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5
A Interação entre os Profissionais e as Vítimas

de Violência

A violência vem constituindo, nas últimas décadas, uma importante referência
para as interações entre os profissionais de emergência e sua clientela. Parafraseando
despretensiosamente o jargão teatral de Goffman, entre os que utilizam os serviços de
emergência e, em um outro nível, entre os que produzem a assistência, percebe-se a
presença constante dos diferentes personagens que sofrem/praticam a violência. Além
disso, as inúmeras situações de conflito que podem levar até mesmo à agressão verbal
e corporal caracterizam cada vez mais o próprio cenário da emergência. A violência
propicia e, ao mesmo tempo, constitui um campo de interações inscrito no cotidiano
desses serviços, seja pela freqüência, seja pela continuidade com que se apresenta.
Como veremos adiante, a freqüência se expressa nos altos índices dos atendimentos
registrados e a continuidade, na permanência desse tipo de demanda, significativa em
toda a década de 90. Contudo, mesmo os mecanismos ‘objetivos’ de quantificação dos
atendimentos de violência sofrem interferências subjetivas e interacionais.

Neste capítulo, discutiremos a complexidade das relações mediadas pela violên-
cia através das interações em que se alternam os papéis e as experiências, desenhando
uma rede intricada entre sofrer e perpetrar formas distintas de violência física ou simbó-
lica. Percebemos que a violência se materializa primeiramente como uma demanda, algo
quantificável, uma matéria de trabalho, cujo conteúdo de externalidade se desfaz quan-
do analisamos as relações entre profissionais e clientela. Ao estudar essas interações,
percebemos quanto a violência pode ser interpretada como uma prática que reproduz
estruturas de dominação e de legitimação, mas também expressa formas de resistência.

Existe nesse campo interacional a busca de um aporte comunicativo – que se
refere à necessidade de compreender e se fazer compreendido em seus anseios, medos,
angústias e interesses – e dos limites dessas possibilidades, tanto para os profissionais
de saúde como para os pacientes. Portanto, há também relações de conflito e violência
que advêm da frustração de tais anseios e interesses.

Reconhecemos, na análise das interações entre pacientes e profissionais da
emergência, o que Bourdieu (1994) aponta quando diz que as relações com os ‘outros’
se inserem num contexto social determinado, tendendo a reproduzir a distribuição desi-
gual de poder naquela sociedade ou grupo. Realmente, essas interações marcadas pela
violência não podem ser vistas como meramente ‘interpessoais’, de um indivíduo para
outro. Como aponta o autor, a posição social e o capital de poder que cada um possui
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antecedem, num certo sentido, a relação propriamente dita entre os indivíduos, demarcando
papéis e distâncias sociais. Em outros termos, entendemos que no âmbito da emergência
as interações não se restringem aos contatos face a face, só podendo, pois, ser compre-
endidas à luz de certas relações estruturais que organizam a lógica desses contatos.

A análise das relações entre os agentes da emergência e pacientes revela a
imersão de seus protagonistas em lógicas culturais mais amplas, como o imaginário
social da violência, morais sociais e preconceitos. Mas também desnuda um conteúdo
de resposta social, de inconformismo frente ao que os atores percebem como intolerá-
vel. Assim, a ação desses sujeitos, ao mesmo tempo que reproduz, atualiza uma deter-
minada distribuição de poder e ordem moral. Como Giddens (1997) reflete em sua teoria
da estruturação, tal ação tanto é orientada pelas regras sociais quanto contribui, simul-
taneamente, para a reprodução, atualização e transformação dessas regras.

Há ainda uma ordem ético-moral que é reproduzida e recriada nessas interações.
Esse é o eixo que consideramos chave na compreensão deste capítulo, tanto por ex-
pressar o limite da intolerância e incomunicabilidade que predomina nas relações pro-
fissionais-população, como também por ser, dialeticamente, o maior campo de possibi-
lidades para uma prática de respeito ao outro e, portanto, de não-violência. Analisar as
interações que se desenham pela violência é cumprir um duplo desafio. O primeiro é
lidar com os significados construídos nessa ordem de interações pelos diferentes pro-
tagonistas. O segundo é superar um certo niilismo reprodutivista. Após tudo o que
observamos no campo, refletimos e reelaboramos teoricamente, resta a indagação: os
profissionais e os usuários das emergências estariam fadados a reproduzir, digamos, a
reatualizar as estruturas de dominação, mediadas pelas interações de poder, e as estru-
turas de legitimação de uma certa moral corrente de forma ainda mais perversa?

DIMENSIONANDO A VIOLÊNCIA COMO DEMANDA:
O PERCEBIDO E O VERIFICADO

Carneiro (1999) realizou pesquisa em 6.873 domicílios da Região Metropolitana
do Rio de Janeiro e a partir daí estimou que, entre julho de 1995 e junho de 1996, 313 mil
pessoas sofreram alguma forma de agressão física. Cabe, então, perguntar quantas
dessas pessoas teriam procurado um serviço de saúde em busca de socorro médico.

Pelos depoimentos de nossa pesquisa, ficou patente que a convivência com
pessoas que sofreram violências faz parte do dia-a-dia dos profissionais de emergência,
o que leva, portanto, à produção de uma elaboração sobre ela, como se verá a seguir.

A maioria dos entrevistados representa a violência primeiramente como deman-
da de trabalho intensa e crescente. A violência se expressa em suas percepções sobre
o próprio trabalho do setor e ganha uma certa ‘objetividade’ cunhada pelas estatísticas,
registros, enfim, um caráter científico, encarnado pela leitura epidemiológica.

Esses profissionais amparam a percepção de continuidade e aumento da violên-
cia a partir da própria experiência profissional e dos comentários de colegas, citando
relatos dos muitos atendimentos feitos em seus plantões. Outros invocam as estatísti-
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cas divulgadas pelo setor de epidemiologia do hospital, demonstrando grande interes-
se pela temática. Alguns chegam a defender que, se fossem triados os casos ambulatoriais
realizados na emergência, os atendimentos de violência constituiriam a maioria dos
verdadeiros casos de emergência.

É a grande maioria. (...) Eu digo assim, se você considerar que o hospital
atendeu a trezentos pacientes num dia, essa estatística você vai enxugá-la,
porque daí, duzentos não têm indicação de vir pra cá. Desses cem, você vai ver,
a metade ou mais dos casos de alguma forma são permeados por algum tipo de
violência. (H2/7 - médico)

O reconhecimento da importância da violência na demanda do setor é de tal
ordem que um médico chegou a opinar que a violência de uma metrópole como o Rio
de Janeiro sempre iria aumentar, indefinidamente. Certamente, o imaginário social
que se constrói sobre a violência leva a essa conclusão, quando se ignoram suas
especificidades históricas e os limites de tolerância que, apesar de tudo, a socieda-
de demarca. Nessa interpretação do entrevistado, a violência adquire contornos
ontológicos, fazendo parte da própria natureza da cidade e, indiretamente, do setor
de emergência.

Olha, esse negócio de dizer que a violência está diminuindo é mentira, isso é uma
grande metrópole e, como uma grande cidade, a tendência disso é nunca diminuir.
Isso são fases, e em algumas fases diminui, conseqüentemente, a posteriori,
duplica e triplica... (H2/2 - médico)

As estatísticas de ambos os hospitais ratificam a percepção de seus agentes,
como podemos ver nas tabelas 2 e 3. Só nos últimos cinco anos, o Hospital 1 registrou
o atendimento de 9.798 vítimas de agressões; no Hospital 2, foram 10.901 (provavel-
mente foi maior o número dos atendimentos nos hospitais, já que muitos não têm
assinalada em seus registros a agressão como causa da lesão). Tomando-se o regis-
tro do Hospital 1 (considerado de bom padrão), podemos observar que houve um
crescimento, em termos absolutos, desse tipo de atendimento. Contudo, cada tipo de
agressão se manifesta de forma peculiar. As infligidas por arma branca, por exemplo,
apresentam um comportamento relativamente estável ao longo da década. As que
envolvem o uso de força física, como pauladas e pedradas (enfim, recursos usual-
mente mais ‘primitivos’), mantêm-se em elevação. Já os atendimentos decorrentes de
agressões por armas de fogo iniciam a década em franco crescimento, retornando, ao
final, ao padrão observado no início dos anos 90. Podemos dizer que nesse hospital
o período crítico foi o de 1993 a 1997.
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Tabela 2 – Distribuição dos casos de agressão segundo o tipo de instrumento utilizado.
Hospital 1 – 1990-1999

Tipo de 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

agressão

por arma 271 319 375 391 465 542 408 579 331 287

de fogo (PAF)

por agressão 993 844 874 1.055 1.058 1.151 1.249 1.543 1.474 1.502

física/outros

instrumentos

por arma 180 113 133 134 139 137 149 191 141 114

branca

TOTAL 1.444 1.276 1.382 1.580 1.662 1.830 1.806 2.313 1.946 1.903

Média diária 3,9 3,5 3,7 4,3 4,5 5,0 4,9 6,3 5,3 5,2

Fonte: Setor de Estatística Médica do Hospital 1.

Tabela 3 – Distribuição dos casos de agressão segundo o tipo de instrumento utilizado.
Hospital 2 – 1995-1999

Tipo de agressão 1995 1996 1997 1998 1999

por arma de fogo (PAF) 632 574 515 634 415

por agressão física/outros instrumentos 1.206 1.798 1.398 1.717 1.610

por arma branca 101 107 66 66 62

TOTAL 1.939 2.479 1.979 2.417 2.087

Média diária 5,3 7,5 5,4 6,6 5,7

Obs.: Até 1999, os dados dos boletins de atendimento, referentes ao período de

1990-1994, não haviam sido processados.

Fonte: Setor de Estatística Médica do Hospital 2.

A súbita queda dos atendimentos por armas de fogo no Hospital 1 nos últimos
dois anos da década suscita uma indagação importante: o que teria colaborado para tal
mudança? A primeira hipótese seria a de maior eficiência das armas, levando à morte
imediata da maioria das vítimas. Contudo, o perfil de ‘letalidade’ das armas empregadas
até então não parece ter mudado significativamente entre 1998-1999 (as armas do tipo
AR-15 já eram usadas bem antes desse período).

Haveria mudado o perfil da violência carioca? Sabemos que os dados de even-
tos não-mortais não são evidentes em si mesmos. Demandariam um estudo específico,
seja por meio dos registros policiais, seja com uma pesquisa em todos os hospitais
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sobre os ‘casos policiais’. As informações referentes às internações hospitalares, se-
gundo causa da CID, não distinguem os motivos específicos, o que torna inviável
distinguir as violências dos acidentes. Dispomos somente dos dados de mortalidade,
com um rigor de registro bastante discutível. Entretanto, tomar os dados de mortalidade
para melhor compreender o comportamento da morbidade não é o caminho
metodologicamente mais correto. Contudo, se estamos restringindo essa frágil compa-
ração àquelas situações que envolveram o uso de armas de fogo é porque supomos que
quem usa uma arma contra outrem tem grandes probabilidades de ter desejado sua
morte. Assim, as agressões não-mortais, mas que envolveram armas de fogo, aproxi-
mam-se, em natureza, dos homicídios.

Dessa maneira, se tomarmos como parâmetro as estatísticas de mortalidade,
percebemos que os homicídios mantêm um comportamento que, em linhas gerais, pode
ser classificado como crescente, o que corrobora nossas dúvidas quanto ao decréscimo
do atendimento das agressões por armas de fogo no Hospital 1. Há uma década, as mortes
envolvendo o uso de armas de fogo apresentam uma tendência crescente, como demons-
tram Szwarcwald & Castilho (1998). Esses autores, analisando a evolução e a distribuição
espacial das mortes por armas de fogo entre 1979 e 1992, no estado do Rio de Janeiro,
verificam que houve um crescimento de 10% ao ano. Embora a maioria dessas mortes
tenha ocorrido na Região Metropolitana, observam que também houve uma interiorização
do fenômeno no estado: em 1979 a taxa de mortes por armas de fogo no interior era de 19,7
por cem mil habitantes, em 1992 essa taxa passou a 55,6 por cem mil.

