
Leitura: O livro da medicina

Chegamos na última etapa de leitura... vamos acompanhar o momento 

em que Moacir Scliar se forma médico e...

Ilustrações Marcelo Cipis

Nos  dois  anos  da  faculdade  tínhamos  oportunidade  de  estagiar  em

vários lugares. Um deles era o Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre, um

antigo  hospital  construído  na  época  em  que  a  cidade  não  tinha  locais  de

atendimento de emergência. O outro lugar era o serviço de Assistência Médica

Domiciliar e de Urgência(...)  Ali tornei-me estagiário. Eu fazia um plantão de

vinte e quatro horas por semana. Minha função era ajudar o médico-plantonista

(havia um só) no posto e também ir  de ambulância às casas das pessoas

doentes.

Para mim o estágio foi  um aprendizado. Não tanto do ponto de vista

médico,  porque  não  havia  quem ensinasse  os  estudantes  de  medicina;  os

médicos plantonistas estavam ocupados demais para isso. Mas sobretudo do



ponto  de  vista  social.  Minha  família  não  era  rica,  ao  contrário;  meus  pais,

imigrantes pobres vindos da Rússia, deram duro para criar os filhos. Conforto,

não tínhamos; durante anos não soubemos o que era fogão a gás ou água

quente.  Para  tomar  banho no inverno — e olhem que o inverno em Porto

Alegre pode ser bem frio —, tínhamos de aquecer a água no fogão em grandes

latões. Assim, eu conhecia a pobreza.

Mas não conhecia a miséria. A miséria que encontrei nas vilas populares

era espantosa — e notem que o Rio Grande do Sul é um estado relativamente

desenvolvido.  Dez,  doze pessoas numa acanhada casa com chão de terra

batida; gente que amassava a receita e jogava fora, porque não podia comprar

os remédios.

Foi um choque, mas um choque que me mostrou a realidade: a medicina

sofisticada sobre a qual eu lia nos livros estrangeiros estava ao alcance de

poucos, no Brasil.  Nossa problemática era diferente. Nossas crianças ainda

morriam de diarreia. Por quê? Porque as casas não tinham água encanada; a

água que as crianças bebiam, a água usada para preparar os alimentos, era

água de poços ou riachos poluídos, cheios de micróbios. Em cada plantão eu

atendia trinta, quarenta casos iguais.

Aos poucos me dei conta de que esse atendimento individual não seria

suficiente.  Era  preciso  pensar  na  população  como  um  todo.  Mas,  vocês

perguntarão, não tinham lhe ensinado isso na faculdade?

Não. Por incrível que pareça, eu não tinha aprendido isso na faculdade.

Naquela época o ensino da saúde pública, o ensino das ações preventivas na

medicina (ações para evitar as doenças, ou para evitar que se agravem), ficava

em segundo plano. De modo que resolvi me virar por mim mesmo.

Na pequena cidade onde trabalhava, perto de Porto Alegre, havia uma

rádio,  e  essa  rádio  mantinha  uma  programa  de  auditório  muito  popular.

Conversei com o apresentador e me ofereci para falar sobre saúde meia hora

por semana. Ele concordou, e assim comecei a explicar, por meio do rádio, a

importância da higiene, das vacinas, da alimentação adequada. Na primeira

vez que fui  a esse programa, aliás,  aconteceu uma coisa muito engraçada.



Entrei  no  auditório,  que estava cheio,  e  no  palco  vi  um homem que eu já

conhecia  e  que  se  apresentava  como  capaz  de  fazer  curas  milagrosas.

Naquele momento ele tinha feito um rapaz, que ali estava deitado no chão, cair

em um “sono hipnótico”, do qual acordaria curado de um problema qualquer.

Ao me ver, o apresentador anunciou: “Está chegando o nosso jovem doutor!

Bem na hora, doutor!”.

O charlatão e o “paciente” dele, fugiram pelos fundos do palco pensando

que eu vinha denunciá-los. Nunca mais os vi.

Nesse  programa,  eu  dava  explicações,  em linguagem muito  simples,

sobre problemas de saúde. Tinha aprendido que as pessoas não entendiam os

termos que usávamos na faculdade. Não entendiam, mas sentiam vergonha de

admiti-lo. E por causa disso muitos problemas ocorriam. Uma vez atendi uma

mulher que estava com uma infecção ginecológica. Ela me contou que já havia

ido a um médico; este lhe receitara um remédio, que não resolvera o problema.

Pedi para ver o remédio. Eram óvulos vaginais, ou seja, uma espécie de 

pílula (mas mole e bastante grande) para ser colocada na vagina. Perguntei 

como os estava usando.

“Eu tomo um por dia”, foi a resposta que ela me deu. O médico tinha lhe 

dito: “Use esse remédio”, mas, segundo ela, não tinha explicado como usá-lo. 

Ela comprara o produto, achara que eram pílulas, e, embora grandes, dera um 

jeito de engoli-las

Esse contato com a realidade ocorria num momento agitado da vida do

país.  O  ano  era  1961.  Em agosto,  renunciou  o  presidente  Jânio  Quadros.

