro Carlos de Andrade, jornalista, 

foi membro do Conselho de Administra-

ção da Rede SARAH de Hospitais do Apa-

relho Locomotor. Sempre sustentou que a 

expansão da Rede devia prever uma uni-

dade no Rio, cidade que amava como 

poucos. Lutou por ela com entusiasmo e 

energia. Um dia Evandro telefonou para 

Brasília anunciando: “Sabe, ganhamos uma 

ilha!” Se não fosse ele, o centro de reabi-

litação na Pombeba não seria uma reali-

dade. Lutou ainda pela destinação de uma 

área maior para a implantação do grande 

hospital do aparelho locomotor, retaguarda 

da unidade que hoje inauguramos. Este 

marco foi erguido para lembrar o empe-

nho de Evandro Carlos de Andrade em 

garantir a tantos, principalmente às crian-

ças, que ele muito amava, a oportunidade 

de aqui receber tratamento. Por isso, e por 

sua determinaçâo em fortalecer as grandes 

instituições que no Rio nasceram e fazem 

parte da história de nosso  país, este centro 

da Rede SARAH leva seu nome.

Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 2002

Marco de inauguração na Pombeba
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Isso acontece porque o trabalho médico se multiplica pela ação de 

terapeutas funcionais, enfermeiros, psicólogos, professores e inúmeros 

outros profissionais, todos trabalhando em tempo integral e com dedi-

cação exclusiva. 

Ao todo, hoje são 5.475 funcionários, incluindo os do Centro de 

Tecnologia e da administração (que é pequena, até por questão de 

princípio). Todos os hospitais estão interligados não apenas do ponto 

de vista do processo decisório e das diretrizes, mas por um sistema 

informatizado avançado que permite que um prontuário de qualquer 

unidade da Rede seja lido e analisado em qualquer um dos outros 

hospitais. Um sistema de telemedicina instalado em todas as unida-

des desde 1997 também possibilita a discussão de casos com visualiza-

ção de exames de imagem e patologia, dando segurança ao processo 

decisório dos profissionais mais jovens. Com isso, estamos obtendo 

uniformidade no padrão de atendimento e garantia de qualidade dos 

serviços, independentemente do Hospital da Rede SARAH onde o 

doente é atendido. Porém, a busca de qualificação técnica e atendi-

mento humanizado numa Rede deste porte na verdade representa 

uma construção e uma reconstrução cotidianas.

Apesar de terem sido anos árduos e de luta constante, deram sen-

tido à minha vida e aos que me acompanham até agora. Olho para o 

futuro com a esperança de que, após cessada a intoxicação decorrente 

do neocolonialismo mascarado pela “globalização”, ingressemos em 

uma nova fase em que voltarão a prevalecer os valores que têm como 

centro o ser humano. Não um objeto no qual se praticam as técnicas, 

mas sujeito, indivíduo respeitado. E no meu contato com jovens vis-

lumbro o embrião desse renascimento que, associando cultura e ciên-

cia, virá pautar o futuro da medicina neste século que se inicia.
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Romantismo? Vejamos: agosto de 1954. Tempos da faculdade de 

medicina, quando cursava o primeiro ano. Lembro-me que ao ir para 

uma aula de anatomia em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio de 

Janeiro, vi de repente um número grande de operários – São Cristóvão 

era um bairro industrial – correndo. O rádio de um bar em volume 

máximo transmitia a notícia de que Getúlio Vargas tinha dado um 

tiro no coração.

Caminhamos, eu e outros estudantes, atrás de uma multidão que 

se dirigia ao Palácio do Catete. O Rio de Janeiro, como o país, tinha 

parado, perplexo diante do suicídio de Vargas. A sensação de minha 

geração era de que tudo tinha acabado. Se alguém, naquele momento, 

tivesse me dito o que iria acontecer depois, acharia absurdo.

Seis anos após, recém-formado, aterrissava com minha mulher na 

nova capital. Em seis anos, um povo tinha saído da dor e da per-

plexidade e, liderado por um homem que escreveu História, havia 

construído sua nova capital. É olhando para a capacidade enorme de 

recuperação desse povo sofrido que acredito na possibilidade de um 

país como o nosso de retomar seu futuro; e por isso sempre penso: 

dizer aos jovens que as utopias terminaram é assassinar a força criadora 

que sempre transformou o mundo.
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TUdo oU nada

O compromisso com a vida – compromisso com a pessoa que 

depende da minha assistência – sempre me marcou. Outras formas 

de medicina jamais me tentaram. Por temê-las, e temer que não hou-

vesse maneira de evitá-las, quase larguei a faculdade, entre o primeiro 

e o segundo anos. Mesmo nos primórdios do curso, o que encontrava 

nas aulas de anatomia, por exemplo, era o total descomprometimento 

com o ser humano. Uma atitude cínica e paradoxal, porque o sujeito 

entra na faculdade de medicina perseguindo a utopia de preservar a 

vida e o que lhe ensinam é tratar um objeto e nunca um sujeito – a 

indiferença com relação à humanidade dos doentes. O corporativismo 

dominando a atitude humanista, conflito com o que aprendi em casa 

ou havia idealizado a partir de princípios que geraram a minha forma-

ção. Foi quando decidi cair fora. Como era músico, tinha um deri-

vativo. Ia tocar pistom na noite. Afinal, vivia na Zona Sul do Rio 

de Janeiro e era o tempo do Beco das Garrafas*... O começo da 

Bossa Nova. Só não abandonei definitivamente a medicina por causa 

do meu pai, que me fez um apelo patético baseado na sua própria 

e amarga experiência. Ele havia abandonado o curso de arquitetura 

* Região situada no bairro de Copacabana, onde se localizavam vários bares noturnos. Berço da Bossa 
Nova

91



quando meu avô foi preso, em 1935, e nunca se formou. Era da 

mesma turma de Lúcio Costa. Tornar-se-ia um competente adminis-

trador e, quando voltamos a morar no Rio, pois tínhamos nos mudado 

para São Paulo, comandou a recuperação financeira da rede de hospi-

tais da Santa Casa da Misericórdia do Rio, o que representava adminis-

trar nada menos que 6 mil leitos. Meu pai era um estudioso e descobriu 

o édito real de Dom João VI que dava às Misericórdias o monopólio 

dos serviços funerários, que no Rio daquele tempo rendia muito. 

Os argumentos paternos venceram e retornei à faculdade. (Por 

seis anos abandonaria a música. Só a retomaria, significativamente, 

já plenamente conciliado com a medicina por intermédio de Joseph 

Trueta, o grande mestre que me recebeu e adotou em Oxford, onde 

voltei a tocar e até freqüentei cursos de verão da universidade.) Mas 

nunca abandonaria as posições críticas nem descuraria da busca de 

oportunidades para enfrentá-las. Na raiz delas estava a grande con-

tradição da prática médica: estudamos a medicina para nos dedicar 

às pessoas que sofrem e, paradoxalmente, passamos a usufruir desse 

sofrimento. É claro que era influenciado pelas posições de esquerda da 

minha família. Numa época em que não se falava de serviço nacional 

de saúde, público, eles tinham uma leitura socialista da sociedade.

Esse paradoxo transformar-se-ia numa obsessão. Enigma que eu 

dedicaria minha vida a decifrar, passo essencial para resolvê-lo. Mas 

não era somente essa a inquietação. Em Oxford, a metodologia domi-

nante na formação dos médicos do sistema nacional de saúde inglês 

era baseada no que eles chamavam on job training, ou seja, estudar 

aquilo que se estava vivenciando. Situações concretas, cada caso, cada 

doente. Claro que se estudava a doença, mas para resolver um pro-

blema concreto. Essa posição, nunca vi no Brasil. Talvez porque, 

92

Aloysio Campos da Paz Júnior



como nos Estados Unidos da América do Norte, também aqui se 

aceite normalmente a sacralização do especialista e se evite a autocrí-

tica que leva à consciência de que se sabe muito pouco. É claro que 

esse “sabe muito pouco” deve considerar que o universo do conhe-

cimento se vai ampliando. Estão aí, por exemplo, a química molecu-

lar e a genética, que avançam vertiginosamente, mas sem ocupar os 

enormes vazios do conhecimento. Ainda ontem (estou escrevendo em 

janeiro de 2002), tivemos no SARAH um caso desafiador. Falei pelo 

telefone com um amigo, uma celebridade internacional da medicina, 

cujo nome estava nos jornais como indicação para o prêmio Nobel. 

“Você conhece alguma coisa sobre o metabolismo celular dessa sín-

drome?” Resposta: “Não”. Tínhamos chegado às fronteiras do conhe-

cimento humano naquela área, e o paciente a que nos dedicávamos 

estava sendo tratado sem que soubéssemos em profundidade como 

cicatrizava, a que complicações estava exposto. Imediatamente, lem-

brei-me de uma já distante manhã em Oxford. Era uma quarta-feira, 

dia da semana em que se realizavam as sessões clínicas. Os casos clí-

nicos eram apresentados, e a ordem das intervenções dos presentes 

obedecia à hierarquia de antiguidade na instituição. Aproximava-se 

o meu momento, mas antes começou a falar um estudante do 5º 

ano de medicina que fazia rodízio pelas várias áreas do hospital. 

Até então, para dizer uma coisa conseqüente, eu vasculhava nervosa-

mente a memória. Já havia lido sobre o assunto, mas não conseguia 

lembrar-me precisamente onde. Vivia essa aflição enquanto o rapaz 

recém-chegado começou a falar, raciocinando de maneira lógica. Fez 

uma análise dos sintomas e dos sinais com base no que sabia de ana-

tomia e concluiu: “Eu não sei o nome dessa doença, mas acredito 

que o paciente deve ter uma síndrome do compartimento anterior 
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da perna”. A sensação que tive foi como se minha cabeça explodisse, 

porque, raciocinando daquela forma linear, o rapaz chegou ao título 

do trabalho que eu havia lido, enquanto, da minha parte, eu racioci-

nava ao contrário.

A partir dali, senti-me diante de dois caminhos: ou começava tudo 

de novo, ou desistia. Preferi a virada, dei-me o direito de, quando for 

o caso, dizer não.

Pouco depois, no final dos anos 1960, um livro, Medical nemesis, 

de Ivan Illich,7 uma análise do comportamento médico, comprovou 

impressões que eu imaginava fossem produto do meu pessimismo. 

Illich documentava os desafios que mantinham encurralados os médi-

cos e a medicina, desviados dos seus compromissos e sem respostas 

para situações com as quais lidavam.

O compromisso com a pessoa e não com a profissão, ou o pro-

fissional, seja ele quem for, sempre me marcou muito. Paguei preço 

muito alto por isso, mas, por outro lado, consegui fazer o que é a 

prática do SARAH, em que se dá o mesmo valor ao médico, às enfer-

meiras, aos terapeutas e aos psicólogos. Em que outras instituições, 

no mundo inteiro, se adota esse princípio do SARAH? Essa é uma 

das formas mais objetivas de desmistificar a perigosa sacralização do 

médico e reconhecer a fragmentação de saberes e as contribuições 

multidisciplinares à prática da medicina.