Desde 1995, os homicídios correspondem à primeira causa das mortes dentre as
causas externas ocorridas no município do Rio de Janeiro, superando as mortes por
acidentes de trânsito. Nesse ano representaram 38,8% do total das mortes por causas
externas, chegando em 1998 ao percentual de 47,2%. Considerando a evolução das
taxas de homicídios de 1990 a 1998 temos, a partir de 1993, um comportamento de
elevação constante; e, ao final da década, uma certa regularidade em padrões bem altos
(Gráfico 1). O ano de 1992 sugere uma queda vertiginosa, não das mortes, mas da
qualidade de registro. Soares et al. (1996), analisando os dados da polícia civil, encon-
tram, para o mesmo ano, 7.013 homicídios dolosos praticados no estado. Embora não
revelem os dados do município, sabe-se que a capital sempre tem o mais elevado
percentual desse total.

A má qualidade dos registros de óbito por homicídios é um tema que Souza
(1991) analisa, advertindo que há um elevado número dessas mortes registrado com
“causa que se ignora se intencionais ou acidentais”. Desse conjunto, existe uma parce-
la significativa cujo laudo de autópsia revela torturas e perfurações por armas de fogo,
indicando que a causa básica foi certamente homicídio. Segundo a autora, esse contin-
gente, uma vez agregado à rubrica de homicídios, elevaria em muito os índices desse
tipo de violência. Souza também observa uma relação inversa entre as duas rubricas,
pois, geralmente, quando o número de mortes devido a homicídios declina, o das mor-
tes cujas causas são dadas como ignoradas (se acidentais ou intencionais) aumenta,
demonstrando que inúmeros homicídios não devidamente registrados são encobertos
no momento da notificação. Observamos também que, a partir de 1995, há uma conside-
rável melhoria da qualidade de registro por parte da Secretaria Municipal de Saúde.
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Gráfico 1 – Taxas de mortalidade por homicídios. Município do Rio de Janeiro – 1990-1998*

* A partir de 1996 os dados passam a ser classificados pela CID-X, alterando a

nomenclatura de “homicídios” para “agressões”.

Fonte: Datasus, 2000 (número de homicídios de 1990 a 1997), Rio de Janeiro, 2000

(número de homicídios em 1998) e Anuário Estatístico da Cidade do Rio de Janeiro

93/94 – IplanRio (bases populacionais).

Se as agressões com conseqüências fatais não recrudesceram significativamen-
te ao final da década, o que explicaria variação tão intensa num serviço de referência
para esse tipo de atendimento? É preciso ponderar que se, por um lado, o quadro de
mortalidade por agressões no município é um panorama importante a ser contextualizado,
por outro, não reflete, necessariamente, as variações de um nível tão micro como as de
determinado serviço de emergência. Precisamos de hipóteses mais particulares. Consi-
deramos que três seriam possíveis para compreender o súbito decréscimo dos atendi-
mentos por perfuração por arma de fogo (PAF) no Hospital 1: 1) o chamado atendimento
pré-hospitalar, prestado na absoluta maioria dos casos pelo Corpo de Bombeiros, teria
ficado mais precário, levando à morte um número maior de vítimas; 2) os hospitais que
(re)abriram as emergências em 1996 teriam ‘drenado’ inicialmente um número pequeno
de atendimentos. Contudo, devido à estrutura ainda insuficiente desses serviços, a de-
manda teria voltado no ano seguinte ao Hospital 1. Dois anos após a (re)inauguração
desses serviços (1998), as condições teriam de fato melhorado, tendo eles assumido, a
partir daí, uma parcela dessa demanda; 3) embora não tenha havido mudança em sua
estrutura e dinâmica, o registro hospitalar pode ter sofrido flutuações de qualidade.

Diante de uma percepção quase consensual sobre o aumento dos atendimentos
por violências, apenas alguns cirurgiões construíram uma visão diferenciada. Segundo
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estes, haveria uma distinção entre as ‘grandes violências’ e aquelas ‘miúdas’ ou ‘pe-
quenas’ que residiria na extensão e gravidade das lesões e não no julgamento moral de
importância ou relevância quanto ao tipo de violência que as teria provocado. Assim,
as ‘grandes’ violências teriam diminuído (vítimas de agressão por armas de fogo) e as
‘pequenas’ teriam aumentado muito (agressões físicas e violência doméstica). Contra-
riando as estatísticas, esses profissionais defenderam que os casos de baleados têm
diminuído sob a alegação de que, devido ao aumento da tecnologia das armas de fogo,
a maioria das vítimas não chega viva ao hospital. Alguns chegaram a afirmar que,
alguns anos atrás, operavam mais vítimas do que atualmente. Como as entrevistas
foram realizadas em 1996, essa percepção pode estar influenciada pela variação ocorri-
da entre 1995-1996 em ambos os hospitais (Tabela 2). Contudo, se consideramos as
médias diárias de atendimentos de pessoas baleadas no ano de 1996, teríamos três
casos a cada dois dias no Hospital 2 (1,6 por dia) e 1 caso por dia no Hospital 1, o que
torna tal tipo de demanda bastante rotineira.

Analisando-se o conjunto de entrevistados que considera que atualmente se
realiza um número menor de cirurgias de lesões por armas de fogo, pudemos perceber,
curiosamente, que tais referências partiam de cirurgiões vasculares e gerais. Seus cole-
gas, neurocirurgiões, ao contrário, defendiam que hoje realizam mais cirurgias do que
antes. Em entrevistas realizadas no mesmo dia e no mesmo plantão, ouviu-se o seguinte:

Já tivemos mais PAF. A essa hora [13 h] eu já tinha operado duas ou três. Há oito
ou dez anos sempre tinha baleado do Jacarezinho [favela próxima]. Agora, com o
AR-15, o sujeito nem chega no hospital. (H2/11 - médica)

Em relação a tiros, você pode colocar aí que tem um aumento de dez mil por
cento. Agora mesmo, hoje de manhã, que é um dia atípico, já atendi um baleado.
(H2/9 - médico)

Embora frágeis, os dados poderiam indicar uma mudança de perfil das lesões.
Será que elas teriam se tornado mais ‘intencionalmente homicidas’ (direcionadas para a
cabeça)? Souza (1991) apóia tal hipótese em estudo que analisa as mortes por causas
externas ocorridas em 1987 no município de Duque de Caxias (considerado no início da
década, pela ONU, uma das cidades mais violentas do mundo). A autora constata que
46,9% das vítimas de homicídios tinham ferimento na cabeça e 38,7% tinham mais de
uma área do corpo como alvo (e destas, 20,3% também visaram a cabeça).

Entretanto, isso não quer dizer que a participação dos cirurgiões seja pequena ou
menor do que a dos profissionais da área de neurologia (a despeito do possível aumento
da necessidade do atendimento em neurocirurgia). Segundo nossa pesquisa, no Hospital 1,
das 41 pessoas baleadas, a principal demanda foi pelo cirurgião geral ou vascular (só ou
com outros especialistas), perfazendo 68% dos atendimentos. Das 50 vítimas de agres-
sões com armas de fogo do Hospital 2, 46% demandaram atenção do cirurgião.

Se a percepção da constância dos casos de agressões (especialmente por armas
de fogo) é igualmente relevante, nos dois hospitais o reconhecimento dos casos de
violência doméstica e de auto-violência (tentativas de suicídios) apresenta variações.
Os profissionais ligados ao setor de pediatria do Hospital 2 foram muito mais incisivos
quanto à vivência do problema do que seus colegas do Hospital 1. Percebeu-se uma grande
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mobilização de toda a equipe entrevistada no Hospital 2 com relação aos casos de violência
contra crianças, problema que foi repetidamente citado por enfermeiras e especialistas.

Tal percepção diferenciada de fato encontrou respaldo em nosso estudo quantita-
tivo. Conforme pode ser visto na Tabela 4, o Hospital 1 atendeu um total de 45 casos de
violência doméstica e o Hospital 2, o dobro. Entretanto, a diferença do número de atendi-
mentos envolvendo crianças e adolescentes não foi tão diferente entre ambos os servi-
ços. O Hospital 1 atendeu 13 crianças e adolescentes e 32 pessoas maiores de 19 anos. Já
o Hospital 2 socorreu 17 crianças e adolescentes e 73 pessoas acima de 19 anos. Algumas
explicações possíveis para tal diferenciação de percepções: 1) a maioria dos casos de
violência doméstica do Hospital 1 envolvia irmãos mais velhos como agressores, enquan-
to no Hospital 2 os maus-tratos foram perpetrados por mães/pais, o que pode ter aumen-
tado o sentimento de revolta dos profissionais desse hospital; 2) o grau de severidade
dos maus-tratos foi maior nas vítimas atendidas no Hospital 2 (de fato, à época da pesqui-
sa, um bebê faleceu, provavelmente porque a mãe o espancara); 3) por fim, este tipo de
atendimento no Hospital 2 pode ser, realmente, mais constante do que em outros hospi-
tais, mas esta é apenas uma hipótese, pois nos faltam elementos para comprová-la.

Tabela 4 – Distribuição dos atendimentos por violência segundo o tipo de violência e
instrumento utilizado. Hospital 1* e Hospital 2** – 1996

H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2

Espancamento 95 99 2 4 15 40 2 11 - - 114 154
Queimadura 1 - - - - - - 1 - 1 1 2
Empurrão seguido
   de queda 7 2 - - 1 1 - - 2 - 10 3
Envenenamento - 2 - - - - - - 1 18 1 20
Arma branca 5 9 - - - 2 6 6 - 2 11 19
Arma de fogo 40 50 - - 1 - - - - - 41 50
Atropelamento
   intencional 1 - - - - 1 - - - - 1 1
Abuso sexual - - - 1 - - - - - - - 1
Outros*** 39 32 5 2 8 10 5 6 1 - 58 50
Sem informação - 7 - 1 - 1 - 3 1 - 1 12

TOTAL 188 201 7 8 25 55 13 27 5 21 238 312

* maio   ** junho

*** Agressões desferidas com auxílio de pedras, paus, barras de ferro, cacos de vidro etc.

Tipo de

 instrumento

usado

Agressão

Violência

doméstica

contra

crianças de

ambos os

sexos

 (<12 anos)

Violência

doméstica

contra

pessoas

do sexo

feminino

(> 12 anos)

Violência

doméstica

contra

pessoas do

sexo

masculino

(>12 anos)

Tentativa

de

suicídio

TOTAL
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A presença constante de vítimas de suicídio também se destacou na percepção
dos profissionais do Hospital 2 ao relatarem sua convivência com a violência. Assom-
broso constatar que, em apenas um mês, o serviço atendeu 21 pessoas que tentaram o
suicídio, a metade composta de adolescentes.

Outra percepção corrente dos profissionais dos dois hospitais, e coincidente
com as estatísticas, é a que se refere a uma variação de distribuição do número de
atendimentos em relação aos dias da semana. Assinalam que sextas, sábados e domin-
gos são os dias em que mais se atendem vítimas de violências. Alguns entrevistados
chegam a dimensionar como mais abrangente o período de ‘pico’, afirmando um avanço
incontrolável da violência para todos os dias da semana. Novamente as dimensões do
imaginário de desordem e descontrole crescentes alicerçam essas representações.

