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apresentação

A ideia de escrever um livro sobre o Instituto Doutor José 
Frota (IJF) nasceu por acaso e se fixou por encantamento. O ano 
era 2010, quando na disciplina de Epistemologia da Comunicação 
fomos desafiados a entregar um pré-projeto – sim, chamo desafio o 
que assusta – do qual desabrocharia o tema do trabalho de conclu-
são de curso (TCC). Até a aula seguinte, quando seriam debatidas as 
ideias de cada colega da turma, houve o tempo de uma semana.  

Naqueles sete dias, flanei. Conheci uma Fortaleza anestesiada, 
que escapole da rotina apressada, das paisagens habituadas, da cor-
reria. Esparramei um olhar estreante sobre a cidade. E, assim, des-
cortinei ruas, prédios e pessoas. Andei a pé, embarquei em ônibus 
sem conhecer o destino, revisitei livros de história cearense da épo-
ca do vestibular. 

"Os jornalistas, hoje, não estão descobrindo nada por tentativa, ou 
por acidente. O que estão fazendo é muito imediatista.  

O jornalismo tem se tornado muito previsível. Nada é profundo, 
pensado ou divagado. Então o jornalismo está se tornando 

preguiçoso, porque os jornalistas não querem se mexer." 

Gay Talese, em abril de 2011, em entrevista  
ao Diário Regional, periódico do Rio Grande do Sul
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Até que, numa das andanças de carro, rebentou o IJF. Lá estava 
ele, diante de mim, um imponente prédio de oito andares no final 
da avenida Padre Valdevino. Reinava absoluto em meio aos prédios 
baixos do Centro da Cidade: cinza e velho, o símbolo do impopular. 
Ignorado e encardido. Gigante por natureza. (Um detalhe digno de 
nota: é bem verdade que tenho um fraco por prédios. Pela história 
arquivada, a estrutura carcomida pelo tempo e o cheiro das pessoas 
que por elas circularam, edificações me fascinam). 

O encantamento com o edifício do IJF foi instantâneo. À primei-
ra vista. Na proposta inicial do pré-projeto, transformaria o hospital 
em narrador da própria história, personificando por completo a es-
trutura. O prédio ganharia voz, cérebro, coração, veias, órgãos, pés. 
Ainda não era esse, entretanto, o ângulo certo.  

Havia um interesse na apuração e no registro aprofundado do 
cotidiano do IJF, embora nunca tivesse pisado no hospital até en-
tão. A cada vez que os veículos de comunicação exploravam o feio, 
repugnante e sucateado IJF, a curiosidade era abastecida. O hospital 
se limitava àquele ponto de vista? Não haveria mais o que conhecer 
lá dentro? Seria possível me imbricar, entrar na rotina, tentar me in-
filtrar para inaugurar novas angulações sobre o hospital?  

Por vezes, conversei com amigos, familiares e colegas sobre a pos-
sibilidade de escrever sobre o IJF. As reações eram semelhantes: acha-
vam-me corajosa; diziam que era doida; queriam saber o que havia de 
tão interessante no hospital diante de tantos outros temas melhores 
por aí. A maioria apenas aceitou; raríssimos compreenderam.   

Cozinhei a ideia por mais alguns meses e nasceu este livro. A jul-
gar pela altura do prédio do IJF, a minha aposta era de que o hospi-
tal se descortinasse numa pequena cidade. Estava lá, o tempo todo, 
a serviço da mídia, dos pacientes, dos profissionais: o maravilhoso 
mundo de gente anônima que faz o hospital, com histórias laten-
tes por trás das mazelas. O desafio, portanto, era tentar me espantar 
com o que ninguém mais é capaz de se assombrar, com o lado ocul-
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to que a maioria não vê; colocar em relevo o que há de simples no 
IJF, ressignificá-lo e elevá-lo ao sublime.  

Hospital público de referência terciária – de maior porte e com-
plexidade que os demais –, e abrangência estadual e regional, o Ins-
tituto Dr. José Frota (IJF) é um lugar respeitado, mas, sobretudo 
temido, pela maioria dos fortalezenses. Carinhosamente apelidado 
de Frotão e ironicamente de Matadouro, o IJF é conhecido por re-
ceber pacientes graves. Estimativas apontam que 70% dos leitos são 
ocupados por motoqueiros. É também referência em queimados e 
envenenamentos. 

Entre os comentários mais frequentes, popularizaram-se as pia-
dinhas sobre os elevadores que, de repente, param de funcionar, e o 
atendimento que, dizem, demora muito. Os corredores lotados, o 
prédio velho e o sangue em abundância são algumas das razões mais 
comuns para o sentimento de repulsa.  

Na contramão do estigma, surge este livre, onde predominam as 
crônicas e reportagens blocadas por capítulos temáticos, com desta-
que para os causos, as histórias e os dramas que passam despercebidos. 
Com instrumentos de repórter e recursos da literatura, a construção 
dos textos se configura uma tentativa de seguir os passos do Jorna-
lismo Literário. Um dos nomes de maior expressão do movimento 
conhecido por Novo Jornalismo, dentro do Jornalismo Literário, o 
estadunidense Tom Wolfe, destaca como o ponto mais característico 
a proximidade dos jornalistas às técnicas do romance realista.

Wolfe elenca quatro recursos realistas incorporados ao Novo Jor-
nalismo: a construção cena a cena, o registro do diálogo completo, o 
ponto de vista da terceira pessoa (a técnica de apresentar uma cena 
por intermédio de um personagem) e o registro dos gestos, dos hábitos, 
maneiras, costumes, estilos de mobília, roupas, decoração, maneiras de 
viajar, comer, manter a casa, modo de se comportar com os filhos, com 
os criados, com os superiores, com os inferiores, com os pares, além dos 
vários ares, olhares, poses, estilos de andar e outros detalhes simbólicos 
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do dia a dia que possam existir dentro de uma cena (Tom Wolfe em 
Radical Chique e o Novo Jornalismo).

 Este livro é, portanto, uma tentativa de trilhar o caminho do 
Novo Jornalismo ou Jornalismo Literário, que se tornou conhecido 
no mundo por nomes como Truman Capote, Gay Talese, Hunter 
Thompson, Norman Mailer e Tom Wolfe nos primeiros anos da dé-
cada de 1960 nos Estados Unidos. Ao tentar descrever um de seus 
livros-reportagem mais famosos, A Sangue Frio, Capote nega a ideia 
de que a obra seja jornalismo, classificando-a como romance de não 
ficção. Afirmava ter inventado um novo gênero literário.   

Esta história é contada por nove capítulos de crônicas reporteiras, 
termo criado e utilizado pelo jornalista, professor e pesquisador Ro-
naldo Salgado para designar o gênero que “reúne o espírito do jorna-
lismo e o caráter da literatura, territórios por si sós em processo de 
junções e disjunções, aproximações e afastamentos, tensões e disten-
sões”. Em “A crônica reporteira de João do Rio”, Salgado defende que 
jornalismo e literatura se abraçam na crônica, estendendo fronteiras, 
respeitando diferenças e especificidades que lhes são próprias e acei-
tando as contribuições de lado a lado. É esta a proposta do livro.  

Como manda a cartilha da crônica, os textos deste livro são cur-
tos, regados à ironia e ao humor, com problemas do cotidiano e 
assuntos comuns em relevo e, sobretudo, baseados em pessoas co-
muns como personagens. 

Aqui, os pacientes do hospital são tratados apenas pelo primei-
ro nome e descritos por traços rápidos e genéricos, com os quais 
qualquer leitor pode se identificar, colocar-se no lugar, imaginar-se. 
Todos estão sujeitos, afinal, a um dia estar na pele de Humberto, um 
dos personagens desta história, à época paciente do Centro de Tra-
tamento de Queimados (CTQ). Naquele momento, era Humberto 
que gemia no leito do IJF, mas nos dias seguintes será Maria, José, 
Ricardo, Paulo ou Natália...  

Os capítulos podem ser lidos em qualquer ordem, inclusive de 
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trás para frente. Não seguem uma linearidade. Sobre a escrita, desta-
que para os diálogos longos marcados pelo travessão e o uso do tipo 
itálico, no lugar das aspas, para particularizar a fala da fonte. Assim, 
fundem-se diálogos e cenas num só ritmo, na busca pela fluidez da 
leitura.

O livro começa pela Entrada e termina na Saída, numa referência 
aos tradicionais dizeres das portas de emergência de um hospital. 
Entre um capítulo e outro, as crônicas-pílula surgem como descanso 
ou intervalo na leitura: textos curtinhos de caráter jocoso.  

O segundo capítulo apresenta os esquecidos do IJF: Balcão de 
informações, Ouvidoria, Refeitório e Biblioteca. No terceiro, os oi-
tenta anos de história do hospital remontam aos primórdios, quan-
do o IJF ainda era chamado de Assistência Municipal de Fortaleza 
(AMF) e ocupava leitos do Hospital da Polícia Miliar. Dividido em 
cinco atos, à semelhança de uma peça de teatro, o capítulo se encer-
ra na inauguração do novo prédio do IJF, em 1993, com a reprodu-
ção de páginas de jornais da época. 

Imerso no tamanho, na história e nos números do IJF, só então 
o leitor é apresentado ao Centro de Queimados no capítulo seguin-
te. Um hospital à parte, dentro de outro, o CTQ ocupa todo o sé-
timo andar e é referência no tratamento de queimados no Ceará e 
em outros estados da região Nordeste. O quarto capítulo é um dos 
únicos onde o humor dá lugar à dor. Predominam relatos sofridos, 
aproximando-se, portanto, da rotina médica pela qual um hospital 
é conhecido. Tal qual o CTQ, o Centro de Assistência Toxicológica 
(Ceatox) é outro espaço mais isolado do IJF, à margem dos corredo-
res lotados e da emergência. O quinto capítulo é dedicado ao Ceatox 
e aos casos de envenenamento e suicídio que atende. Um dos diálo-
gos mais cômicos deste livro abre o capítulo.  

Em seguida, é apresentada a Unidade de Atividades Auxiliares 
(UAA), no que chamei de Multinuidade pelo caráter abrangente. 
O setor coordena maqueiros, zeladores, ascensoristas, seguranças, 
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dentre outros funcionários que não compõem o universo médico.  
Um dos personagens é o zelador Aprígio, um dos mais experientes 
da casa. No sétimo capítulo, são listadas as Dez coisas que só aconte-
cem no IJF. Nele, são reunidas lendas e boatos, mas também carac-
terísticas e curiosidades que particularizam o hospital. É o espaço 
onde os textos têm maior liberdade ficcional. O exagerado e o escra-
chado ditam as regras, e não há espaço para leitores mal-humorados 
ou céticos.

O oitavo capítulo é um dos mais ricos: relata um domingo de 
plantão no IJF, quando circulei por doze horas entre os corredo-
res do hospital. Fiz o que prega o cientista social Erving Goffman, 
quando se refere a manicômios e prisões: Uma boa forma de conhecer 
qualquer desses mundos é submeter-se a companhia de seus participan-
tes. Cheiros de sangue, urina, morte e vômito; cenas de dor e deses-
pero; sons estridentes dos aparelhos médicos; correria; corredores 
abarrotados. Tudo isso eu vi e contei no único capítulo do livro em 
primeira pessoa –  também o mais longo.  

Com precisão, o jornalista Tom Wolfe descreveu, em Radical Chi-
que e o Novo Jornalismo, o meu papel naquele domingo de plantão: 
Parecia absolutamente importante estar ali quando ocorressem cenas dra-
máticas, para captar os diálogos, os gestos, as expressões faciais, os detalhes 
do ambiente. A ideia era dar a descrição objetiva completa, mais alguma 
coisa que os leitores sempre tiveram de procurar em romances e contos: es-
pecificamente, a vida subjetiva ou emocional dos personagens.

No projeto gráfico, a malha quadriculada adotada na capa e no 
pano de fundo dos boxes, bem como nas tarjas que abrem as crônicas, 
faz referência às placas de sinalização do hospital. 

Este livro só foi possível com a autorização de dois comitês de 
ética: da Universidade Federal do Ceará (UFC) e do próprio IJF. 
Um dos critérios para a permissão desta pesquisa, que durou dez 
meses, foi a preservação de nomes e rostos dos pacientes. Tinha a 
obrigação de poupar pessoas em vulnerabilidade. Portanto, não po-
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deriam ser fotografados os corredores lotados ou os pátios abarro-
tados de macas. Todas as imagens internas do hospital foram feitas 
sob supervisão da assessoria de imprensa.

Para contornar a limitação em termos de imagem, a alternativa foi 
fotografar corredores, passagens e janelas. Assim, neste livro, o IJF 
aparece retratado como um caminho, uma estrada, um lugar de pas-
sagem. Um espaço de gente que vai e vem. Efeitos nebulosos e seme-
lhantes ao aspecto de uma radiografia foram aplicados nas imagens 
para aproximar o texto da atmosfera densa e agressiva do hospital. 

Com foco no jogo de sombra e luz, se por um lado o que se vê nas 
fotografias é um IJF escuro, o que se vê nos textos é um equilíbrio: a 
tentativa de lançar luz, em especial, sobre as histórias, os espaços e 
as pessoas ignoradas pelo negrume dos estereótipos.

Juliana Diógenes,
fevereiro de 2013.
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Fotografia da página anterior:
O IJF também atende por Frotão. Pelas costas, é conhecido por Matadouro. 

crédito da foto: Divulgação
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“Disseram-lhe para ir explorar cuidadosamente a biblioteca e para 
acumular uma massa de notas a partir de arquivos empoeirados. 

Disseram-lhe para escolher estudar qualquer problema à condição 
de poderem encontrar, dispostos em boa ordem, documentos 

mofados, preparados por burocratas cansados e preenchidos por 
funcionários indiferentes. Chamamos-lhe a isso: sujar as mãos 

fazendo pesquisa. Estes que lhes aconselham são sábios e respeitáveis. 
As razões que eles apresentaram são válidas. Mas, uma coisa é 
indispensável: a observação de primeira mão. Ide e observai os 

salões de hotéis de luxo ou os abrigos noturnos. Sentai nos sofás das 
residências, mas também sobre os tapetes de palha dos casebres. 