Quando me perguntam – e esta é certamente a interrogação mais 

recorrente com que me defronto, em função do reconhecimento 

obtido pelo SARAH – a que inspirações filio meu trabalho, falo 

sempre da obstinação, a única virtude que reivindico. Mas se me per-

mitem falar um pouco mais, lembro de Joseph Trueta, que tinha 

espantosa biografia. Nascido em Barcelona, aos 38 anos era cirurgião-
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chefe do maior hospital-escola da Catalunha e logo seria, na Guerra 

Civil Espanhola, chefe do Serviço Médico do Exército Republicano. 

Atendeu as primeiras vítimas do ataque aéreo a Guernica e escreveu 

o clássico sobre medicina de guerra,8 livro referencial para os médicos 

militares na II Guerra Mundial. Quando cheguei a Oxford, em 1962, 

Trueta era cirurgião-chefe do Nuffield Orthopedic Center e estive 

todo o tempo sob sua orientação. Mais que um médico, era um pro-

tagonista da história e da medicina. No entanto, mais do que pela sua 

biografia política e por seus conhecimentos, Joseph Trueta, ainda em 

vida e muito mais depois da morte, tornou-se referência por seu res-

peito ao “processo biológico natural das defesas do organismo”. Ou, 

para ser mais claro, Trueta atribuía aos doentes um papel decisivo 

no tratamento das próprias doenças que os afligem. Há quem chame 

a esse reconhecimento de humildade. Eu prefiro classificá-lo como 

sabedoria. Ou, para ser mais preciso, digo que Trueta tinha como seu 

sucessor, na cátedra de ortopedia da Universidade de Oxford, Robert 

Duthie, a consciência do que é verdadeiramente a medicina.

Robert Duthie, anos 1980, Universidade de Oxford
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Tração/suspensão 
no “Sarinha”. Enfermaria do 
antigo SARAH, o “Sarinha”, 
como o povo carinhosamente 
passou a chamá-lo depois da 
inauguração do grande hospital. 
Aparelhos ortopédicos e armações 
de madeira fabricados na 
pequena oficina, em 1976

Tração/suspensão, aprendendo 
com enfermeiras na Inglaterra: 
o respeito à criança, em 1963
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O início da “Escolinha” de paralisia cerebral. Debaixo de árvores: treinando uma nova 
geração, em 1977

A surpresa: Centro de Reabilitação Infantil no País de Gales: escola. 
A terapia estava no aprender
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Cirurgia de hérnia de disco vertebral 
em paciente grávida: monitorização 
transoperatória simultânea do feto e 
da medula espinhal

 Jovens dos anos 1970 operando 
laboratório de movimento, 

em 2000
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O SARAH hoje. Tecnologia avançada
“Não se simplifica aquilo que não se conhece”
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hisTórias de pessoas Com doenças
e não de doenças em pessoas

Agora, apresento-lhes os co-autores deste livro: 

Letruska, Maria Carolina, Dona Marta (mãe de 

Ronei), Danielle (e seus pais Rosa e César), Kamila 

e Luiz Gutemberg. São depoimentos livres de pessoas 

que se envolveram em problemas médicos na área 

da ortopedia e reabilitação, meu campo de trabalho. 

Histórias escritas a partir do sofrimento de cada um. 

Escritos por eles próprios, os relatos trazem à consciên-

cia o que a doença e o processo de “ser um paciente” 

causaram em suas vidas.

Nesses quarenta anos de vida como médico, con-

vivi com milhares de pessoas como as cinco que aqui 

narram seus sofrimentos e alegrias. Decidi transcrever 

seus relatos porque eles descrevem a mesma inquieta-

ção que procuro transmitir diante da questão essen-

cial: o que é ser normal?
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leTrUska

No dia 4 de maio de 1990, Letruska chegou ao 

SARAH. A transcrição de seu prontuário médico, que 

relata seus dois primeiros dias conosco, define a dra-

maticidade de seu problema: suas chances de sobrevi-

vência eram mínimas. 

Letruska estava definitivamente paralisada do pes-

coço para baixo. Seus braços e suas pernas não se 

moveriam mais e seu nervo frênico, que controlava 

o diafragma e, conseqüentemente, a respiração, tinha 

sido seccionado. Somente poderia respirar em estado 

Letruska paralisada do pescoço para baixo por secção alta da medula 
respirando artificialmente, mas vivendo: acionando teclado de com-
putador com um bastão seguro pelos dentes
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de consciência pelo controle do cérebro sobre a muscu-

latura do pescoço. Ao dormir, e em muitas infecções 

pulmonares que teve, dependeria e depende de uma 

máquina de respiração artificial que ela solicita que 

seja ligada quando acha necessário.

Letruska, uma menina de 11 anos, a partir daquele 

momento se resumia (resumia?) a uma cabeça. O que 

ela descreve a seguir comprime um tempo de nove 

anos de vivência conjunta. É um exemplo contundente 

de que, se as funções cognitivas forem preservadas, a 

vida continua. Como seria Letruska hoje, com sua 

inteligência privilegiada, se o acidente não tivesse ocor-

rido? Este é o paradoxo. No final do ano 2001 recebi o 

melhor presente que poderia ter: Letruska, estudando e 

com professores nas enfermarias do SARAH passou no 

vestibular. Quer se formar em psicologia.

Início de tratramento, auxílio para respiração
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relaTo de leTrUska

“O acidente: eu estava indo passar o fim de semana na fazenda dos 

meus avós em Novo Horizonte, São Paulo. Tinha 11 anos. Eu era 

uma criança muito ativa, gostava muito de aventuras. O meu primo ia 

passear de caminhonete e perguntou se eu e minha prima queríamos 

ir. Nós fomos. Eu estava de pé, atrás, com minha prima. Ele começou 

a aumentar a velocidade demais. A minha prima foi jogada do carro. 

No momento em que eu fui avisar que ela havia caído, eu caí também, 

em cima de uma cerca de arame farpado. Eu voei do carro. Minha 

prima morreu.

Depois disso, fui para o Hospital Universitário Novo Horizonte, 

mas lá não havia recursos e eu fui então para São José do Rio Preto. 

Fiquei um mês lá. Só que, quando eu estava naquele hospital, eu não 

sabia que tinha uma lesão medular. Achava que tinha tido um aci-

dente, mas que ia voltar a caminhar. Aí, minha mãe me falou que eu 

iria para o SARAH, que eu iria ficar num aparelho. Quando ela falou 

“num aparelho”, achava que seria um que iria me ajudar a caminhar, 

mas que, na verdade, era uma casca, para me ajudar a respirar. Eu 

fiquei decepcionada. Não era o que eu imaginava. 

Eu sempre tive muita paciência, porque o que me ajudava muito 

naquela época era que eu tinha muitos amigos, muitas pessoas que 

gostavam de mim. Aqui no SARAH, passei quatro anos no “1º Está-

gio”. Não me lembro muito de quando cheguei aqui, pois vim de 

avião, de UTI móvel. Assim que cheguei, todo mundo foi logo me 

tratando com muito carinho, fizeram logo todas as adaptações, trou-

xeram todos os aparelhos. Sabe qual foi a primeira coisa que eu comi 

quando aqui cheguei? Um cacho de bananas. No outro hospital não 
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podia comer porque tinham medo que eu me engasgasse (estava com 

sonda). Por isso, quando me perguntaram o que queria comer, disse 

logo: “Banaaaana!” Através do carinho que aqui recebi das pessoas, 

consegui vencer várias batalhas: a casca, que não gostava, mas tentei; 

a prancha que nos ajuda a ficar de pé – deu mais ou menos certo, que 

também não gostava muito. 

Eu queria mais. Voltei a estudar. Usava os materiais da professora, 

a pedagoga do SARAH que me acompanhava, e ia duas vezes por 

semana para o colégio de cadeira, quase deitada. Antes de ir para o 

colégio, eu fazia aqui o supletivo da sétima e oitava séries. Só que não 

queria ficar somente aqui dentro estudando. Queria sair, conhecer 

gente, saber o que elas pensavam. Depois que chegou a cadeira moto-

rizada, eu decidi estudar no colégio. 

No primeiro dia de aula, fiquei morrendo de medo das pessoas 

ficarem me olhando, mas até que me saí bem. Ninguém olhou para 

mim, pelo menos não me pareceu. Mas na hora da aspiração, quando 

A escola no hospital
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fui aspirar, todos ficaram olhando. Eu não podia estar me escon-

dendo, eles tinham que se acostumar comigo. 

Tudo o que é novo é diferente. No primeiro dia, eu achava que os 

outros alunos achavam que eu era um “ET”, acho que tinham medo. Eu 

sabia que isso iria acontecer. Mas do mesmo jeito que eles tinham que se 

acostumar comigo, eu tinha que me acostumar com eles. Todos os alunos 

ficavam comentando: “O que será que ela tem?”, “Coitada!”, mas eu não 

ligava. Eu queria que eles me perguntassem. A um certo ponto a curiosi-

dade foi tanta que eles chegaram perto e me perguntaram. Em menos de 

um mês eu havia feito amizade com quase todos no colégio.

Eu ainda estou estudando. Esta é a melhor época da minha vida. 

Depois que chegou a cadeira motorizada, consegui liberdade. E eu 

comecei a sair por todo lugar – não só pela pediatria, mas por todo 

hospital. Me senti livre, a todos lugares que quero ir, eu vou.

Eu tenho uma lesão medular, mas também tenho uma cabeça. Tem 

gente que diz que tenho sorte, mas não é sorte: é Deus que me dá força, 

Letruska no shopping center, cadeira de rodas motorizada acionada 
por movimentos da cabeça
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que gosta muito de mim. Eu pretendo me formar em psicologia ou artes 

plásticas e trabalhar aqui no SARAH.

Hoje em dia, vou ao shopping quase todo fim de semana, vou à 

boate, barzinho, tomo um chope, um vinho, sempre com a minha 

amiga, a Alexandra. Uma vez, eu cheguei bêbada aqui no hospital. 

Fui a uma festa de quinze anos, de penetra, uma amiga me convidou. 

Não conhecia ninguém, mas eu fui. Chiquérrima a festa, chiquérrima! 

Eu fui tomando um vinho, tomando, tomei umas 15 taças! Cheguei 

aqui às seis horas da manhã, mas não fiquei de ressaca: à tarde fui ao 

shopping! Eu tento aproveitar todos os momentos da minha vida com 

prazer. Enquanto não houver uma cura para a lesão medular, eu vou 

continuar vivendo a minha vida. Não posso ficar parada no tempo, 

esperando. A vida é muito preciosa. 

Eu tenho uma família que mora em São Paulo, mas como estou no 

SARAH há onze anos, tenho outra família aqui dentro.”

