
A ambulância, rápida e silen-
ciosa, atravessa o portão que
dá acesso ao atendimento no
pronto-socorro. Estaciona, e
já vêm até ela diligentes en-
fermeiros que retiram do veí-
culo um doente em estado
grave e, com segurança e pro-
fissionalismo, o instalam nu-
ma maca apropriada trazida
para o local. Todos seguem
para dentro do hospital com
a urgência que a situação exi-
ge. Portas, acessíveis somen-
te para o “pessoal de den-
tro”, são fechadas. Começa o
trabalho da equipe médica
de plantão.

A família aflita concentra-
se numa sala não muito dis-
tante do Centro Cirúrgico:
aguarda novidades, após os
angustiantes momentos vivi-
dos naquela manhã, quando
o chefe da casa começou a se
queixar de muitas dores na
região abdominal, ameaçan-
do desfalecer a qualquer mo-
mento. Todos sabiam de seu
aneurisma de aorta abdomi-
nal, aquela dilatação da veia
aorta, que ameaçava romper-
se um dia, segundo o alerta
do seu médico especialista, e
que o aconselhava submeter-
se a uma planejada e correta
cirurgia corretora. “Sem essa!
Tenho mais de oitenta anos,
e não vou correr esse risco”,
dizia a quem o aconselhava
ir em frente no caso.

- Ele, realmente, sofreu o
rompimento da veia aorta, e
chegou aqui com pressão ze-
ro - diz o cirurgião convoca-
do com urgência para o aten-
dimento, que continua - fize-
mos uma tomografia para
avaliar a extensão do dano in-
terno e já o encaminhamos

para uma cirurgia de emer-
gência. É um caso grave, até
pela idade dele... é um fu-
mante contumaz e tem pro-
blemas cardíacos, mas con-
servem a tranquilidade. Va-
mos tirá-lo desta.

Esses preciosos minutos
de tensão aconteciam dentro
da Beneficência Portuguesa
de Campinas, um grande hos-
pital que, em 2016, completa
143 anos. Mas, para desfrutar
de uma alta primazia de aten-
dimento, dispor de equipa-
mentos médicos e cirúrgicos
avançados, um corpo clínico
atualizado, uma diretoria
com larga experiência de mui-
tos anos na administração de
um hospital, ágil e competen-
te, não foi um caminho fácil.

Tudo começou no dia 20
de julho de 1873, quando a
Real Sociedade Portuguesa
de Beneficência, de Campi-
nas, foi fundada por iniciati-
va do Agente Consular de Por-
tugal Francisco Gonçalves
Ferreira Novo, que foi o seu
primeiro presidente. Quaren-

ta e dois portugueses e três
brasileiros aderiram à ideia,
constituindo seu primeiro
quadro de sócios efetivos, ho-
norários, benfeitores e bene-
méritos, inclusive se respon-
sabilizando por aportes men-
sais. Sua finalidade era a de
dedicar atendimentos aos
portugueses de Campinas.
Depois deixou essa exclusivi-
dade.

Onze anos depois, a Bene-
ficência já estava nos roteiros
da corte imperial brasileira e
de Portugal: recebeu, em
1884, a visita da Princesa Iza-
bel e de seu marido, o Conde
D’Eu. Mais dois anos, e o pró-
prio imperador esteve no hos-
pital, deixando uma contri-
buição em dinheiro para sua
manutenção. Em 1907, o rei
Carlos I, de Portugal, confe-
riu-lhe o título de “Real”.

Enquanto seguem as aten-
ções ao caso crítico do aneu-
risma no Centro Cirúrgico,
um pequeno mundo vive e
pulsa em todas as dimensões
do hospital: um exército de

especialistas na área médica
movimenta uma grande e
complexa estrutura, prepara-
da para o atendimento a cen-
tenas de casos, que aconte-
cem num só dia no pronto-
socorro, enfermarias, acomo-
dações a pacientes, em áreas
de procedimentos médicos e
cirúrgicos, administrativos e
de serviços gerais. Hoje, a Be-
neficência realiza cerca de 12
mil atendimentos por ano no
Pronto Atendimento 24 ho-
ras. Nas alas de internação
mantêm 134 leitos, dos quais
30 são reservados aos SUS e
28 à UTI. Anualmente são in-
ternados 7.200 pacientes,
através do trabalho de 26 es-
pecialidades médicas. São
realizadas 580 cirurgias por
mês. A hemodiálise tem pre-
visão de um novo espaço pa-
ra ainda este semestre.