Enfim, jovens, sujem as calças fazendo a verdadeira pesquisa”. 

Robert Ezra Park (citado por Peneff, 1990)
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capítulo um - entrada

O instituto Doutor josé frota (ijf) é um hospital público 
de emergência com histórias, pessoas e detalhes que passam des-
percebidos. É um mundo onde não sobra tempo para dormir com 
sossego; sonhar é luxo e deitar é lixo – muito embora sempre restem 
horas, é claro, para fofocas, boatos e piadas que, onipresentes, preen-
chem os corredores, do subsolo ao 8º andar, do bloco de administra-
ção ao estacionamento interno. 

O IJF é uma cidade, mas é também um hospital que oferece 24 
horas de proteção à vida, tal qual prega o lema. É um hospital, mas é, 
sobretudo, um universo de miúdas e ocultas peculiaridades – e por 
isso mesmo invisíveis a olhares desabituados, que na maior parte 
das vezes se impressionam diante do cenário caótico a cada dor ou-
vida, choro detectado, dor sentida.

É um lugar plantado no coração de Fortaleza, o Centro, desde 
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1993. A cidade chamada IJF se inicia e se encerra num terreno me-
nor que um quarteirão, ladeado pelas ruas Barão do Rio Branco, An-
tônio Pompeu, Senador Pompeu e Meton de Alencar. 

Quase ninguém sabe, mas com os 21 km de esparadrapo usados 
por mês nos pacientes, seria possível percorrer um trajeto equivalen-
te à meia maratona olímpica ou dar mais de 54 voltas em torno do 
quarteirão do hospital.

A rua Senador Pompeu é a fronteira que delimita a separação de 
um dos vizinhos: a faculdade de Direito da Universidade Federal do 
Ceará (UFC) e as tradicionais caixas d’água, que até 1967 davam 
conta do abastecimento de água de Fortaleza. Basta atravessar.

Cravado no número 1816 da rua Barão do Rio Branco, a pre-
sença do IJF atraiu funerárias como a “Boa Viagem”, onde as portas 
nunca são fechadas – à exceção das portas do caixão, é claro. Uma 
farmácia, uma gráfica, duas lojas de artigos hospitalares, cabines de 
aposta lotérica na calçada, além de lanchonetes de variados tama-
nhos suprem boa parte das necessidades mais urgentes de acompa-
nhantes que se plantam por horas, dias e meses nos corredores do 
IJF do outro lado da rua.

O IJF é um hospital que investiu R$ 3,1 milhões num heliponto 
de enfeite. Inaugurado com o novo prédio, nos idos de 1993, mais 
tarde descobriu-se que o heliponto foi construído com base em um 
projeto arquitetônico equivocado. Reformas ainda não deram jeito 
e, assim, já se passaram 20 anos. Por ora, a estrutura faz as vezes de 
apartamento de cobertura de luxo para pássaros, urubus e gaviões. 

Enquanto isso, a um quarteirão dali reina a pista de pouso impro-
visada, na Praça Clóvis Beviláqua – conhecida popularmente por 
praça da Bandeira –, onde descem os helicópteros com acidentados 
a bordo. A operação de resgate só se encerra com o transporte dos 
pacientes, em ambulância, da praça para o hospital. 

Os veículos chegam pela entrada da emergência, na rua Antô-
nio Pompeu, onde irrompem a  rampa de acesso e estacionam por 



O significado das 
cores no edifício do ijf
Cada cor representa um setor do hospital:

EiXO VERDE: Onde fi ca o paciente estabilizado, 
que a qualquer momento pode receber alta.

EiXO AMARELO: É uma pequena Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) chamada de Risco 1. Usa-se quando o pacien-
te foi estabilizado, mas precisa de aparelhos.

EiXO VERMELHO: Onde são realizados os 
atendimentos em caráter imediato. O critério é o grau de 
sofrimento intenso com risco iminente de morte do paciente.

EiXO AZUL: Atende os pacientes da atenção primária.
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breves minutos no pátio. Macas amontoadas, guardas municipais e 
seguranças do hospital dividem o mesmo espaço conturbado, logo 
diante da principal porta de acesso dos acidentados.  

O IJF também atende pelo apelido de Frotão. Pelas costas, é xin-
gado de Matadouro – que, segundo o dicionário, quer dizer açou-
gue ou lugar onde se está muito exposto à morte. À exceção das quatro 
placas numa das paredes do edifício, cada qual de uma cor – verde, 
amarelo, vermelho e azul –, a maior parte do prédio é cinzento, es-
curo e apático.

O IJF é um hospital terciário — com maior porte e complexi-
dade — que se serve de uma quantidade mensal de soro suficiente 
para completar o tanque de combustível de 400 carros do modelo 
Celta. Presta atendimento 24 horas para pacientes de alta complexi-
dade, com prioridade para acidentes envolvendo traumas, queima-
duras e intoxicações, nessa ordem. 

O equipamento oferece 434 leitos, sendo 33 na UTI, onde é 
conciliada a demanda de 400 a 600 atendimentos diários. A cada 
hora no IJF, chega uma média de aproximadamente 20 acidentados 

– dois por minuto, segundo os cálculos. O paciente mais velho já 
operado no hospital tinha 108 anos.  

Somente a diária de um acidentado comum é superior a um salá-
rio mínimo: custa R$ 814 para o hospital. Com o paciente internado 
na UTI, o IJF chega a gastar R$ 1.312 por dia.   

Todo mês, cerca de 13 mil pacientes deitam nos leitos do hos-
pital. Metade deles vem de cidades do Interior do Ceará – em geral, 
municípios da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF): Maraca-
naú, Maranguape, Caucaia, Horizonte e Pacajus. Os funcionários 
adeptos do exagero pregam, inclusive, que o IJF já atendeu pacien-
tes vindos de São Paulo e até do exterior. O complexo do IJF é com-
posto por um prédio de oito andares, onde funciona o hospital, e 
pelos anexos: o bloco administrativo; o estacionamento interno dos 
funcionários; a casa amarela do arquivo e da assessoria de impren-
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sa; e a antiga, ainda preservada, Assistência Municipal de Fortaleza 
(AMF) – com três pavimentos, ali operava o hospital antes de se 
tornar Instituto. 

Para a manutenção mensal de toda a estrutura, o hospital gasta 
em torno de R$ 19 milhões com medicamentos, material e folha 
de pagamento. O custo é dez vezes maior do que o recurso dispo-
nibilizado pela Prefeitura de Fortaleza, que todo mês desembolsa 
R$1.750.000 para o hospital, segundo dados da Superintendência. 
Por isso, embora seja uma Autarquia do Município, o IJF é parte 
também do Estado, do Ministério da Saúde e de toda sorte de con-
veniados com os quais sela parceria. 

O IJF é um hospital que tem uma capela com horas marcadas 
para abrir e, por isso, permanece trancada boa parte do dia. Mesmo 
assim, o lugar está de braços abertos para crentes de toda espécie, 
numa estrutura arquitetônica pitoresca, de teto arredondado e pa-
redes com detalhes em vidro fosco. Para acessar a capela, basta des-
cer a rampa ensebada da rua Barão do Rio Branco, por onde se tem 
acesso ao IJF pelo subsolo. Na ladeira, é recomendado segurar-se às 
barras amarelas, carcomidas pelo tempo, a fim de que seja evitado 
um escorregão.  

A poucos metros do espaço religioso, há um gramado modesto, 
alguns fumantes cercados por cartazes conselheiros – O Ministério 
da Saúde adverte: fumar é prejudicial à saúde – e muitos semblantes 
exauridos de visitantes e acompanhantes. Completa o cenário uma 
lanchonete polivalente, onde salgados, bolos e bombons dividem 
espaço com escovas de dente, absorventes, meias, chinelos de dedo 
e calcinhas descartáveis.  

No subsolo, o balcão de informações dá as boas vindas sob a bri-
sa tímida de um ventilador empoeirado e as bênçãos de uma Nossa 
Senhora de Fátima plastificada. A poucos metros do balcão, funcio-
nários do IJF em marcha oficializam a chegada no ponto eletrôni-
co. Após a passagem monitorada pela vigilância, descortinam-se no 
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mesmo pavimento uma agência bancária, a ouvidoria, o centro de 
imagens e a coordenação de serviços gerais, que gerencia zeladores, 
maqueiros, ascensoristas e todo o conjunto de profissionais à parte 
do universo médico.    

Diariamente, uma média de 15 acompanhantes, pacientes ou visi-
tas sentam diante dos olhos verdes do ouvidor e tecem comentários 
sobre o hospital – a maioria, críticos. Enquanto isso, no refeitório, 
um piso acima, todos os dias o equivalente ao peso de uma criança 
de 10 anos é desperdiçado: 26 quilos – quantidade que garantiria o 
almoço de uma só pessoa por quase duas semanas. Às vezes, a pessoa 
come com os olhos. O mal da humanidade é não pensar no outro, filoso-
fa a chefe da Nutrição, Ângela Matos. 

No mesmo pavimento do refeitório, quase cinquenta frascos 
entupidos de formol, de todos os tamanhos e cores, enfileiram-se 
numa exibição sepulcral de cobras, aranhas, insetos e escorpiões 
venenosos, na entrada do Centro de Assistência Toxicológica (Cea-
tox). É lá que funcionam os laboratórios de pesquisa dos farmacêuti-
cos do hospital. O Centro está integrado à emergência, onde odores 
fortes de sangue, misturados por vezes com cheiro de xixi e vômito, 
envolvem a atmosfera do pátio. 

O IJF é um edifício onde dizem que fantasmas zombam da sani-
dade dos zeladores durante a madrugada, assombrando as escadarias, 
acendendo luzes e abrindo torneiras. Zeladores relatam visagens de 
uma loira, uma freira e uma antiga funcionária. Nada comprovado. 

Toda a dipirona usada em um ano no IJF daria para amenizar 
diariamente a dor e a febre, por pelo menos sete anos, da população 
inteira das ilhas Seychelles, país à leste do continente africano, com 
81.895 habitantes.   

Há no hospital um tímido depósito de achados e perdidos, vin-
culado ao serviço de Segurança, onde se amontoam dentaduras, cé-
dulas de cruzeiro e muletas abandonadas.  

Por mês, no mesmo setor, entre 10 e 20 membros amputados 
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de pacientes são protocolados e enviados ao Cemitério do Bom Jar-
dim, onde se acomodam em sepulturas reservadas – procedimento 
adotado quando a família rejeita a perna, o braço ou qualquer outra 
parte do corpo do acidentado.   

Entre o segundo e o sétimo andares, estão distribuídos, na or-
dem crescente: os serviços de odontologia e endoscopia, além das 
nove unidades de internação de pacientes pós-cirurgia; as oito salas 
do Centro Cirúrgico; o centro de material e esterilização; a Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI); a unidade de buco maxilo facial; e o 
Centro de Tratamento de Queimados (CTQ).   

Do sertão ao litoral, uma das mais belas vistas de Fortaleza pode 
ser admirada no último andar do prédio, onde funciona a biblioteca, 
um auditório, o Centro de Estudos e Pesquisas (Cepesq) e as resi-
dências médicas. Acima dele, o heliponto de enfeite. 

Para muitos, o IJF não passa de um lugar detestável, em condi-
ções de penúria, que causa nojo e repele. Para outros tantos funcio-
nários do IJF, é um lugar respeitado – quando muito, querido. Do 
alto de uma saleta com vista privilegiada para a cidade, vizinho à bi-
blioteca, no 8º andar, trabalha um desses funcionários com carinho 
quase paternal pelo hospital.  

O médico aposentado Geraldo Timóteo, com 50 de casa, não 
sabe mais o que é a vida longe dos sabores e dissabores do IJF – a 
relação, frisa, está longe de ser dependência emocional. Na verdade, 
é uma relação vital: Não consigo deixar o IJF. Não é paixão pelo IJF. É 
porque a minha vida está ligada a ele como um cordão umbilical. Tenho 
impressão de que, se cortar o cordão umbilical, eu morro. 





capítulo dois
OS ESQUECIDOS



Fotografia da página anterior:
A biblioteca, a ouvidoria, o refeitório e o balcão de informações são os per-
sonagens secundários da cidade chamada IJF, onde se impõe com mais evi-
dência o mundo médico.

crédito da foto: André Salgado



“A poesia está guardada nas palavras – é tudo que eu sei.
Meu fado é o de não saber quase tudo.
Sobre o nada eu tenho profundidades.
Não tenho conexões com a realidade.

Poderoso para mim não é aquele que descobre ouro.
Para mim, poderoso é aquele que descobre as insignificâncias 

(do mundo e as nossas).
Por essa pequena sentença me elogiaram de imbecil.

Fiquei emocionado.
Sou fraco para elogios”.

Tratado geral das grandezas do ínfimo, de Manoel de Barros
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Balcão de informações

— Um colega nosso do hospital brinca dizendo que a Hele-
na está aqui há tanto tempo que foi aqui onde ela perdeu o cabaço 

– brinca a balconista Roselena, com o sorriso aberto, sobre a cole-
ga com 32 anos de IJF, dez deles só no balcão de informações.  

Roselena não se intimida com o casal idoso que, de braços aber-
tos e cotovelos apoiados no granito gelado do balcão, estava sendo 
atendido por Helena e acaba escutando tudo. Os quatro caem na 
gargalhada ao mesmo tempo. E, juntos, passam a conversar anima-
damente sobre relacionamentos amorosos de algumas décadas atrás, 
quando os pais fiscalizavam todo e qualquer namorico.  

 O grupo parece esquecer, por alguns instantes, que estava dentro 
de um hospital e conversa como se todos fossem velhos conhecidos 
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e estivessem sentados em suas cadeiras de plástico na calçada do 
bairro. 

— Minha mãe dizia: ‘Minha filha, olhe, você não perca a sua hon-
ra porque até no andar você descobre quem não é mais moça!’. Aí o 
bicho véi lá de casa era sem vergonha, ficava me atiçando, e eu dizia: 
‘Não, rapaz, que se eu chegar lá em casa vão dizer que não sou mais 
moça!’ – graceja Helena.  

— Hoje em dia, está essa esculhambação, se você disser que é 
moça, elas têm é raiva – complementa com expressão desaprovado-
ra a senhorinha do lado externo do balcão. 