(Letruska Marilene Franco Antunes, 22 anos)

Hoje, com 22 anos, em sua cadeira de rodas motorizada acionada por 
movimentos da cabeça, Letruska prepara-se para ingressar na universidade
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maria Carolina 

Durante muitos anos, principalmente em virtude 

do encurtamento causado pela atrofia – em razão da 

paralisia infantil, milhares de crianças ficavam com 

uma perna mais curta. Vários métodos já tinham sido 

tentados até que um médico escocês começou a aper-

feiçoar uma técnica que veio a ser conhecida por seu 

nome: o “método de Anderson”.9

Algumas crianças apresentavam um encurtamento 

das pernas não por causa da paralisia infantil, mas 

em conseqüência de uma falha congênita no desen-

volvimento. Anderson confiava na grande potenciali-

dade de formação de osso novo a partir das células da 

camada interna do periósteo (membrana fibrosa que 

reveste o osso). Pensava que – talvez – depois de pro-

teger a articulação do tornozelo, isolando-a, poderia 

quebrar a tíbia e colocar seu aparelho, que afastaria 

os dois fragmentos do osso um milímetro por dia. Sete 

centímetros – setenta dias. O periósteo seria preservado 

como um tubo e produziria o osso para preencher o 

espaço resultante do alongamento. 
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Seu chefe, Stirling, não concordava com isso e 

insistia que Anderson continuasse a alongar os ossos  

seccionando-os em degrau. Um dia, um menino de 

nome Derick Weidi, que se tinha submetido ao pri-

meiro tempo da operação – o isolamento da articu-

lação do tornozelo –, caiu da bicicleta e fraturou a 

perna sem lesar o periósteo. Foi, então, para o hospi-

tal, e Anderson, que lá estava na emergência, em vez 

de engessá-lo, colocou-o no aparelho e sua perna come-

çou a crescer. Quando o resultado final foi alcançado, 

mostrou-o a Stirling – surgia o “método de Anderson” 

para alongamento ósseo. 

Quando fazia meu treinamento na Universidade 

de Oxford, meu chefe, Joseph Trueta, enviou-me 

ao Princess Margareth Rose Hospital, em Edinburg, 

onde tudo tinha acontecido. Passei dois dias ouvindo 

Anderson, que me mostrava seus casos. Era um senhor 

alto, na época com uns cinqüenta e poucos anos, sério, 

mas com coração de escocês e uma profunda vocação 

para doar o conhecimento. Chamou inclusive Derick 

Weidi, que conheci adulto. Quando voltei ao Brasil, 

do lado de cá do Atlântico, trazia comigo um apare-

lho que Anderson havia me dado de presente. 

Os sete primeiros alongamentos de tíbia, nas duas 

Américas, foram realizados em cinco crianças com 

pernas mais curtas causadas pela pólio e duas por 

encurtamento congênito. Maria Carolina foi uma 

delas. Tinha uma perna mais curta desde que nasceu.
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relaTo de maria Carolina

“Eu tinha 14 anos e dançava numa festa quando a minha rótula 

deslocou. Não sabia o que era maior, se a minha dor ou o pânico sobre 

o que me acontecera. 

Então Aloysio apareceu e sentou-se ao meu lado, no chão. Pri-

meiro me acalmou e depois, enquanto me administrava um analgé-

sico, me explicou o que faria. Em questão de segundos, o meu joelho 

estava de volta no lugar.

Essa foi uma noite decisiva para a minha família e para mim. Nela 

conhecemos o médico que iria resolver o meu maior problema. Eu 

nascera com um encurtamento congênito de tíbia que progredia a 

cada ano e já chegava a cinco centímetros. Pela minha idade, eu já 

estava atingindo a minha estatura permanente, o que impossibilitaria 

uma solução cirúrgica, significando que ficaria com aquele defeito 

para sempre.

Quando me anunciaram que teria que fazer duas cirurgias para 

me recuperar tive muito medo. E a escola? E as minhas festas? E a 

dor? Seria maior do que a que eu sentira naquela noite? Não, eu não 

queria! Mais uma vez Aloysio sentou comigo. E, como se falasse com 

um adulto, disse-me, sem rodeios, que se não fizesse esse tratamento, 

ficaria com uma série de problemas e ainda teria que usar um sapato 

ortopédico especial... aquele que eu tanto abominava.

Pensei no sapato de salto que usara até os onze anos. Lembrei-me 

das crianças me perguntando o que era aquilo. Não dava para enten-

der escoliose – o tal desvio na coluna – muito bem, mas aqueles olha-

res sim. Eu era adolescente, não queria ser diferente para o resto da 

minha vida.
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A primeira operação me revelou bem o que é o SARAH. Naquela 

época, ficava atrás do Hospital Distrital e era apenas composto por seis 

quartos, três enfermarias, um ambulatório, um centro de fisioterapia, 

um centro de radiologia e um jardim. Não havia luxo, havia crianças 

com deformações que eu nunca vira precisando de muito afeto. Pois 

era isso o que mais sobrava naquele espaço humilde, onde médicos e 

equipe hospitalar se desdobravam em cuidados. Fiquei muito impres-

sionada com a dedicação e o pioneirismo desse pequeno centro que 

atendia a pessoas de todas as partes do país sempre com o máximo de 

carinho. Os tratamentos eram longos e o meu também o foi. Porém, 

não me lembro daqueles dias como se fossem intermináveis. 

No dia seguinte à minha cirurgia, Aloysio apareceu no meu quarto 

e me disse que eu iria passear. Ninguém entendeu nada pois eu estava 

imobilizada na cama, com um aparelho de alongamento ósseo preso à 

minha perna direita – recém-operada. E, então, buscou a maca e com 

a ajuda dos presentes, sem chamar enfermeiras, levou-me até o jardim. 

Maria Carolina no aparelho de alongamento ósseo
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Surgia a idéia de que o paciente com algum problema ortopédico não 

deveria ficar fechado no seu quarto. Mais tarde, essa convicção se trans-

formaria em realidade e seria desenvolvida pela própria Rede SARAH: 

a “cama-maca”, ou seja, o leito hospitalar que é leve e móvel, como 

uma maca. Esse conceito pode, a princípio, parecer irrelevante. Mas do 

ponto de vista do paciente é simplesmente fundamental. Antes mesmo 

de começar o seu processo de reabilitação, este já acredita que poderá se 

locomover, mesmo que não seja pelos meios habituais. E isso é o mais 

importante e animador para alguém confinado a quatro paredes.

Assim, aquele mês inteiro no hospital não me pareceu interminá-

vel, pois eu sabia que todos os dias às três da tarde eu iria dar a minha 

volta no jardim, ver outras pessoas nas enfermarias, receber as minhas 

visitas na “minha varanda”. Acho que isso amenizou bastante o meu 

sofrimento e influenciou diretamente a minha recuperação, pois, ao 

receber alta, pude dizer que senti que tinha valido a pena passar por 

essa dura experiência. 

Cama-maca no novo hospital, 1980
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Talvez, por esse motivo, tenha voltado mais fortalecida alguns 

meses depois para fazer uma curetagem de uma infecção local. E, sem 

dúvida, isso me deu forças para retomar as minhas atividades normais. 

Cheguei mesmo a percorrer as ladeiras de Ouro Preto de muletas e 

carregando um gesso bem pesado. 

Agora já não me sentia tão diferente dos outros, apenas tinha pela 

frente obstáculos a serem vencidos.

Levei isso para a minha vida. Trabalhei algum tempo como atriz, 

dançando sem medo da minha rótula ou da minha perna. Tive dois 

filhos e os partos correram muito bem. Devo tudo isso a meu médico e à 

sua equipe formidável. E tenho grande admiração pelo pequeno centro 

que se transformou na rede hospitalar, de renome internacional, que 

beneficia a tanta gente menos favorecida pelo destino. Não apenas tra-

tando delas, mas amando-as e ajudando-as na sua ‘invalidez’.”

(Maria Carolina de Carvalho e Silva Lahr)
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ronei

Um dia, estava atendendo doentes em minha clí-

nica privada. Naquele tempo, ainda não me havia 

entregue totalmente ao SARAH. No dia anterior, 

dera uma aula para pediatras no hospital infantil 

L2 Sul sobre problemas ortopédicos que poderiam ser 

diagnosticados precocemente. Lembro-me de que, já 

no final da aula, ao abordar a questão complexa 

do câncer, e diante de pouco tempo para terminar, 

expressei-me em apenas uma frase: “Crianças que se 

apresentam com dor nos membros, dor constante – 

que resiste a analgésicos comuns –, sem sinais de infec-

ção e sem história de trauma, até que haja prova ao 

contrário, devem ter em seus possíveis diagnósticos a 

suspeita de tumor”.

A secretária abriu a porta. Uma senhora jovem 

entrou acompanhada por um menino. Sua face 

expressava angústia. Entregou-me uma radiografia: 

“O braço de meu filho não pára de doer e seu pedia-

tra, Dr. Jairo, mandou-me vir aqui urgentemente. 

Ele estava em uma aula que o senhor deu ontem”. 
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Enquanto olhava a radiografia, ela pediu ao menino 

que esperasse do lado de fora da sala. A imagem que 

a mãe de Ronei trazia em tudo sugeria um tumor 

maligno. Quando tirei os olhos do negatoscópio, depa-

rei com uma face tensa. Disse-lhe: “Temos que fazer 

uma biópsia amanhã, a imagem é de um tumor pro-

vavelmente maligno: tumor de Ewing”. Ela cobriu 

o rosto com as duas mãos. Segundos que pareceram 

horas. Suas mãos foram descendo e quando seu rosto 

surgiu, levei um choque. Diante de mim, estava sen-

tada uma figura bela com um sorriso que expressava 

todo o verdadeiro sentido da maternidade. Olhou-me 

e disse com tranqüilidade: “Pode chamar o Ronei, 

vamos conversar com ele”. Com uma voz serena, 

explicou ao seu menino, enquanto meus olhos mareja-

vam, que ele teria que se submeter a uma cirurgia no 

dia seguinte. Foi assim que conheci Ronei e sua mãe, 

Maria Marta.

No dia seguinte, no centro cirúrgico do pequeno 

hospital que então era o SARAH, o patologista infor-

mou, após a biópsia: “Tumor de células redondas: 

Ewing.” A parte do osso do braço comprometida foi 

retirada e Ronei começou um longo e sofrido trata-

mento. Maria Marta, que tudo acompanhou, descre-

veu estes dias, meses, anos...
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depoimenTo da mãe de ronei

“O meu depoimento sobre o caso do Ronei é, paradoxalmente, 

sucinto e longo. Foram muitos anos de convivência com todos do 

SARAH e é difícil resumi-los.

Aos sete anos de idade, o Ronei apresentou dores no braço direito 

(úmero). Suspeitando de algo mais sério, por causa da intermitência 

e da freqüência dos sintomas, seu pediatra encaminhou-nos ao dr. 

Campos da Paz. Constatou-se a presença de um tumor de Ewing 

através das radiografias. As expectativas, segundo a literatura médica 

da época (1974), eram as mais sombrias: de seis meses a cinco anos 

de sobrevida.

O choque foi brutal para todos nós. Impossível acreditar que uma 

criança sadia, esperta e inteligente estivesse com câncer!

O primeiro tumor foi retirado, a radioterapia foi feita; foi preciso apoiar o braço frágil em 
uma capa de plástico
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Os cirurgiões, as incontáveis radiografias, os vários aparelhos orto-

pédicos, as consultas de acompanhamento do caso, as sessões de fisio-

terapia, os exames, tudo isso era feito no SARAH. 

Impossível relatar tudo o que aconteceu naquele período entre 

1974 e 1984, até o dia em que aconteceu o mais dramático: em con-

seqüência da sobrecarga de radiação (radioterapia feita aos dez anos 

de idade), o Ronei apresentou um segundo tumor. Desta vez mais 

violento: um osteossarcoma conseqüente à radioterapia. Resultado: 

necessidade de desarticulação do braço, um procedimento muito mais 

drástico do que a amputação. Diante dessa notícia, o mundo desabou 

sobre nós. A minha fé em Deus fraquejou. Era Natal. O mais triste de 

todos os nossos natais: o Ronei, aos dezessete anos, iria perder defini-

tivamente o seu braço direito, já tão fragilizado e sofrido.