Oito horas depois do iní-
cio da cirurgia para a conten-
ção da ruptura do aneurisma
da aorta abdominal, o pacien-
te que entrara em situação
crítica sai do Centro Cirúrgi-
co. A família está ansiosa por
notícias.

- Correu tudo bem, nesse
momento ele está fora de pe-
rigo - diz o cirurgião que lide-
rou os procedimentos da ci-
rurgia. Colocamos uma próte-
se em lugar da veia rompida,
precisou de 80 pontos no fi-
nal da operação. Agora, vai
para a UTI por alguns dias,
depois para o quarto por
duas semanas.

Surpreendentemente, ele
ficou um dia e meio na UTI e
menos de uma semana no
quarto. Foi para casa e, hoje,
nem se lembra mais do ocor-
rido.

Assim é um dia na Benefi-
cência Portuguesa de Campi-
nas, há 143 anos.

No final do processo da evo-
lução humana — muito pro-
vavelmente — a mulher ao fi-
car ereta, estreitando a aber-
tura pélvica, expulsou o filho
antes da formação total do
cérebro, o que teria criado a
fala e a inteligência pelos estí-
mulos de comunicação entre
mãe e o filho, de forma pre-
coce no ambiente externo do

corpo.
Essa antecipação nos le-

vou a ser o que somos, mas
criou uma memória traumáti-
ca na sociedade. Com a evo-
lução da medicina, esse cho-
que de evolução passou a
aproximar-se da ideia de
“doença”, risco e perigo, e,
consequentemente, todo par-
to foi parar no hospital. O
que não resolveu, e só crista-
lizou o temor.

Cuidar da mãe e do filho
em formação, com naturali-
dade, e fazer a “família ser a
gestante” é o caminho para

humanizar, e transformar o
período da gestação e o par-
to em festa, alegria, vencen-
do os medos, por nós produ-
zidos.

Novelas, filmes e outras in-
fluências midiáticas contri-
buíram para que fosse criada
no imaginário coletivo a
ideia de que o parto normal
é uma maneira arcaica de tra-
zer filhos ao mundo, sempre
acompanhado de uma boa
dose de dor e sofrimento.

Para quem é leigo no as-
sunto, a impressão que se
tem é que a gestante passa to-

das as horas do trabalho de
parto, que pode durar de 8 a
12 horas, fazendo força e sen-
tindo dor, quando na verda-
de, a realidade é outra. Aos
primeiros sinais de início de
trabalho de parto, a gestante
ainda terá horas de espera
para que a dilatação do útero
esteja pronta para o início de
trabalho de expulsão do be-
bê. A intensidade das contra-
ções também varia de acor-
do com o estágio do trabalho
de parto.

Pouco é falado sobre méto-
dos e exercícios que podem

ser praticados pela parturien-
te antes do parto para ajudar
durante as contrações, e ain-
da é baixo o incentivo para
grávidas que não querem dar
à luz em hospitais.

Permitir a escolha pelo
parto em casa, no seio da “tri-
bo-família” é um direito da
mãe, além de jogar luz no
DNA da nossa sobrevivência,
cuja formação coletiva e na-
tural representa 99% da nos-
sa existência.

Recentemente, o Serviço
Nacional de Saúde britânico
(NHS) anunciou que oferece-
rá três mil libras, o equivalen-
te a R$ 16 mil, para as mães
que optarem pelo parto do-
miciliar. De acordo com o ór-
gão, o parto em casa ou em
centros comandados por par-
teiras são tão seguros quanto

os realizados em unidades
hospitalares.

O Brasil tem melhores con-
dições de implantar o mode-
lo adotado pelo Reino Uni-
do, pois somos majoritaria-
mente formados por índios e
negros, cujo estilo de vida é
tribal, e onde os filhos são
responsabilidades de todos.
Sem contar que dá à gestan-
te o direito de escolha.

Formar enfermeira partei-
ra e estrutura para o parto
em casa é uma moda que pe-
gará facilmente nesta nossa
nação extraordinária, de rela-
ções humanas plurais, solidá-
rias e coletivas.

Opinião

Filosofia e Direito são crias
da mesma mãe Razão. Dois
irmãos que convivem sobre
o mesmo teto de uma casa
chamada sociedade, situa-
da na rua da humanidade.
A Filosofia é uma irmã bem
mais velha, dada a constan-
tes questionamentos, e que,
por isso, vê-se na condição
de conselheira e tutora dos
hábitos do irmão caçula, o
Direito, um garoto precoce-
mente sério, respeitável,
cumpridor das normas e
que não dá muita importân-
cia para as preocupações
fraternas da irmã. Vez ou
outra a corteja, mas é in-
constante, pouco convin-
cente e muito fugidio.