Um silêncio de poucos segundos foi o suficiente para a retomada 
de consciência sobre onde os quatro estavam e o que faziam. O casal 
agradeceu a informação e seguiu o seu rumo, enquanto Helena e 
Roselena permaneceram sentadas onde trabalham. 

O balcão de informações do IJF pode ser acessado por quem 
entra no hospital pelo subsolo e desce uma rampa com origem na 
rua Barão do Rio Branco. O espaço semicircular do balcão é equipa-
do com dois computadores, embora três balconistas trabalhem no 
local concomitantemente. Alguns papéis e uma lixeira compõem o 
ambiente. 

Sob o balcão, no canto esquerdo, quase sem ser percebida, des-
cansa uma imagem de Nossa Senhora, com um colar de flores cor 
de rosa em volta do pescoço. Um ventilador fatigado e empoeirado, 
sem proteção frontal, refresca o balcão no alto da parede.

Por ali, o fluxo de quem entra e sai é intenso e diversificado. E 
isso explica por que o ofício de ser um almanaque à disposição do 
público pode ser tão desgastante para Helena e as outras quatro bal-
conistas. Ter de lidar segundo a segundo com pessoas aproxima a 
rotina do elemento surpresa.  

No balcão de informações, é bastante comum duas reações 
opostas se sucederem em um intervalo inferior a cinco minutos. Por 
exemplo: um senhor bem vestido dá início à sessão de tira dúvidas 
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com um minha querida, acompanhado de um sorriso largo que ex-
põe os dentes brancos; minutos depois, chega outro sujeito, tam-
bém de boa aparência, que desestabiliza a bancada e tira do sério 
uma balconista ao chamá-la de vagabunda.  

Helena é uma senhora de baixa estatura. Morena, tem cabelos 
castanho-claros, presos para trás com duas fivelas tic-tac. Veste-se 
todos os dias com o mesmo uniforme social que adotou para si no 
trabalho: terno e calça preta em tecido formal.  

A altura não deve enganar os desaforados. Quando é cutucada, 
Helena se levanta em dois tempos, solta a voz e pronto. Desata a falar 
e toma as rédeas da discussão. E não há altura que a impeça. Helena 
é o tipo de funcionária que não leva desaforo para casa e, por isso, 
traz na manga histórias de todo tipo, dessas que se acumulam ao 
largo do tempo.  

Há dez anos, ela exerce a mesma função: a de enciclopédia viva – 
ou simplesmente balconista – do IJF. Embora já carregue na ponta 
da língua as respostas prontas para a maior parte das questões, em 
um automatismo invejável, nunca deixa de se surpreender com rea-
ções e perguntas incomuns. Foi o caso da manhã de mais uma quin-
ta-feira, quando um jovem rapaz, de olhos verdes, com tatuagem 
desenhada no braço e sotaque estrangeiro carregado, aproximou-se 
do balcão e deixou sair: 

—Edilson. 
—Edilson? Você quer o quê? – questiona, pacientemente, Helena.
O sujeito parece confuso. A balconista procura decifrá-lo: 

— Não tem visita de manhã não, só à tarde... 
— Não é visita – balbucia o homem. 
— É troca? – acerta em cheio a funcionária.   
— É! 
— Ele chegou agora?  
— Não, de madrugada.  
— E ele ‘tá onde? Você sabe? 
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Silêncio. 
— Como é o nome dele? – pergunta Helena, já com os dedos a 

postos no teclado do computador, onde o sistema resolveria a cha-
rada identificando a localização do enfermo.

— Edilson. 
E a conversa volta à estaca zero.  

— Tem que ter o nome completo para mim [sic] localizar. Viu? A 
gente só localiza o paciente com o nome completo. 

A expressão do sujeito é de angústia. Ele não sabe o nome com-
pleto do Edilson. Helena parece não se incomodar.  

— Foi acidente de carro... – insiste o rapaz, tentando resgatar da 
memória qualquer fio de informação. 

— É, mas a gente só localiza pelo nome completo, senhor. 
Depois de alguns segundos de pausa, ele não perde a esperança:

— Tem outro Edilson? Difícil... 
— É porque é muito nome, muita gente que entra aqui. Certo? Aí 

você tem que me dar o nome completo para mim [sic] localizar.  
Como se pensasse alto, o sujeito com aspecto de gringo comenta: 
 — Viemos de São Paulo. Trabalhar. 
Helena, que já havia virado o rosto para o outro lado, volta-se 

para ele e dispara: 
— Vocês vieram de São Paulo? Ele entrou quando? Acidente de 

carro? Teve cirurgia?
O rapaz fica calado. Pela expressão perdida, parece não ter enten-

dido metade das perguntas de Helena. Antes que ele responda, ela 
comenta: 

— Pior de tudo é isso... Fica difícil que só.  
— Difícil que só – ele repete as últimas palavras da balconista, 

como se não acreditasse. O olhar é suplicante. Diante da expressão 
angustiada do rapaz , o coração de Helena não resiste: 

— Olha, para ajudar, vou mandar você lá para a emergência. 
Como você não sabe o nome completo e não tem como verificar 
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onde ele está... Você conhece ele?  
O sujeito assente com a cabeça. Enquanto escreve as poucas in-

formações que detém sobre o paciente em um pedaço de papel, He-
lena orienta-o. Com a voz apressada, como se desejasse uma testa 
menos franzida nele, a balconista estende o braço e aponta a direção 
aonde ele deveria ir:  

— Pois vá lá no primeiro andar, na emergência, veja se você loca-
liza ele lá, viu?  

Após a partida do gringo, ela vira para o interior do balcão e pa-
rece querer se justificar: 

— É que esse sistema é todo programado para procurar o nome 
completo. Por exemplo: Edilson Pereira dos Santos, aí vou e coloco. 
Se coloco só Edilson, pode ser o Edilson de Sousa, o Edilson da Sil-
va, o Edilson de Lima. Como é que vou saber qual é o Edilson? 

Enquanto explica, didaticamente, Helena aponta para as infor-
mações disponíveis no sistema a partir da busca pelo nome com-
pleto – apenas o nome completo, vale frisar: a ferramenta informa o 
local onde está o paciente, além do histórico médico. 

Certo dia, chegou um senhor no balcão de informações e disse 
para as atendentes:

— Eu queria ir lá dentro. 
Helena prontamente questionou o sujeito: 

— Você vai fazer o quê? 
— Minha esposa está lá dentro com o meu filho.  
— E como é o nome do seu filho? 
— Ah, minha filha! Não sei, não. – resmungou o homem. 
A balconista, indignada, não deixa barato: 

— Senhor, mas é o seu filho! O senhor não sabe o nome do seu 
filho?

— Minha senhora, sou separado da mãe dele! 
— Senhor, olhe, o senhor é separado da mãe dele, você não é se-

parado do seu filho. De filho, a gente não separa. Casamento se aca-
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ba, mas filho não acaba nunca. Porque você vai ser pai dele para sem-
pre. Ele morre, você pode morrer, você pode se separar dele, mas ele 
vai ficar sempre gravado na sua memória e no seu coração, porque é 
seu filho, é um pedaço seu. Pois olhe, eu sou separada do meu mari-
do, mas sei o nome dele, o nome da mãe dele, o nome do pai dele, o 
nome das minhas cunhadas... Sei o nome da família todinha. E você 
não saber o nome do seu filho?! 

— Minha senhora, o que é que a senhora quer que eu faça se não 
vivo com a mãe dele?

As colegas de balcão de Helena dizem achar engraçado o jeito e 
a coragem dela de enfrentar, sem a menor vergonha, os descarados. 
Ela se explica: Eu digo, eu digo. Porque também, olhe, do jeito que ele 
é cara de pau, também tenho que ser. Porque não pode. Não pode você 
chegar num canto e dizer que não sabe o nome do seu filho, o nome da 
sua sogra... A gente se depara com cada coisa aqui.  

Helena tem propriedade quando o assunto é IJF. Assumiu em 
1980 o primeiro emprego no hospital, no setor de compras. Em se-
guida, passou para o patrimônio e, depois, por 18 anos, foi secretária 
do diretor do setor pessoal. Em uma dessas transições de gestão mu-
nicipal, o chefe foi substituído e ela, portanto, foi transferida.  

Desde então, há dez anos, Helena leva o título de balconista 
mais experiente do IJF. É no balcão de informações que qualquer 
pessoa interessada em visitar um paciente pode ter mais detalhes 
a respeito de como localizá-lo na imensidão de macas, lamentos e 
andares do labirinto chamado IJF. Nada mais do que informações 
sobre enfermos. 

Há, no entanto, quem veja a placa Informações e pense se tratar 
de um desses quiosques feitos para ajudar turistas em aeroportos 
ou rodoviárias com informações sobre a cidade. E, assim, acabam 
fazendo perguntas muito além do tolerável.

 — Minha filha, queria saber se a funcionária Fulana está 
aqui. 
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Helena responde, após um looooongo suspiro: 
 — Meu amor, não trabalho com funcionário, minha informação 

aqui é só de paciente.
 — A senhora não conhece, não, essa funcionária?! – quis saber o 

sujeito, injuriado. 
 — Meu amor, trabalho aqui há 32 anos, mas não sei o nome de 

todo mundo. Aqui são mais de cinco mil servidores. Quando você 
vier procurar uma pessoa, você pegue e anote o setor que ela traba-
lha. Não vou saber dizer porque não tenho relação com nenhuma 
Fulana.  

Há apenas oito meses no balcão de informações, Roselena já 
sabe, por exemplo, que nenhuma recepcionista de qualquer outro 
setor do IJF gostaria de trabalhar onde ela está hoje: Elas dizem as-
sim: ‘Deus me livre! Ali é o pior lugar que tem aqui. Deus me livre’. Elas 
preferem ficar na emergência, vendo o povo todo ensanguentado, fazen-
do ficha... 

As funcionárias do balcão sabem, no entanto, que ali é um espaço 
onde dor e amor coexistem. Se por um lado facilitam com satisfação 
a entrada de muitos acompanhantes que vêm do interior desinfor-
mados sobre o horário de visitas, por outro elas também têm de con-
viver com o choro, o grito e a lamúria.  

São forçadas a sustentar uma rotina das desgraças anunciadas. É 
no balcão de informações onde, em pouquíssimos minutos, sorrisos 
e choros se intercruzam.  Embora conviva há dez anos de perto, a 
toda hora, com o sofrimento dos que estão de passagem pelo hospi-
tal, Helena é uma que não consegue se manter periférica, indiferente 
ao sofrimento dos outros. Ela se doa, envolve-se, faz questão de con-
tribuir. O depoimento emocionado é dado de olhos marejados:  

 — Às vezes, você está aqui sentadinha, quando escuta, de re-
pente, os gritos: “Ô meu Deus, ô meu Deus!!!”. Já vem lá de dentro 
com a informação de que teve óbito. De pai, de mãe, de filho. Às 
vezes, tem mãe que chega aqui desesperada, com as mãos na cabeça: 
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“Minha senhora, pelo amor de Deus, a minha filha saiu desde ontem, 
não apareceu em casa. Tô desesperada. Já liguei para o celular, já fiz 
de tudo”. Olhe, você sai daqui um caco. Digo muito lá na minha casa: 
não trabalho com amor, trabalho com a dor. A gente se sensibiliza 
por conta do sofrimento dos outros. 

Quando as balconistas não podem ajudar, sentem culpa. E lamen-
tam. Mas quando está na alçada delas socorrer alguém, embora des-
conheçam técnicas médicas, oferecem o apoio espiritual, o ombro, o 
abraço. Certo dia, um senhor do interior do Ceará se aproximou do 
balcão de informações e ficou parado. Helena se colocou: 

— Diga, senhor. 
— Minha filha, é que queria visitar meu filho, ele está lá nas 

unidades.
A recepcionista já sabia, porém, que as visitas às unidades são au-

torizadas somente a partir das 15 horas. E ainda era de manhã. 
— Faça o seguinte, o senhor vá lá falar com o serviço social e diga 

que é do Interior. Se ela não autorizar, volte que dou meu jeito.  
Ele disse: Está certo e saiu.  
Poucos segundos depois, Helena voltou atrás:  

— Senhor, volte aqui, volte aqui! Onde é que está o seu paciente?
— Está lá na 18. 
— Olhe, vou passar o senhor e vou deixar o senhor na porta do 

elevador. Quando o elevador abrir, diga que quer ir para o 2º andar, 
na unidade 18. Quando o elevador parar, o senhor desce e pergunta 
para o pessoal lá.  

— Ô, senhora, muito obrigado! 
— Vá! – disse ela, antes que se arrependesse da concessão. 
Quando o sujeito voltou, chegou com um papelzinho enrolado 

em R$ 10. 
Uma espécie de gorjeta em agradecimento à gentileza. 
Constrangida com a oferta, Helena engrossou o tom e tratou de 

corrigir o gesto, sublinhando bem as sílabas: 
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— Olhe, não quero. Fiz isso porque gosto de ajudar as pessoas. 
Olhe, o senhor não me dê dinheiro. E o senhor não dê dinheiro aqui 
a ninguém. A ninguém!

Para Helena, a melhor recompensa por ouvir e ajudar um punha-
do de pessoas todos os dias é a satisfação: Quando faço isso, saio da-
qui e penso que ganhei meu dia. Penso: ‘Meu deus, hoje ganhei meu dia. 
Porque fiz algo de bom para alguém’. 

Assim como todo serviço público, sobram falhas. Por ironia, no 
balcão de informações do IJF, a deficiência maior é com o próprio 
sistema de informações, frequentemente desatualizado. Acontece, 
por exemplo, das recepcionistas verificarem no computador um 
óbito de paciente que, na verdade, não faleceu. Uma regra interna 
do hospital impede as balconistas de darem a notícia da morte a 
qualquer acompanhante que seja.  

Quando um familiar ou amigo chega solicitando a localização 
de um enfermo, e as balconistas constatam óbito na tela do com-
putador, o procedimento correto é: pedir, educadamente, com o 
domínio e o apuro da técnica do disfarce, para que a pessoa se en-
caminhe para o serviço social. Lá, sim, é o local certo de a infor-
mação ser dada.