Cada dia aumenta mais (...). Antigamente era sexta e sábado. Atualmente começa
na quarta. Quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Domingo é um pouco mais
calmo. Mas quarta, quinta, sexta, sábado é um inferno! É PAF, é facada, acidente
de carro ‘a balde’. (H1/4 - enfermeira)

Em nossa análise quantitativa aferimos que, das 188 agressões atendidas no
Hospital 1 em maio de 1996, 44,6% ocorreram entre sexta e domingo. No Hospital 2, esse
percentual elevou-se para 58,2% das 201 agressões de junho do mesmo ano. O número
dos socorros prestados às vítimas de violência doméstica também foi maior nesse
período: 53% das vítimas do Hospital 1 e 46,6% das do Hospital 2 foram atendidas de
sexta a domingo.

Alguns autores atribuem o incremento do número de agressões nos fins de
semana ao aumento do consumo de drogas ilícitas e lícitas, especialmente bebidas
alcoólicas. A associação entre as drogas e a violência não é nova (Cherpitel, 1993;
1994; Fagan, 1993). Em nossa investigação, 28,9% das vítimas de agressão socorridas
no Hospital 1 e 33,5% das atendidas no Hospital 2 declararam que antes da agressão
tinha havido consumo de drogas. Contudo, o papel que estas realmente desempe-
nham no desencadeamento de ações violentas não é claro. Em artigo anterior, discu-
timos (Minayo & Deslandes, 1998) que, embora violência e uso de drogas estejam
freqüentemente associados, é extremamente difícil determinar um nexo causal. Primei-
ro porque não se pode aferir com precisão a reação individual ao consumo de drogas,
nem igualar os efeitos das diferentes substâncias consumidas. Tampouco é possível
isolar a influência do estigma que os usuários de drogas ilícitas sofrem. Além disso,
ainda é difícil desassociar a relação entre consumo, compra e venda de drogas. Isso
nos remete ao intricado universo do mercado ilegal, abrangendo todos os conflitos
entre compradores, vendedores, órgãos governamentais ou não e agentes da segu-
rança pública (Misse, 1997). Há ainda que ponderar que é no final de semana que as
atividades de lazer e sociabilidade mais acontecem, propiciando um certo ‘afrouxa-
mento’ de regras comportamentais.

Também houve consenso em ambos os serviços em relação ao aumento da
complexidade das lesões nos casos de agressões, especialmente quanto aos balea-
dos. Além das vítimas de conhecidas minimetralhadoras, até vítimas de granadas
foram atendidas. Assim, os profissionais constatam que muitas pessoas sequer che-
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gam ao primeiro atendimento, e aquelas que conseguem fazê-lo irão, certamente,
representar um desafio técnico considerável para a equipe.

O cara dificilmente vai chegar pra você, hoje em dia no hospital, com um tiro.
Ele chega com quatro ou cinco. Antigamente, quando o indivíduo usava revól-
ver, era um só tiro. Hoje em dia eles abatem com pistolas de repetição intensa.
(H2/9 - médico)

Com a evolução da tecnologia, essas armas de fogo mais complexas, de grosso
calibre e alta energia cinética (...), aqueles que chegam ao hospital chegam num
estado bastante grave. (H1/1 - médico)

Finalmente, há que relativizar tanto a percepção dos profissionais em relação à
demanda provocada pela violência quanto as estatísticas hospitalares de atendimento
às vítimas. Não reconhecemos, nesses casos, uma suposta relação de oposição entre o
‘percebido’, como sendo o espaço do subjetivismo e de provável erro, e o ‘verificado’,
como sendo o terreno da objetividade, e, numa leitura positivista, da verdade. Trata-se
de duas ordens de registro, uma pretensamente objetiva e científica; outra regulada por
uma inserção da vivência, seja na organização hospitalar, seja na própria sociedade.

As estatísticas deste ou daquele hospital, per si, podem sofrer variações impor-
tantes e refletir aspectos que não dizem respeito ao comportamento da violência urba-
na. Por exemplo, a abertura de hospitais em 1996 (como o Lourenço Jorge, na Barra da
Tijuca, e o da Posse, na Baixada Fluminense) redistribui os atendimentos, diminuindo a
demanda outrora excessivamente concentrada. A ‘vocação’ reconhecida como de ex-
celência de um hospital em determinada especialidade (ortopedia, neurocirurgia etc) faz
com que um certo perfil de vítimas se concentre neste ou naquele serviço.

As estatísticas hospitalares podem ainda estar refletindo uma variação da distri-
buição local/regional da violência. Por exemplo, se uma das comunidades vizinhas ao
hospital estiver ‘em guerra’, disputando pontos de venda de drogas, provavelmente
esse serviço atenderá um maior número de vítimas naquele período do que outras
emergências. Se ocorrer uma ‘chacina’ ou houver algum conflito que, embora episódico,
seja de grandes proporções, novamente esse serviço terá uma variação significativa do
número de atendimentos.

Há ainda que ponderar que até mesmo essas estatísticas são construídas (não
são ‘dadas’ naturalmente), constituindo um artefato de tradução da realidade. São
produzidas por agentes da organização em um determinado contexto de trabalho e por
uma série de interações. Entendemos que a produção do registro se dá em um processo
interativo, atravessado pela intersubjetividade, fruto de uma negociação e influenciado
pelo sentido que se atribui à violência. Ou seja, ao depender de várias etapas
interacionais, a notificação que dá origem às estatísticas passa por atos humanos que
permanecem invisíveis nos dados.

Passemos, então, a explicitar melhor tais hipóteses.
A notificação hospitalar das agressões e outras violências é mediada por um

conjunto complexo de critérios e se dá num campo onde a prática médica e a prática
policial interagem. Como se sabe, todos os hospitais públicos com atendimento de
emergência possuem um posto policial, onde, via de regra, ficam lotados um policial
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militar e um civil. Esses profissionais registram os casos de violências ali atendidos e
abrem um boletim de ocorrência (B.O.) que será remetido à delegacia da jurisdição. São
tecnicamente considerados ‘casos policiais’ os que envolvem acidentes de trânsito e
agressões interpessoais.

Quando uma pessoa chega na emergência, logo na recepção será aberto um
boletim de atendimento com seus dados pessoais, o que a habilitará a se tornar paciente
identificado pelo serviço. Em seguida, o indivíduo irá para a triagem, que o catalogará,
conforme sua resposta a duas perguntas: “O que aconteceu com você?” ou “O que
você está sentindo?”. Então, ele será classificado, por exemplo, como “paciente da
cirurgia”, “da neuro” ou “da ortopedia”, e o boletim passará por cada profissional que
o atender. O registro médico geralmente se restringe à descrição do tipo de lesão apre-
sentada (“lesão corto-contusa” etc). Em raras exceções, há uma anotação dando conta
de que o “paciente alega ter sido vítima de agressão”, mesmo assim sem especificar
quem foi o agressor ou em que circunstâncias o fato ocorreu. Caso a vítima declare que
sofreu uma “agressão”, o profissional julgará primeiro se ele é um “paciente de neuro”
ou “de outra especialidade” ou ainda “um caso policial”. Nesse caso, o policial de
plantão será chamado para proceder à abertura de um B.O. para confirmar a natureza
“policial” do caso e fará o registro.

A identificação do caso de violência depende em grande parte, portanto, de o
próprio paciente declarar a violência experimentada, seja como vítima ou co-autor. Des-
sa maneira, o indivíduo precisa tornar público o seu envolvimento com a agressão.
Podemos apontar algumas das relações que aí se constituem: 1) aqueles que não decla-
ram para se resguardar de qualquer envolvimento policial; 2) aqueles que não mencio-
nam violência para proteger o próprio agressor (nos casos de violência doméstica,
sobretudo); c) aqueles que não declaram a violência sofrida a fim de, mais tarde
‘acertar as contas’ com o agressor sem interferências, especialmente da polícia; d)
aqueles que realmente declaram por se acharem vítimas e por quererem de alguma
forma que o agressor seja punido (a compreensão sobre as maneiras de punição é,
entretanto, bastante variada).

Cabe ressaltar que o fato de o indivíduo constituir um relato que o situe como
vítima de determinada violência não significa que isso será visto pelos profissionais
como um caso que deva ser registrado como “policial”. Dentre essas situações, pode-
mos apontar como emblemáticas a violência doméstica contra crianças e, especialmen-
te, contra mulheres. Uma série de pressupostos orienta a resistência à notificação. Por
exemplo, a noção de que um “problema de família é de ordem íntima”, não havendo,
portanto, necessidade de a instituição proceder a esse tipo de registro, já que “hoje
brigam, amanhã fica tudo bem entre eles”. Assim, essas situações podem ser vistas
como sem legitimidade para constituir um registro.

Existem também as situações em que os indivíduos não querem ser apontados
como envolvidos com a agressão, mas, à revelia deles, serão identificados por critérios
técnicos de inquestionável evidência empírica, como é o caso dos baleados. Por mais
que neguem, esses indivíduos trazem impressa no corpo a experiência da violência que
os levaram àquele serviço. Importante observar que os policiais não fazem ‘busca ativa’
desses casos para registro. São chamados a fazê-lo por outros atores: bombeiros que
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socorreram determinada vítima; por outro policial que levou alguém para o atendimen-
to; pelos vigilantes que prestam serviço ao hospital; e, sobretudo, pelos profissionais
da recepção do setor de emergência encarregados de abrir o boletim de atendimento.

Assim, o registro dependerá, primeiramente, da identificação do caso como
“policial” por parte de vários profissionais ligados à linha de frente do atendimento,
estando, portanto, submetido a diversas relações e interpretações que levam à iden-
tificação ou omissão do mesmo. Na verdade, os agentes das duas organizações (hos-
pital e polícia) precisariam trabalhar de forma muito mais articulada para que os dados
fossem mais fidedignos.

Exemplos de falhas de registro podem ser retirados de nossa investigação.
Das agressões atendidas no mês de junho no Hospital 2, 50 envolveram o uso de PAF
(o hospital registrou 35) e 19 o de arma branca (apenas 7 registrados). No Hospital 1, em
maio, os dados também não coincidiram. Aferimos 41 casos de agressão com
envolvimento de PAF e o hospital registrou 38. As armas brancas foram observadas em
11 casos, sendo somente 2 notificados pelo hospital. Dos 21 suicídios observados pela
pesquisa no Hospital 2, o setor não fez nenhum registro de ocorrência. No Hospital 1,
registramos 5 casos e o setor de registro da organização 8. Nesse caso pode ter havido
sub-registro da nossa equipe ou registro inflacionado por parte do hospital.

As falhas do registro hospitalar se devem, entre várias causas, à falta de
adequação técnica e material para a realização da tarefa, ou seja, falta de pessoal,
rotinas de registro não adequadas à dinâmica do trabalho, ausência de informatização
e pouca valorização da prática de registro. Contudo, tais falhas não podem ser trata-
das como mera subnotificação, o que induziria, além da constatação da evidente
ineficiência, a uma idéia de neutralidade.

As limitações no registro de ‘casos’ de violência também se originam de um
conjunto de interações entre o paciente e os que têm o papel de torná-lo um ‘caso’,
isto é, entre quem registra e quem é registrado. Há ainda a considerar o espaço da
negociação. O registro de um caso de agressão, que necessariamente envolverá bo-
letim de ocorrência e provável investigação policial, poderá ser negociado como
mercadoria de determinado valor, seja simbólico (“ficar devendo um favor”), seja
monetário (“pagar um preço”).

