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À Guisa de (In)Conclusões

Contrariando a tradição cientificista, findamos o trabalho colecionando mais
perguntas que respostas. Nossas afirmações não pretendem se vestir de verdade (nem
mesmo provisórias). Formulamos interpretações possíveis, baseadas em uma dada tra-
jetória teórico-metodológica e em nossa biografia como sujeito social. Por estas inter-
pretações nos declaramos absolutamente responsáveis. Certamente, tivemos na soli-
dão da redação deste livro a parceria de vários autores, outros tantos intelectuais,
companheiros de trabalho, de inquietações e os sujeitos da pesquisa, que tanto nos
influenciaram com suas experiências e reflexões. A todos devemos muito.

Tentamos, enfim, neste ‘epílogo’, organizar nossas principais impressões. Inici-
amos por algumas indagações que são focos de debate. Começaremos, cartesianamente,
pelas mais gerais para chegar às mais específicas. Em seguida, subverteremos esta
lógica, buscando retratar outras facetas de nosso objeto de reflexão.

Talvez, a pergunta de abertura seja: qual o perfil e o destino reservado às emer-
gências? Entender o embate entre a lógica médica, que tenta selecionar ‘emergências’ e
‘urgências’ através de crivos, e as ‘escolhas’ da população por um serviço que, em
alguma medida, personalize resolutividade, é apenas um início dessa resposta.

Se em vários países a emergência constitui a ‘porta lateral’ das populações
pobres, no Brasil ela é muitas vezes a única porta vislumbrada. Ineficácia de uma estru-
tura que pressupõe hierarquização, descentralização e eqüidade ou outros desejos e
demandas dessa população ainda não compreendidos? Todos estes aspectos, decerto.
Por um lado, a dificuldade de conseguir atendimento na rede básica e a falta de vínculos
com os serviços locais são uma realidade. Por outro, um conjunto de expectativas
criadas pela mídia e pelo mercado de serviços privados imprime novas demandas: aten-
dimento de especialistas, exames mais complexos e medicamentos. Se a conformação
do sujeito na sociedade contemporânea passa pela condição de consumidor, como
esperar que essas novas demandas não se inscrevam na relação da clientela com os
serviços? Todavia, neste conjunto de questões não exploradas, a compreensão do
sentido que a população atribui à urgência/emergência de suas próprias necessidades
parece-nos crucial. A vivência de dor e sofrimento dá a tônica desta insubordinada
exigência de um atendimento urgente.

As esperadas respostas dadas a tais dilemas, como melhoria dos serviços bási-
cos, oferta de serviços comunitários e hierarquização desses serviços em níveis de
complexidade para o atendimento de emergência, infelizmente ainda figuram como pro-
postas. Implementadas de forma irregular, ainda não foram submetidas à prova do
cotidiano. Podemos dizer, então, que a emergência vivencia as muitas contradições
do sistema de saúde.



176

Contradição ou paradoxo, o processo de trabalho que o serviço de emergência
impõe aos seus profissionais vai sobrepor, simultaneamente, estresse e uma dimensão
de realização, de competência, de auto-estima. Trata-se de um equilíbrio tênue, uma
elasticidade tensa que confere certa dramaticidade ao trabalho. Num processo de traba-
lho cujos limites são a vida ou a morte de pessoas, na medida em que as condições
dadas se revelam precárias e o próprio profissional tenha de resolver problemas decor-
rentes da falta de racionalização desse processo de trabalho, esse trabalhador se reves-
tirá de uma ‘couraça’ composta de frieza e distanciamento para suportar o próprio
sofrimento de ‘saber o que fazer’, mas não ‘ter as condições de fazer’. Essa frieza
defensiva inevitavelmente significará desapego ao paciente. Portanto, como em nosso
país o óbvio precisa ser enfatizado incansavelmente, evidencia-se a necessidade de
uma política contínua de valorização desse profissional.