Também ocorre o contrário. É comum o sistema informar a lo-
calização de um paciente na sala de recuperação, por exemplo. As 
balconistas autorizam a passagem – equivocada –  dos acompanhan-
tes, que retornam, chorando, após a descoberta inesperada de óbito 
que o sistema não havia atualizado. Resumindo: a gente não informa 
as coisas muito corretas, não. Aqui é muito bagunçado, queixam-se as 
balconistas.    

Se no balcão é inevitável driblar a desinformação do sistema, He-
lena e a equipe se desdobram de outras maneiras. Na condição de 
funcionárias com contato direto e intenso com o público, valem-se 
do faro e dos sentidos atentos para a identificação de situações ina-
dequadas no hospital.   
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Foi o caso de um certo dia em que Helena observava o jardim 
na entrada do subsolo. O olhar se fixou em uma senhora tomando 
cachaça. A bebida, a recepcionista percebeu, havia aproximado uma 
moça e uma moradora de rua, alcoolatra, que dormia há meses num 
cantinho escondido a poucos metros da porta. Estavam as duas ali 
bebendo o celular (termo popular para cachaça). Ela abria o celular, bo-
tava na boca da bebinha, a bebinha dava uma golada e ela dava outra. 
Aí, eu daqui, só observando, só olhando...  

Cambaleante, a moça caminhou até o balcão de informações. 
Com as sobrancelhas arqueadas e o tom desconfiado na voz, Helena 
recepcionou: 

— Diga, senhora. 
— Minha filha, vou fazer uma troca lá na pediatria. 
— Onde é que a senhora vai fazer essa troca?! – perguntou a re-

cepcionista, parecendo não acreditar no que ouvia. 
— Na pediatria. 
— Meu amor, você aguarde só um pouquinho que venho já, viu? 

Como é o nome da criança? 
A mãe informou o nome. Helena verificou a localização, confir-

mou a presença da menina e solicitou: 
— A senhora fique aqui que venho já. 
A recepcionista, então, ergueu-se da cadeira, endireitou o terno 

puxando-o para baixo, abriu a portinhola que dá acesso interno ao 
balcão e se dirigiu a uma colega do hospital que poderia intervir. Ela 
relatou o dilema: 

 — Doutora, uma senhora... Vou já trazê-la aqui. Ela está total-
mente embriagada. Estava bebendo cachaça lá fora com a bebinha e 
está querendo entrar na pediatria para ficar com uma criança. Mu-
lher, não tem condição um negócio desses. 

— Mulher, Helena, não acredito, não. Foi mesmo?! – retribuiu 
com preocupação a colega. 

— Foi! 
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— Traz ela aqui. 
Com os passinhos curtos, Helena saiu da sala, aproximou-se da 

moça e disse:  
— Senhora, a senhora vai aqui comigo porque a doutora disse 

que já passou do horário e não tem... 
— Ai, mas vou entrar porque é a minha filha! 
— Vamos lá na doutora comigo. 
Como se escolhesse as palavras, a assistente social explicou a si-

tuação: 
— Olhe, a senhora não vai poder entrar para ficar com a sua filha 

porque a senhora está totalmente embriagada.  
— Eeeeu?! Eu não estou embriagada! Doutora, não estou embria-

gada! Ah, mas é a minha filha!  Ela não pode ficar sozinha... 
— Minha filha, a senhora está embriagada. Como é que a senhora 

vai acompanhar a sua filha assim embriagada? Vamos fazer o seguin-
te, me dê o telefone de contato de alguém que possa vir para ficar 
com ela – propôs a doutora.  

A senhora se desesperou, aos prantos: 
— Nãaao, mas não tem ninguém! Só tem eu... 
Chorou, chorou.  

— Helena, não posso fazer nada. Ela vai ter que entrar – cedeu a 
chefe.  

A balconista insistiu: 
— Doutora, pelo amor de Deus, essa senhora está embriagada! 
— Você quer que eu faça o quê? A filha dela está lá chorando. 
— Doutora, olha, fiz a minha parte. Se tiver problema na pediatria 

porque dei autorização, a senhora vai responder. Fiz a minha parte, 
vigiei ela [sic], vi ela [sic] bebendo, tem gente de prova. Olhe, estou 
fora disso aí! 

No balcão de informações, dilemas como estes não foram os pri-
meiros e de longe serão os últimos. Da forma como tem sido há dez 
anos, a balconista voltou ao assento e a amiga da bebinha se mistu-
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rou no mar de acompanhantes e pacientes. 
Com o papel da autorização entre os dedos, a senhora atravessou a 

portaria de acesso ao hospital e entrou para acompanhar a filha.  
Helena retornou ao balcão e riu, balançando a cabeça em sinal de 

reprovação. 
O que resta aos que continuam ali, lidando a todo momento com 

a dor e o amor de se trabalhar em um balcão de informações? Quem 
responde é a própria Helena, com a simplicidade dos experientes: 
Tem coisa que a gente ri porque não tem o que fazer. Não tem. Não tem 
o que você fazer. 

Ouvidoria
Todos os dias, em média, 15 pessoas caminham entre os corre-

dores do IJF até alcançarem a porta da ouvidoria. Chegam, na maior 
parte das vezes, com dois objetivos em mente: desabafar e pedir ajuda. 
Por mês, aproximadamente, há 700 reclamantes. Em tempos de férias, 
dezembro e janeiro, o número chega facilmente à casa dos mil.

Muitos pais e mães aportam no gabinete do ouvidor dispostos a 
atravessar paredes aos pontapés e acertar em cheio o punho cerrado 
na mesa de Neozan Teixeira. É com os olhos verdes do psicopeda-
gogo que os reclamantes se deparam ao entrar no gabinete da ouvi-
doria. Em situações de revolta, antes de iniciar qualquer resolução, 
Neozan exerce a função de apaziguador:  Eu, calmamente, estou aqui, 
peço para que a pessoa sente, se acalme e mantenha a calma.  

Para acessar a ouvidoria, basta descer qualquer um dos cinco ele-
vadores ou a escada em direção ao subsolo. Diante deles, logo se vê 
uma placa com letras miúdas indicando o lugar.  

A antessala do gabinete de Neozan é um cômodo apertado. De 
tão minimalista, pode causar claustrofobia aos que porventura te-
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nham tendência à dispneia. Até a rede do telefone celular desapare-
ce. Mesmo assim, uma coisa é certa no IJF: por mais limitado que 
seja um espaço, água e café parecem ter o dom da onipresença — e 
não é uma antessala espremida que vai fugir à regra.  

Quando falta café, a secretária recorre aos subterfúgios: vai até 
uma amiga de outro setor do hospital e volta com o copo cheio. Às 
dez horas, na lanchonete, a gente já sente o gosto de requentado, justifi-
ca-se a secretária da manhã. 

O cubículo de espera da ouvidoria não ultrapassa os quatro me-
tros quadrados. À espera dos reclamantes, estão disponíveis duas 
cadeiras: uma trançada de madeira, com o assento afundado, prova-
velmente gasto por bundas seculares, e outra de um azul encardido, 
dessas de rodinhas que figuram escritórios e que perdem a utilidade 
quando ficam enferrujadas e se vão os braços de apoio.  

Na parede por trás das cadeiras, o mural é preenchido por uma 
imagem de Nossa Senhora de Fátima, um calendário de 2012 com 
temática da paz e vários informativos da ouvidoria. A bancada da 
secretária ocupa mais da metade do espaço.  

Itens próximos à mesa da recepção, como o álcool em gel e um 
relógio de parede com os ponteiros parados, são indícios de que as 
secretárias se preocupam mais com a higiene do que com as horas. 
Ou é apenas um sinal dos tempos: preferem consultar os relógios de 
pulso e do computador.  Separada da recepção por uma espécie de 
parede móvel, cuja altura não atinge o teto, resguarda-se o gabinete 
do ouvidor.  

Neozan Teixeira é um sujeito baixinho e empertigado, que ao dar 
entrevistas gosta de elevar a altura da voz em alguns decibéis, na ten-
tativa de alcançar o timbre de radialistas:  

— Já pode falar? Já está gravando?  
Entre os dedos indicadores e os polegares, é capaz de tamborilar 

uma caneta BIC azul por tempo indeterminado – ou pelo menos até 
o desconforto dar lugar ao relaxamento.  E esse patamar de tranqui-
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lidade, quando Neozan deixa de lado a caneta, é alcançado no mo-
mento em que resolve confessar o amor pelo ofício de solucionador 
de problemas: Gosto dessa coisa de enxergar além do que as pessoas 
estão dizendo com o seu olhar. Gosto de ultrapassar essa barreira.  

O ouvidor do IJF é escolhido por indicação da Prefeitura Muni-
cipal de Fortaleza. No caso do atual ocupante do cargo, a nomeação 
foi feita pela então prefeita Luizianne Lins em 2007.  E por quanto 
tempo pode permanecer um ouvidor no cargo? Quanto tempo a pre-
feita achar que deve, estamos no cargo, discursa Neozan, que em 2012 
completou cinco anos na função. 

A partir das oito horas da manhã, é possível encontrá-lo no gabi-
nete ou circulando entre enfermarias e emergências, acompanhan-
do casos de reclamantes. Chego às oito, mas, normalmente, já tem 
gente esperando, relata. No corpo da ouvidoria, três secretárias dão 
assistência: uma na parte da manhã, outra no período da tarde e a 
terceira até o encerramento das atividades, às 22 horas.  

Quando está na sala, Neozan atende pessoalmente, por e-mail, 
fax e telefone. Além dessas ferramentas, 28 urnas estão espalhadas 
entre os oito pavimentos e o subsolo do IJF. Cada uma dispõe de 
formulário que pode ser preenchido com sugestões, elogios ou re-
clamações ao hospital. 

Refeitório
— Tem gente que pega de quatro laranjas! 
A denúncia parte de quem tem propriedade no disparate. É co-

mum no refeitório do IJF um ou outro frequentador carregar sem 
pudor mais de uma fruta da mesa de sobremesas. Por vezes, coletam 
as laranjas disponíveis com o que as duas mãos e a gula conseguem 
apreender. 

Enquanto isso, por detrás dos óculos de lentes largas, os enor-
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mes olhos azuis de Ângela Matos, chefe de nutrição do IJF, regis-
tram tudo. Bem diante da porta de entrada do refeitório, situa-se o 
Quartel General da chefia. O monitoramento tem início às 11 ho-
ras, quando começam os preparativos para o almoço.   

Resguardada por vidros com película fumê, é do interior da 
sala que ela atenta, sem ser vista, toda e qualquer expressão ou 
linguagem corporal dos que se amontoam na fila. A intenção é 
listar pontos a melhorar. Como chefe de nutrição do IJF, Ângela 
adquiriu uma habilidade profissional, embora também pessoal: a 
de perceber acentuados detalhes de uma situação, mesmo os mais 
banais.    

Ao identificar determinada deficiência no refeitório, no segun-
do seguinte ela já tem registrado em um pedaço de papel as atitu-
des suspeitas — contrariando a física –, o mesmo tempo em que 
toma notas, demonstra habilidade em conversar com três pessoas e 
ainda manter a concentração no alvo: 

— Esta fila está me fazendo mal – lamenta Ângela, referindo-se 
à fila longa que se forma do lado de fora. 

No pedaço de papel preso entre as mãos, agarra entre os dedos 
as preocupações mais sérias do dia: 

Pontos negativos:
• Lugar é quente;

• Fila grande; 
• Gente que fura fila.

 
Quem entra pela porta principal do IJF, onde as ambulâncias 

estacionam, percorre corredores labirínticos até chegar ao refeitó-
rio. Alguns são estreitos, do tipo que, de tão apertados, é preciso se 
espremer junto à parede para dar passagem a quem vem no sentido 
oposto. 

Uma rampa ascendente, de piso antiaderente, dá acesso ao re-
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feitório. Ao término da subida, há um fiscal na entrada que exige 
identificação. O refeitório abre as portas apenas a partir das 11h30, 
e a função de quem monitora a passagem é controlar, além da pró-
pria paciência, o tráfego dos esfomeados. 

Para equilibrar o fluxo diário de 600 bocas famintas, no refeitó-
rio que comporta pouco mais de 100 cadeiras, a regra é básica: en-
tre 11h30 e 13h, a entrada para o almoço é autorizada somente aos 
funcionários do hospital. A maioria deles vem vestida de uniforme 
verde, azul e branco – as cores variam de acordo com a função ins-
titucional de cada um no IJF.     

Somente a partir das 13 horas, a entrada é liberada para os 
acompanhantes, que rapidamente enchem o ambiente de laranja 
e amarelo – as cores do uniforme. Um dos únicos momentos em 
que a longa fila dá trégua é nos minutos imediatamente anteriores à 
invasão dos acompanhantes, intervalo que não dura cinco minutos. 

É meio dia de uma terça-feira. Os funcionários – primeiro gru-
po que almoça – já se aglomeram no pátio de entrada à espera da 
vez. Sem coberta para proteção, é cena frequente vê-los torrando 
debaixo do Sol a pino. Com a luz ofuscante e a mente distante de 
alguns, os furões se aproveitam do momento oportuno para dar o 
bote. A cena se desenrola mais ou menos assim: 

 Você está na fila, distraído, e resolve lavar as mãos enquanto 
aguarda a fila caminhar.  Mal precisa se mexer. Basta girar para 
uma bancada com quatro pias, mas apenas duas torneiras, na pare-
de lateral. Você lava as mãos apenas com água e, enquanto procura 
em vão alguma toalha com a qual se secar, já era. O furão aplicou o 
golpe e grudou feito carrapato em algum colega da frente: 

— Fulaninho de tal! E aí, o 405 teve alta? 
— Opa, sicrano, teve sim! – reage o colega, puxando o furão pelo 

braço para integrá-lo à fila. Ninguém parece se importar com a pe-
quena infração, aplicada com a maestria dos que dominam a arte 
do descaramento.  



59

capítulo dois - os esquecidos

Com aproximadamente 25 mesas, cada qual com quatro cadei-
ras feitas de ferro, o refeitório é um espaço amplo. No teto, largas 
tubulações cinzentas escurecem o ambiente, imprimindo um as-
pecto apático. Embora sem ar-condicionado, o refeitório é arejado: 
através dos janelões, o vento circula livremente de uma ponta à ou-
tra do lugar.   