A oficina ortopédica do SARAH trabalhou toda a noite anterior 

à cirurgia para construir o braço mecânico que seria colocado imedia-

tamente após a cirurgia, com o objetivo de minimizar o trauma. Dr. 
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Campos da Paz veio falar conosco sobre o estado do Ronei. Abatidís-

simo, sofria também. Permitiu-me ficar no “Primeiro Estágio” – uma 

UTI humanizada que nos permitia estar ao lado dos seres queridos 

quanto tempo fosse necessário. Foram dias difíceis aqueles, e o trata-

mento que tivemos no SARAH nos ajudou a suportá-los de maneira 

menos dramática.

Dentre os muitos fatos que ocorreram nesse período, vale relatar 

um que me marcou profundamente: dois ou três dias após a cirurgia, 

seria necessário retirar as faixas e o braço mecânico para a devida 

higienização e curativos. Quando se sentiu desprovido de todo aquele 

material e sem o braço, o Ronei desmaiou e desabou sobre mim, que 

o segurava. Imediatamente todos acorreram e o atendimento foi ime-

diato. Foi um momento terrível, mas a segurança que nós dois senti-

mos tornou-o mais suportável. 

Um segundo tumor obriga a retirada de todo o braço
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Seria enfadonho enumerar fatos e fatos que nos marcaram em 

nossa passagem pelo SARAH. Muitos deles foram tristes, é verdade, 

mas sempre acompanhados do carinho, da atenção e da competência 

que fizeram do Ronei o homem feliz e realizado que é hoje, aos 

trinta e um anos. Seu caso é considerado curado. Os cinco anos de 

sobrevivência que, em 1974, caíram sobre nós como uma nuvem te-

nebrosa transformaram-se em muitos outros anos de uma vida feliz 

e produtiva. O Ronei formou-se aos vinte anos na Universidade de 

Brasília, é analista de sistemas, empresário, esportista e, várias vezes, 

campeão de peteca. Vê-lo jogar, além de ser um espetáculo magnífico, 

é, para mim, uma bênção. A sua força interior, a sua capacidade de se 

superar e a sua enorme simpatia fizeram-no um exemplo de vida. Isso 

se deve ao fato de Deus nos ter dado a possibilidade de salvar-lhe a 

vida, através de tantos que, direta ou indiretamente, nos ajudaram.”

(Maria Marta de Souza Machado)

Ronei em 
1999
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danielle

Tratar Danielle, ao longo de tantos anos, teve para 

mim o sentido de participar de uma construção. Os 

princípios do tratamento da artrogripose devem ser 

fundamentados no estabelecimento de um plano essen-

cialmente voltado para a qualidade de vida de um ser 

Danielle ao chegar a Brasília
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que, com o tempo, cresce e muda. É, portanto, influen-

ciado pelo conjunto de deformidades que a criança 

apresenta e pelas dificuldades que estas possam causar 

no seu cotidiano. As dificuldades no estabelecimento de 

tal plano de tratamento são inerentes ao pouco conhe-

cimento que temos da história natural da doença e do 

que Jean Piaget chamou de epistemologia genética: a 

ciência do desenvolvimento.

As crianças são comumente tratadas fragmentada-

mente como se seus casos fossem apenas um pé torto, 

uma luxação do quadril ou um genu recurvatum 

vistos em uma radiografia. Na maioria dos casos de 

“pequenos grandes incapacitados” e, freqüentemente, 

na artrogripose, a abordagem ortopédica é casuística 

e não obedece à concepção de se tratar um ser inteiro 

que, com o tempo, muda. 

Nada pode ser mais gratificante para um médico 

do que, no decorrer do tempo, sentir que seu esforço de 

ajudar foi compreendido.

depoimenTo de danielle

“Na verdade, não me lembro de muita coisa sobre os anos em 

que estive em tratamento, mas conheço muito bem a minha história. 

Sempre tive muita curiosidade de saber o que aconteceu comigo e esta 

curiosidade é desfeita através de fotos e histórias que meus pais me 

contam. Eu nasci com artrogripose, uma doença que sempre entendi 

como sendo uma atrofia muscular. Meu tratamento começou quando 
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eu tinha apenas 25 dias, mas, até chegar ao SARAH, passaram-se 

cinco meses. Foi aí que tudo começou.

Pode parecer estranho, mas eu sentia o SARAH como minha 

segunda casa e tenho certeza que minha mãe, que passava grande parte 

do tempo lá comigo, também o sentia. Todas as pessoas que trabalha-

vam lá nos conheciam e nos tratavam com muito carinho. Talvez fosse 

por isso que eu me sentia tão bem no SARAH. 

Durante sete anos, minha mãe, às vezes meu pai, e eu íamos quase 

toda semana ao SARAH para fazer consultas, exames e, quando era 

necessário, íamos para as cirurgias. Eu era muito corajosa, estava 

sempre pronta para as cirurgias. Acho que, sem pensar muito no 

assunto, a minha vontade era de melhorar sempre mais. 

Numa dessas ocasiões de cirurgia, lembro-me de já estar internada 

e me acostumando com a idéia de ser cortada outra vez, quando foi 

tudo cancelado. Não sei muito bem por que isso aconteceu. Só con-

Começando a andar apoiada em sua mãe

Fo
to

: A
lo

ysi
o 

C
am

po
s d

a 
Pa

z 
Jr

.

123

Tratando doentes e não doenças



sigo lembrar que eu fiquei muito chateada e não deixei ninguém em 

paz até que me explicassem o que havia acontecido. Acho que, depois, 

acabei entendendo e a cirurgia ficou para outra data.

Outra situação que demonstrou o tamanho da minha coragem 

aconteceu quando precisei fazer uma cirurgia para a retirada de um 

dedo do pé direito. Este dedo era torto e incomodava muito. 

Eu costumava dizer que ele era parecido com um “cheetos”. Foi por 

esse motivo que pedi a cirurgia como presente de aniversário. A cirurgia 

foi feita e, para falar a verdade, esse dedo não faz falta.

Certa vez, eu estava andando de bicicleta no SARAH quando 

a “tia” Nely, que naquela época trabalhava na administração, me 

chamou para que eu visse um senhor que chegava acompanhado 

de muitos homens. Ela me perguntou se eu sabia quem era aquele 

Em um velocípede adaptado no Centro de Tecnologia. O bastão que a ele era 
adaptado era um “guarda-chuva” , pois em novembro chove muito em Brasília...
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senhor. Durante alguns segundos, fiquei imaginando quem seria 

aquele homem e, depois de pensar um pouco, descobri que era nin-

guém menos que Tancredo Neves. Então, corri até ele e, me lembro 

muito bem, fui convidada por ele para visitar o Aureliano Chaves, que 

tinha caído do cavalo. Até hoje fico pensando por que não aceitei. 

Acho que fiquei com vergonha e acabei não indo. Ele me disse: “Tudo 

bem” e até me chamou de gracinha. 

Mas, voltando um pouco a algumas linhas acima, falei que estava 

andando de bicicleta no hospital. Andar de bicicleta fazia parte do trata-

mento e eu acabava tendo que andar no hospital mesmo. No início, era 

muito bom andar de bicicleta, mas depois começou a ficar complicado e 

eu morria de medo. Para dizer a verdade, eu não gostava da bicicleta. 

Andando com o auxílio de um bastão. Os sorrisos da 
mãe e do pai dizem tudo
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Uma das coisas que mais me emocionou foi o dia em que eu tirei as 

talas que usava nas pernas. Naquele dia, fui para o SARAH achando 

que era um dia normal de consulta, mas alguma coisa me dizia que 

aconteceria algo muito especial. Ao chegar a minha vez de consultar, 

entrei na sala e a primeira pessoa que vi foi um homem que, à primeira 

vista, me pareceu muito estranho. Então, alguém me explicou que ele 

era um médico americano. Mas, o que eu tinha a ver com um médico 

americano? O que um médico americano queria comigo? Parecia que 

eu sentia que, naquele dia, iria me livrar das talas e, quando eles acaba-

ram de conversar, o tal médico americano veio até mim e falou alguma 

coisa muito enrolada. Na verdade, não entendi o que ele disse, mas 

meu coração sabia muito bem que eles tinham me liberado dos apare-

lhos. Como eu não havia entendido, tive que perguntar se eles tinham 

me permitido tirar as talas. A resposta foi positiva e minha felicidade 

foi tão grande que só consegui dizer um “obrigada”, muito sem graça. 

Depois disso, não me lembro o que houve. Só sei que, depois que tirei 

as talas, levei um tempo para me acostumar a caminhar, pode-se dizer, 

com minhas próprias pernas. 

Lembro-me de que, na escola, andava encostada nas paredes, pois 

morria de medo de cair. Não me lembro de muita coisa daqui por 

diante. Não sei se aconteceu alguma coisa que me marcou, pois as 

coisas das quais me lembro são muito vagas. Talvez uma coisa impor-

tante tenha sido o fato de eu ter sido liberada do tratamento quando 

tinha sete anos. Acho que, na hora, não pensei muito no que ouvi. 

Só mais tarde tomei consciência de que havia terminado um ciclo em 

minha vida.”
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Revisão no ambulatório. Danielle já sem suas “talas”

depoimenTo dos pais de danielle 

“No dia 11 de junho de 1978, numa tarde de domingo, dia de jogo 

da seleção brasileira de futebol, na cidade de Chapecó (Santa Cata-

rina), nascia a Danielle.

A chegada de um filho é um momento maravilhoso na vida de 

qualquer casal, principalmente quando se trata do primeiro filho. 

Como é a primeira gravidez, tudo é novidade, fica difícil fazer 

comparações e acha-se que tudo está normal. A Danielle foi uma 

criança muito desejada e amada desde o momento em que o exame de 

gravidez deu positivo. Foram muitos os sonhos, os projetos.

Nunca, em momento algum, imaginamos que poderíamos ter um 

filho deficiente e por isso mesmo não estávamos preparados, nem nós 

os pais, nem os médicos, enfermeiras e hospital. No dia do nasci-

mento, depois de uma gravidez “aparentemente” normal, a não ser 
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por sua posição (estava sentada), o parto foi feito através de cesariana. 

Quando acordei e vi meu marido, meus sogros e minha mãe com 

os olhos vermelhos de chorar, pensei que fosse pela emoção do nasci-

mento da Danielle. Mas, quando comecei a perguntar como ela era e 

como estava e todos davam desculpas, comecei a perceber que alguma 

coisa estava errada.

O pediatra foi encarregado de me contar, mas nem ele sabia direito 

o que tinha acontecido e qual a doença que a Danielle tinha. Nesse 

momento ficou muito presente o despreparo dos médicos para lidar 

com o nascimento de uma criança deficiente. Chegaram a nos dizer 

que ela não sobreviveria por mais de 24 horas!

Começou ali a nossa batalha pela Danielle. Projetos, sonhos, enfim, 

tinham que ficar de lado, teríamos que recomeçar nossa vida. O amor 

por ela ficou ainda maior e ela então era a nossa prioridade em tudo. 