Garfinkel (1974) revela que, em se tratando de registros hospitalares, toda
equipe tem um repertório de “registro” e de “não-registro” de acordo com a categoria
profissional. Percebemos que a maioria dos casos é identificada pelos profissionais
presentes no momento de recepção do paciente. É na entrada, portanto, na fronteira
das interrelações entre a instituição hospitalar e as vivências externas, que aquele
sujeito será ‘catalogado’. As enfermeiras e auxiliares de enfermagem constituem a
categoria que tem maior domínio das histórias e razões da chegada dessas pessoas
ao serviço de emergência. Esses profissionais também merecem nota por terem forja-
do, nos anos de prática, uma grande habilidade de reconstituir, através de fragmentos
das conversas com os pacientes, o motivo que os levou ao hospital. Exercitam cotidi-
anamente uma interpretação indicial. Contudo, isto não quer dizer que o registro seja
realizado após esta identificação.
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Garfinkel aponta ainda que o registro pode ser considerado também pelo profissi-
onal como ameaçador. Envolvimento com a polícia, depoimentos, risco de ser ameaçado
pelo paciente ou por sua família são mais que meros fantasmas. Em nosso estudo, quase
todos os profissionais entrevistados tinham um caso a contar de colega que sofrera
algum tipo de constrangimento por ter sido reconhecido como o autor da identificação.

Interpretamos que a identificação passa por um acordo intersubjetivo entre
profissionais e pacientes, seja pela constituição por parte da própria vítima de um relato
de violência, quando a mesma declara a situação, seja pela evidência empírica
inquestionável, como estar baleado, o que também não deixa de ser um relato involuntário
da experiência sofrida. Assim, não é este ou aquele profissional que identifica, por
vontade própria, mas a ação dos agentes da organização num determinado processo
interativo e comunicacional. Conseqüentemente, quando este ‘relato’ não é estabeleci-
do, é porque não houve um mínimo de acordo entre os atores envolvidos. Mas, se
mesmo assim o profissional realiza a identificação, baseada em critérios técnicos, há
uma ruptura de pressupostos daquela relação. O registro pode ser interpretado pelo
paciente como uma perseguição pessoal. Um exemplo disso é a situação de violência
doméstica contra crianças, quando o responsável não quer que se faça o registro e
nega os maus-tratos. Essa diversidade de práticas indica que não há uma rotina
institucional que divida as responsabilidades do registro e que proteja o profissional.

Apesar de todas as restrições sobre a fidedignidade do registro hospitalar, nos-
sa pesquisa tampouco pode garantir uma clareza especular à realidade. Trabalhamos
com as causas declaradas pelos próprios pacientes ou seus socorristas, o que repre-
senta uma possibilidade ampla de mascarar como acidentais muitas agressões. Entre-
tanto, a ‘percepção’ da demanda diz respeito à imagem que o profissional faz da impor-
tância desses casos no conjunto dos atendimentos, sendo influenciada tanto por as-
pectos objetivos quanto subjetivos: 1) inserção num determinado plantão – os de fins
de semana, por exemplo, provavelmente dimensionarão a maior gravidade da demanda
que os profissionais de plantões dos outros dias de semana, considerados mais cal-
mos; 2) membros de uma determinada especialidade médica podem ter uma percepção
mais aguçada, como no caso dos neurocirugiões e pediatras; 3) o próprio imaginário
corrente da violência, construído socialmente pela mídia e outras instituições, contribui
para conformar as representações.

‘ESQUENTA PLANTÃO’: CONFLITOS E VIOLÊNCIA ENTRE PACIENTES,
FAMILIARES E PROFISSIONAIS

É aquele clima que às vezes tumultua na emergência, né? É o ‘esquenta plantão’.
De vez em quando tem. (H1/6 - médico)

A violência contra profissionais dos serviços de emergência é tratada na litera-
tura científica de países como Estados Unidos, Inglaterra e Canadá. Outrora, esses
relatos eram restritos às interações de profissionais e pacientes psiquiátricos. Atual-
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mente, tornou-se uma realidade bastante comum ao setor de emergência, envolvendo
pessoas sem nenhum comprometimento mental. Em editorial do periódico americano
Critical Care Nursery, Alspach (1993) discute os casos constantes de agressão de
pacientes às enfermeiras. Saines (1999), citando documento do Health Advisory
Committee (HSAC), afirma que, na Inglaterra, a profissão de enfermagem é uma das mais
perigosas, pois está mais sujeita a violências. O autor define a violência que ameaça o
profissional como qualquer incidente que o coloque em risco, o que inclui ofensas
verbais, comportamento ameaçador ou agressão por parte do paciente ou do público.

Anglin, Kyriacou & Hutson (1994) realizaram um estudo com 461 residentes de
medicina de 13 programas de residência na Califórnia. Revelam que 62% desses resi-
dentes têm medo de trabalhar na emergência por acharem que a segurança pessoal não
está garantida nesse setor. Pesquisa canadense (Graydon, Kasta & Khan, 1994) feita
com 603 enfermeiras revela que 33% delas (199) referiram ter sofrido algum tipo de
agressão no trabalho nos últimos cinco dias. A maioria declarou ter sofrido agressões
verbais. Dimond (1994) relaciona as principais situações desencadeadoras de violências
nas emergências inglesas: pessoas que chegam alcoolizadas, depois de uma partida de
futebol; marido que acompanha a mulher, vítima de suas agressões, e adota comporta-
mento ameaçador para impedir o registro; ‘vagabundos’ que, desnorteados e apavora-
dos, resistem aos cuidados. Tais motivações provavelmente não esgotam o campo dos
motivos possíveis, mas certamente são insuficientes para compreender as situações
observadas no dia-a-dia das emergências que pesquisamos.

Todos os profissionais tinham uma experiência recente, sua ou de um colega, de
conflitos, ameaças e até agressões físicas envolvendo profissionais, pacientes e fami-
liares. Muitos profissionais afirmaram que se sentiam temerosos de serem vítimas de
uma ‘emboscada’ nos horários de entrada e saída do serviço. Há que se ressalvar que
a noção de conflito implica um embate, mas pressupõe a possibilidade de diálogo ou de
se fazer ouvir opiniões e posturas discordantes. A violência significa de certa maneira,
a ruptura dessa comunicação (ainda que possamos compreendê-la como uma forma de
‘mensagem’), trazendo consigo a idéia de subjugação pela força ou poder e a objeti-
ficação desse interlocutor. Assim, tais conflitos podem ‘evoluir’ parar ofensas verbais
até agressões físicas e ameaças de morte. Segundo a ótica dos profissionais, essas
situações costumam ser ocasionadas por diversos motivos, entre eles quatro se desta-
caram nos depoimentos:

1) Paciente espera muitas horas pelo atendimento – muitos pacientes, quando
chegam ao hospital, já percorreram inutilmente vários outros. Quando finalmente en-
contram um que disponha de condições de prestar-lhes atendimento, já estão cansa-
dos, aflitos e estressados. Muitos vêm do ambulatório do próprio hospital, quando este
encerra a distribuição de senhas. Contudo, uma nova espera se iniciará. Por horas
aguardarão o profissional que nem sempre está disponível.

Então nesse refluxo [do ambulatório para a emergência] é que se dá o embate.
Porque a pessoa não é atendida e quer ser atendida. Mas o profissional diz que
não é ali. E a pessoa que está com dor não quer saber se é de emergência ou de
ambulatório, quer que resolva. (H1/8 - médico)
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Conversando com uma idosa, cujo esposo não foi atendido por não ser conside-
rado um atendimento de emergência, ela me diz o seguinte: ‘Eu falei pro médico:
por que vocês já não deixam assinado um monte de registro de óbito para dar às
pessoas? O pobre coitado que vem aqui não está de brincadeira, ele precisa do
atendimento, trabalhou a vida toda, tem esse direito’. (diário de campo)

Esse é o motivo principal para ações de violência que envolvem profissionais e
pacientes. Um dos profissionais, de forma muito perspicaz, percebe que ambos os
interlocutores desse ‘embate’ (profissionais e paciente/familiares) são vítimas de um
mesmo processo. O verdadeiro motivo que os leva ao confronto provém da mesma
lógica organizacional do sistema, que não oferece condições de trabalho para o profis-
sional nem garante os serviços que são de direito de qualquer cidadão:

Às vezes, se sente usado, né? Usado, assim, pelo próprio sistema. Quer dizer,
você acaba, às vezes, recebendo uma descarga que... O cara já passou por vários
hospitais, já chega revoltado e tal... às vezes não pode ser atendido na hora como
deveria e o cara fica... Quer quebrar tudo, entendeu? (H1/6 - médico)

2) O familiar quer que seu parente seja atendido prontamente por ser ‘especial’ – em
uma lógica corporativista, funcionários do próprio hospital e policiais (civis e militares),
cujos parentes necessitam de cuidados médicos de emergência, exigem atendimento ime-
diato e de preferência antes dos demais pacientes. Não raro, ouvimos relatos sobre pes-
soas consideradas importantes na hierarquia do mercado ilegal de drogas das comunida-
des vizinhas, ou até de seus parentes, que também exigem atendimento especial. Geral-
mente esses ‘pacientes especiais’ se apresentam mostrando carteiras ou identificações
verbais segredadas. Quando não são satisfeitos em suas reivindicações, sentem-se profun-
damente feridos em seu prestígio social e injustiçados, provocando situações de conflito.

Há pouco tempo teve um acompanhante que se dizia policial (...). Ele queria que
a pessoa que ele estava acompanhando fosse atendida de imediato. Aí o pessoal
falou pra ele esperar só um pouquinho que estava acabando de ver outro pacien-
te. Ele puxou o revólver pro acadêmico e disse: ‘vai fazer isso agora’... que ia
atirar nele e tal, foi uma confusão danada. (H2/6 - enfermeira)

Num domingo à noite, a colega da pediatria fazendo atendimento, ele queria
porque queria... tinha uma fila de seis crianças pra serem atendidas e ele com o filho
no colo. Começou a berrar com ela, com o dedo apontado em riste, a dois palmos
do rosto dela, dizendo que ela teria que atendê-lo porque ele era funcionário. Aí
eu puxei ele pro canto, falei com ele delicadamente, primeiramente. Expliquei, pô,
meu amigo, você sabe como é o esquema aqui do hospital. Sabe que a gente está
sempre cheio de pacientes. Por você ser funcionário você tem que entender mais
que os outros. Ela vai atendê-lo, fica aqui com seu filho aqui na fila. Aí o indivíduo
começou a vociferar e apontou o dedo em riste para mim, dizendo que eu não
tinha nada que me meter em porra nenhuma... Só que nessa hora eu comecei a ficar
chateado com o nível da conversa e dei um tapa na mão dele, e ele ‘é porque eu
vou...’. – ‘Então você vai largar o seu filho agora e nós vamos brigar lá fora, vamos
nós dois lá pra fora’. – ‘Que eu vou te matar’, não sei que mais... – ‘Você vai me
matar, perfeitamente, toda a equipe da segurança está ouvindo, olha, vocês são
testemunhas. Vou registrar o fato na delegacia’. (H2/9 - médico)
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3) Paciente acha que o atendimento foi feito com descaso – após tantas dificul-
dades e tanto tempo perdido para obter atendimento, o paciente acaba criando uma
expectativa que o recompense minimamente. Tal satisfação passa não só pelo sucesso
do cuidado médico, que significa a cura e a salvação da morte, mas também pela espe-
rança de que o profissional cumpra alguns ritos, reconhecidos simbolicamente como
boa atuação médica: realizar um exame clínico um pouco mais demorado, conversar,
tratar a pessoa com educação, às vezes receitar um antibiótico e, sobretudo, ver solici-
tados exames, por exemplo, de Raios-X ou eletroencefalograma. Se nada disso foi feito,
muitas vezes o paciente e seus familiares acham que aquele atendimento de nada valeu.
Para o profissional, essa exigência é fruto da ignorância diante dos procedimentos
médicos. Na realidade, se observarmos mais atentamente, o tipo de atendimento presta-
do nem sempre corresponde ao significado a ele atribuído, isto é, não é compatível com
o modelo de atuação médica presente no imaginário popular. Sem exame físico, sem
remédios ‘fortes’, sem explicações convincentes e sem exames com aparelhos o que
então corporificaria a atuação médica? O que recompensaria e legitimaria a dor sentida
e tantas horas perdidas? Na verdade, a sofisticação das tecnologias médicas que pas-
sou a substituir a delicadeza e acuidade do olhar clínico, até como resposta a um
mercado altamente rentável de produção de equipamentos, é em grande parte respon-
sável pelas expectativas dos cidadãos comuns. É a busca de um retorno, ainda que
fragmentado, da própria ideologia médica hegemônica.