Em meio às cores escuras, contrasta um enfeite delicado logo na 
entrada. A estrutura fina de ferro em forma de contorno de coração, 
envolvida por um tecido vermelho, recepciona os que entram no 
refeitório. É o bem-querer de Ângela: Ele fica sempre ali. No Dia das 
Mães ou São João, a gente enche a parte de dentro com algum material 
e dá uma corzinha ao refeitório.  

Por trás do enfeite, três placas apresentam as diretrizes que re-
gem o lugar: 

Este refeitório é seu, mantenha-o limpo e organizado
Nós te oferecemos 03 opções, você escolhe 02

No cardápio da terça-feira, são oferecidas três opções: carne, 
frango à cabidela e pastelão (com recheio de salsicha). De acompa-
nhamento, salada (com alface e cenoura), macarrão, arroz branco 
e feijão preto. Água de coco para beber. Em algumas mesas, des-
cansam garrafas de refrigerante de dois litros, como alternativa à 
bebida do refeitório. 

Na mesa diagonal à que me acomodara naquela terça-feira para 
observar o cenário, um sujeito de meia idade, sentado sozinho, 
come em dois pratos ao mesmo tempo. Em um, apenas arroz e fei-
jão; no outro, carne e salada. Por certo, um homem de manias. Al-
guns médicos retiram a bata antes de sentar para almoçar, embora 
a maioria mantenha o uniforme e uns raros esqueçam o estetoscó-
pio pendurado no pescoço.  

Por dia, a média de desperdício do refeitório do IJF é de 26 qui-
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los. Um cartaz que ocupa quase toda a extensão da parede trazia os 
números de desperdício do dia anterior: Somente ontem desperdi-
çamos 22 kg de comida. Coloque a mão na consciência e ponha no seu 
prato apenas o suficiente. Para evitar a perda dos restos do almoço, o 
IJF costuma organizar campanhas educativas. O cartaz no refeitó-
rio é uma das iniciativas.  

Envolvida com os detalhes do refeitório, mal percebo a aglome-
ração alaranjada que se forma na entrada do refeitório. Olho para 
o relógio: 12h55. Faltam cinco minutos para o segundo tempo do 
almoço, a vez dos acompanhantes. Parado no início da fila, um fun-
cionário contém o acesso até bater 13 horas. 

Dali a alguns minutos, Julieta, dona de sorriso tímido e uma das 
primeiras da fila, sentaria ao meu lado, na mesa mais distante da 
entrada. Penso cá com meus botões se, enquanto aguardava a vez 
na fila, ela me observava sem que notasse. 

— Hoje tá chique. É comida demais. – comenta Julieta, segundos 
depois de se acomodar à mesa, na cadeira ao lado da minha.  

Dona do olhar mais afetuoso já visto no IJF, Julieta é uma se-
nhora simples de 68 anos, com cabelos tingidos de castanho escuro. 
Nas mãos, unhas desbotadas de vermelho cereja e pulseiras com 
brilhos revelam a vaidade da minha colega de refeitório.  

Oito dias antes, numa tarde tranquila, Julieta pendurava roupas 
no varal, como de praxe. Naquele dia, deixou para trás as roupas que 
estendia ao ouvir os gritos repentinos do marido, que vinham no 
quintal da casa. Caído no chão, José Arcanjo, com quem partilha o 
mesmo teto há 51 anos, gemia. E estava consciente da gravidade da 
situação:

— Quebrei o fêmur, minha velha. 
Para erguê-lo do chão, foi um sufoco. Sufoco maior só o de ter 

que aguardar no corredor mais de uma semana pela cirurgia.     
Se não operar, ele não anda mais. Está nas mãos do médico. Quan-

do forem fazer a cirurgia nele, Jesus estará ali, pontua, firme, Julieta, 
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em tom esperançoso. Com gestos delicados, enquanto coloca para 
dentro garfadas do almoço, Julieta explica que o médico já adian-
tou o caráter de risco da cirurgia do marido.  

Percebo que ela responde às minhas perguntas mesmo sem saber 
meu nome ou o objetivo dos questionamentos. Como se tivessem 
muito a opinar e poucos para lhes escutarem, no IJF os acompanhan-
tes conversam e se abrem com facilidade. Pela correria, por desinte-
resse ou mesmo em virtude da rotina “adequada” de um hospital, ali 
no IJF faltam ouvidos interessados neles. E, por isso, vaga uma imen-
sidão de almas carentes de semblante cansado por todo lado.

Enquanto aguarda a cirurgia, José Arcanjo descansa no leito no 
corredor do primeiro andar. As noites de Julieta ao lado do marido 
no Eixo Azul têm sido difíceis. Mais cochilos do que propriamente 
dormidas. Sobra desconforto no espaço abarrotado de macas e ca-
deiras, mas ela não se importa: A gente tem mordomia é na casa da 
gente, né? Não é em hospital, não.   

A estadia só não é mais incômoda para Julieta do que poderia ser 
porque não tem sido constante a sua estadia no hospital. Os oito fi-
lhos – todos casados, sublinha orgulhosa a matriarca — se revezam 
como acompanhantes.   

O que incomoda mesmo a senhora de voz mansa, porém, são as 
mortes que tem presenciado no hospital em apenas oito dias de in-
ternação. Só ontem cinco mortos passaram no nosso corredor, lamen-
ta. Quero saber se ela tem gostado do atendimento do IJF. É ótimo. 
Desde que cheguei aqui que gostei. Não tenho o que falar de ruim do 
hospital, graças a Deus.  

Do alto de sua sabedoria simples, Julieta ensina – e filosofa: 
— No hospital, a gente tem que correr atrás de enfermeiro e mé-

dico. Eles não têm condição de vir até a gente. Mas é isso mesmo. A 
vida é essa. A gente tá aqui de passagem.
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Biblioteca

Na expressão do vigia mudo da biblioteca, o aspecto de mono-
tonia. Não é difícil entender o porquê:  fosse humano, um pedido 
de demissão por poluição sonoro-telefônica poderia ser facilmente 
encarado como justa causa. Porque foi concebido por desenho de 
computação gráfica e não com aspectos vitais, o vigia é, na verda-
de, um corpo - réplica de humano. Feito de cartolina, o protótipo 
de gente já se incorporou à paisagem de livros, mesas e cadeiras da 
biblioteca. 

Aos que frequentam o espaço cotidianamente, é difícil notar no 
olhar triste do corpo de papel. Após ter vivido sua fase de glamour 
em muitas disciplinas primárias do curso de Medicina, a solução foi 
jogá-lo ali. Passam despercebidos também os toques frenéticos do 
telefone: trata-se de hábito ou apenas alto nível de concentração no 
estudo? 

— Trrrrim, triiiiiiim! – clama o telefone, de dez em dez minutos, 
na biblioteca. 

Parece cronometrado. O toque atravessa as paredes de vidro da 
varanda, com vista para o Centro de Fortaleza, e ressoa entre os arra-
nha-céus que riscam o horizonte da Aldeota ao Monte Castelo.   

A sala onde livros, apostilas e revistas descansam é um cômodo 
comprido. A biblioteca é espaçosa o suficiente para acolher quatro 
mesas, cada qual com o mesmo número de cadeiras, além de uma 
quinta mesa menor, onde dois assentos se apertam diante do outro. 

Em cada bancada de estudo, uma mensagem dá o recado ilus-
trada por imagens de ClipArt: Silêncio! Gênios estudando.  Mesmo 
assim, o telefone não para de tocar, ao passo que os estudantes tam-
bém não têm tempo para a distração. O horário de funcionamento é 
bem particular: abre às 7h30min e fecha às 22h. 

Detrás do balcão de recepção, erguido com granito feito para ge-
lar os cotovelos de quem se apoia, trabalha a bibliotecária matutina 
Francisca Machado Martins Neto Albuquerque. Entre 7h30min e 
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12h, é ela que monitora quem entra e sai através dos óculos de lentes 
quadradas estilo transitions. Aos visitantes que lhe lançam um co-
mentário ou questionamento do lado de fora da bancada, Francisca 
costuma ficar de pé porque gosta de responder à altura. 

— O sobrenome é Neto com “o” no final mesmo?  
— É – responde, abrindo a boca em um sorriso infantil, que revela 

a separação entre os dentes da frente. — A minha avó era Francisca. 
Devem ter registrado Neta, mas entenderam que era Neto. Quando 
foram criar caso com isso, eu já era velha.

Francisca Neto é uma senhora baixinha, dona de andar apressado. 
Entre as situações irritantes no ambiente de trabalho, não atender o 
telefone após três toques certamente ocupa, com folga, o primeiro 
lugar. As pernas curtas não são, de forma alguma, um obstáculo para 
que apanhe o equipamento sonoro antes do quarto chamado.    

Na lista dos prazeres simples, a função de mãe e psicóloga, além 
do desejo de paz mundial: Se vejo que o estudante está tristinho, con-
verso com ele. Gosto de ser confidente porque não quero o meu leitor tris-
te. Quero vê-lo alegre e satisfeito. 

O hobbie de Francisca é irônico: dentro da biblioteca, adora con-
versar. Sem sussurros cerimoniosos. É capaz de falar ininterrupta-
mente sobre a própria vida, a relação com a biblioteca e a impor-
tância do que faz no hospital. Ela conta que, por pouco, o IJF não a 
perdeu para a Aeronáutica: 

— O sargento gostou de mim para ser a bibliotecária deles, mas 
não entrei porque a menina que trabalhava antes voltou. Ela era fun-
cionária, eu era bibliotecária formada. Com quem você acha que 
eles ficaram? À ela, podiam pagar o que quisessem. Mas eu tinha 
estudado para aquilo. 

A relação de trabalho e amor entre Francisca e o IJF teve início 
em meados de 1985, por intermédio do cunhado, à época residente 
do hospital. Com a criação da residência no ano anterior, a bibliote-
ca foi consequência. No mesmo terreno onde fica o Instituto hoje, a 
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estrutura não passava de uma casa quando Francisca foi contratada 
para gerenciar a biblioteca.    

Ela iniciou a história com o hospital, portanto, antes mesmo de 
o prédio de oito andares ser erguido pelo então prefeito, Juraci Ma-
galhães (1990-1993). Compramos essas estantes, o mobiliário todinho, 
aponta Francisca para os lados. Ela é uma das fundadoras do espaço 
e lambe a cria com orgulho.    

Se houvesse uma votação para eleger o funcionário com as per-
nas mais curtas do hospital, Francisca seria forte candidata. Nem a 
artrose nos membros inferiores seria capaz de lhe tirar o título.  

Durante a entrevista, o telefone gritou de lá e, em menos de 
cinco segundos, apressou as perninhas curtas até o balcão do ou-
tro lado da biblioteca para atender; de cá, um estudante diante do 
computador chamou-a para tirar uma dúvida. Os passos há 26 anos 
habituados com o espaço trataram de não fazer feio.  

Poderia andar com mais rapidez, porém um acidente de trabalho, 
conforme define Francisca, limitou-a. À época do incidente, costu-
mava cantar louvores toda semana em uma igreja próxima ao IJF.

Certo dia, acompanhada da filha pequena, a bibliotecária cami-
nhava na calçada detrás da igreja, quando de repente sentiu a perna 
ser engolida por um buraco. Os membros inferiores não reagiram: 
faltaram-lhe forças.  O socorro veio de uma colega da igreja, que 
passava de carro e tratou de encostar o veículo tão logo percebeu o 
acidente.

Depois da primeira queda, outras cinco foram suficientes para 
lhe cercear a mobilidade. A senhora de pernas curtas equilibra o 
andar entre uma perna e outra, e assim foi encontrando a própria 
cadência. 

— A história da família foi antecipada, define Francisca, que car-
rega no sangue herança de doenças reumáticas dos antepassados. 

Quatro problemas se concentram na bibliotecária: artrose, artri-
te, esporão e joanete. Para amenizar as dores, só usa sandálias orto-
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pédicas de velcro. O “visual” orquestrado para o trabalho segue um 
padrão. Francisca arruma os cabelos negros e ralos em um rabo de 
cavalo, reluzente de gel. Se um dia o adereço da cabeça é a tiara de 
plástico, no outro alterna com boina acinzentada de pano. Um dia, 
pode até usar nenhum dos dois acessórios, mas não pode deixar de 
repuxar bem os cabelos em perfeito penteado, sem um fio sequer 
fora do lugar.  

Com detalhes arroxeados, usa sempre o mesmo casaco, que exala 
cheiro de mofo. Nos dedos da mão direita, cinco anéis dos mais dis-
tintos materiais disputam espaço entre três dedos.  

Por desempenhar um papel quase materno em relação aos estu-
dantes da biblioteca, não consegue disfarçar uma carência sintomá-
tica: a de desabafar. A lista de queixas da bibliotecária é longa. Em 
comum entre as críticas, o punho cerrado da mão esquerda de Fran-
cisca. A cada palavra de chateação, uma batida no balcão de granito 
da recepção demarca as palavras fortes. Verborrágica e expressiva, a 
bibliotecária aparenta ser uma mulher extremamente forte.  

Reclama que o Poder Público não libera dinheiro para a compra de 
livros, deixando a biblioteca depender de doações de estudantes univer-
sitários; revolta-se por não conhecer os próprios direitos no hospital, 
criticando o pessoal que esconde as leis trabalhistas; lembra, por fim, 
de casos de desentendimento entre ela e colegas de trabalho, além 
de salientar a falta de reconhecimento do espaço dentro do hospital 
por parte dos próprios funcionários, colegas de IJF. 

O turno da bibliotecária de passos curtos chega no fim ao meio 
dia, quando os agentes administrativos passam a substituí-la no car-
go. Às 14h, entra a colega Socorro, que permanece até 18h. A partir 
de então, até 22h, quem passa a cuidar do espaço são, novamente, os 
auxiliares.

De manhã, à tarde ou à noite, a biblioteca é lugar privilegiado 
para a contemplação do horizonte, oferecendo aos visitantes ampla 
varanda com vista para o sertão. A porta de vidro que separa a biblio-
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teca da varanda, entretanto, permanece fechada há anos. 
Francisca até tenta disfarçar. Cala-se quando pergunto os mo-

tivos para a imposição da barreira. A bibliotecária busca justificati-
vas em motivos nada convincentes antes de revelar o mistério. No 
começo, atribuiu a culpa à qualidade das portas: As portas, quando 
eram mais jovens a gente abria. Hoje já estão velhas, disse, entre a ex-
pressão séria e o riso nervoso. 

