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Salvar, uma decisão dramática 
Público e futuros 
administradores aceitam 
a seleção de pacientes 

Dois homens, feridos nwn desas
tre de automóvel, chegam a wn 

pronto-socorro de um hospital pú
blico, na periferia de São Paulo. Um 
tem 25 anos. O outro, 65 anos. Só há 
uma vaga para internação. Qual deles 
deve ser atendido? A pergunta foi fei
ta a dois grupos. Um representava o 
público em geral. O segundo, estu
dantes de administração hospitalar. 
Os resultados foram bem diferentes. 

O público em geral optou pelo 
homem de 65 anos. O mais velho, 
determinaram essas pessoas, teria 
mais necessidade do tratamento que 
uma pessoa mais nova. Os estudan
tes deram prioridade ao homem de 
25 anos. Seu argumento foi o de que 
as despesas feitas pelo hospital, nes
se caso, teriam um benefício bem 
maior. Esse tipo de reação ganhou 
força com o tempo de aprendizado 
dos alunos. Entre os estudantes do 
primeiro ano, a proporção a favor 
do homem de 25 anos foi de 51,5%. 
Entre os estudantes do quarto e últi
mo ano, chegou a 92%. 

"Um dos fatos mais relevantes 
desse trabalho é a opção dos estu
dantes de administração hospitalar 
pela alternativa que dê menos gastos 
ao hospital", diz Paulo Antônio de 
Carvalho Fortes, professor de Ética 
da Faculdade de Saúde Pública da 
Universidade de São Paulo (USP) e 
coordenador da pesquisa. "Mas uma 
das conclusões mais importantes é o 
próprio fato de os usuários do siste
ma público de saúde aceitarem que é 
preciso haver critérios para definir 
quem terá prioridade no atendi
mento", acrescentou. 
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A pesquisa, chamada O Dilema de 
Decidir Quem Deve Viver, realizada 
com o apoio da FAPESP, colheu os 
depoimentos, numa de suas etapas, 
de 400 pessoas, homens e mulheres, 
que acompanharam parturientes 
atendidas no Hospital Público de Di
adema, um dos municípios mais po
bres da área metropolitana de São 
Paulo. A área foi escolhida porque a 
pesquisa queria ouvir pessoas caren
tes e sem outra opção de atendimen
to a não ser uma unidade do serviço 
público de saúde. 

Em outra etapa, foram ouvidos 64 
alunos do primeiro ano e 25 do quar
to e último ano de um curso de gra
duação em administração hospitalar 
de São Paulo. A instituição na qual se 
realiza o curso pediu sigilo em torno 
do seu nome, em troca da autoriza-

ção para a realização da pesquisa en
tre seus alunos. Nos dois casos, foram 
apresentadas 15 opções, nas quais os 
entrevistados deveriam escolher entre 
um e outro caso como tendo preferên
cia para o atendimento (ver tabela) . 

É a primeira vez que se realiza 
uma pesquisa desse tipo no Brasil. 
"Há pesquisas semelhantes na Aus
trália, na Inglaterra e nos Estados 
Unidos, mas envolvendo apenas situ
ações de terapia intensiva, transplan
tes e novas tecnologias': informa. "Em 
países como a França ou a Inglaterra, 
essa pesquisa nem poderia ser realiza
da, pois para um cidadão desses paí
ses é inconcebível que não haja vaga 
para um tratamento e tenha que ser 
feita uma escolha': diz. "Na França, 
nos últimos anos, houve apenas um 
caso de não-atendimento, considera-



do como om1ssao de socorro a um 
paciente e o responsável está preso:' 

No Brasil, afirma o professor, as 
carências do sistema público de saú
de são tão grandes que a população 
se conformou com a existência de 
desigualdades no acesso ao trata
mento médico. Um sinal disso é a 
proporção relativamente pequena, de 
5%, de pessoas que se recusaram a 
responder na íntegra ao questioná
rio. Nas pesquisas inglesas e austra
lianas, as recusas variaram entre 30% 
e 40%. "O baixo índice de recusa é 
mais um indicador de que nossa so
ciedade admite a necessidade de ha
ver critérios sociais para escolhas 
deste tipo", declara Fortes. 