O cara chega aqui, eu olho e vejo que não é nada. Não tiro nem Raio-X. Aí o
sujeito fica zangado porque ele quer é Raio-X e gesso. Se você examina, tira Raio-X
e engessa, você é o melhor médico do mundo. (H2/10 - médico)

Então a população, ela chega pra você, no ambulatório, por exemplo: ‘doutor, eu
estou muito nervoso, estou com dor de cabeça. Eu tenho que fazer um elétrico’.
E na cabeça da população, se você não pede esse ‘elétrico’, você pode examinar
tudo, se você disser que ele não tem nada: ‘Como o senhor está dizendo que eu
não tenho nada se o sr. nem me examinou?’ (H1/11 - médico)

4) Familiar em situação de estresse pela iminência de morte de parente ameaça a
equipe – abalados diante da possibilidade de morte de um parente, alguns familiares
chegam a tentar garantir a sobrevivência com ameaças aos profissionais. Crêem que a
morte do familiar será evitável se os médicos realmente se ‘esforçarem’. Seja por acredi-
tarem que assim o profissional se empenhará mais no cuidado com o doente, seja por
simples desespero, esse familiar vai ser protagonista de atitudes violentas contra os
membros da equipe.

As ameaças maiores são do tipo ‘eu vou te dar um tiro’, ‘eu vou te pegar lá fora
se o fulano morrer’. Eu já fui inúmeras vezes à delegacia responder a inquérito.
Porque as famílias vão, abrem. (H2/7 - médico)

O cara aparentemente normal, com uma bolsa e tal, ele chegou lá dentro e ‘já que
é pra deixar meu pai morrer’... Não sei qual foi o caso, o que estava rolando, se
não foi visto... ‘Já que ele está aí pra morrer, então eu vou matar’. E tirou o
maior revólver e o pessoal saiu correndo, inclusive os guardinhas [seguranças].
(H1/2 - enfermeira)



135

Existem profissionais que acreditam que esse tipo de confronto acontece menos
quando o hospital desfruta da credibilidade da população. Alguns que trabalham na
Zona Oeste e em outros hospitais da rede estadual afirmaram que ali o número e inten-
sidade dos conflitos e a possibilidade de atos violentos seriam maiores porque os
hospitais ofereceriam condições piores de serviços. Assim, o próprio poder médico é
fragilizado e questionado (violentamente) pela população.

O que a família não suporta é descaso. É ver que o doutor não está dando... Mas
se ela sente que o doutor está empenhado e... Então nesse hospital a família não...
Entende que se acontecer um êxito letal, se morrer, é porque ia morrer mesmo.
Mas eu já fui acadêmico no Getúlio Vargas e é bem diferente. É do tipo ‘se papai
morrer, tu morre também’. (H1/8 - médico)

Embora essas motivações tenham sido as mais citadas, muitos profissionais da
emergência percebem que a violência contra eles é apenas outra faceta de um processo
mais abrangente da violência urbana. E que a emergência, pelas próprias característi-
cas, potencializa o estresse e a agressividade presentes em toda a sociedade.

O pessoal aqui está no limite. Acho que todo mundo aqui está num limite. Isso
aqui é muito estourado em relação a tudo. Eu acho que com certeza isso é fruto do
dia-a-dia. Acho que você vai sair na rua, se você está com o carro, você pode levar
uma fechada, tem que andar rápido... Você pega o ônibus, medo de ser assaltado...
Quer dizer, na minha opinião, tudo isso influencia. (H1/3 - enfermeiro)

Outros profissionais acreditam ser vítimas de uma ‘violência gratuita’. Não per-
cebem que são alvo da ira da população porque, naquele momento de crise, represen-
tam e materializam um Estado e um serviço público que não funcionam de forma adequa-
da e esperada.

Há situações que você... a mãe está nervosa, o cara está nervoso, sofreu um
acidente... Você até entende. Respira fundo... Você sabe que é um bom motivo pra
fazer isso. Agora, tem outros que não. Não justifica. É violência gratuita mesmo...
E você tenta falar com o cidadão, o cara fala: ‘ah, porque eu pago o seu salário,
porque não sei o quê’ e quer te agredir mesmo, como já aconteceu várias vezes.
(H1/4 - enfermeira)

Como bem enfatizou um entrevistado, que trabalha há vinte anos na emergência,
“quando o indivíduo puxa a arma, ele está puxando a arma contra o sistema, o médico é
só o pivô” (H2/12 - médico).

Diante de tantas situações, os profissionais desenvolvem condutas próprias
para evitar confrontos com o paciente/familiar. Alguns afirmam que “sabem se defen-
der”, pois lançam mão de cursos de defesa pessoal e artes marciais. Outros, frente às
ameaças sofridas, mudam horários de plantão para não serem “encontrados”. Outros
ainda relataram que foram obrigados a mudar de hospital, deixando para trás toda uma
história de envolvimento e investimento com o serviço, e mostraram-se ressentidos
com a falta de apoio e proteção por parte da instituição.

Meu marido era médico, era da PM. Então, na primeira invasão, falaram com ele
que sabiam que eu era mulher dele e tal e iam voltar... – ‘E como foi pra você sair?



136

Afinal de contas, você fez um concurso’. – Foi ótimo. Adorei sair. Nunca mais
quero pisar lá. Eu ficava pela equipe. A equipe era muito unida, muito legal, a
gente trabalhava muito lá. (...) Mas as condições de trabalho são horríveis, o
hospital é horrível, a direção é horrível, ninguém dá apoio. (H1/10 - médica)

A iminência de confronto violento com a população também foi responsável
pela mudança e por reivindicações de alterações na própria geografia das emergências.
No Hospital 2, os profissionais reclamam de a emergência possuir muitas portas de
entrada. Gostariam de sair do andar térreo, sentem receio de estarem tão expostos. No
Hospital 1, chegaram a construir uma redoma de vidro para proteger os funcionários da
recepção, que levavam cusparadas quando informavam que não havia mais números
para o atendimento. Na própria entrada de qualquer hospital público, hoje, percebe-se
a presença de seguranças e não mais, como anos atrás, de serventes ou porteiros do
próprio hospital. Como interpreta um dos entrevistados, “tem que ser alguém que pos-
sa segurar a raiva das pessoas que vão ter que esperar” (H1/12 - médico).

Estudos de Dimond (1994) e Rankins & Hendey (1999) revelam que, tanto nos
EUA como na Inglaterra, as emergências contrataram serviços de segurança. Ambos os
estudos fazem referência ao uso de circuitos internos de TV que monitoram os ambien-
tes e alertam a segurança sobre possíveis incidentes entre profissionais e clientela.
Rankins & Hendey (1999) analisaram os efeitos do sistema de segurança montado nas
emergências americanas, que consiste em detectores de metais e câmeras nas entradas,
acesso limitado e controle por profissionais de segurança. Os autores calculam que,
antes da implementação desse sistema, a taxa de armas confiscadas de pacientes era de
quarenta por dez mil pacientes; depois, caiu para 17 armas. No entanto, se a taxa de porte
de armas caiu, a de agressão aos profissionais não sofreu alteração. Esse fato nos leva
a pensar no tipo de relacionamento que se trava entre clientela e profissionais, cujo teor
de agressividade não se mede nem com o mais sensível detector de metais.

Certamente, como revelam os estudos mencionados, o problema não se restringe
à realidade brasileira. O setor de emergência constitui um espaço propício a conflitos e até
atos de agressão. Poderíamos aventurar algumas hipóteses, tais como: 1) a emergência,
pela iminência da morte, é um ambiente carregado de tensão e sofrimento, que, juntos,
produzem uma alquimia perigosa; 2) a emergência, pelas características já descritas, ape-
nas potencializa o nível de violência circulante naquela sociedade; 3) a emergência tor-
nou-se a entrada lateral dos sistemas de saúde que já não garantem o acesso universal à
assistência. Por esse atalho tentam entrar todos os que necessitam da atenção médica,
sobrecarregando a disputa acirrada por recursos escassos. Acreditamos que os parâmetros
dos conflitos e agressões nas emergências cariocas ainda agregam o fator fundamental
de exclusão social de uma boa parte da população usuária. Assim, a emergência manifesta
o desespero daqueles que não contam com os consultórios confortáveis, com a consulta
em hora marcada, com a escolha do médico de sua confiança. Também evidencia a aflição
dos que peregrinam por muitos serviços, quase implorando um atendimento, sendo des-
respeitados como cidadãos a cada negativa que recebem.

Freqüentemente colocados em oposição, população e profissionais amargam
outras formas de violência. Pelo lado dos usuários, a violência suprema de não encon-
trar amparo à sua dor, à necessidade primeira de atendimento, além da violência simbó-
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lica de receber um tratamento que não corresponde minimamente às suas expectativas
pessoais e culturais. Pelo lado dos profissionais, estes se tornam, com seus corpos e
subjetividade, alvo da ira daqueles que ousam protagonizar uma resposta imediata a
tanta indiferença. Vítimas reincidentes da violência, cada um a seu termo é perpetrador
de mais violência. Entretanto, não pensemos que podemos equivaler o peso da violên-
cia praticada por cada um desses protagonistas. Dispensável dizer que os profissionais
acabam por incorporar, de forma inconsciente ou contrariamente ao que desejariam, o
mesmo arcabouço de poder, invisível e indiferente, que a organização hospitalar e a
estrutura organizacional do sistema de saúde lhes conferem. Um poder precário e frágil,
mas ao mesmo tempo despótico.

DILEMAS E QUESTÕES ÉTICO-MORAIS: DO MEDO À REPRODUÇÃO
DE PRECONCEITOS SOCIAIS

O ATENDIMENTO AOS ‘CUSTODIADOS’ OU A VIOLÊNCIA ANUNCIADA

Nosso desejo inicial foi retratar os comportamentos e atitudes dos profissionais
diante das diferentes situações de interação com distintos personagens da violência
urbana. Contudo, a narrativa desses profissionais se concentrou num campo de dis-
cussão ética, enfocando prioritariamente o atendimento emergencial aos pacientes su-
postos ou identificados como criminosos. Essa discussão foi tão enfática e abordou
questões tão importantes e peculiares que mereceu uma seção própria.

Na dinâmica da emergência, muitos são os personagens que encarnam as múlti-
plas possibilidades da violência: a criança vitimizada pelos pais; a mulher espancada
pelo marido ou companheiro; o homem que numa calorosa discussão levou uma facada
da mulher; o assaltado que reagiu; o assaltado que não reagiu e mesmo assim foi
agredido; o assaltante; o bandido capturado por policiais; o policial alvejado pelo
bandido; o ‘brigão’; aquele que sofreu algum ‘ajuste de contas’ de parceiros de ações
ilegais, entre outros atores forjados no processo de violência urbana ou vítimas dela.