Não colou. 
A gente tem medo. O piso é liso, não tem grade. De repente, vomita 

o motivo real, como se guardasse a informação para si há anos: Aqui 
era aberto – aponta para a varanda, didaticamente enquanto explica 

— a gente colocava cadeiras e o pessoal vinha descansar. Só que uma vez 
veio uma moça aqui para tentar pular. Foi aquele Deus nos acuda. Des-
de então, fechamos à chave.  
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O dia em que um cirurgião decidiu  
não mais perguntar o porquê das coisas

— Rapaz, como foi isso?, quis saber o médico, ao observar a 
perna ensanguentada do paciente, com um tiro alojado na coxa. 

— Doutor, eu ia deixar um leite ninho lá para a mamãe e os ‘ca-
bra’ me assaltaram, lamentou em voz baixa o doente imaculado. 

A resposta do paciente soou como uma pancada na consciência 
do médico. Só podia ser um sinal de Deus, aquele rapaz ali tinha 
ido deixar o leite na casa da mãe e acontece uma coisa dessas... Jus-
to na semana em que a mãe do médico havia chegado da fazenda 
e aguardava, há sete dias, pela visita do filho. Enquanto lavava as 
mãos, o doutor não parava de se lamuriar: Puxa vida! Não tive tem-
po de vê-la e esse rapaz ia deixar leite ninho para a mãe dele... Puxa.

Cada ponto que ele dava na artéria do rapaz era um bofete que 
dava em mim mesmo, relembra o médico. Parecia que um elefante 
estava confortavelmente sentado acima da cabeça dele: a cons-
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ciência pesava. Terminada a operação, após os procedimentos finais 
de conclusão cirúrgica, o médico sai da sala e dá de cara com três sol-
dados diante da porta. Eles saltam ao perceber a saída do cirurgião: 

— Mas doutor, como é que você passa a noite operando um bandi-
do desses?!, indignavam-se os policiais.  

Sem pensar duas vezes, o médico rapidamente se colocou em defe-
sa do doente:  

— Que bandido, rapaz? 
— Doutor, isso é um marginal! Já matou não sei quantos. Você pas-

sa a noite operando um homem desses... Ele está vivo? 
Ainda abalado, e pessoalmente mexido com a situação, ele balbu-

ciou qualquer resposta, sem se dar conta do embuste sofrido: 
— Tá, tá vivo. Salvei a vida dele. 
— Como é que você faz um negócio desses?! 
Desde então, o médico nunca mais quis saber o porquê de qual-

quer acidente. A partir de hoje, não pergunto mais, determinou-se. 
O episódio aconteceu em 1992.  Já se passaram vinte anos, e ele 

nunca esqueceu.
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Fotografia da página anterior:
Em 1940, o IJF ainda era Assistência Municipal de Fortaleza e fun-
cionava num edifício baixo na esquina das ruas Senador Pompeu e 
Antônio Pompeu

Crédito da foto: Arquivo Nirez



75

capítulo três - oitenta anos em cinco atos

Primeiros passos

A história do hoje Instituto Dr. José Frota remonta a uma ori-
gem modesta. Na época de sua criação, o hospital surgiu como um 
paliativo a um tempo marcado pela crise climática que assolava o 
estado do Ceará nos primeiros anos da década de 1930: a seca de 32. 

À época regido pelo governo do presidente populista Getúlio 
Vargas, o poder estadual era administrado por um interventor fede-
ral nomeado pelo próprio Getúlio. 

No ano de 1932, o estado era governado pelo interventor Rober-
to Carneiro de Mendonça (1931 — 1934). Naquele ano, em virtu-
de da seca, a saúde pública de Fortaleza ganhou a semente do queria 
resultaria no maior hospital de urgência e emergência do estado. 
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PRiMEiRO ATO: O nosocômio* precursor

A situação difícil da seca no interior e, com ela, o sofrimento 
dos cearenses que morriam de sede e fome, complicava-se ainda 
mais diante da estrutura precária e do espaço limitado da Santa Casa 
de Misericórdia, o hospital mais tradicional da época no Ceará.  

O pesquisador Gonçalves (1999) explica que, na época, os casos 
urgentes não tinham outra apelação senão serem levados para o atendi-
mento possível. E o atendimento era realizado, na medida do possível, 
apesar da estrutura mínima.  

Preocupado em garantir um espaço mais compatível à demanda 
de pacientes em Fortaleza à época, o sanitarista do estado, o doutor 
Amílcar Barca Pelon aconselhou a criação de um Posto de Urgência 
dentro da Santa Casa.  

E assim foi feito pelo interventor do Estado, Carneiro de Men-
donça. Em 2 de julho de 1932, um convênio foi firmado entre as par-
tes: Governo do Estado e Santa Casa. Assim nascia o inédito Serviço 
de Pronto Socorro de Fortaleza, o que rendeu ao sanitarista Amílcar 
o reconhecimento pela primeira estruturação da Saúde Pública do 
Ceará. 

O Serviço de Pronto Socorro começou a funcionar em 22 de 
agosto de 1932. A mesa diretora da Santa Casa, porém, já havia bati-
do o martelo sobre a decisão em reunião realizada dias antes, em 27 
de junho. Naquele pequeno espaço da enfermaria, nascia o embrião 
do atual IJF. 

O pesquisador Geraldo Wilson da Silveira Gonçalves procurou 
entender por que a decisão pela criação do Posto de Urgência nas-
ceu por iniciativa do poder estadual, e não do municipal:  

Justificativa para que a decisão fosse de caráter estadual talvez resida 
no fato de que o governo era centralizado na Interventoria, cabendo à 

*Nosocômio: verbete antigo utilizado como substantivo para hospital



Seca de 32: o contexto de 
surgimento do embrião do ijf
Poucos meses após ser empossado como interventor, Carneiro 
de Mendonça enfrentou grave crise, não política, mas climática. 
Era a catastrófi ca seca de 1932. Milhares de pessoas pereceram 
de fome, de sede e de doenças, tendo em vista a pouco assistên-
cia do governo. Este, por meio da Inspetoria Federal de Obras 
Contra a Seca (IFOCS) limitava-se quase ao alistamento de 
sertanejos para trabalhar na construção de açudes e estradas.  

Tais trabalhadores, chamados pejorativamente de “cassacos” 
(gambás), laboravam de sol a sol, sempre sob o olhar repressor 
de feitores. Não recebiam salários em moeda, mas em gêneros 
alimentícios, os quais, na maioria das vezes, eram desviados 
pelos encarregados da distribuição... 

Nem todos os camponeses conseguiam se engajar nessa obra 
de emergência. As vagas eram poucas. Em consequência, inú-
meros homens, mulheres, crianças e velhos viam-se submeti-
dos à mendicância. Para acabar com essa “vergonha”, segundo 
Alberto Galeno, as autoridades construíram acampamentos, 
verdadeiros campos de concentração, cercados de arame far-
pado e com escolta para evitar fugas dos fl agelados – estes, na 
visão das elites, “levavam doenças, desordens e maus hábitos 
para onde iam”.  

Em Buriti (distrito do Crato), em Patu (Senador Pompeu), 
Cariús, Ipu, Quixeramobim e no bairro do Pirambu, na Capital, 
ergueram-se seis desses aberrantes currais humanos, chamados 
pelo povo de “currais do governo”. Ali a condição desses infeli-
zes era tristemente lamentável.

FONTE: Airton de Farias. História do Ceará. Fortaleza: Tropical, 
1997. p.186
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Prefeitura Municipal uma posição subalterna.
Segundo ele, o serviço na Santa Casa se arrastou precariamente 

ao longo de quatro anos. A instabilidade política como pano de fun-
do deixava à margem o Posto de Urgência frente às outras pendên-
cias da máquina administrativa. Gonçalves arrisca o motivo: 

Tal circunstância provavelmente resultou em que as melhorias pro-
metidas – verbas e instalações melhores – nunca foram concretizadas.

SEGUNDO ATO: O nosocômio  
ainda em estágio embrionário

Diante da reforma na saúde pública estadual, o prefeito do muni-
cípio de Fortaleza da época, Raimundo de Alencar Araripe, decidiu 
seguir os passos do interventor federal, criando o “serviço municipal 
próprio”. A iniciativa acabou transferindo o hospital das mãos do Es-
tado para o Município.  

Com isso, quatro anos depois da criação do Pronto Socorro de 
Fortaleza, na Santa Casa, o Estado rescindiu o contrato, em 31 de 
dezembro de 1936. A decisão abriu espaço para o Município assu-
mir o serviço. Alencar Araripe fundou, então, a Assistência Munici-
pal. A intenção era não deixar o Pronto-Socorro ser extinto, dando 
continuidade ao serviço. 

O prefeito aceitou o apoio logístico do Estado, que lhe cedeu as 
dependências da Enfermaria da Força Pública. Na estrutura, instala-
ções necessárias para os procedimentos cirúrgicos e serviços auxilia-
res, embora precárias diante da elevada demanda. 

Inaugurada em dois de janeiro de 1937, a primeira sede da As-
sistência Municipal de Fortaleza foi na Enfermaria da Força Públi-
ca – hoje Hospital Central da Polícia Militar – com entrada na rua 
Princesa Isabel.  

As instalações ofereciam uma estrutura básica de funcionamen-



Quem foi o prefeito 
Raimundo de Alencar Araripe?
Raimundo de Alencar Araripe foi prefeito de Fortaleza por 
quase dez anos, entre 1936 e 1945, período chacoalhado pela 
Segunda Guerra Mundial.  

Nascido na capital cearense em 23 de janeiro de 1890, passou 
pelos dois mais tradicionais colégios da época, Ginásio 
Cearense e Liceu do Ceará, até receber a Carta de Bacharel em 
Ciências e Letras. 

No início de 1909, matriculou-se na antiga Faculdade Livre de 
Direito do Ceará, onde cursou até o quarto ano, quando conse-
guiu transferência para graduar-se no curso em Recife. Colou 
grau ao fi nal de 1913 como bacharel em ciências jurídicas.

Logo após formado, realizou concurso para a Repartição Geral 
dos Telégrafos, órgão federal que mais tarde daria origem ao 
Departamento de Correios e Telégrafos. Permaneceu como 
funcionário federal até 1945, completando trinta anos de 
serviço. 

Para a função de prefeito, foi eleito pelo Partido Republicano 
Progressista (PRP) em 13 de maio de 1936. Quando assumiu, 
o Posto de Urgência instalado pelo interventor Carneiro de 
Mendonça na Santa Casa ainda estava em funcionamento. 
Logo que assumiu, em 1936, Alencar Araripe criou a Assistên-
cia Municipal, que substituiu o posto na Santa Casa.  

Entre os destaques durante a sua gestão, está a criação e insta-
lação da Assistência Municipal, primeiro hospital de pronto 
socorro, além da implantação de um moderno Serviço Tele-
fônico de Fortaleza, substituindo os antigos, ainda movidos à 
manivela, por aparelhos automáticos a disco. Ampliou também 
as vias pavimentadas por paralelepípedo.  
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to: sala de administração e ambulatórios de primeiros socorros divi-
didos entre homens e mulheres. Para prestar socorro, a Assistência 
contava também com uma ambulância coordenada pela equipe de 
motorista e enfermeiro.  

O carro (da ambulância) foi recebido com júbilo pela população, 
consagrando-lhe o nome de Assistência; esta, com seus belem-belem ir-
ritantes, era saudada com a algazarra das crianças e os latidos dos vira-
-latas, descreve Gonçalves em seu estudo.  

Conforme informações do pesquisador, o primeiro atendimento 
na Assistência foi feito pelo doutor Lineu Jucá, tio do atual cirurgião 
vascular do IJF, também de mesmo nome.  

A AMF foi oficialmente criada pela Lei nº 57, de 13 de dezembro 
de 1936, por ato do então prefeito Raimundo Araripe. As atribuições 
do hospital foram definidas no Regulamento Geral da Prefeitura.

A fachada principal, que na época da criação da AMF 
ficava na esquina, foi deslocada para a rua Antônio Pom-

peu, como mostra a foto. A porta e as janelas da esquina fo-
ram fechadas com alvenaria. Os degraus da antiga esquina 
também foram destruídos. Depois, a porta da esquina foi 
reaberta. Essa fachada passou por uma série de mudanças 

ao longo do tempo. Após restaurados, os andares referentes 
à AMF são hoje preservados no prédio do IJF. 



O prefeito permaneceu no cargo até 30 de outubro de 1945. 
Faleceu aos 94 anos, em janeiro de 1984.  

Uma curiosidade sobre Raimundo de Alencar Araripe: segun-
do o pesquisador Gonçalves, o prefeito morou diante da praça 
de Pelotas, na rua Antônio Pompeu. 

FONTE: Geraldo Wilson da Silveira Gonçalves. Assistência Mu-
nicipal de Fortaleza: Primeiro Quartel de Século (1937 – 1962): 
de HPS a Instituto Dr. José Frota. Programa Editorial da Casa de 
José de Alencar, 1999. 

Trechos do regulamento 
da Assistência Municipal 
de fortaleza
Do decreto nº 344, de 11 de março de 1937, no Regulamento 
da Prefeitura Municipal, constam duas estruturas vinculadas à 
Saúde e Assistência: o Departamento de Higiene Municipal e a 
Assistência Pública Municipal.  

2.1.2.2. Assistência Pública Municipal 
Artigo 73 – À Assistência Municipal de Fortaleza, destinada a 
prestar socorros e assistência médico-cirúrgica de urgência aos 
munícipes da capital, constitui um departamento subordinado 
diretamente ao gabinete do Prefeito Municipal. 
Artigo 74 – A ela (AMF) incumbe, nos termos deste regulamento:
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TERCEiRO ATO: Enfim,  
o nosocômio a caminho de ser ijf

Quatro anos após a criação da AMF, a Prefeitura de Fortaleza 
– ainda sob  a gestão de Alencar Araripe –, comprou um terreno 
no cruzamento das ruas Senador Pompeu e Antônio Pompeu, no 
Centro da cidade.  