Tal valorização pode ser concretizada de várias formas, desde a mais direta, com
melhoria de salários, até, por exemplo, procurar estabelecer uma gestão que harmonize
a ‘autoridade’ administrativa com escuta das opiniões dos profissionais, realizando
alianças cotidianas, com maior dinâmica de capacitação contínua, maior reconhecimen-
to de pequenos emblemas, tão caros ao prestígio profissional de cada categoria, além
de, sobretudo, uma busca permanente de canais pelos quais os profissionais possam
opinar, avaliar e sugerir modificações sobre o processo do próprio trabalho. Assim,
quem sabe, a negociação do processo de trabalho possa prescindir de expedientes
corporativos como ‘esquemas’ e ‘morcegagens’ que prejudicam tanto os profissionais
como a clientela.

Retomando a pergunta inicial, sobre o perfil e o destino das emergências,
percebemos como estão atrelados aos desafios que a violência representa. À primei-
ra vista, não há nenhuma incompatibilidade simbólica entre o atendimento, o perfil
e a vocação da emergência com relação à demanda (técnica) que a violência delimita.
Ao contrário, essas vítimas – ‘feridos’, ‘politraumatizados’ – representam o que há de
mais ‘genuíno’ da vocação de um serviço de emergência, constituindo instigante
desafio técnico e um amplo campo de práticas, já que muitas vezes as lesões revelam,
com clareza, os limites do conhecimento médico atual, apontando caminhos para
novos investimentos técnico-científicos.

Contudo, para além dos limites demarcados pela intervenção médica e dos cui-
dados às lesões, situam-se as fronteiras dos conflitos originados de incompatibilidades
e desencontros. Todo um conjunto de comportamentos e atitudes, modelados por uma
formação acadêmica e reforçados pela cultura organizacional centrada em um modelo
médico profissional, leva esses profissionais a não reconhecerem como legítimos os
sentimentos, as vivências e as expectativas daqueles que foram submetidos à
hospitalização de forma abrupta e involuntária.

Resgatar a ótica desses usuários sobre a experiência de hospitalização nos parece,
portanto, condição vital para redimensionar a centralidade deste objeto de trabalho, o
sujeito-humano que constitui (ou deveria constituir) o eixo central do trabalho médico e
de saúde. Relembrar o status de pessoa e reconhecer a alteridade dos usuários é necessi-
dade tão antiga quanto urgente. Ignorar tal tarefa é imputar uma forma de violência cruel,
sutil e permanente em todas as relações que mediam esse atendimento. Pensamos que
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não se trata apenas de ‘humanizar’ esse atendimento. O jargão de humanização abarca
dezenas de leituras, algumas paternalistas e até mesmo autoritárias – tudo em nome do
bem-estar desse paciente implícito. Talvez se trate de resgatar a alteridade cultural, o
espaço de comunicação e a compreensão das diferenças de visões e anseios que sempre
estarão presentes na relação entre profissionais e usuários.

Assim, diante de uma escassa comunicação entre as necessidades e expectati-
vas dos profissionais e as dos usuários, face às condições precárias de assistência, a
violência se estabelece também como um campo de interações possíveis. Revela-se nua
e crua, como expressão das relações entre profissionais e clientela, dando a dimensão
da complexa relação entre a impotência/prepotência dos profissionais e a revolta e
desespero da população. Dessa maneira, todas as contradições estruturais e con-
junturais do atendimento oferecido ao público tomarão corpo nessa arena, elegendo
seus ingênuos e irados gladiadores.

Ao mesmo tempo em que circunscritos e fortemente referenciados por uma
cultura organizacional específica, cuja máxima se expressa em “agir rápido para salvar
vidas”, os profissionais dos serviços de emergência não estão imunes à reprodução de
preconceitos e rancores socialmente solidificados. Por vezes, revelam discriminação
contra aqueles que se encontram socialmente mais vulneráveis (pobres, negros, ido-
sos, favelados, moradores de rua), sujeitos a rótulos de marginalidade e a um baixo
reconhecimento do valor social de suas vidas. Cria-se uma tensão entre a vocação de
salvar vidas e a tendência a um julgamento moral e social que determine quais serão
mais merecedores dos cuidados médicos. Tais escolhas, evidentemente, podem envol-
ver a vida e a morte dos que estão à sua mercê.