Uma característica das respostas 
do público em geral foi a preferência 
constante pelas pessoas socialmente 
mais carentes. A preferência pelo 
idoso de 65 anos com relação ao 
adulto de 25 anos é um exemplo dis
so, de acordo com Fortes. Outro 
exemplo foi o fato de o público em 
geral ter optado pelo socorro a uma 
criança de 1 ano, em confronto com 

uma criança de 7 anos. Mais uma 
vez, os estudantes de administração 
hospitalar tiveram reação contrária. 
Os estudantes de primeiro ano pre
feriram a criança de 7 anos na pro
porção de 60%. No quarto ano, o ín
dice pulou para 71%. 

Outra diferença surgiu no caso 
de duas pessoas, uma fumante e ou
tra não-fumante, atendidas com uma 
crise de bronquite. Cerca da metade 
das pessoas entrevistadas entre o 
público em geral optou pelo atendi
mento ao fumante, provavelmente 
entendendo que fumar não deve ser 
considerado como fato r de discri
minação negativa. Entre os estudan
tes, 84% dos alunos do último ano 
fizeram a opção pelo não-fumante. 
Os alcoólatras, porém, tiveram conde
nação geral. Para o público, pessoas 
com esse vício "procuram a doen
ça". Já um caso envolvendo uma mu
lher com HIV positivo, doente de 
pneumonia, provocou compaixão 
entre os entrevistados do público 
em geral. Ela foi considerada vítima 
de uma situação. 

Opções claras - Outras preferências 
que ficaram muito claras foram as do 
atendimento a uma mulher casada, 
com relação a uma mulher solteira; a 
uma mãe de três filhos, com relação à 
mãe de um filho; a uma mulher com 
relação a um homem; a uma mulher 
com hepatite, com relação a uma al
coólatra. No caso das entrevistas com 
estudantes, um dos objetivos foi o de 
avaliar até que ponto os alunos do úl
timo ano absorveram os valores pas
sados pelo curso. Em alguns casos, 
houve mesmo inversão de valores en
tre os dois grupos. Por exemplo, no 
primeiro ano, a preferência de aten
dimento, com 75%, foi para um ho
mem empregado que sofrera uma 
crise cardíaca. No último ano, a prefe
rência passou a ser para um homem 
desempregado, com 64%. 

De acordo com Fortes, os médicos 
costumam dizer que, quando coloca
dos diante de uma decisão desse tipo, 
se guiam por critérios exclusivamen
te técnicos. Mas é inegável que crité
rios sociais e médico-sociais também 
são levados em conta. Por isso, ele pre-

Dilemas apresentados a usuários do Hospital Público de Diadema 
e a alunos de curso de administração hospitalar em São Paulo 

OPÇÃO I OPÇÃO 2 CAUSA CRITÉRIO ESCOLHAS DOS ALUNOS 
DO ATENDIMENTO ENVOLVIDO I0 ANO 4° ANO 

Criança de I ano Criança de 7 anos Acidente de carro Idade I· 60% I -71% 

Criança de 7 anos Homem de 65 anos Acidente de carro Idade I- 82,9% I- 100% 

Homem de 25 anos Homem de 65 anos Acidente de carro Idade 1-51,5% I- 92% 

Mulher Homem Acidente de carro Sexo I- 76,5% I -72% 

Mulher com 3 Mulher com I Broncopneumonia Responsabilidade social I- 96,8% I- 92% 
filhos menores filho menor 

Mulher casada Mulher solteira Broncopneumonia Responsabilidade social I- 70% I- 64% 

Homem empregado Homem desempregado Crise cardíaca Condição econômica I- 75% 2-64% 

Mulher com renda familiar Mulher com renda familiar Crise de diabetes Condição econômica I- 82,8% I- 56% 
de R$ 500,00 de R$ 3.000,00 

Professor de colégio Trabalhador na construção Crise cardíaca Mérito social I- 50% I -72% 
estadual de 40 anos civil de 40 anos 

Trabalhador na construção Padre católico Enfarte do miocárdio Mérito social I- 92% I- 100% 
civil com 2 filhos menores 

Operário metalúrgico Pastor evangélico Enfarte do miocárdio Mérito social I -76% I- 68% 
sem filhos 

Homem fumante Homem não-fumante Crise de bronquite Estilo de vida I- 59,4% 2-84% 

Mulher de 25 anos Mulher de 25 anos Pneumonia Estilo de vida I- 54,6% 2-84% 
e HIV positivo e diabética 

Mulher de 40 anos com hepatite Mulher de 40 anos e alcoólatra Problemas hepáticos Estilo de vida I- 92,2% I- 64% 

Homem de outra cidade Homem residente na cidade Acidente de carro Vínculo da clientela I- 53,1% 2-72% 

Fonte: Paulo Antonio Fortes, Fac. Saúde Pública - USP 
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tende realizar o mesmo levanta
mento também com médicos e 
outros profissionais da saúde. 
"Só assim será possível tirar 
conclusões sobre as motivações 
dos médicos ao tomar decisões 
que vão além de critérios técni
cos", afirma. 