Porém, a interação dos profissionais com esses sujeitos será diferenciada.
Distintas serão as estratégias de comportamento, sentimentos e reações. Entretan-
to, a atribuição do papel desempenhado por essa pessoa na situação de violência,
como vítima ou agressor, não é tão clara ou imediata. Exceto aqueles que chegam
custodiados por um policial e, portanto, já classificados como bandidos, todos
reivindicarão o papel de vítima. As vítimas de armas de fogo serão aquelas que mais
levantam suspeitas dos profissionais. Há, por princípio, uma atribuição implícita de
culpa. Entretanto, no momento das declarações, todos os sujeitos baleados se
auto-identificarão como vítimas, seja de balas perdidas, de assaltos ou de aciden-
tes no lidar com um revólver. Estão em jogo uma classificação moral, a ‘boa vonta-
de’ dos profissionais durante o atendimento e a tentativa de despistar uma prová-
vel ocorrência policial.
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Eles falam que foram assaltados, então você nunca sabe, entendeu? Às vezes ele
está dizendo que foi assaltado mas ele é o próprio marginal (...). O baleado pra
gente é sempre assim, a gente fica com o pé atrás. (H2/6 - enfermeira)

Embora se digam acostumados à presença constante dos diferentes atores da
violência que se processa na cidade, os profissionais enunciam um grande temor pelos
custodiados. Na realidade, o que hoje chamam de custodiados são indivíduos alveja-
dos ou que sofreram algum tipo de lesão no confronto com policiais ou com outros
membros de grupos criminosos, sendo, então, presos. Permanecem escoltados por um
policial durante o atendimento na emergência e geralmente ficam algemados na maca ou
no leito. A maioria acabou de ser capturada pela polícia, não cumprindo ainda, necessa-
riamente, pena em presídios.

A maior preocupação dos profissionais não é propriamente com a presença do
indivíduo que precisa do atendimento, mas com as conseqüências de sua estadia.
Temem que algum grupo possa tentar resgatá-lo no hospital, o que por vezes tem
ocorrido; ou, numa hipótese inversa, que alguém o procure para ‘terminar o serviço’, ou
seja, matá-lo. Receiam, enfim, estar no meio de um tiroteio que ameace a eles e aos
outros pacientes. A presença de um custodiado é sempre uma violência anunciada,
possível, temida e esperada. Tais temores ganham ressonância no clima generalizado de
insegurança provocado pela violência, contudo, não são fruto da imaginação dos pro-
fissionais. Ao contrário, têm respaldo em situações anteriores, naquele ou em qualquer
outro hospital da rede pública em que tenham trabalhado.

Olha, nós já tivemos um probleminha à noite... na UPT teve esse problema, às
vezes entra marginal e tudo, a gente fica com medo... Nesse dia até... corre boato
que eles vão vir aqui pra recolher ou então terminar o serviço. (H2/8 - enfermeira)

Porque vem o bandido e geralmente alguém liga pra dizer que vem buscar o cara,
ou vem acabar de queimar, queimar o arquivo... e você... Porque o cara não vai
mirar só nele, não é? Ele vai queimar quem está pela frente. Então você fica
muito... então é um trabalho muito estressante. (H1/4 - enfermeira)

Já foi muito mais grave, a gente já vivenciou isso de maneira muito mais grave.
Antigamente havia uma custódia (enfermaria de custódia) aqui no hospital e o
doente ficava numa verdadeira cadeia aqui em cima. Isso motivou umas tentativas
de resgate de preso (...) situações bastante estressantes, até que o Desipe... a
gente começou a colocar isso, eles mudaram... o doente que é apenado a gente hoje
consegue que ele vá para o hospital do Desipe. (H2/3 - médico)

Os profissionais enfatizam que o atendimento em si ao custodiado não é um
problema. Contudo, muitos preferem realizar os procedimentos de enfermagem na fren-
te do policial, temendo algum tipo de responsabilização caso o indivíduo fuja. A pre-
sença desse tipo especial de paciente também gera constrangimento e medo nos doen-
tes mais próximos.

Assim, embora afirmem estarem acostumados a conviver com pacientes algema-
dos, policiais com armas em punho, como minimetralhadoras, pontuam que gostariam
que tais indivíduos fossem atendidos em outro lugar, numa rede hospitalar própria e
sob responsabilidade policial.
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Eu acho até que o governo deveria ter um hospital específico pra isso. Para
receber pessoas que são... que são marginais né? (...) Que vêm pra cá algemadas.
Isso é tão ruim pra outra pessoa, pro outro paciente que está ao lado, como pra
ele também, coitado, que já está sofrendo (...). Então se põe ele do lado de uma
pessoa que não tem nada a ver, aquela pessoa fica ressabiada, fica com medo
também. E pode haver um confronto. Como aconteceu naqueles hospitais lá em
cima. Um camarada entrou lá e matou... (H1/7 - aux. enfermagem)

O desejo de banir do cotidiano da emergência esse tipo de atendimento não é
exclusivo dos profissionais dos serviços estudados. A análise de consultas feitas ao
Cremerj revela que o problema gera polêmica. O caso tratado no Parecer 20/94 (Cremerj,
1997) é exemplar. Uma consulente, médica de uma unidade básica, pergunta se constitui
omissão de socorro negar-se a atender um paciente algemado e escoltado por policial.
Ela se queixava da falta de segurança para tratar alguém sob a mira das armas, alegando
que o fato causava pânico no serviço, especialmente pela possibilidade de resgate
do detento. Segundo ela, a assistência deveria ser efetuada na própria delegacia, como
antigamente. O resultado do parecer defende que o atendimento num serviço de saúde
é muito mais adequado do que na delegacia e que as algemas e a presença policial são
elementos de segurança para os próprios profissionais de saúde. Sugere que, durante
o exame, caberá ao médico definir se é necessária ou não a permanência do policial
dentro da sala. Caso não seja, o agente deverá ficar junto à porta.

O documento reflete as ambigüidades da situação, pois ora invoca o direito do
paciente-detento ao atendimento médico, ora o direito dos outros pacientes e profissi-
onais de não serem ameaçados pela violência que se anuncia com a presença da escolta
policial. Embora se defenda no documento que não é permitido negar o atendimento,
tido como omissão de socorro, nele não se considera que a consulente (que não se sabe
se atendeu o detento) tenha incorrido em delito ético. A sugestão apresentada é que o
cuidado seja realizado numa sala separada, promovendo-se um rodízio dos profissio-
nais na atenção ao paciente. Em outros termos, que se crie uma estrutura de atendimen-
to paralela. Mas haveria nos hospitais meios para isso?

Questiona-se em outra consulta (Parecer 43/96) a obrigatoriedade do atendi-
mento em estabelecimento privado de saúde de pacientes encaminhados pela Justiça
ou por delegados de polícia (Cremerj, 1997). A resposta é dada na letra da lei: “o assunto
encontra-se plenamente disciplinado no Código Penal e no Código de Processo Penal”.
Os códigos citados, ambos da década de 40, autorizam o juiz ou delegado a mandar
internar em hospital de custódia ou, na falta deste, em outro serviço de saúde.

O custodiado traz consigo o peso e a ameaça das organizações policial e crimi-
nosa. Em outros termos, ele não está só. Representa as alianças, pois pode ser resgata-
do por parceiros como também está à mercê de seus desafetos e oponentes que podem
ir ali para eliminá-lo. Quanto mais conhecido no ‘mundo do crime’ for o paciente
custodiado, mais desordem e medo causará sua presença. Nessas situações, uma vez
que é obrigatório o socorro, os profissionais desenvolvem informalmente a estratégia
de agilizar, tanto quanto possível, seu atendimento. Sua cirurgia ou internação será
realizada o mais breve possível, a fim de possibilitar a saída do setor de emergência
também o mais rápido possível.
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Contudo, ainda assim, alguns profissionais não perdem a capacidade de se
colocar no lugar desse outro, de perceberem, perplexos, a amplitude e a fragilidade de
todos diante da violência.

Há 15 dias, nós recebemos aqui, acho que, dois baleados e, em dado momento, um
chegou pra mim e falou assim: ‘o PM disse que eu vou morrer’. Eu respondi: ‘vai
morrer nada, rapaz, tenha fé em Deus, você vai ficar bom’. Esse paciente faleceu.
E quando chegou a família, tanto chorava a mãe quanto a irmã. Quer dizer, você
vê que... Será que se ele soubesse que teria um final daquela maneira seria margi-
nal? Então isso choca muito a gente, sabe? (H1/7 - aux. enfermagem)

Ao contrário do se possa imaginar, a convivência com as vítimas de agressões,
embora freqüente, diríamos até diária, não gera necessariamente uma atitude mecânica
de banalização da violência. Algumas situações são tão marcantes para a biografia do
profissional, seja pelo desafio técnico diante da gravidade das lesões, seja pela como-
ção que causam, que desencadeiam um forte apelo de solidariedade.

Eu posso ficar aqui horas conversando contigo sobre dados pessoais, motiva-
ções, que às vezes seriam impensáveis no melhor romance, qualquer seriado de
TV perde de longe (...). Um dos primeiros, acho que foi o caso mais formidável
que eu tive. Eu tive uma experiência muito grande, em termos pessoais. Dois
irmãos brincando com uma arma, um disparou na cabeça do outro. O que levou o
tiro tinha oito anos de idade. A bala entrou entre os olhos e saiu aqui, na região
posterior. (...) Foi uma cirurgia dificílima, levei nove horas pra operar esse paci-
ente. (...) Ele perdeu dois ou três grupos arteriais enormes que estavam fechados
por coágulos. Fui obrigado a romper um sangramento quase incontrolável, quase
eu o perdi duas ou três vezes na cirurgia (...). Quando terminei, fui falar com a mãe,
era um domingo, quase cinco horas da manhã, chovia muito. Eu falei: ‘olha,
mãe, a cirurgia cumpriu o seu papel, agora o caminho é mais longo e eu não sei o
que a gente pode esperar em termos de recuperação e de seqüelas’. (...) Era uma
pessoa simples, ela falou: ‘doutor, eu quero o meu filho de qualquer jeito’. Eu
falei: ‘então vamos esperar que a gente vai chegar lá’. O resultado de tudo é que
sete meses depois o garoto teve alta e hoje freqüenta a escola normalmente, já está
numa fase de reabilitação avançada. O pai dele parece que tinha uma atividade de
contravenção, queria oferecer um churrasco pra todo mundo. (H2/7 - médico)

Poderíamos sintetizar a postura forjada pelo profissional no cotidiano das práti-
cas de emergência em dois desafios. O primeiro é ficar insensível diante da recorrência
de tantas situações semelhantes. O segundo é ter a concreta necessidade de se acostu-
mar para não sofrer a cada novo episódio, o que afetaria a sua própria capacidade de
intervenção técnico-profissional. Entre a ‘frieza humana’, da falta de solidariedade, e a
‘frieza profissional’, necessária para atuar, muitos desenvolvem uma ‘comoção seleti-
va’, permitindo-se emocionar somente diante de algum tipo específico de situação ou
de vítima, como nos casos de violência contra crianças.

O atendimento, pelo menos pra mim, da agressão no que se refere a criança, é
uma coisa muito sofrida (...). Há pouco tempo a gente teve uma mãe que
envenenou as crianças, foi uma coisa muito triste... ruim... deixa todo mundo
arrasado. (H2/3 - médico)
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Eu, com esse meu tempo todo de emergência, ainda fico chocada, logicamente.
A pessoa não é fria, não é. Mas na hora a gente tem aquele impacto, aí você
trabalha, faz, aí você só vai sentir depois, quando senta, aí fica pensando. Mas,
infelizmente, esse é o nosso trabalho, temos que ir passando por cima, a gente vai
se acostumando. (H2/8 - enfermeira)

Esse processo, obviamente, não é consciente nem planejado. Antes de tudo, faz
parte de um aprendizado que parece fundamental a um profissional da emergência.
Diante da tensão que as próprias situações de risco de vida suscitam, dos conflitos com
os familiares e das condições de trabalho longe do ideal, saber onde investir e quando
poupar a emoção é vital para tentar conter o inevitável desgaste (Pitta, 1994).

Entretanto, como já se imagina, há dois outros fatores extremamente significati-
vos que atuam sinergicamente na ‘seletividade’ da comoção e solidariedade desse
profissional: o julgamento moral que ele fará a respeito da situação da violência ocorri-
da e da pessoa envolvida e a identificação sociocultural com o paciente. Esses julga-
mentos serão, de fato, determinantes para o tipo de cuidado dispensado.