Indubitavelmente, a violência e seus diversos protagonistas põem em tela, em
especial no contexto da emergência, dilemas ético-morais de várias ordens, dos per-
tinentes à conduta dos profissionais aos desenhados pela sociedade, seja quando se
imputam rótulos de criminalidade à parcela mais pobre da população, seja quando
essa mesma sociedade, por meio dos políticos e gestores, se cala diante da precarie-
dade das condições de assistência, configurando um cenário de escassez. Os limites
dessa escassez de recursos serão um álibi para que alguns realizem julgamentos
seletivos e excludentes.

Em síntese, a violência no cotidiano dos serviços de emergência assume múlti-
plas formas, como:

• condições vis de atendimento oferecidas à população, exigindo que esta pere-
grine por diversos serviços, quase suplicando atendimento;

• um modelo de atendimento que despersonaliza, ignora e coisifica o usuário;
• um processo de trabalho que impõe doses consideráveis de sofrimento aos

seus trabalhadores, seja pela própria natureza da atividade (lutar contra a
morte e a incapacitação), seja pelas condições que lhes são impostas em deter-
minados processos de gestão;

• uma demanda de atendimento que, pela gravidade das lesões, vai significar um
desafio técnico, uma possibilidade de avanço do conhecimento. Esse fator
‘positivo’, contudo, representará um elemento a mais de tensão, caso as con-
dições de trabalho sejam desfavoráveis;
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• uma forma de interação entre profissionais e clientela, quando estes se tornam
oponentes, muitas vezes chegando ao confronto corporal;

• reprodução de preconceitos e estigmas sociais que servirão, muitas vezes, de
critérios seletivos para a qualidade da atenção dispensada;

• omissão de ajuda às vítimas da violência que, sabidamente, estarão nova-
mente à mercê das mesmas agressões e condições que as levaram a necessi-
tar do serviço de emergência.

Se a emergência é, como vimos, um serviço de saúde dos mais privilegiados no
contato com os atores da violência (vítimas/agressores), como esperar que seus agen-
tes não se sintam, para usar a expressão de uma das entrevistadas, apenas os
“costuradores de caquinhos”? Como compreender essa exterioridade? E como criar
condições para que esse serviço passe a significar o início de uma atuação capaz de
oferecer ajuda às vítimas de violências e prevenção a esses atos?

Decerto, parece relativamente mais fácil compreender a ‘recusa’ e a exterioridade
dos profissionais de saúde diante de uma possível atuação. Até então, principalmente
no nível da assistência, tal enfrentamento pareceu uma demanda exótica frente ao qua-
dro de atribuições reconhecido pelo profissional como sendo seu. Como muitos já
disseram, os serviços de saúde, especialmente as organizações hospitalares, sempre
foram ‘serviços de doença’ voltados para a cura ou o restabelecimento orgânico dos
doentes. Numa suposta divisão ampliada do trabalho médico, caberia aos serviços
básicos de saúde a tarefa de prevenção. Portanto, repensar o papel de promoção à
saúde em cada serviço é uma tarefa nova.

Até mesmo no terreno ampliado da saúde coletiva, a violência ainda exige leitu-
ras que incorporem a complexidade do tema. Faz-se mister, portanto, articular as leituras
históricas e socioantropológicas da violência, superando dialeticamente os limites das
‘variáveis’ meramente quantificadoras e incorporando a leitura epidemiológica em uma
perspectiva de interpretação estratégica e interdisciplinar. Assim, há necessidade de aná-
lises que sejam capazes de dimensionar a magnitude do problema; identificar suas vítimas
mais vulneráveis; incorporar a dimensão do significado e da vivência dos vários atores
das diversas formas de violência; focar a especificidade das situações apresentando
possibilidades de agir; articular as questões estruturais e conjunturais; propor criativa-
mente novos ângulos de interpretação, bem como novas propostas de atuação.