A dor e o sofrimento nos fizeram ficar ainda mais fortes e unidos. 

A força recebida dos familiares contribuía muito, pois ficar sozinhos 

nesse momento era muito difícil. Perguntas sem respostas, o porquê 

disso ter acontecido com a gente, o que fizemos de errado, será que 

sou diferente das outras mulheres – tudo isso passa pela nossa cabeça.

Morávamos numa pequena cidade do interior e, por isso mesmo, 

a notícia correu rápido. A curiosidade de todos era muita e a falta de 

tato para tratar do assunto, às vezes, machucava.

Mas fomos à luta cheios de esperança. Ao procurarmos o primeiro 

médico, na cidade de Porto Alegre (Rio Grande do Sul), recebemos 

uma dura notícia. Além de nos dizer que nada poderia ser feito, pois o 

caso era grave e não existia nenhum tipo de tratamento, nos falou que 

seria perda de tempo procurar outros médicos, pois diriam a mesma 

coisa e o nosso sofrimento só iria aumentar. Disse ainda que devería-
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mos voltar para casa e aceitar nossa filha como ela era. Não desistimos, 

pois acreditávamos que ela poderia ser tratada e que encontraríamos 

alguém para nos ajudar.

Marcamos consulta com outro médico, no mesmo dia, e lá fomos 

nós, com o coração cheio de esperança e pedindo sempre a Deus para 

não nos abandonar, que nos ajudasse nesse momento tão difícil pelo 

qual estávamos passando. O médico falou da gravidade do problema, 

mas que estava disposto a tentar algum tipo de tratamento. Começou 

então a nossa caminhada, foram dias e dias de consultas com neurolo-

gistas, ortopedistas, clínicas de raios X, laboratórios, etc.

Quando a Danielle estava com cinco meses de vida, fomos acon-

selhados pelos médicos a nos mudar para uma cidade maior, pois o 

tratamento teria que ser mais intensivo. O meu marido conseguiu 

um estágio por três meses, em Brasília, na empresa em que trabalha, 

período em que veríamos se a Danielle poderia ser tratada ali.

Fomos encaminhados ao Hospital SARAH. Deixamos família, 

amigos e nos mudamos definitivamente para lá, levando somente a 

coragem e a esperança de que conseguiríamos ver a Danielle melhorar.

Sempre havíamos morado em cidades pequenas, onde conhecíamos 

todos e as coisas eram mais fáceis. Quando chegamos a Brasília, tudo 

era difícil, pois, além de não conhecer ninguém, comecei a conhecer 

um mundo que para mim era totalmente novo.

A primeira vez que entrei no SARAH (isso há vinte anos), fiquei 

chocada. Eram tantas crianças, tantas pessoas com problemas que eu 

jamais pensei existir. Gente de vários lugares do Brasil, de todas as clas-

ses sociais, de várias raças, todas em busca de tratamento. Conviver 

com elas, conversar com outras mães, brincar com outras crianças, me 

fez bem, pois vi que não éramos só nós que estávamos passando pelas 
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mesmas dificuldades. Lá havia problemas parecidos e sempre era mais 

fácil ser compreendido. Somente quem tem um filho deficiente é capaz 

de nos compreender, de nos ouvir, de nos falar e, por isso, nos apoiamos 

mutuamente. Essa convivência é muito importante. 

Começou então o tratamento da Danielle. Lembro-me de que 

na primeira consulta perguntei se ela iria caminhar. Campos da Paz 

me olhou, caminhou, pensou e disse: “Algumas crianças conseguem”. 

Então pensei: “Nunca mais vou perguntar sobre o futuro, o importante 

é o agora, pois, se fizer bem feito, o futuro com certeza será melhor”.

Dediquei-me, então, exclusivamente ao tratamento da minha filha. 

Tratamento este demorado, pois não tínhamos respostas imediatas. 

Foram várias cirurgias (houve tempo em que até sabia o dia, mês e ano 

de todas elas) e internações.

A Danielle crescia e sempre foi uma criança alegre e falante. Vivia 

de bem com o mundo e com todos. Isso era muito importante, pois 

estava sempre disposta a fazer tudo o que fosse preciso. Houve uma 

ocasião em que ela teria que fazer uma cirurgia. Tudo marcado e lá 

fomos nós, Cesar, Dani e eu para internação. O anestesista veio fazer a 

avaliação e, como ela estava resfriada, achou melhor transferir a cirur-

gia. Quando a Danielle soube que não ficaria no hospital, começou a 

chorar, porque queria de qualquer jeito ser operada.

Com dois anos e oito meses, Danielle começou a caminhar. A ale-

gria que sentimos é difícil explicar. Parecia um sonho. O que para 

outros pais era normal, para nós tinha o doce sabor da vitória, con-

seguida com muito amor e determinação. Tudo foi conseguido com 

esforço, subir uma escada, andar na areia, na grama, tudo foi com 

muito aprendizado. Não se pode ter pressa e nem marcar dia. O impor-

tante é conseguir. A Danielle sempre foi uma criança que aceitou e se 
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ajudou muito para chegar onde chegou. Se sofreu, não deixou transpa-

recer, não notávamos, pois ela sempre queria mais e fazia o impossível 

para conseguir mais e mais. Isso nos fazia muito felizes e víamos que 

tudo o que tínhamos feito tinha valido a pena e nos estimulava a conti-

nuar. Todos vibraram muito com as conquistas médicas, enfermeiros, 

pessoal da oficina ortopédica e todos que a conheciam, pois, depois de 

tantos anos, a Danielle era conhecida por todos no SARAH.

Sempre comento que dos sete anos que moramos em Brasília, com 

certeza, passamos a maior parte desse tempo dentro do SARAH. Lem-

bro-me muito bem do Sarinha e acompanhamos a construção do novo 

hospital. O Sarinha era bem menor e, por isso mesmo, era mais fácil de 

se conhecer as pessoas. Às vezes, era uma festa quando chegávamos, pois 

reencontrávamos muitas mães, pais, crianças e tudo virava uma festa.

A conquista
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A Danielle também era estrábica (conseqüência da sua doença) e, 

com três anos, fez uma cirurgia e ficou uma semana com os dois olhos 

tapados. Nunca, durante essa semana, reclamou de nada. Conversáva-

mos muito com ela e explicávamos os benefícios que aquela cirurgia 

iria lhe proporcionar.

Ela foi crescendo consciente do que havia acontecido com ela e 

o quanto era importante essa força de vontade dela. Procurávamos, 

também, torná-la forte para aceitar suas limitações e lidar com os pre-

conceitos constantes com que depararia no seu dia-a-dia. O impor-

tante era ela saber que isso aconteceria, mas que estivesse preparada e 

forte o suficiente para enfrentar essas situações e não se deixar abater.

Para nós, sempre foi muito importante que a Danielle fosse tratada 

como uma criança normal. Não queríamos que sentissem pena dela 

e, por isso, a tratassem de maneira diferente das demais. Não era fácil 

conseguir isso. Quando vínhamos para o Sul, durante as férias, era 

uma briga constante com avós, tios, primos, etc., pois eles achavam 
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que como ela era assim, deveríamos deixá-la fazer tudo o que quisesse 

e como quisesse. Fazê-los compreender que isso estava errado não era 

tarefa fácil. Até hoje, muitas vezes, temos que lembrá-los de que essa 

não é a melhor forma de ajudá-la.

Nos colégios também sempre tivemos a mesma preocupação e 

sempre recomendávamos aos professores que tratá-la como as outras 

crianças seria a melhor forma de ajudá-la.

Enfrentar outra gravidez não foi fácil, pois o medo de acontecer 

o mesmo problema de novo era uma constante. Mas tanto o Cesar 

como eu precisávamos de ter outro filho, bem como Danielle preci-

sava de um irmão. Então, em setembro de 1984, chegou a Carla, com 

saúde perfeita, nos trazendo uma imensa alegria.

Durante os anos em que moramos em Brasília (ficaríamos lá o tempo 

que fosse necessário para o tratamento da Danielle, mas sempre com o 

pensamento de voltar para o Sul, para perto de nossos familiares), parale-

lamente ao tratamento da Danielle, o Cesar, com o intuito de se preparar 

melhor para a carreira profissional, concluiu curso superior em direito. 

A formatura dele também foi uma vitória, e lá estávamos nós, agora em 

quatro membros da família, para comemorar esse momento de alegria. 

O tratamento da Danielle continuava, as conquistas aos poucos 

chegavam (tirou a tala, adaptou-se a uma bicicleta) e, quando ela com-

pletou sete anos, voltamos para o Sul. A saída de Brasília para a Dani 

foi um momento de tristeza e até hoje ela fala em voltar. De dois em 

dois anos ela retorna para fazer acompanhamento, e esses são momen-

tos de muita alegria para ela e para nós, que reencontramos muitos 

amigos que lá deixamos.

Com a nossa volta, os projetos profissionais do Cesar voltaram a 

ter importância e, normalmente, de dois em dois anos mudávamos de 
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cidade. Danielle sempre se preocupa e sofre nesses momentos, pois 

temos de começar tudo de novo. Novos amigos, colégios e o impacto 

da chegada, até que as pessoas se acostumem com ela, sempre é um 

momento que sabemos a faz sofrer muito.

E, no seu tratamento, nem sempre as coisas saem como o espe-

rado. Em uma cirurgia realizada em Curitiba (Paraná), para melhorar 

a performance da mão esquerda, o resultado não produziu os efeitos 

desejados. Mas isso não diminuiu a sua vontade e nem a nossa de 

continuar a busca da sua melhora.

Desde os treze anos ela vem tendo acompanhamento psicológico 

para ajudá-la a lidar com tudo isso. A adolescência não foi fácil. Não é 

para ninguém, muito menos para quem é “diferente” nesta sociedade 

em que vivemos.

Quando se tem um filho como nós temos, a Danielle, qualquer 

mudança ou projeto que temos é uma grande preocupação, pois tudo 

tem que ser muito pensado e avaliado. Todas as nossas atitudes têm 

que levar em conta a sua condição e o que é melhor para ela. Acho 

que sempre será assim e fazer a Carla compreender e nos ajudar nessas 

horas não é tarefa muito fácil.

A Danielle hoje está cursando a faculdade de Direito. Foram anos 

de muito amor, dedicação, paciência e perseverança, mas que valeram 

a pena. Acho que o Cesar e eu conseguimos torná-la uma jovem feliz, 

forte, consciente de suas limitações e do quanto ela é capaz de conse-

guir quando se propuser a buscar algo. É claro que tem que se empe-

nhar muito. As coisas para ela são mais difíceis, pois o preconceito e a 

discriminação estão sempre presentes.

Um dia ela me perguntou o que eu gostaria que ela fosse e eu res-

pondi: “Quero que você seja feliz. Se você se dedicar àquilo que você 
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se propõe e fizer o melhor possível tenho certeza que atingirá seus 

objetivos e será feliz”.

Queremos ver a Danielle trabalhando, independente financeira-

mente, sendo capaz de dirigir a própria vida, ainda que sempre necessite 

de ajuda para algumas tarefas. Achamos que ela está feliz na carreira 

que escolheu e que um dia vai chegar lá. Nós estaremos sempre aqui, 

torcendo e rezando muito por ela.