Fortes diz que é contra a 
idéia de que devam existir cri
térios que não sejam técnicos 
para definir prioridades no 
atendimento. Mas admite que 
diante das dificuldades para o 
atendimento universal, no sis
tema de saúde brasileiro, isso se 
transforma numa utopia. En
tão, afirma, se for necessária a 
existência também de critérios 
sociais ou médico-sociais, "eles 
precisam ser fruto de um deba
te e do consenso na sociedade". 

Duas linhas - Para o professor, 
há duas linhas bem nítidas de 
critérios para as opções na cul

Fortes: "critérios devem ser consenso na sociedade" tura brasileira. Uma é a que 
chama de ética utilitarista, que 
procura tomar decisões com base no 
custo-benefício. A outra tende a privi
legiar os menos favorecidos. "O bali
zamento nessa situação de diversida
de ética deve ser dado pela garantia 
de respeito à dignidade humana", de
clara. "Para isso, deve ser obedecida a 
regra de que cada indivíduo deve ser 
tratado como um fim em si mesmo, 
não somente como um meio para a 
satisfação de interesses de terceiros, 
da ciência, de cientistas ou de interes
ses industriais e comerciais." 

Os critérios técnicos alegados 
pelos médicos, em geral, se funda
mentam no que é apresentado como 
uma objetividade científica. Entre 
eles estão a eficácia clínica; a possi
bilidade de ações preventivas; a vul
nerabilidade da doença à tecnologia 
existente; o tempo necessário para o 
tratamento; a gravidade da doença; 
e a situação de emergência. 

Os critérios não-técnicos, por 
sua vez, nem sempre são apresenta
dos com tanta clareza. "São utiliza
dos critérios médico-sociais, como 
cooperação, idade, sexo, progresso 
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da ciência, qualidade do benefício, 
custo-eficácia, custo-benefício, força 
de trabalho potencialmente afeta
da e recuperada, potencial de vida, 
qualidade ajustada de anos de vida e 
ambiente de suporte para a conti
nuidade do tratamento", diz Fortes. 
A eles se unem critérios sociais, ce>
mo condições familiares, utilidade 
social, barreiras para o acesso à con
tinuidade do tratamento, mérito so
cial, responsabilidade social, nível 
de renda e produtividade. 

Posições diferentes- Não se pode di
zer que os médicos adotem uma po
sição ou outra com relação a dilemas 
éticos capazes de ultrapassar questões 
técnicas. Isso depende da postura ge
ral do hospital em que trabalha e da 
própria posição individual. Fortes 
cita, como exemplo, o Instituto da 
Criança, quando lá trabalhava, em 
meados dos anos 80. Mesmo se rece
besse um paciente enviado por enga
no por outro hospital ou de outro 
município, a criança era sempre 
considerada responsabilidade do 

~ hospital. "Ela só saía, se fosse o 
~ caso, com um encaminhamen
~ to negociado e pactuado com 

outro hospital", afirma. 
Outro ponto sublinhado 

por Fortes é o fato de o Brasil, 
em termos internacionais, não 
estar tão ruim assim quanto à 
disponibilidade de leitos hos
pitalares. A proporção reco
mendada pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) é de 
quatro leitos por 1.000 habi
tantes. O Brasil tem 3,2. Logi
camente, estamos muito longe 
de países como a França, com 
9,2 leitos por 1.000 habitantes, 
e Alemanha, com 8,3. Mas o 
principal problema brasileiro, 
segundo o professor, é a exis
tência de enormes disparidades 
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regwna1s e miCrorregwnais. 
Fortes chama a atenção 

para tentativas de introdução 
no Brasil de um procedimento 
introduzido nos Estados Uni
dos, o managed care (cuidados 
administrados), no qual o mé

dico é obrigado a se submeter a nor
mas de controle administrativo que 
acabam por limitar sua autonomia 
no que se refere às decisões sobre as 
necessidades no tratamento de uma 
pessoa. Fortes destaca que o Conse
lho Regional de Medicina de São 
Paulo vem reagindo contra essas ten
tativas. "O sistema está avançando 
muito nos Estados Unidos, mas en
frenta resistências em muitos setores 
e o Congresso an1ericano pretende ins
tituir regras a respeito': declara. • 
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