Sua postura, na ótica da
irmã, é perfeitamente com-
preensível, porque sabe
que seu irmão é natural-
mente dado a fazer. Ou me-
lhor, a saber fazer: alguém
eminentemente prático e
que não tem muito tempo
disponível para longas con-
jecturas teóricas, devaneios
existenciais e infindáveis
questionamentos sobre isso
ou aquilo. Passa a maior
parte cercado de tantos ca-
sos e processos. Por isso,
ambos têm apelidos, recebi-
dos, com muito acerto, um
do outro: a irmã é chamada
de “hesitação” e o irmão de
“decisão”.

Quando a irmã mais ve-
lha põe-se a efabular sobre
seu irmãozinho, a fim de ga-
nhar sua atenção, desata a
imaginar um mundo muito
abstrato e demasiado moral
e reto, crendo que, assim,
poderia ajudá-lo a conferir
algum standard de raciona-
lidade por detrás de todos
aqueles casos e processos,
porque o vê sufocado por
postulados de eficienticis-
mo, normas pouco acolma-
táveis, regras extremamen-
te rígidas, coações e san-
ções cada vez mais crescen-
tes e prescrições legais que
mais lembram axiomas va-
zios de sentido e de alcan-
ce.

Empolgada, pretende ir
mais além: racionalizar a
realidade do irmão por ab-
soluto e, dessa maneira,
mostrar-lhe as contradições
e descaminhos de sua reali-
dade caótica e multifaceta-
da. Evidentemente, o irmão
olha para as investidas da ir-
mã e começa a elaborar
seus juízos. Até compreen-
de a reta intenção inicial de-
la, pois, de certa forma,
acredita que sua faina diá-
ria o transformou em al-
guém que se foca no fazer
e, muitas vezes, esquece-se
de que é preciso, antes, sa-
ber fazer.

Em outras palavras, sa-

ber discernir antes de sair
distribuindo os prêmios e
as honrarias, sob pena de
instauração do império da
iniquidade e da injustiça.
Entretanto, desconfia da se-
gunda intenção da irmã,
por entender que isso pode-
ria minar a dimensão práti-
ca de sua tarefa cotidiana.

Vistas bem as coisas, lon-
ge de uma nova guerra do-
méstica fraternal sob o
olhar da mãe Razão, o ir-
mão Direito, de repente, to-
ma um vaso protocoríntio,
no formato de uma coruja,
a adornar o quarto da irmã,
sobre até o terraço da casa
e interroga-se, como nos pá-
tios de Elsinor, mas com o
vaso de coruja no lugar da
caveira à mão: “ser ou não
ser?”.

A partir dessa hora, sob o
reflexo da lua de sua Dina-
marca em que pressente al-
go de podre, ao pressentir
esse algo, o Direito começa
a pensar. Refletir sobre si
mesmo. Especular sobre os
problemas que sua irmã já
detectou, mas que ele ainda
não resolveu consigo.

Ato contínuo, o Direito
resolve chamar por ela e, de
certa forma, resgata o anti-
go afeto que sempre teve
com sua irmã Filosofia, des-
de a Antígona de Sófocles.
Dirige-lhe uma pergunta de
um irmão caçula, uma per-
gunta de criança: “O que eu
sou?”, “Qual minha razão
de ser?”.

Jaspers já dizia que as
perguntas metafísicas, aque-
las perguntas que envolvem
as causas primeiras e as ra-
zões últimas, são feitas pe-
las crianças. Logo, pode-
mos afirmar que pergunta
de filosofia é pergunta in-
fantil. E pergunta infantil é
pergunta atrevida, pergunta
de quem acabou de chegar
no mundo. Melhor: é per-
gunta de quem não foi sub-
jugado pelo mundo

Ignoramos as respostas
que o Direito conseguiu al-
cançar. O importante foi
sua atitude infantil. De mi-
nha parte, se eu fosse o vo-
vô desses netos litigantes,
ousaria dizer que os fatos –
a matéria-prima do Direito
– condicionam a razão práti-
ca na distribuição do justo
concreto; mas a razão teóri-
ca – a Filosofia – é a guarda
avançada de qualquer cam-
po do conhecimento. Sabe-
doria de avô, sabedoria de
vida. Com respeito à diver-
gência, é o que penso.

O prazer coletivo da gestação
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