Quando retorno ao SARAH e vejo aquelas mães com os filhos no 

colo, cheias de dúvidas e medos, se pudesse, diria a todas que vale a 

pena todo e qualquer sacrifício, que as horas de angústia e desânimo 

fazem parte, que somos mães e temos o direito de ter todos esses sen-

timentos, mas que o sentimento maior é o amor e que é ele que nos faz 

Hoje, na faculdade

Danielle ao chegar ao SARAH
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fortes e capazes de ganhar essa luta. Então, quando lembramos como 

vimos a Danielle quando nasceu e como ela está agora, é impossível 

descrever a alegria que sentimos.

Agradeço a Deus todos os dias por me ter dado a Danielle, por 

Ele ter sido tão bom para com todos nós e por ter colocado em nosso 

caminho pessoas boas e capazes como os profissionais do SARAH.

Para finalizar, queremos dizer que a maior dificuldade que a 

Danielle encontra é, ainda, o preconceito das pessoas e da sociedade 

como um todo, que não têm sensibilidade para tratar com pessoas 

“diferentes” das demais. Apesar de ela estar consciente dessas atitudes, 

é algo que ainda a machuca muito e a deixa infeliz.”

(Rosa Maria Noriler e Cesar Anacleto Noriler)
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kamila

Desde os primórdios da medicina, as pessoas que 

perdiam um braço ou uma perna relatavam a sensa-

ção de que sentiam aquilo que já não mais existia, 

muitas vezes por meio de dor. Esse fenômeno veio, 

com o tempo, a ser chamado “membro fantasma” e 

foi pela primeira vez descrito por Ambroisie Parré 10 

em 1551: “Por que os pacientes, muito tempo depois 

de feita a amputação, falam que ainda sentem dor 

na parte que foi amputada? Disso eles se queixam for-

temente. Uma coisa digna de se pensar e quase ina-

creditável para quem não viveu a experiência”. René 

Descartes,11 em 1644, voltou a relatar o fenômeno.

Silas Weir Mitchel ,12 um dos pais da neurologia 

norte-americana, que trabalhou no Stump Hospital 

durante a Guerra Civil Americana, depois de tentar 

publicar suas observações em revistas médicas, que 

as rejeitavam como inacreditável, finalmente resol-

veu publicar uma novela no Atlantic Montly, em 

1866. Contava a história de um personagem de nome 

Dedlow, que, de tanto sentir suas pernas perdidas, foi 
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a uma vidente para uma sessão de espiritismo. Ambos 

teriam ouvido a mesa “bater em código Morse” o 

número da sepultura onde as pernas estariam enterra-

das. Membro fantasma...

“O Caso de George Dedlow” teve tanta repercussão 

que os leitores do semanário começaram a enviar 

dinheiro para o hospital, a fim de fornecer pernas 

artificiais para o personagem da novela... O constran-

gimento gerado foi tanto que, finalmente, uma revista 

médica aceitou um relato científico de Silas Mitchel, 

que com isso entrou para a história da medicina.

Um dia, no Rio de Janeiro, observei um homem 

atravessando a rua em frente ao Instituto de Cegos Ben-

jamim Constant. Com o auxílio de sua bengala, tocava 

o chão de maneira típica e com isso se orientava. 

Pensei: se ele era capaz de “sentir” os obstáculos por 

meio da vibração transmitida pela bengala, por que 

não poderíamos usar essa capacidade de decodificação 

do sistema nervoso central para reabilitação de ampu-

tados? Afinal, se eles “sentiam” o membro que não 

mais existia, deveria haver alguma memória deste em 

seu cérebro.

Comecei a desenvolver um trabalho13 que apresen-

tei no início dos anos 1980 a uma platéia de ortope-

distas na cidade de Carmel, na Califórnia. Quando 

acabei, um dos ouvintes, em uma atitude própria da 

ortopedia dos dias que correm, perguntou: “Afinal, o 

que o senhor está querendo provar?”
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Era um dia lindo e, pela janela, viam-se as ondas 

do oceano Pacífico quebrando na praia. Todo um 

esforço de pesquisa, que era essencialmente especula-

tivo, não atendia ao pragmatismo típico dos meus 

colegas... Assim pensando respondi: “Que o dia está 

lindo e eu vou tomar banho de mar...”

Anos mais tarde, com o avanço da tecnologia, vis-

lumbrei a possibilidade de, com o uso de uma técnica 

chamada ressonância magnética funcional, conseguir 

provar, com o auxílio da neuropsicóloga Lucia Willa-

dino Braga, que começou sua vida profissional ainda 

mocinha no Sarinha, aquilo que havia vinte anos já 

fazíamos de rotina em todos os doentes que, por uma 

razão ou outra, tinham de submeter-se a uma ampu-

tação: estímulo vibratório na perna artificial colocado 

logo após a amputação, antes que o doente acordasse 

da anestesia.

Curiosamente, em contradição com a reação que 

Silas Mitchel enfrentou, nossa hipótese foi provada e 

aceita para publicação.14

Foi nessa época que conheci Kamila. Ela fora sele-

cionada para ser uma das adolescentes a ser testadas 

na ressonância quando estávamos verificando a pos-

sibilidade de detectar ordens que o cérebro enviaria 

para a perna artificial e a eventual sensação que isso 

produziria.

139

Tratando doentes e não doenças



relaTo de kamila

“Lembro-me de tudo que passei. É muito triste, mas ao mesmo 

tempo fico alegre pois consegui vencer as barreiras causadas pela doença.

Em 1996, tudo começou: uma dor na perna esquerda. Eu estava 

jogando vôlei mas não levei a sério – achava que fosse um mau jeito 

ao pular. Só que as dores foram ficando cada vez mais fortes. Resolvi 

então falar para a minha mãe, que me levou ao hospital. O médico que 

me atendeu receitou-me alguns remédios dizendo que era reumatismo. 

Só que não resolveu. Um dia estava treinando para um campeonato 

do qual iria participar e não suportei a dor. Os remédios que tomava 

só faziam efeito por alguns minutos. Nesse período, minha mãe estava 

viajando. Assim que chegou, contei a ela e no dia 30 de setembro de 

1996 fomos novamente ao hospital.

Chegando lá, encontramos o médico que havia me consultado e 

eu me recusei a ser atendida por ele. Minha mãe concordou e fomos 

Ressonância 
funcional: 
testando as áreas 
de percepção e 
comando no 
cérebro de Kamila
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atendidas por um outro, que solicitou um exame de raios X. Só então, 

olhando a radiografia por um bom tempo, perguntou para a minha 

mãe se tínhamos condições de realizar outros exames. Ela disse que 

não podia e explicou nossa situação. O médico começou a escrever e 

pediu-nos que levássemos com urgência aquele papel para o SARAH.

Quando consegui marcar a consulta, levamos os raios X e logo 

foram pedidos outros exames. Com o resultado da biópsia veio a triste 

notícia: eu estava com câncer. Foi horrível. Olhei para minha mãe e 

Treinando a decodificação 
pelo cérebro da vibração 
produzida na perna 
artificial
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ela estava imóvel, sem acreditar. Pensei: “Meu Deus, estou só com 

14 anos e faltam apenas alguns meses para completar 15. E meus 

sonhos?” Sonhava em ser jogadora de vôlei e a jogada teria de ser 

contra a doença.

A minha mãe, coitada, tentava esconder a tristeza, as lágrimas. Eu, 

por minha vez, fingia não ver; não queria acreditar e tinha de lutar. 

Minha mãe era viúva, com cinco filhos e sem emprego, e ainda teve 

que praticamente abandonar meus irmãos e viver em função de mim.

Começamos a quimioterapia. Pensei que era o fim, às vezes dava 

vontade de desistir. Vi meus cabelos caindo, sentia enjôos, depressão, 

mas não queria deixar a doença me vencer. Tinha que ser forte. Sentia 

a presença de Deus em minha vida. Meus irmãos, minha mãe e meus 

amigos estavam ali, e sofriam junto comigo. Daí veio a outra parte 

ruim: teria de amputar a perna. Nossa! Depois de tanto sofrimento 

com a quimioterapia, uma amputação. Resolvi que não faria e que 

iria tentar uma cirurgia conservadora. Se meu organismo rejeitasse o 

enxerto que iria substituir a parte doente retirada, eu teria de amputar 

mesmo. Decidi correr o risco. Já tinha decidido lutar e se entregasse 

os pontos logo na primeira tentativa ficaria frustrada. E foi assim que 

aconteceu. Fiz a cirurgia conservadora, mas meu organismo rejeitou. 

Houve várias complicações que eu tive que enfrentar. Não foi fácil 

aquele período. Assim, decidi fazer a amputação. No dia 2 de maio de 

1998 fiz a operação.

Quanto acordei, estava com uma perna artificial. Um dia depois da 

cirurgia, a terapeuta começou a me treinar, batendo um martelinho na 

nova perna para ver se eu sentia onde ele estava batendo. Eu sentia. 

Fiz ressonância magnética funcional e fiquei sabendo que meu 

cérebro mandava ordens para a minha perna nova, porque durante o 
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Ressonância 
magnética 
funcional. 
Sinais de ordens 
do cérebro para 
a perna 
artificial

exame, quando me mandavam “mexer” o pé da perna artificial para 

cima e para baixo eu conseguia “mexer”. Durante a ressonância, eu fui 

filmada para a televisão.

Dois anos se passaram.

Hoje, depois de tudo isso, eu ando, namoro, danço. Não tenho 

vergonha de minha perna, mas tenho preconceito contra mim mesma. 

Eu não falo para ninguém – a não ser minha mãe e meu namorado. 

Por exemplo, eu só gosto de usar calça jeans, para não mostrar a perna, 

ou quando vou a um casamento ou festa, uso vestido longo...
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As pessoas diziam que eu não ia achar um namorado, mas tenho 

um que gosto muito; conversamos sobre tudo. Ele diz: “As pessoas 

podem ter a perna que você não tem – podem até ter tudo. A você só 

falta uma perna, isso não é nada. Eu gosto de você do jeito que você 

é. A gente se gosta e isso é o que importa.”

(Kamila de Oliveira Soares)

Kamila em 2000

Fo
to

: S
ér

gi
o 

D
ut

ti

144

Aloysio Campos da Paz Júnior



lUiz gUTemBerg

Durante os anos em que trabalhei no primeiro 

Hospital Distrital de Brasília, hoje Hospital de Base, 

chefiava uma enfermaria, o 10º andar, que era deno-

minada de Departamento de Traumato-ortopedia e 

Fisioterapia. Foi lá que, ao voltar da Inglaterra, tive 

oportunidade de começar, de fato, minha vida como 

especialista. O primeiro ano, antes da ida para a 

Gutemberg na enfermaria
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Inglaterra, tinha-se caracterizado pela aventura da 

chegada em Brasília, pelo fazer pela primeira vez e, 

principalmente, por um aprendizado anárquico. Prá-

tica que só era possível por meio de uma busca cons-

tante de informações do como fazer diante de uma 

avalanche de fraturados candangos que ainda traba-

lhavam, mesmo depois da inauguração, na constru-

ção de Brasília. 