ATENDER UM ‘BANDIDO’

O tratamento diferenciado oferecido àqueles classificados como ‘bandidos’ foi
um tema polêmico e desconfortável. Os discursos enunciados evidenciavam posturas
ambíguas e até contraditórias. Percebia-se o dilema entre uma ética profissional, uma
‘missão de salvar vidas’, e o envolvimento passional com a questão. As falas dos
profissionais, nesse caso, oscilavam entre uma moral social repleta de rancor e um
discurso ético-profissional.

O significado de ‘missão’ e de obrigatoriedade ética que o atendimento médico
suscita foi o parâmetro central de toda as representações sobre a questão. Essa base
moral estava presente, explícita ou implicitamente, em todos os depoimentos. Tal senti-
do é tão introjetado por alguns que estes não pareciam ter dúvidas em seus comporta-
mentos. A ‘consciência tranqüila’ por ter cumprido sua missão motivava a tratar,
indiferenciadamente, todos aqueles que precisavam de sua ação profissional.

Quando chega aqui, não me interessa se o cara é bandido, se ele é principezinho,
se ele é playboyzinho, se é chefe de família, se é o filho rebelde... Não interessa!
Está chegando aqui um ser humano que necessita dos meus serviços... Da minha
atenção (...). Eu exerço isso! (...) Se para os outros não é assim, azar o deles!
(H1/9 - aux. enfermagem)

Tal postura é reconhecida como a mais correta. Entretanto, seu exercício estará
à mercê do arbítrio pessoal, sendo de foro íntimo a decisão de cumpri-la ou não. Trata-
se, antes de tudo, de um discurso oficial, um conjunto de princípios contra os quais
nenhum profissional pode insurgir-se. Assim, há aqueles que cumprem tais premissas
éticas cegamente e outros que, apesar de a elas se resignarem, demonstram grande
resistência, reclamando, resmungando e revelando irritação por ter de atender um ‘ban-
dido’. Outros simplesmente atendem, por obrigação, mas de forma diferenciada.
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Acho que muita gente iria questionar, ‘puxa, é bandido’, mas na prática, na hora
de estar precisando do socorro, todo mundo ia ter o mesmo tipo de atitude. Ia lá,
ia resolver, ia fazer. (...) Eu tive a oportunidade de assistir colegas, (...) sabendo
que aquele indivíduo era um marginal perigoso, que a polícia veio e disse ‘olha,
doutor, cuidado’, e o colega ali, chateado, falando tal e tal, mas fazendo. Cum-
prindo a missão dele. (H1/1 - médico)

Olha, eu vou te falar, o que eu faço e o que eu percebo nos funcionários da
emergência... Eles ficam revoltados contra tudo, mas tratam normal, como uma
pessoa de família, entendeu? A pessoa fica revoltada, mas faz o seu serviço.
(...) Além de tudo, o lado profissional eu acho que ainda está falando mais alto.
(H2/8 - enfermeira)

O julgamento moral dessas ‘vítimas’ da violência é assunto tabu. Em geral, os
profissionais abrem mão da condição de juiz, chegando mesmo a, deliberadamente,
evitar saber quem é ou o que fez aquele sujeito, tentando assim alcançar uma maior
neutralidade. As normas oficiais são realmente cumpridas à risca por alguns profissio-
nais. Entretanto, na maioria das falas, revelam-se contradições evidentes em relação às
posturas tomadas no cotidiano.

Eu não procuro saber qual é a origem do baleado, porque você vai ouvir as
mentiras mais escabrosas. E eu vou ter que tratar o cara da mesma maneira.
(H2/9 - médico)

Aqui no hospital o pessoal já sabe que o cara é bandido e tal, mas a gente não pode
se envolver com isso porque tem que cuidar da vida humana. Cabe ao policial
fazer a parte dele. Agora, é chato, né? Está concorrendo com pessoas de bom
nível, boa conduta, pessoas normais. (H1/6 - médico)

Existe uma espécie de código oculto entre os profisssionais. Eles admitem que
haverá alguma discriminação no atendimento quando, numa situação de competição de
recursos, aquele sujeito visto como ‘bandido’ concorre com uma ‘pessoa de bem’.
Tais recursos podem ser, por exemplo, a atenção da equipe, a utilização do centro
cirúrgico, o consumo de sangue. Alguns entrevistados admitem que nessas situações
aquele indivíduo, visto como ‘bandido’, não será a prioridade.

Não cabe a mim o papel de juiz. Não cabe a mim. Eu sei os critérios técnicos,
alguns critérios de conduta que eu sigo fielmente independente de quem seja. Por
exemplo, as cirurgias que às vezes demandam muita transfusão sangüínea. Se eu
precisar usar um estoque de sangue num mau elemento, se eu precisar disso para
salvá-lo e se algum outro colega precisar do mesmo estoque pra uma outra pes-
soa, vai pra outra pessoa, não tenha dúvida, entendeu? Mas a cirurgia, as condi-
ções oferecidas são as mesmas. Inclusive, alguns pacientes que eu operei, diga-
mos assim, são do lado de lá da lei. (H2/7 - médico)

Eu acho que em termos de prioridade, vamos dizer assim, se tem duas pessoas
iguaizinhas, uma é bandido e a outra não é, eu priorizaria a ‘não bandido’... a
princípio (...). Isso é uma coisa meio dura de falar. (H1/1 - médico)

A discussão sobre a tomada de decisões em situação de escassez é um tema
ético por definição. Aliás, toda a discussão da bioética se faz a partir da premissa de que
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os recursos são escassos (a chamada “cultura dos limites”). Como Ribeiro (1998:45)
discute, vários têm sido os critérios de priorização propostos, desde a

idade do paciente, os anos de vida ajustados à qualidade, ganhos ou perdidos, a

‘utilidade social’ do paciente, o prognóstico e urgências médicas, o sorteio, o

critério de ‘quem chega primeiro é atendido primeiro’, o critério do ‘maior

benefício para o maior número de pessoas’, dentre outros.

Portanto, como ressalta o autor, seja qual for o critério adotado, é preciso discu-
tir de forma ampla e transparente a tomada de decisões, envolvendo todos os setores
da sociedade com base em um conjunto de princípios que não implique discriminações
a grupos sociais específicos.

Se considerarmos, como vimos no capítulo 3, que há sempre a carência ou defici-
ência de algum elemento no processo de produção dos cuidados de emergência, então os
indivíduos rotulados como bandidos (ou alvo de outros rótulos discriminatórios) serão
sempre os primeiros preteridos, numa hierarquia própria da exclusão.

Finalmente, os depoimentos destoantes são aqueles que revelam os ‘bastido-
res’ da ação organizacional, ou que, pelo menos, enunciam a existência de práticas não
admitidas pela maioria. Dessa forma, alguns reconhecem que há, por parte de certos
profissionais (novamente a ‘decisão individual’ é invocada), posturas de clara discrimi-
nação. Entre elas estão ações que poderiam ser classificadas como punitivas em relação
àqueles que foram reconhecidos como marginais e que seriam realizadas, por exemplo,
através do expediente de deliberadamente fazer com que esperem o máximo possível
pelo atendimento necessário.

Eu presenciei, chegou um marginal e a vítima. Aí, porque tinha pego o marginal,
então, com certeza, o marginal não foi a prioridade. A vítima foi a prioridade...
E aí o pessoal: ‘Não, deixa ele gritar lá um pouquinho...’ – ‘Mas tinha condições
de atender os dois ao mesmo tempo?’ [pergunta a entrevistadora] – Até tinha.
Porque, na verdade, a equipe é grande. As equipes têm um monte de acadêmicos.
Mais aí o pessoal: ‘Deixa mofar’. ‘Quer fazer o Raio-X? Não! A prioridade é essa
aqui’. (H1/3 - enfermeiro)

Esses depoimentos refletem a partilha de uma valoração moral construída nas
vivências cotidianas. Os profissionais de saúde, como quaisquer outras pessoas, tam-
bém são vítimas da violência e dos atos de criminalidade. Muitos, como já vimos, são
agredidos no próprio serviço em que trabalham. Sentem-se ameaçados e temerosos
com a presença de ‘custodiados’. Engrossam o ‘coro dos aflitos e dos descontentes’ e
comungam uma boa dose do rancor, partilhada com a sociedade, contra os que julgam
ser os autores da violência urbana.

Tem paciente e paciente. Isso no começo me chocou, me assustou, depois acos-
tumei. Com certeza você atende diferente um bandido que tomou um tiro, assal-
tou, e uma menina que bateu o carro (...). O atendimento é diferente, as precau-
ções, tudo diferente (...). Tem aquele negócio que todo mundo é igual, mas, na
realidade, você... você é uma pessoa comum, uma pessoa que é assaltada, que é
seqüestrada... Eu não tenho visto da parte de ninguém... essa capacidade de tratar
todo mundo igual. (H1/13 - acadêmico de medicina)
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Esse ‘rancor social’ também se mostra presente na análise que Oliveira (s.d.) faz
das imagens sobre violência na cidade do Rio de Janeiro veiculadas pelas colunas de
leitores de jornais de grande circulação. Essa autora conclui que há um imaginário
corrente de violência como desordem (negação do conflito como elemento que também
constitui a própria ordem). Nessa visão, toda a cidade estaria nas mãos de bandidos
que, favorecidos pela inoperância dos serviços de segurança pública, teriam o controle
sobre os ‘homens de bem’. Ainda segundo a autora, essa cisão bandido/homem de bem
(cidadão) leva ao questionamento dos princípios que regem os direitos humanos. Criti-
cam-se os ‘excessivos direitos dos bandidos’, redirecionando a discussão para uma
hierarquia ‘natural’ dos direitos. Soares & Carneiro (1996) analisaram 1.500 questioná-
rios de pesquisa de opinião e perceberam que predomina nas respostas um ‘discurso
despótico’, isto é, que desconsidera as ações mediadas pelas instituições e por outras
formas modernas da legitimidade política do Estado de bases democráticas. Sugestões
como a pena de morte, extinção das favelas, morte de suspeitos foram dadas enfatica-
mente como recursos para controlar a violência.

Contudo, apesar desse processo de identificação seletiva e dos parâmetros de
uma moralidade social clivada pelo medo, segregação e rancor, Walzer (apud Ribeiro,
1998) defende que, diante de tantos comportamentos morais em uma sociedade complexa
e plural, há que se defender um “minimalismo moral”. A moralidade cujos praticantes não
podem responder à dor e à opressão de outras pessoas seria uma moralidade deficiente.

Entretanto, em nossa pesquisa, percebemos que não só os ‘bandidos’ seriam
alvo da discriminação. Segundo depoimentos, a ‘população de rua’ também é preterida
na ordem de prioridade. Podemos supor que os indivíduos que vivem nas ruas, em
situação de mendicância, causem repulsa aos profissionais de saúde pelo mau cheiro,
sujeira de seus corpos e embriaguez. Temos como hipótese que todos aqueles que
estariam em situação de ‘marginalidade’, seja qual for o julgamento que isto signifi-
que, poderiam ser merecedores de indiferença ou tratamento hostil.

População de rua não é prioridade. (...) Quando chega paciente de rua, até te
mostro lá embaixo, foram medicados nesse dia que chegou, mas depois, até hoje,
ninguém viu mais. (...) Falei: ‘tem que dar banho’. ‘Não, deixa lá’. Eu tive que dar
banho nos quatro (...). Paciente quando chega, mesmo politraumatizado, popula-
ção de rua... O pessoal não entra bem. Mas chega politrauma diferente, tipo
assim, uma situação social aparentemente melhor, eles entram com mais disposi-
ção, entendeu? (H1/3 - enfermeiro)

Aos poucos, os mecanismos de identificação discriminatória se costuram e ne-
les se justapõem os estigmas: o negro, o miserável e o bandido. Sutilmente, vão se
tornando mais seletivos e preconceituosos os parâmetros de tratamento humano. Em
uma sociedade fundada na naturalização da desigualdade, constrói-se um amálgama
entre pobreza e criminalidade, entre pobreza e desvalorização moral e social:

A confusão entre a constatação de que as vítimas preferenciais da criminalidade

estão nos estratos menos favorecidos economicamente e que, por isso, os pobres

estariam mais predispostos à delinqüência, reforça ainda mais o já violento

processo de exclusão social a que esta população está submetida (...). Na medida
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em que naturalizamos uma sociedade dividida entre os perigosos e os confiáveis,

entre quem tem boa aparência e ‘quem tem pinta de bandido’, a reprodução

desta segmentação também pode estar presente no âmbito da atenção à saúde.