Deveria assumir o vice-presidente, João Goulart, aliás gaúcho, que, naquela

ocasião,  estava  em  viagem  para  o  exterior.  João  Goulart  inspirava  muita

desconfiança  a  certos  chefes  militares,  que  resolveram impedir  sua  posse.

Contra  essa  tentativa  de  golpe  formou-se,  no  Rio  Grande  do  Sul,  um

movimento  que  ficou  conhecido  como  Legalidade  e  no  qual  participavam

políticos, intelectuais, operários, estudantes. Militante estudantil, lá estava eu,

fazendo discursos nas ruas de Porto Alegre, conclamando as pessoas para

resistir.  O movimento deu e não deu certo. Deu certo, porque João Goulart



assumiu,  como era de direito,  a  Presidência;  mas não deu certo,  porque o

governo  foi  transformado  em  parlamentarismo,  o  que  enfraquecia  muito  o

presidente. De qualquer jeito, porém, o clamor por mudanças sociais continuou.

Todos  os  dias,  no  centro  acadêmico  da  faculdade,  discutíamos

apaixonadamente essa situação. No fim de 1962 ocorreu a nossa formatura.

Escolhido  orador  da  turma,  procurei  fazer  um discurso  que transmitisse  os

anseios de toda a turma mas que não deixasse de lado a problemática do país.

Comecei com versos do poeta Ferreira Gullar:

Morrem quatro por minuto

nesta América Latina

Não conto os que morrem velhos

só os que a fome extermina.

Não conto os mortos de faca

nem os mortos de polícia

conto os que morrem de febre

e os que morrem de tísica.

Conto os que morrem de bouba

de tifo, de verminose...

E continuei contando a história de um estudante de medicina e de suas

inquietudes: “Há o quadro clínico da verminose, mas por que há verminose? Há

o  quadro  clínico  de  desnutrição,  mas  por  que  há  desnutrição?  Existe

tuberculose,  mas  por  que  existe  tuberculose?”  No  fim,  eu  dizia  que  uma

verdadeira medicina para todos dependeria da solução dos problemas sociais

do país.

Meu discurso causou reações opostas, aplausos e vaias. O diretor da

faculdade (...) pág. 51

Eu ainda não sabia bem o que fazer



Mas o que é residência, perguntarão vocês, e para que serve?

Eu ainda não sabia bem o que fazer. Isso não é raro, entre estudantes

de medicina e médicos; as especialidades são muitas, uma escolha pode ser

difícil.  Optei,  portanto,  por  fazer  residência  em medicina  interna,  que é  um

campo bastante amplo (abrange doenças do coração, do aparelho digestivo,

dos  pulmões,  dos  rins...);  além  disso,  a  residência  funcionava  na  mesma

enfermaria  da  Santa  Casa onde  eu iniciara  o  meu aprendizado  clínico.  Eu

estava ligado aos professores por laços de amizade, sentia-me em casa ali.

Mas  o  que  é  residência,  perguntarão  vocês,  e  para  que  serve?  A

residência  é  um estágio  que  o  médico  recém-formado  faz  por  um período

variável, mas que habitualmente é de três anos, durante o qual ele não pode

ter  nenhuma outra  atividade médica:  tem de se  dedicar  exclusivamente  ao

trabalho  e  ao  aprendizado,  até  mesmo  fazendo  plantões.  A  residência  é

necessária  pelas  razões  que  eu  mencionei  antes:  embora  o  ensino  na

faculdade seja muito intenso, ele só consegue dar uma visão muito geral da

medicina.  A  residência  representa  a  especialização,  ou  o  caminho  para  a

especialização.

O  serviço  onde  fiz  residência  era  excelente.  Destacava-se  em

cardiologia e em nefrologia, um campo que me interessava bastante; participei

inclusive na equipe que pela primeira vez usou um rim artificial no Rio Grande

do Sul. O paciente era um trabalhador rural de Santa Catarina que tinha sido

picado por uma aranha. O veneno destruiu os glóbulos vermelhos do pobre

homem e fez com que seus rins parassem de funcionar. Embora o rim artificial

da Santa Casa ainda não tivesse sido usado, era a única coisa capaz de salvar

o paciente. Orientados por um dos médicos, que tinha feito um estágio em São

Paulo e sabia como operar o equipamento, fomos em frente. Foi uma batalha

diária, que durou dois meses. No final, o homem acabou morrendo de outras

complicações, mas a partir  daí a hemodiálise (o procedimento pelo qual  se

“limpa”  o  organismo  daquilo  que  o  rim  doente  não  consegue  eliminar)  foi

incorporada definitivamente aos procedimentos do hospital.



Quando  terminei  a  residência,  trabalhei  ainda  algum  tempo  em

nefrologia,  mas  era  uma  atividade  esporádica.  O  que  fazer?  Em  outras

palavras, o que faz um médico para ganhar a vida?