Era um correr de um lado para o outro com um 

atlas de traumatologia nas mãos e entre caminhões que 

literalmente despejavam nas portas de um barracão 

de madeira – porque o Hospital Distrital não estava 

pronto – feridos na epopéia da construção. Gente que 

nunca tinha visto um automóvel e que, chegando em 

“paus-de-arara”, era treinada para dirigir um trator 

em poucos dias. 

Na volta, em 1964, foi diferente. No plano origi-

nal de Henrique Bandeira de Mello,15 chamado Plano 

Médico-Hospitalar de Brasília, estava prevista a cons-

trução de sete hospitais distritais e um hospital de base. 

Israel Pinheiro era o presidente da Novacap, e Ernesto 

Silva coordenava a implantação do plano. Somente um 

hospital começou a ser construído. Dizem que Ernesto 

nunca contou a Israel, a não ser no final, que prédio 

grande era aquele: “Uma obra do Ipase...”, respondia 

sempre que perguntado. As construções em Brasília 

na época tinham os nomes dos institutos de previdên-

cia que então existiam antes da unificação da Previ-
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dência Social. Dos sete, só um hospital ficou pronto, 

mas o equipamento para os sete tinha sido importado... 

Quando cheguei e comecei a equipar o andar que me 

coube dirigir, simplesmente não acreditava no que via 

nos almoxarifados da Novacap, a estatal que construía 

Brasília. Eram equipamentos em volume e qualidade 

que eu não tinha visto durante meu treinamento na 

Inglaterra. Nem na minha volta pelos Estados Unidos. 

Eu era, a partir de então, um menino operando um 

enorme videogame.

Comecei a montar e a usar toda aquela paraferná-

lia e, dentro da ótica dos anos 1960, procurava tratar 

fraturados de uma maneira conservadora, usando, ao 

contrário de hoje e com muito melhor resultado, tra-

ções em vez da cirurgia, que era reservada para casos 

específicos. Do convívio com essas centenas de candan-

gos feridos, todos em acidentes de trabalho, porque, 

afinal, o trabalho era a própria construção da cidade, 

pude, então, com uma tecnologia de ponta para a 

época e moderna até hoje, consolidar os princípios 

do tratamento conservador, da tração que colocava 

o membro fraturado em repouso em lugar da inter-

venção intempestiva que, quando indicada desregra-

damente, como hoje acontece, freqüentemente criava 

complicações. Nesse convívio, familiarizei-me com 

aquilo que ocorre na mente de quem, em pleno uso 

de suas funções, em um milissegundo se vê confinado 

a um leito, muitas vezes por meses. Aprendi a conver-
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sar, aprendi a explicar e a contornar a ansiedade de 

quem, já influenciado pela mercadologia da assistên-

cia médica – cirurgia paga mais –, acreditava que 

podia ser restaurado em dias com uma operação mila-

grosa. Aprendi a respeitar a marcação inexorável do 

relógio biológico. O processo tem um tempo deter-

minado, e a função do médico é apenas evitar que 

outras variáveis possam complicar a cura natural do 

trauma, sem interferir na maravilha da multiplica-

ção celular. A tal restitutio ad integrum dos gregos 

que costumo citar.

O intervencionismo no tratamento das fraturas 

tinha surgido na II Guerra Mundial. Afinal, cons-

truir um avião Spitfire ou um M-109, que se con-

frontavam na batalha da Inglaterra, levava pouco 

tempo nas linhas de montagem das indústrias bélicas. 

Treinar um piloto, muito mais tempo. Daí o conceito 

de “fixação”: colocar uma haste metálica ou uma placa 

com parafusos, que sustentava o osso quebrado e per-

mitia que um jovem piloto de guerra fosse colocado de 

volta no cockpit do avião de caça. Cirurgiões que vol-

taram da guerra trouxeram essa noção para os países 

em recuperação, a tal ponto que em um congresso 

internacional realizado no Brasil, no Hotel Quitan-

dinha, nos anos 1950, depois de assistir a uma sessão 

sobre trauma, um lúcido e iconoclasta ortopedista bra-

sileiro, Correia do Lago, exclamou: “Isso não é um 

congresso de ortopedia, é uma bacanal metálica!”
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Nunca havia escrito sobre isso. Quando atendi 

Luiz Gutemberg, depois de muitas conversas ao longo 

do tempo em que o tratei, pedi que ele o fizesse. Eis 

sua história.

relaTo de lUiz gUTemBerg

“Politraumatizado. Todos repetiam em todos os tons e sentidos. 

O ator principal da companhia mambembe afasta a cortina do palco 

no intervalo do segundo para o terceiro ato para uma demonstração 

máxima de histrionismo. O tão esperado ato variado do espetáculo de 

despedida das curtas temporadas anuais no teatrinho provinciano. Ele 

se chamava Procópio, Barreto Júnior, Mário Brasini, Rodolfo Arena e 

assombra a platéia com as mil maneiras de dizer uma só palavra. Sim. 

Sim, afirmação. Sim, consentindo. Sim, grato. Sim, permissão. Sim, 

desinteressado. Ou alegre, desolado, pungente, sem alternativas, con-

fiante, pesaroso, desesperado... Do irônico ao irreversível; do patético ao 

trágico; do solene ao debochado. A voz firme, completada com gestos 

precisos, faz o advérbio dar piruetas, como se estivesse num trapézio. Até 

o apoteótico e arrebatador final: sim no sentido de não.

O adjetivo politraumatizado em todas as vozes e tons. Da inter-

rogação à chegada – politraumatizado? –, à sentença conclusiva do 

primeiro médico, com a discreta solenidade das sentenças sumárias. 

Politraumatizado. Ou na informação desinteressada, como se dissesse 

“é apenas mais um” – do padioleiro ante o olhar de soslaio do tran-

seunte, no corredor. A dor torna indeléveis essas vozes que refletem a 

incerteza da vertiginosa corrida para o primeiro diagnóstico. Mesmo 

quando assume a forma imperativa passada ao operador da tomografia 
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computadorizada, que anota com silêncio irônico o pedido de exame 

na sua papeleta. Politraumatizado. Ele sabe que do seu túnel metá-

lico sairá a sentença que mudará irreversivelmente a classificação do 

paciente. O destino do politraumatizado desvenda-se pela identifica-

ção da natureza dos traumas. O médico-almirante, diretor do hos-

pital, tocou-me delicadamente e desafiou minhas dores com uma 

gargalhada gratulatória: “Nada na cabeça, nada na coluna, só fratu-

ras... e osso se emenda”.

Livre das suspeitas de danos na coluna e no crânio, o politrau-

matizado já tem um destino, a ortopedia. Mas precisa vencer o risco 

mais terrível da sua condição, a traiçoeira embolia. Por isso o remetem 

ao limbo da UTI.

Nesses poucos minutos, nas minhas circunstâncias, o acidentado 

de trânsito, retirado das ferragens do seu carro envolvido numa coli-

são, vence a primeira instância da sobrevivência. Mas a sentença é 

preliminar. Nas horas seguintes, os sinais vitais vão indicar os efeitos 

profundos do traumatismo. A localização das fraturas foi apenas um 

mapeamento grosseiro.

Nesse momento, já etiquetado de paciente ortopédico, fui transfe-

rido para a Rede SARAH e experimentei o seu processo de diagnós-

tico, tratamento, cura e reabilitação.

Dispensando exclamações emocionais (tornei-me para todos apenas 

o “sr. Gutemberg”), com um sistema de procedimentos em que a 

consciência científica se associa à técnica e transforma médicos, enfer-

meiros e terapeutas em agentes de uma missão única, sem tergiversa-

ções – no SARAH esquecem-se up grades da classificação econômica 

ou social dos pacientes, tratados com uma atenção nada afetada –, 

logo se descobriria que a minha fase de politraumatizado não estava 
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superada. Hemorragia interna insidiosa podia matar-me se não fosse 

estancada imediatamente. O fêmur esfacelado rompera veias e veio a 

complexa cirurgia de emergência. Daí a complicações sei lá de que 

ordem (hematológicas, terão sido?) e que não administrei, mas supo-

nho, pela presença de especialistas, transfusões, constante colheita de 

sangue para exame. E uma infecção. Sem falar da reconstrução enge-

nhosa do osso, para evitar uma prótese. Sem falar também de que 

tinha costelas quebradas, problemas de respiração (pela vida sedentá-

ria) com riscos para a administração da anestesia. E mais, ainda, aos 

59 anos, sem nunca ter praticado esportes. A nova transição, porém, 

se faria sem o clima soturno e apavorante das UTIs e que, no SARAH, 

chama-se Primeiro Estágio.

Do meu posto de paciente, a passividade compulsória da imobili-

dade, da perna direita (fratura do fêmur); do braço esquerdo (fratura 

do úmero); das costelas quebradas (com perfuração), assisti, e partici-

pei, praticando com empenho as tarefas que recebia – como os exercí-

cios de respiração que me permitiram, ao fim do tratamento, passar a 

respirar como nunca antes havia respirado tão bem, a vida inteira –, a 

uma impressionante conspiração multidisciplinar, todo mundo asso-

ciado num plano único, que não apenas me envolvia, mas fazia-me 

partícipe voluntário e oportuno da minha reabilitação.

Nenhum gesto piegas; nenhum apelo ao mágico; nenhuma deli-

cadeza melíflua; nenhum relaxamento de padrões; nenhuma desaten-

ção a queixas; nenhum horário relaxado; nenhum curativo antecipado 

ou postergado; a incrível transmissão, a cada mudança de plantão da 

enfermagem, de todos os meu dados; a dieta sem a sensaboria das dos 

hospitais convencionais, mas com as variações de uma cozinha atenta, 

que aproveitava o “mercado do dia”, como exercitam os chefs, atentos 
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aos preços e às estações; uma limpeza e higiene que iam além da apa-

rência, numa rotina de procedimentos visivelmente rígida.

Não sou capaz de descrever, do ponto de vista médico, a evolução 

da minha doença e recuperação, mas tive plena consciência – pela 

debilidade que enfrentei nos primeiros momentos, pelas três cirur-

gias a que me submeti, pelos medicamentos e exames – de que 

evoluí do risco de vida à plena recuperação, observado e assistido 

sob padrões de extremo rigor. Minha doença foi enfrentada por uma 

instituição, certamente humana, porque inteligente e sensível; segu-

ramente metódica, porque articulada e conseqüente; sem dúvida res-

ponsável, porque atenta e rigorosa.

Não sei repetir, sem consulta a notas e a documentos da polícia  

– sim, porque um acidentado de trânsito, mesmo sendo passivo no 

desastre, cumpre obrigatoriamente interminável participação, com 

depoimentos, a um processo policial que se repete na Justiça –, 

como foi precisamente a cena da colisão de que fui vítima às 10h18 

do dia 19 de dezembro de 1994, no km 06 do Eixo Rodoviário Sul, 

em Brasília.

Sei que era um dia muito claro, que me dirigia para o aeroporto, 

onde embarcaria para São Paulo. Vi quando um carro vermelho, que 

vinha em sentido contrário, atravessou a pista e colocou-se à frente do 

meu automóvel, onde viajava no banco carona. Lembro-me da proxi-

midade do impacto, de que houve um átimo em que não vi nada e do 

qual voltei já confinado nas engrenagens, enquanto caía em volta uma 

chuva de estilhaços de vidro, pedaços de metal, uma poeira finíssima. 