Certamente, conclamar por uma atuação que inicie o suporte às vítimas e a
prevenção a novas violências no âmbito dos serviços é criar atribuições que ultrapas-
sam a ação médica e são estranhas a essa racionalidade. Uma vez que se desloca a
centralidade dessa ação sob o argumento da importância de uma ação de saúde mais
ampliada, não se coloca em xeque a própria supremacia médica diante desses outros
profissionais que provavelmente teriam papel de destaque? Ou melhor, como esperar uma
atuação mais cooperativa entre os profissionais ligados ao atendimento médico e ao
atendimento social para a identificação das vítimas e o desencadeamento de uma ação?

Não temos respostas. Arriscamos dizer que a fórmula “treinamento e capacitação”
não será suficiente, a menos que haja um debate corajoso sobre temas como a
racionalidade médica, seus limites, o modelo de atendimento e a cidadania (a que se
impõe hoje e a que queremos).
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Uma vez sensíveis e abertos, reconhecendo a necessidade e a contribuição que
é possível oferecer, novos desafios se insurgirão para esses serviços e seus agentes.
Talvez o maior deles seja o de ter, necessariamente, de fazer parcerias, acordos de
cooperação e vínculos interinstitucionais com as tantas organizações governamentais
e não-governamentais que tentam, apesar das dificuldades, prestar apoio às vítimas de
violências. Essas alianças, além de possibilitarem atendimento mais ampliado, poderiam
significar a consolidação de uma rede de ação, assim como emprestar maior legitimidade
política a essas organizações parceiras, ajudando a visualizar a necessidade social de cria-
ção de outras organizações. Novidade para nós, rotina em outros países.

Naturalmente, tais sugestões, movidas por um sentimento de comprometimen-
to, forjado ao longo de mais de dez anos de atuação nessa área, não são nada mais que
isso: desejo e compromisso de transformar uma realidade. Na verdade, muito há que se
debater com aqueles diretamente envolvidos na assistência para que se possa estabe-
lecer o possível, o desejado e, quem sabe, o impossível que se deseja. Esperamos estar
contribuindo, com este livro, para fomentar esta discussão e esta utopia.

Como dissemos, temos poucas certezas, muitas perguntas. Uma dessas certe-
zas escassas é a de que se o setor saúde claudica ou adia a compreensão de seu
papel, acomoda-se contando as vítimas da violência, reparando suas lesões e lamen-
tando suas seqüelas (e os custos em repará-las), então teremos um ônus histórico
intenso e amplo. Por outro lado, a reflexão sobre a violência, em toda a sua complexida-
de, contém um campo de possibilidades muito interessantes. Ela pode representar um
espaço para que posturas e propostas não hegemônicas ganhem lugar e se afirmem.
Como, por exemplo, ver a saúde como espaço de “positividade” (numa leitura nietzschiana
laica), isto é, como “capacidade social de gozar a vida”, de “ter qualidade de vida”,
com a coragem de pleitear essas pautas de maneira eqüitativa, justamente num cená-
rio de profunda desigualdade social, de corrupção de valores e de banalização da dor
e sofrimentos de tantos outros.

Seria tolo ou megalomaníaco pensar que o enfrentamento da violência é tarefa
exclusiva da saúde. Seria igualmente tolo dizer que não é sua essa tarefa. A articulação
com as políticas públicas, movimentos sociais, organizações e setores que buscam
superar essa cultura da violência e suas inevitáveis conseqüências tem sido contínua e
vem envolvendo profissionais e organizações de saúde em nosso país. Esse é um
movimento de construção de diálogo, confiança e parceria. Estamos falando de ‘apos-
tas’, de uma práxis em saúde. Estamos, sem pudores, falando de uma utopia, ou seja, um
u topos, um não lugar. Possível porque desejado.