No espaço, no canto nordeste da então praça de Pelotas – hoje 
praça da Bandeira ou Clóvis Beviláqua —, foi inaugurado em 26 de 
maio de 1940 o Hospital de Pronto Socorro (HPS), para onde se 
transferiu a AMF. 

Em uma esquina no coração de Fortaleza, sob a gestão do diretor 
José Ribeiro da Frota, teve início a história e o natural processo de 
enraizamento no quadrilátero do atual IJF. 

De um andar, o novo hospital tinha até elevador, embora com 
a capacidade limitada para transportar uma maca por vez. Quem 
entrava pelo térreo, poderia acessar por aquele andar a Secretaria, 
a Farmácia, a Sala de radiologia e o Posto de Urgência, com salas 
de curativo e de repouso. A regra era clara: homens em uma sala, 
mulheres em outra. Não era permitida acomodação mista naquela 
época. 

Diante da portaria equipada com um moderno telefone automá-
tico, ficava o pátio onde estacionavam as ambulâncias. O andar de 
cima era reservado para a sala da diretoria, as enfermagens de doze 
leitos, o centro cirúrgico, dois apartamentos para pacientes particu-
lares, o quarto dos médicos e o Posto de enfermagem.  

Aos que ocupavam os quartos particulares do andar superior, 
eram cobradas taxas de hospedagem, anestesia, internação e outros 
serviços. De acordo com Gonçalves, em ocasiões imperiosas, até a sala 
da diretoria era transformada em quarto particular, como aconteceu 
mais de uma vez.  



1) prestar socorros médicos-cirúrgicos nos casos ocorridos 
nas vias públicas; 

2) prestar referidos socorros, em casos súbitos e graves, 
também nos domicílios.

3) também nas delegacias de polícia e outras repartições, 
nos estabelecimentos comerciais, casas de diversão pública, 
fábricas, ofi cinas, templos religiosos e outros locais para onde 
seja pedido.

4) na própria sede, os que procurarem para curativos 
imediatos ou para cuidados médicos urgentes;

5) fornecer os medicamentos de extrema urgência; nos 
casos em que o “chamado” se limite ao simples fornecimento 
daquele serão os mesmos cobrados, assim como o aluguel da 
ambulância.

Artigo 75 – Os socorros “fora da sede” serão prestados nos lo-
cais acessíveis aos meios de transporte de que disponha a AMF. 

a) quando o local for inacessível, o paciente deverá ser trazido 
por populares ou por policiais, até o local atingido pela viatura;

b) só às pessoas comprovadamente pobres, os socorros 
deverão ser prestados gratuitamente; os demais pagarão de 
acordo com a tabela, atualizada anualmente;

c) o pedido de “assistência” não poderá ser de forma 
alguma desatendido, sob pretexto de verifi cação prévia das 
condições de pobreza do pretendente ao socorro. 

Artigo 79 – Nos casos de “acidente de trabalho”, o serviço 
deve ser cobrado do patrão, mesmo que o chamado seja feito 
sem sua prévia autorização; quando houver médico da fi rma 
ou instituição, a este deve ser dado conhecimento, para que o 
profi ssional da AMF se abstenha de intervir.

Artigo 81 – A AMF funcionará continuamente, sob escala de 
médicos e demais funcionários, organizada pelo Diretor.
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QUARTO ATO: O ijf como instituto  

“Hoje, aqui, encontrarás alívio na tua dor, conforte em tua aflição  
e assim acreditarás na força do teu valor de pessoa e cidadão” 

(Dizeres da placa de inauguração do prédio do IJF, em 1993)

Desde que se fixou na esquina das ruas Senador Pompeu e Antônio 
Pompeu, no primeiro semestre de 1940, a AMF passou por sucessivas 
ampliações e adaptações por parte dos gestores municipais, destacan-
do-se os prefeitos Paulo Cabral de Araújo (1951—1955), Acrísio Mo-
reira da Rocha (1948—1951), Cordeiro Neto (1959—1963), Muri-
lo Borges (1963—1967) e José Walter Cavalcante (1967—1971). 

Em 1970, da metade para o fim do seu mandato, José Walter con-
cedeu homenagem ao ex-diretor da Assistência Municipal de Forta-
leza (AMF), José Ribeiro da Frota. Além de ter recebido o título de 
Autarquia Municipal, tornou-se oficialmente instituto, passando a 
se chamar, portanto, Instituto Dr. José Frota. 

Médico até de pijamas
A julgar pela homenagem do prefeito José Walter – idealizador da 

mudança, em 1970, para o atual nome Instituto Doutor José Frota –, 
acredita-se que a atuação do médico agraciado tenha sido de compe-
tência ímpar. Não se pode dizer o mesmo, todavia, da habilidade do 
doutor José Frota na direção. Especialmente na marcha ré.

Nos idos de 1930, o IJF era chamado de Assistência Municipal 
de Fortaleza (AMF). Ao longo de dez anos, entre 1937 e 1947, José 
Ribeiro da Frota esteve à frente da instituição como diretor. À época, 
apenas três quarteirões separavam o hospital da residência do gestor. 
Ou seja, o quintal da casa do dr. José Frota era a AMF. Na verdade, 
por gastar mais tempo na instituição do que na residência, a morada 
é que talvez fosse considerada por ele como o seu quintal.    



Artigo 82 – Não estão incluídos nas atribuições da AMF, 
socorros em domicílio aos doentes já atendidos por um “facul-
tativo”, a menos que sobrevenha qualquer episódio mórbido 
de extrema urgência. Nestes casos o médico da AMF terá 
inteira autonomia, não se limitando a preencher indicações do 

“médico assistente”.

Artigo 87 – Não compete aos profi ssionais da AMF atender, 
fazendo-lhes prescrições, a consulentes cujas doenças não 
tenham caráter urgente. Mas, para assim julgar, deverá fazer 

“comunicação por escrito”, sob sua responsabilidade, a critério 
da decisão do Diretor.

Artigo 89 – Nos casos de amputação cirúrgica ou traumática, 
ou de vísceras retiradas, os materiais serão remetidos ao Necro-
tério, com “boletim” explicitando a identidade do paciente e o 
ocorrido.
 
Artigo 90 – Estão fora das atribuições da AMF, as lesões cirúr-
gicas com mais de vinte e quatro horas, a não ser em complica-
ções inesperadas que ameacem a vida do paciente.

Artigo 92 – A “assistência” não deverá ser chamada para casos 
de simples alcoolismo.

Artigo 93 – Nos casos de grande “excitação psicomotora”, deve 
ser solicitado seu transporte em “carro forte” policial. 

Artigo 94 – As gestantes em trabalho de parto serão removidas 
para as maternidades, excetuados os casos de “hemorragia”, de 
eclampsia etc e outros que exijam tratamento urgente, os quais 
serão objeto de tratamento da AMF.
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Fosse como fosse, durante a gestão, o diretor costumava acompa-
nhar as três trocas de plantões realizadas ao longo do dia na AMF: 
às 8 horas da manhã, às 20 horas e à meia noite. Por morar próxi-
mo, fazia questão de marcar presença em todas as três ocasiões – até 
mesmo à meia noite.  

Na última troca do dia, o sonolento José Frota se dirigia à AMF, 
para vistoriar a execução, já vestido de pijama – e com uma bata por 
cima, na tentativa de esconder a roupa de dormir.  

Nenhum documento ou registro da época indica que o traje in-
cluía também o uso de pantufas, talvez porque historiadores e mé-
dicos tenham julgado o detalhe historicamente insignificante. Ou 
talvez porque, de fato, José Frota procurasse disfarçar a roupa de 
dormir com sapatos impecavelmente engraxados.  As pantufas não 
passam de especulações dessa que vos fala, vale ressaltar. 

Fato é que até os filhos eram obrigados a participar da emprei-
tada noturna de José Frota. O pesquisador Geraldo Wilson da Sil-
veira explica o porquê. No livro Assistência Municipal de Fortaleza 
(AMF) – primeiro quartel de século (1937 – 1962), de autoria de 
Gerardo, é revelado o segredo que José Frota talvez nunca tenha des-
confiado que notassem. Ou apenas não se constrangia: 

(Ele) vinha com um filho como motorista, pois dizia-se que aquele 
saudoso e respeitável médico não era capaz de dar “marcha ré” da ga-
ragem, que ficava aos fundos da casa, pela rua Pedro I. Aquele “luxo” 
ele nunca teve nos trajetos diurnos, se bem que houvesse no quadro de 
motoristas quem lhe pudesse servir como tal.  

Segundo o regulamento da Prefeitura Municipal de 1937, cita-
do por Gonçalves (1999), onde as atribuições vinculadas à saúde 
e assistência são detalhadas, cabia ao diretor da unidade de saúde 
exercer duas funções: 

2.1.2.3. Do diretor e dos demais funcionários (destaques) 
Do diretor, cabe-lhe:

- Não permitir a retirada de funcionários antes da 



Artigo 97 – Nos casos de morte, a ambulância e sua equipe po-
derão comparecer ao local, apenas para “verifi cação de óbito”, 
deixando o cadáver no local e comunicando o fato à autoridade 
policial. Se o óbito se der sob os cuidados do médico da AMF, 
a mesma comunicação deverá ser feita ao Gabinete Médico-

-legal. Em qualquer caso, não haverá obrigação daquele assinar 
o “atestado de óbito”.

Artigo 101 – Em casos de doenças infecto-contagiosas, atendi-
dos em suas “urgências”, podem ser removidos para o Hospital 
de Isolamento, quando por extrema necessidade. O carro será 
então recolhido para “desinfecção”.

Artigo 103 – Quando o paciente removido estiver “desacorda-
do” e sem o acompanhamento de familiares, cabe ao médico 
entregar ao parente ou responsável, no local, todos seus per-
tences. Também nos casos de êxito letal, no Posto de Urgência 
ou a caminho deste, nestes casos, tais objetos são “arrolados” 
em livro especial e confi ados, mediante recibo, à autoridade 
policial no prazo máximo de 24 horas. 

Artigo 105 – O “livro de ocorrências”, com todos os registros 
de cada caso, não podem ser manuseados por pessoas estranhas. 
Nos casos de atendimento sigiloso, o registro será feito à parte; 
se já houver sido feito no livro, a página respectiva será vedada.

Artigo 108 – Não será permitida a presença de pessoas estra-
nhas nas salas de operações, sem o prévio consentimento do 
médico de plantão.

Seguem-se os dispositivos que regulam a “cor branca com uma 
cruz vermelha”, os “tímpanos de alarme” e a preferência no 
trânsito para as ambulâncias; e a proibição a outros veículos 
destinados a “socorros particulares”, daqueles símbolos exclusi-
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chegada de seus substitutos, inclusive médicos
- Designar um enfermeiro para a função de “Chefe de Enfermagem”

No depoimento de Gonçalves sobre as idas de Frota nos três 
plantões diários, não há detalhes sobre possível revezamento da fun-
ção de motorista entre os seis filhos (Alice, Maria, José, Rita, Fran-
cisco ou Mauro).  

Além do nome das crias, pouco se sabe sobre o homem que deu 
nome ao IJF. Nem mesmo o site da instituição revela a biografia de 
José Frota. As informações dispostas neste texto foram todas extraí-
das do livro do pesquisador Gonçalves (1999). 

Trajetória 
Natural de Viçosa do Ceará, Frota veio ao mundo em 17 de junho 

de 1882. Se vivo fosse, completaria 130 primaveras em 2012.  
Mas, não: ele morreu em 1º de março de 1959, antes mesmo de 

completar 80 anos, feito este alcançado pelo IJF.  
Fruto da união entre José Gomes da Frota e Premicília Avelina 

da Silva e Frota, principiou os estudos na Capital, que à época já 
era Fortaleza. Para os preparatórios – estudos prévios para a entrada 
no ensino superior –, Frota assistiu aulas na escola mais renomada 
daquele tempo: o Liceu do Ceará.  

O século XX mal dava os primeiros passos quando José Frota 
decidiu cursar Medicina. Para saciar a vontade de se tornar médi-
co, teve de mudar de cidade. Em razão da ausência da graduação no 
Ceará em 1901, viu-se obrigado a deixar o Estado para estudar na 
Faculdade de Medicina da Bahia. Como interno, atuou no hospital 
Santa Izabel e assumiu a função de sócio efetivo do tradicional Grê-
mio dos Internos dos hospitais da Bahia.  

De volta à Terra da Luz, a Santa Casa de Misericórdia foi o lugar 



vos das ambulâncias da Assistência Municipal. 

2.1.2.3. Do diretor e dos demais funcionários 
Do Diretor: cabe-lhe 

• Não permitir a retirada de funcionários antes da chegada de 
seus substitutos, inclusive médicos;

• Designar um enfermeiro para a função de “chefe da enfermagem”;

Dos médicos auxiliares: 
• Durante os respectivos plantões, são responsáveis pela 

execução de todos os serviços da Assistência Municipal. E 
cabe-lhes cumprir e fazer cumprir os regulamentos, decidindo 
sobre a oportunidade ou não dos atendimentos.

Ao farmacêutico cabe:
• Ter expediente diário, designado pelo Diretor. E ter sob 

sua guarda a Farmácia, controlando entrada e saída de medica-
mentos, inclusive material cirúrgico.

Ao escrevente cabe: 
• Ter horário diário, designado pelo Diretor. E dirigir e con-

trolar os trabalhos de secretaria, inclusive preparando mapas, 
escalas, boletins, notas de socorro etc.

Ao auxiliar datilógrafo compete: 
• Transcrever em “livro de protocolo” a correspondência 

recebida e remetida; e fazer trabalhos de datilografi a.
Ao enfermeiro chefe compete: 

• Ordenar a observância de escalas, a esterilização de 
material, solicitando o que se fi zer necessário, além de fi scalizar 
e comunicar ao Diretor os deslizes dos enfermeiros.

Aos enfermeiros compete: 
• Fazer com zelo e dedicação os serviços próprios, ordena-
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onde Frota passou a realizar cirurgias. A fim de se especializar no 
ramo, deslocou-se até Paris para a realização de estágio. Foi, mas vol-
tou. E trouxe consigo a experiência médica.  