Exclamações chulas das testemunhas que se aproximavam, os que pas-

savam ou observavam indiferentes e os samaritanos, que socorriam 

pressurosos. As primeiras dores vão se agudizando. E a aventura do 
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politraumatizado, no hospital de sangue. As primeiras 24 horas no 

Hospital das Forças Armadas, para onde fui levado por ser o ponto 

mais próximo do local do desastre.

Na longa permanência no Hospital SARAH, porém, tive oportuni-

dade de experimentar a medicina no seu estado mais ousado e desafiando 

todos os conceitos convencionais de relação com pacientes. De sentir, 

por exemplo, que meu caso isolado – às vezes em função dos casos de 

outros pacientes – era objeto de discussões e pesquisas (no meu pro-

blema hematológico houve troca de opiniões, via Internet, com centros 

internacionais com notificações de casos assemelhados) e ninguém era 

tratado “em abstrato”, mas como uma identidade precisa, com nome e, 

principalmente, traços e patologia singulares. E nada se fez sem que eu 

fosse informado dos procedimentos, uma pedagogia que me ajudava a 

contribuir voluntariamente para o êxito das terapias que me aplicavam. 

Com Darcy Ribeiro, Maria da Conceição Tavares, Luiz Gutemberg, Antônio Olinto e Zora 
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Tornei-me pessoalmente um devoto da pequena multidão de médicos, 

enfermeiros, terapeutas e atendentes que eventualmente me assistiram. 

Até me desapontou o fato de que exercitam seus papéis profissional-

mente, com prudente distanciamento. Sem truques, sem messianismo 

ou paternalismos, com rigor científico e aplicação técnica, atualizados 

com os padrões mundiais das suas disciplinas e uma fidelidade absoluta à 

medicina na proporção da sua dedicação exclusiva ao Hospital SARAH.

E sobre tudo isso, com a onipresença de um maestro (por acaso 

também compositor e arranjador, já que criou, dirige e vive intensa-

mente a rotina do hospital), que não se pressente, vê-se – porque está 

no ambulatório, está na sala de cirurgia, está nas reuniões clínicas, 

está na visita diária aos seus pacientes –, fazendo refletir sua filosofia, 

vocação pedagógica e a práxis da sua medicina. Todo o meu trata-

mento, dos diagnósticos à alta hospitalar, foi conduzido pessoalmente 

por Campos da Paz, que não usa o pretexto das suas responsabilidades 

de direção e administração para se demitir da prática objetiva do aten-

dimento aos pacientes. Tive-o freqüentemente, noite alta, madrugadas, 

ao pé da minha cama, e ouvia-o explicar aos médicos e às enfermeiras 

porque, e como, esse medicamento ou aquela nova configuração das 

trações armadas no arco da cama – um design patenteado da Rede 

SARAH – não só oferecia enormes facilidades para o tratamento, como 

permitia incrível conforto. O arco da cama-maca, por exemplo, per-

mitia a instalação de um suporte de livros, que me dispensava (eu 

tinha o braço esquerdo imobilizado) de segurá-los, enquanto com a 

mão direita passava as páginas. Assisti-o desenhar o pequeno elevador 

que, utilizando uma grua convencional, transportava-me da cadeira de 

rodas para dentro da piscina onde realizei meus primeiros exercícios, 

caminhando dentro d’água livre da gravidade. 
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Não testemunhei as discussões clínicas que se travaram nos bastido-

res, mas acompanharia, durante o tratamento, sua obstinação de res-

taurar meus movimentos sem nenhuma prótese permanente. Tanto 

que não trago em meu corpo nenhum pino, haste ou parafuso.

Tive tempo bastante, nos meus cem dias hospitalizado, para refle-

tir sobre o papel de meu médico, de sua equipe e do próprio hospital 

SARAH na minha reabilitação. Mas foi num painel num dos espaços 

do térreo, à saída do elevador, que encontrei um aviso que explicava a 

instituição e o próprio Campos da Paz. Ao lado dos princípios da Rede 

Sarah, uma bela, concisa e corajosa definição ideológica está escrita e 

assinada por ele:

 

“Este espaço de concreto, aço e vidro existe para que qualquer 
ser humano, rico ou pobre, seja atendido com dignidade e 
competência, de modo rigorosamente gratuito e igualitário. 
Nenhum serviço que aqui se realiza pode ser cobrado.
Caso você perceba a mínima tentativa de violação deste prin-
cípio fundamental, saiba que este espaço de entrega e de amor 
ao próximo terá sido corrompido. Logo, não hesite: saia, pro-
teste! Não permita a violação do seu direito de cidadania. Todos 
os que aqui trabalham, como verdadeiros servidores públicos, 
devem retornar a você em serviços qualificados o imposto que 
você paga como cidadão.
Este é o princípio maior desta instituição.

Aloysio Campos da Paz Júnior

Médico
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Repórter por profissão, anos e anos de jornalismo me ensinaram 

a ter cuidado com os testemunhos. Os dos outros e os meus. Mas, 

da experiência de acidentado, politraumatizado e plenamente reabi-

litado, não há exageros a temer. As impressões pessoais são apenas o 

lado emocional. Minha história no SARAH tem o lastro do prontuá-

rio de paciente, C 15 74 93.”

Luiz Gutemberg de volta à chefia da sua redação, 1999
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epílogo

Rodovia A/30, que serpenteava de Oxford para Londres e 

precedeu a “Highway M1”.

Um professor de 60 anos e um aluno de 28.

O aluno tinha sido convidado a dirigir o carro do professor, 

um Bentley placa JT1000.

Ambos iam a um congresso da Sociedade Inglesa de 

Ortopedia.

O aluno falava feito um papagaio sobre o temário que seria 

apresentado.

De repente, o professor exclama:

– Pára! encosta o carro.

Enfarte? Medo!

O velho professor (hoje tenho 65 e me julgo um moço) levou a 

mão ao bolso e, com um sorriso bondoso, sacou um envelope.

– Hoje, Yehudi Menuhim vai tocar no Royal Festival. 

Você não vai ao congresso: vai ouvi-lo, porque só entenderá 

ortopedia (e então, quase aos berros) quando compreender que 

ortopedia não é o centro do universo.

O professor era Joseph Trueta.

O aluno era eu.
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O último encontro - Londres final dos anos 1970
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ANDERSON, Willie 
 (1902-1982). Aperfeiçoou o 

aparelho e a técnica de Le Roy 
Abbot para alongamento de tíbia, 
usando a técnica de sinostose 
tibiofibular distal com parafusos 
(posteriormente fusão da tíbia na 
fíbula com enxerto ósseo), em 
Edinburg, 1952.

Artrogripose    
Defeito congênito caracterizado por 
lesão medular, que produz 
deformidades nos membros 
superiores e inferiores.

Atetóide    
Condição em que existe uma 
sucessão constante de movimentos 
involuntários anárquicos.

BROUGHAM, Henry Peter,  
1st Baron (1778-1868). Líder 
político britânico que defendeu 
causas liberais, tais como a abolição 
da escravidão, a promoção da 

 educação popular.
Escoliose    

Desvio com rotação das vértebras, 
que produz deformidade na coluna 
vertebral.

glossário

FISHER, Ronald Aylmer  
(1890-1962). Estatístico, biólogo e 
matemático inglês. Foi um dos 
fundadores da estatística  moderna.

Gatecloser    
Aquele que exclui os que não têm 
dinheiro para pagar.

Genu recurvatum  
Hiperextensão do joelho. 

Homeostase
 Estado de equilíbrio do organismo 

vivo em relação às suas várias 
funções e à composição química de 
seus fluidos e tecidos.

KAFKA, Franz   
(1883-1924). Escritor theco de 
expressão alemã cuja obra integrava 
o realismo e a fantasia descrevendo 
um mundo absurdo, sombrio e 
angustiante.

LEGG, Arthur T.   
(1874-1939). Nasceu em 
Massachusetts, graduou-se em 
ortopedia em Harvard, foi um 
pioneiro ao abrir a primeira clínica 
ortopédica para adultos em Boston.

Lobotomia    
Técnica de retirada do lobo frontal 
usada, até pouco tempo, para 
“distúrbios de comportamento”.
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Luxação do quadril   
Deslocamento pré ou perinatal do 
quadril.

Metástase    
Aparecimento de foco secundário, a 
distância, no curso da evolução 
de um tumor maligno ou de 
um processo inflamatório.

Negatoscópio     
Caixa de luz que permite a 
observação de negativos ou chapas 
radiográficas.

Nervo frênico     
Estrutura que comanda os 
movimentos do diafragma.

Paralisia cerebral    
Doença não progressiva que resulta 
de lesão no cérebro da criança e 
produz anormalidades na postura 
e no movimento. Pode ocorrer 
durante a gestação, no período pré 
ou pós-natal. 

PASTEUR, Louis   
(1822-1895). Biólogo e químico 
francês que criou a ciência da 
microbiologia, o processo de 
pasteurização e desenvolveu vacinas 
contra diversas doenças.

Pé torto     
Nome dado à deformidade 
congênita Talipes Equinovarus. 

 O pé encontra-se em flexão plantar, 
em adução e em inversão.

PIAGET, Jean   
(1896-1980). Biólogo suíço, criador 
da epistemologia genética. Foi o 
primeiro cientista a definir “estágios 
de desenvolvimento” da inteligência 
humana, desde o nascimento até o 
desenvolvimento pleno. 
Revolucionou a visão de 
desenvolvimento da inteligência na 
criança, criando o conceito de 
construtivismo, que levou a uma 
nova abordagem do processo 
educacional.

Politraumatismo    
Conjunto de lesões causadas por 
um agente físico.

Proprioceptiva     
Capaz de receber estímulos 
oriundos de músculos, tendões e 
outros tecidos internos.

Prótese     
 Substituto fabricado para uma parte 

doente ou ausente do corpo; 
qualquer aparelho que auxilie ou 
aumente uma função natural.

Rádio      
Osso longo que forma com o 
cúbito a estrutura de sustentação do 
antebraço.

Ressonância magnética nuclear  
Método não-invasivo de 
demonstração da anatomia interna, 
baseado no princípio segundo o 
qual o núcleo do hidrogênio, num 
forte campo magnético, absorve 
pulsos energéticos de freqüência de 
rádio e os emite como ondas de 
rádio, que podem ser reconstruídas 
em imagens computadorizadas. 
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Restitutio ad integrum  
Locução de origem latina que 
significa cura completa – volta à 
integridade.

Spitfire e M-109   
Aviões de caça, inglês e alemão, 
respectivamente, que se 
confrontaram na Batalha da 
Inglaterra (1940), na II Guerra 
Mundial.

Tetraplégico    
Diz-se do, ou aquele que tem 
paralisia dos quatro membros.

Tomografia computadorizada 
Método empregado para reconstruir 
a imagem pelo uso da transmissão 
de raio x e de um programa de 
computador. 

TORQUEMADA, Tomás    
(1420-1498). Inquisidor espanhol 
nascido em Valladolid na Espanha, 
pertencente à ordem dos 
Dominicanos. Teve grande 
influência sobre os reis católicos 
Isabel e Fernando, com aprovação 
do Vaticano. Criou o Santo Ofício 
e perseguiu mais de 2 mil pessoas.
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