A resposta a essa pergunta mudou ao longo do tempo. Antigamente, no

Brasil,  havia duas possibilidades:  ou  as  pessoas podiam pagar  os serviços

médicos,  ou  —  a  grande  maioria  —  não  podiam  pagar  tais  serviços.  As

primeiras eram atendidas em consultórios ou hospitais particulares; as outras

iam  para  a  Santa  Casa  ou  para  postos  de  saúde.  Mas  a  quantidade  de

trabalhadores  foi  aumentando  cada  vez  mais,  e  o  governo,  por  meio  da

Previdência  Social,  precisava  dar-lhes  assistência  médica,  em  postos  de

atendimento  e  em  hospitais.  Muitos  médicos  eram  necessários,  e  muitos

aceitaram,  porque,  afinal  de  contas,  tratava-se  de  locais  de  trabalho,  e  às

vezes excelentes locais de trabalho — alguns hospitais da Previdência Social

ficaram famosos pela qualidade do atendimento.

Além disso, havia outros empregos públicos: em prefeituras, em órgãos

estaduais. Ou então empregos em empresas, ou em entidades privadas. Uma

outra  possibilidade  era  ir  para  o  interior,  para  uma  cidade  pequena  onde

houvesse  poucos  médicos.  Nesses  lugares,  ainda  era  possível  ter  clínica

privada.

Depois  de  formado,  fiz  concursos  públicos,  um  para  o  serviço  de

urgência da Previdência,  onde trabalhara como estudante,  e  outro para um

hospital onde também fizera plantões no tempo da faculdade. Este último era o

Hospital Sanatório Partenon, que tratava de doentes tuberculosos.

Durante  muitos séculos  a tuberculose foi  uma doença aterrorizadora,

uma doença contagiosa, que ia destruindo aos poucos os pulmões da pessoa e

para  a  qual  não  havia  tratamento.  As  pessoas  que  podiam,  iam  para

sanatórios, que ficavam em lugares altos; imaginava-se que o sol, o ar mais

puro, a boa comida podiam melhorar o paciente, o que às vezes acontecia.

Mas  depois  foram  descobertas  substâncias  que  combatiam  o  micróbio  e

curavam  a  doença.  Mesmo  assim,  alguns  doentes  ainda  precisavam  de



hospital,  e  para  essa  finalidade  o  governo  tinha  construído  o  Sanatório

Partenon, em Porto Alegre.

Para  mim  foi  importante  trabalhar  lá.  Em  primeiro  lugar,  havia  uma

excelente equipe de médicos, extremamente dedicados. Em segundo lugar, por

meio do hospital fiquei conhecendo o programa de tuberculose do Brasil, que

era  muito  bom.  A  gente  pensava  que  no  nosso  país  as  coisas  sempre

funcionam mal, mas isso está longe de ser verdade. O atendimento de pessoas

com tuberculose era bem organizado. Mais: era uma coisa bastante simples

Mais do que isso, tornou-se um grande defensor da causa indígena, isso

numa época em que nossos índios  eram exterminados por  causa de suas

terras. Ou seja: ele era um médico com visão social.

Da tuberculose eu fui  para a saúde pública, que não é uma área só

médica: ocupa-se de vacinas, saneamento básico, assistência ]á gestante e à

criança,  saúde  oral  — atividades  que  envolvem outros  profissionais,  como

enfermeiros, dentistas, engenheiros, e assim por diante. O objetivo principal aí

é promover a saúde e evitar a doença, mais do que diagnosticar e tratar. Mas

não há oposição entre a ação preventiva e a curativa: uma complementa a

outra.

A  medicina  é  uma  grande  profissão.  Proporciona  uma  preciosa

oportunidade para ajudar pessoas num momento em que elas se sentem mais

frágeis, mais desprotegidas. Além disso, representa uma verdadeira aventura.

Cada dia se descobre algo novo, cada dia se aprende alguma coisa. Quem se

torna médico, muda. Muda sua rotina de vida (que às vezes pode ser muito

cansativa), mas muda a sua maneira de encarar a vida e o mundo. Desde os

feiticeiros da pré-história até os nossos dias a medicina evoluiu muito. Mas o

seu fundamento continua o mesmo: amparar o ser humano. Porque o interesse

na doença, como disse o grande escritor alemão Thomas Mann, na verdade



faz parte de um interesse maior, um interesse que todos nós temos, e que é o

interesse pela vida em si mesma.

Ilustrações Marcelo Cipis

Trecho retirado de “O livro da Medicina”, Moacir Scliar –
Coleção profissões (págs.48-59)



Orientação para o uso do caderno

No seu caderno de Ciências escreva:

  Data por extenso.

  O título do estudo ou da lição.

  O enunciado.

  Leia as questões e registre suas ideias a partir da leitura.

  Você pode investir em informações, fazendo outras leituras, pesquisas...

Orientação e roteiro para o registro da leitura

 Releia os versos de Ferreira Gullar, lido por Moacir Scliar no dia 

da sua formatura, e comente pensando na sociedade atual, o 

Brasil do século XXI.

Morrem quatro por minuto

nesta América Latina

Não conto os que morrem velhos

só os que a fome extermina.

Não conto os mortos de faca

nem os mortos de polícia

conto os que morrem de febre

e os que morrem de tísica.

Conto os que morrem de bouba

de tifo, de verminose...