(Skaba, 1997:92-93)

A pesquisa de Roth (1972), feita no início da década de 70, já analisava a questão
da avaliação moral da clientela feita pelos profissionais de emergência. Esse estudo
americano revela que há um reconhecimento hierárquico do valor social dos pacientes.
Raça, modos de falar, de vestir, tipo de emprego, legitimidade dos filhos e da situação
marital e presença de seguro de saúde são pistas que contribuem para a classificação
do valor dessas pessoas. Tal avaliação acaba por influenciar o tipo de diagnóstico e
tratamento que lhes será destinado. Por exemplo, mulheres negras com queixas difusas
de dor pélvica e febre foram massivamente vistas como praticantes de uma vida sexual
promíscua e indutora de aborto. Homens pobres e negros foram classificados
freqüentemente como alcoolistas. Pacientes com comportamento agressivo e resisten-
tes aos cuidados foram diagnosticados como “pacientes psiquiátricos”.

O autor analisa esses diagnósticos mostrando que a correspondência com o
estado real dos pacientes não ultrapassava 2% e 6% para os casos de alcoolismo. Roth
pondera que a emergência, por suas características organizacionais, possui poucas
condições de selecionar pacientes, tornando-se o recurso residual de todo o sistema de
saúde, pois é para lá que irão os que não podem ir para outro serviço e os que a julgam
mais conveniente. Assim, aquele paciente cuja demanda de cuidados for considerada
ilegítima, por não ser de emergência e, além disso, acumular alguma característica des-
favorável à sua classificação moral será duplamente mal visto, despertando irritação e
desprezo. Muitas vezes, na intimidade das equipes de saúde, serão chamados de “ralé”,
“lixo” e “mentirosos”.

Entretanto, uma situação de emergência real leva à superação da repugnância
moral. Curiosamente, Roth cita o caso de um presumido criminoso que entra necessi-
tando de intervenção médica imediata. Nessa situação, ele terá prioridade, pois sua
demanda constitui a própria razão da existência do serviço. Também no que diz respeito
à realidade de nossos hospitais, há uma valorização do casos de trauma. O atendimento
a esse indivíduo será então considerado uma oportunidade para o exercício de um
conjunto de técnicas e conhecimentos médicos. Porém, isso não significa que a avalia-
ção moral será suspensa. Comparativamente, outro indivíduo, baleado, mas visto como
cidadão, será merecedor de esforços mais intensos por parte dos profissionais, pois
está implícita a idéia de que sua vida é mais valiosa.

Contudo, mesmo no caso de ‘emergências reais’, a avaliação moral não está

ausente. Apesar do prisioneiro baleado ter recebido atenção rápida e de experts, o
esforço foi visto simplesmente como um assunto técnico – uma oportunidade de

alguém exibir a habilidade de manter viva uma pessoa severamente traumatizada.

Quando a mesma emergência recebeu um proeminente cidadão local que foi esfa-

queado por marginais enquanto defendia sua esposa, a equipe novamente dispen-

sou de forma rápida esforços para salvar sua vida, mas neste caso era evidente que

eles estavam muito preocupados, não simplesmente com um fracasso técnico, mas

com a perda de uma pessoa valiosa vítima de um ato depravado. (Roth, 1972:849)
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Se há critérios de valoração negativa, em contrapartida existe um processo de
identificação com o paciente cujas características suscitem uma proximidade sociocultural
com o médico: “porque é muito comum você não se relacionar com o paciente. Então...
quando chega alguém que pode ser do mesmo nível, poderia ser você ou sua mãe ou
sua irmã. Aí você faz o elo” (H1/13 - acadêmico de medicina).

O tratamento hostil ou discriminatório pode também ser reconhecido em atitu-
des de ironia ou galhofa. Brincadeiras de caráter jocoso, feitas no dia-a-dia dos hospi-
tais, ressaltando a pobreza, a ignorância ou a feiúra dos pacientes, são comuns e trans-
mitidas de geração em geração. Como Skaba (1997) retrata em seu trabalho, essas brin-
cadeiras, vistas por muitos como uma forma ingênua de descontração diante do cons-
tante estresse, refletem uma atitude de distanciamento social e de busca de diferencia-
ção através da ridicularização desse ‘outro’ estigmatizado: pobre, de baixa escolarida-
de, negro. Revelam também os muitos mecanismos que servem, sutilmente, como baliza
para definir que pessoas seriam mais valiosas e mais merecedoras do que outras.

Discutindo a gíria e os trocadilhos dos médicos, Petersen (1998) argumenta que
esses recursos semânticos não servem somente para promover a integração entre os
membros do grupo e manter a distância dos leigos (o jargão médico cumpre melhor esse
papel). Acima de tudo, expressam o ethos do médico de uma forma não ortodoxa. Esse
autor revela, com base em estudo empírico, que tais gírias, ainda que se concentrem na
relação médico-paciente, não se limitam a esse universo. São também articuladas para dar
corpo aos significados que os médicos constroem sobre sua própria formação profissio-
nal e sua inserção no sistema de saúde. Quanto às gírias relativas aos pacientes são, de
fato, depreciativas: “mulambos”; “pimba“, que corresponde à junção das iniciais de pé
inchado, bêbado e atropelado; “trubufu“, referindo-se a mulheres feias e negras;
“poliesculhambado“, ou seja, paciente politraumatizado de estrato socioeconômico bai-
xo. O autor reconhece que tais metáforas não expressam meramente a exclusão social,
mas contribuem para gerá-la.

Petersen nos deixa uma interessante indagação: seriam esses trocadilhos e gírias
um sinal de uma metamorfose dos referenciais éticos? Considerando o contexto que
Machado (1996) denomina de desprofissionalização do médico (superposição do apa-
rato tecnológico sobre a prática clínica, sucateamento dos serviços públicos de saúde,
demanda de superespecialização e jugo da ação profissional ao formato dos diversos
planos privados), diante de um quadro de doenças emergentes e reemergentes e de
crise de recursos, de péssimas condições de trabalho e de remuneração, cabe pergun-
tar: os profissionais médicos e de saúde como um todo não estariam diante de uma
severa crise de transição ética?

Almeida & Schramm (1999) discutem que as mudanças na prática médica causadas
pelo avanço tecnológico e pela criação de novas demandas sociais têm, desde a década de
60, colocado em xeque os princípios hipocráticos da ética médica. Os autores põem em
debate a vivência atual de uma crise desse paradigma, desenhando um contexto em que
uma grande dose de niilismo emoldura o papel central destinado às decisões individuais.
Argumentam que a abordagem ‘principialista’ é uma boa ancoragem para a solução dos
problemas surgidos no cotidiano da prática médica, sendo os valores de não maleficência,
beneficência, autonomia e justiça os guias para uma conduta ética contemporânea.
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Sobania reflete que a emergência cria uma situação única em que a decisão
médica e a decisão ética têm de ser imediatas. Em seu trabalho, defende que o “direito à
emergência é igual ao direito à vida” (1993:146) e que a obrigação do socorro médico é
a obrigação maior da profissão médica. Pondera, contudo, como médico dedicado há
mais de 15 anos à emergência, que o trabalho nesse setor é extenuante e as condições
de trabalho concorrem contra uma postura profissional comprometida com a ética,
“facilitando o risco de que o atendimento seja alterado pelo status social, pelo tipo de
doença, do trauma e até da possibilidade de pagar” (p.135). Sobania nos deixa um
exercício importante de relativização:

Como exigir condutas éticas, se a parte fundamental não está corrigida? Este é

fator fundamental que leva os médicos e os pacientes a muitas vezes se digladiarem,

a colocar grades nas portas dos prontos-socorros para que só possam entrar

pessoas em estado real e flagrante da situação urgente (...) encontramos na área

médica atividades de ponta altamente sofisticadas em pleno funcionamento, ao

lado de serviços de emergência sujos, mal estruturados, pondo pacientes inter-

nados em corredores, quando deveriam estar em unidades de terapia intensiva.

Como discutir ética de relacionamento médico-paciente, se de repente ele se

acostumou a esta situação? (Sobania, 1993:136-137)

Ao lado do convite de Sobania para refletirmos sobre o contexto que emoldura
as ações de discriminação na emergência, tomamos a análise de Pitta (1994) em que
argumenta que, no trabalho hospitalar, os profissionais desenvolvem alguns mecanis-
mos de defesa contra o desgaste imposto no processo de trabalho. Uma das estratégias
é despersonalizar e negar a importância do indivíduo, expressa na máxima “qualquer
paciente é igual a outro”. A ‘agressividade reativa’ contra o paciente através de zomba-
rias e ridicularizações seria outra forma. Especialistas chegam a afirmar que o profissio-
nal de emergência, sujeito a forte desgaste psicológico, poderia desenvolver a síndrome
do burn-out, cuja sintomatologia inclui cefaléias, distúrbios gastrointestinais, insônia,
dispnéia, humor depressivo, irritabilidade, ansiedade, rigidez e negativismo. A síndrome
também se expressaria no comportamento profissional: “fazer consultas rápidas, colo-
car rótulos depreciativos, evitar os pacientes e o contato visual, entre outros exemplos
ilustrativos” (CRMES, 1998).

Dessa maneira, a própria violência, imposta pelo processo de trabalho, desenca-
dearia nesses profissionais uma ação que reproduz (em outros níveis) a violência, seja
pela agressividade seja pela negação da legitimidade do sofrimento dos pacientes.
Cabe ainda lembrar que, para discutirmos eticamente o problema, temos de incorporar
as responsabilidades do próprio sistema de saúde e de seus gestores diante das situa-
ções observadas nas emergências. Mas será que tais ações, que reagem ao sofrimento
causado pelo trabalho mas que provocam outros sofrimentos aos pacientes, se justifi-
cam? São aceitáveis, contribuem para um ideal ético, de dignidade e direitos? Em outras
palavras, parafraseando Dejours, as estratégias de defesa frente ao sofrimento gerado
pelo trabalho podem funcionar como armadilha que insensibiliza contra aquilo que faz
sofrer e contra o próprio sofrimento humano, sendo capazes de “atenuar a consciência
moral em face do sofrimento infligido a outrem” e de criar um “estado de tolerância ao
mal” (Dejours, 1999:139).
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Cremos que a questão ética é duplamente fundamental, seja como forma de
controle da violência, seja como afirmação de uma positividade (uma cultura de respeito
e solidariedade). Como Chauí argumenta, a ética sempre teve como eixo essencial o
problema da violência e as formas de evitá-la, controlá-la e diminuí-la. A conduta ética
é uma aliança poderosa contra as formas de desrespeito e violação da integridade do
outro. Um modelo cultural que se paute na ética é um modelo de respeito ao outro.

Quando uma cultura e uma sociedade definem o que entendem por mal, crime e

vício, circunscrevem aquilo que julgam violência contra um indivíduo ou grupo.

Simultaneamente, erguem os valores positivos – o bem e a virtude – como barrei-

ras éticas contra a violência. (...) Os valores éticos se oferecem, portanto, como

expressão e garantia de nossa condição de sujeitos, proibindo moralmente que nos

transformem em coisa usada e manipulada por outros. (Chauí, 1997: 337)