Relação com o hospital 
Nomeado pelo então prefeito Raimundo Alencar Araripe, José 

Frota foi o segundo diretor da história do IJF, sucedendo o dr. José 
Deusdedit Vasconcelos. Ainda na gestão do primeiro coordenador, 
quando a unidade de saúde se chamava AMF, foi lançada a pedra 
fundamental do Hospital de Pronto Socorro (HPS) em 1940, na 
rua Senador Pompeu, próximo à praça da Bandeira. Até então, a 
Assistência Municipal funcionava no posto anexo ao Hospital de 
Polícia.  

Antes de ser concluído o HPS, Deusdedit entregou o bastão a 
José Frota, que assumiu no último dia de 1937. Já sob a nova dire-
ção, inaugurou-se o Hospital de Pronto Socorro, onde se localiza até 
hoje, no cruzamento das ruas Senador Pompeu e Antônio Pompeu. 
Com um andar, a antiga fachada continua preservada. 

Mesmo no comando da Prefeitura como inspetor de assistência 
e higiene, Frota topou atuar na direção da AMF – e ainda arranjou 
tempo de perambular por aí de pijamas. Como inspetor, cuidava de 
fiscalizar matadouros*. O principal deles levava um nome curioso: 
Matadouro Modelo. 

Tantas décadas depois e a sombra do matadouro, talvez por in-

* Matadouro 
s. m.
1. Lugar destinado à matança das reses.
2. [Figurado]  Açougue, lugar onde se está muito exposto à morte.
3. Carnificina.
Fonte: Dicionário Priberam da Língua Portuguesa



dos pelos médicos, e cuidar do “asseio do estabelecimento”. 

Aos choferes compete: 
• Zelar e manter o material que lhe é entregue. Requisitar do 

Diretor o que for necessário (concertos, combustível etc) para o 
bom funcionamento das ambulâncias; 

• Disporá de auxiliares para compor a “equipe de transporte 
e socorro”.

Dispositivos sobre: substituições, vencimentos e faltas disciplinares 
• Haverá perda da importância de uma diária: aos médicos 

que faltarem a um plantão diurno ou noturno, mas que notifi ca-
rem previamente. O desconto elevar-se-á a três diárias quando 
não tiver havido notifi cação prévia.  

O mesmo se aplica aos demais funcionários, benefi ciando o que 
dobrar plantão.

Disposições gerais: 
Em casos de grandes desastres, incêndios, confl itos ou calami-
dade públicas, todos os médicos e funcionários são obrigados a 
comparecer ao “Posto de Urgência”; e o Diretor poderá, com a 
anuência do Prefeito, contratar serviços de outros médicos. 

• Nos casos de “chamada de ambulância” sem motivo lícito e 
previsto, o assinante do telefone utilizado será multado em 20$000.  

• Os reparos das ambulâncias serão feitos nas Ofi cinas da Prefeitura. 

FONTE: Gonçalves, Geraldo Wilson da Silveira. Assistência Muni-
cipal de Fortaleza: Primeiro Quartel de Século (1937 – 1962): de 
HPS a Instituto Dr. José Frota. Programa Editorial da Casa de José 
de Alencar, 1999. 
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fluência de José Frota, ainda povoa os corredores do atual IJF. Fun-
cionários mais antigos confirmam: o apelido do hospital é “mata-
douro”¹. Antes era chamado assim por todo mundo, mas hoje o hospital 
está bem melhor, garantem os atuais funcionários do IJF. 

Segundo informações de Gerardo, o diretor José Frota obteve 
outros méritos importantes ao longo da gestão: aumentou o número 
de quadros da instituição e enviou equipes para realizar estágio no 
Rio de Janeiro e em São Paulo a fim de que se formassem cirurgiões 
e traumatologistas. Foi responsável também por criar os serviços de 
Clínica Médica e Transfusão de Sangue na AMF. Talvez por essas e 
outras ações, o prefeito José Walter Cavalcante (1967—1971) te-
nha decidido lhe prestar homenagem. 

QUiNTO (e último) ATO: ijf chega aos oitenta 

Mais de vinte anos após receber o título de instituto, o IJF atraves-
sou outra grande transformação, naquela que foi a maior ampliação 
do hospital em oitenta anos. Cresceu para cima – passando a oito an-
dares –  e para os lados, deixando de ocupar uma esquina tímida nas 
ruas Senador Pompeu e Antônio Pompeu para se expandir também 
ao cruzamento da Barão do Rio Branco com Antônio Pompeu.  

Embora o “novo” IJF tenha sido oficialmente entregue apenas em 
outubro de 1993, com o prefeito Cambraia (1993 – 1997), as obras co-
meçaram ainda na gestão do prefeito Juraci Magalhães (1990 – 1993). 

Era o começo da década de 1990 quando nascia o Projeto de 
Ampliação e Modernização do IJF. O documento foi elaborado e 
entregue a Juraci ainda no início da gestão municipal, com previsão 
de conclusão para setembro de 1992. Após quatro adiamentos, po-
rém, a inauguração definitiva aconteceu em outubro de 1993, levan-
do 18 meses para ser executada.  

Embora funcionando desde o dia 30 do mês anterior, o novo pré-



formado em engenharia civil, Walter foi indicado ao 
cargo por militares durante a ditadura. Na história de Fortaleza, 
o prefeito é lembrado pela fi gura controversa que foi. Se por 
um lado aniquilou obras como a Coluna da Hora e o Abrigo 
Central, na praça do Ferreira, partiu dele também a ideia de 
homenagear o doutor Frota, alterando o título da Autarquia 
Municipal de Fortaleza (AMF) para Instituto doutor José 
Frota em 1970. Já fazia mais de dez anos da morte do médico 
homenageado, tendo falecido no dia 1º de março de 1959.
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dio foi inaugurado no dia 7 de outubro de 1993, com a presença do 
então ministro da Saúde, Henrique Santillo, e do superintendente  
do hospital, à época, Petrônio Leitão. Ao ministro e à cidade de For-
taleza, foi apresentado o “novo IJF”, com uma área de aproximada-
mente 25 mil metros quadrados e nove pavimentos distribuídos em 
um prédio vertical. Neste período, foi construído um novo bloco de 
internações, um heliponto e o número de leitos subiu para 330. Vin-
te anos depois, houve ampliação e hoje o número é de 406. 



funções da Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS) 
A SMS cuida de nove hospitais: sendo oito secundários e um 
terciário.

A Secretaria Municipal de Saúde administra uma rede própria 
de serviços de saúde e mantém convênio com uma rede de 
hospitais e clínicas públicas, particulares ou fi lantrópicas. A 
rede própria é formada por 92 postos de saúde, dois Centros 
de Especialidades Odontológicas (CEO), o Centro de Espe-
cialidades Médicas José de Alencar (Cemja), duas Farmácias 
Populares, 14 Centros de Atenção Psicossocial (Caps), oito 
hospitais secundários, um hospital terciário e o Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192). A rede 
conveniada é composta por hospitais privados ou fi lantrópicos 
credenciados e clínicas públicas, privadas ou fi lantrópicas, que 
prestam serviços de consultas e exames. 

A atenção secundária na rede própria é feita pelos oito hospi-
tais distritais, conhecidos como Frotinhas (três) e Gonzagui-
nhas (três), além do Centro de Atenção à Criança e do Hospi-
tal Nossa Senhora da Conceição. A atenção terciária municipal 
é realizada no Instituto José Frota (IJF). A rede hospitalar 
municipal tem 956 leitos, sendo 553 nos hospitais secundários 
e 403 no hospital terciário - IJF. O atendimento de urgência 
e emergência é feito também pelo Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (Samu 192). 

FONTE: Secretaria Municipal de Saúde
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O Decreto Oficial do Município de Fortaleza do dia 6 de janeiro de 
1970 oficializa o nome Instituto Doutor José Frota, a composição ins-
titucional e as funções do hospital.
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capítulo três - oitenta anos em cinco atos
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Após a inauguração do novo prédio do IJF, em 1993, a Prefeitura Mu-
nicipal de Fortaleza aprova o novo regulamento em decreto publicado 
no dia 15 de fevereiro de 1995.
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Salvar vidas - seja de quem for

Nesta história, qualquer coincidência não é mero acaso. Le-
var um tiro diante de uma casa funerária já é um fato por si só 
excêntrico. Ser baleado, porém, entre uma casa funerária e um 
hospital beira o improvável. Raros são os que têm a sorte de um 
dia viver este tipo de situação.   

Não se sabe quem trabalhava na casa funerária: se a mulher, o 
marido ou o amante.  Na verdade, o estabelecimento onde ocor-
reu poderia até mesmo ser mero ponto de referência – sem que 
qualquer um dos três envolvidos tivesse vínculo empregatício. 
Não importava o lugar, o dia ou a relação com o local do crime. 
Aquele parecia ser o dia marcado para a morte do homem traído.

Do outro lado da casa funerária, lá estava o vizinho IJF. Mas 
tamanha era a força divina que nem mesmo a curta distância en-
tre o chão áspero da calçada, onde tombou o homem traído, e a 
maca quentinha do IJF foi suficiente para evitar a sina do rapaz. 

Então... Era uma vez um dia de 2010. Um homem traído foi 
tirar satisfação com o amante da esposa diante da casa funerária. 
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O motivo? Além de ter sido amante, era criminoso: havia matado 
a mulher do traído.  O assassino-amante, no entanto, não contou 
conversa e atirou no traído.  

Na confusão, não se sabe como, os dois acabaram lesionados. 
Foi um corre corre, um deus nos acuda. E não houve tempo para a 
compreensão dos transeuntes sobre as razões ocultas daquela oca-
sião aparentemente repentina. Os envolvidos precisavam ser salvos 
e o IJF estava logo ali. Sorte.  

Naquele dia, o médico no IJF responsável por operar os pacien-
tes com lesões vasculares era o doutor Lineu Jucá. Ele operava o 
amante, havia acabado de individualizar a lesão – na linguagem 
médica –, quando surgiu o colega médico José Fernandes e anun-
ciou: Lineu, olha, tem uma lesão aqui grave!  

Era do homem traído que ele falava. O corajoso. O herói. Eu saí, 
deixei o doente anestesiado (o amante), já reparado e fui operar o ou-
tro doente. Ele vinha com uma lesão gravíssima, recorda o doutor Li-
neu, que operou, em uma mesma sala de cirurgia, vilão e mocinho 
de uma mesma história.  

Como não era um conto de fadas, mas sim episódio da vida real, 
o final não foi feliz. Nem para o médico, que deixou escapar o pa-
ciente; nem para o homem traído, que perdeu, além da mulher, a 
própria vida. Quem escreveu a última linha da trama foi, natural-
mente, o homem que operou os dois, dr. Lineu: Morreu o cidadão, 
que foi tirar satisfação, e o que matou saiu ileso. Dizem que Deus es-
creve certo por linhas tortas.  E ninguém está aqui para julgar a 
justiça divina. The end.
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Fotografia da página anterior:
Todo o sétimo andar do IJF é dedicado ao Centro de Tratamento de Quei-
mados, onde se dividem o ambulatório e a área isolada para os leitos

Crédito da foto: André Salgado
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Se desmaiei ou se morri, o importante é que sobrevivi

Boa parte da conversa com Humberto transcorreu entremeada 
de longos gemidos. Aaaaai, ai... Aaaii aiii ai — o vento trazia do cor-
redor os lamentos de um paciente do quarto vizinho. Eram lamúrias 
espaçadas, que vertiam de um homem adulto.  

A força da voz do sujeito minguara por alguns intervalos durante 
a conversa com Humberto, como se o cansaço abatesse, impedindo 
o sujeito dolorido de gemer continuamente. Humberto, porém, per-
manecia sereno, respondendo às perguntas, indiferente aos rasgos 
do colega de corredor. 

A verdade é que os ouvidos se habituam, uma hora ou outra. 
Guardadas as proporções, da mesma maneira se dá quando, num 
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salão de beleza, acostuma-se ao barulho de secadores de cabelo; ou, 
estando em um barzinho, adapta-se ao zunido de conversas, risadas 
e, por vezes, música. Em um hospital, os gemidos de dor se juntam 
aos elementos da paisagem, do ambiente. Uma perspectiva fria, em-
bora realista. 

Em um mundo como o IJF, poucos são aqueles capazes de parar, 
ouvir, notar os gemidos. Mesmo porque, no IJF, os ruídos nunca se 
extinguem ou morrem; eles estão por toda parte e se manifestam, 
diariamente, distribuídos nos oito andares, no intervalo de 86.400 
segundos, 1.440 minutos ou mesmo 24 horas.   

No Centro de Tratamento de Queimados (CTQ), um hospital 
dentro de outro hospital, como gostam de classificar os gestores do 
departamento, os gemidos são frequentes. Principalmente pela ma-
nhã, quando acontecem os banhos anestésicos e os frios, explica 
Humberto, o eletricista que tem conhecimento de causa.  

Há dois meses, o endereço criou raízes no leito 701. Por estar 
situado diante da sala dos enfermeiros, o quarto onde descansa é um 
dos mais privilegiados do andar.  

Após uma descarga elétrica de 3.800 volts, choque considerado 
de média tensão, ele acordou no IJF: Não sei se desmaiei ou se morri, 
rememora o rapaz de 27 anos, ainda com a voz debilitada. Humber-
to não recorda do acidente do dia 16 de maio de 2012. Na memória, 
a certeza de um episódio completamente obscuro. As únicas provas 
que guarda do acontecimento são as sequelas: 39% do corpo quei-
mado, tendões do pé esquerdo necrosados e o osso do braço esquer-
do exposto. Queimaduras de 3º grau, o tipo mais grave. Médicos e 
enfermeiras constatam: Foi uma sorte ele ter sobrevivido.  

Durante três semanas, Humberto permaneceu com o braço es-
querdo enxertado à pele da barriga. Assim, o tecido extra do abdô-
men emprestaria ao braço a pele necessária para a recomposição.  

A descarga lhe arrancou toda a pele do antebraço, deixando o 
osso exposto, o que impedia qualquer movimento na mão esquer-
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da.  Com o procedimento, os médicos procuravam evitar a amputa-
ção do braço de Humberto. Uma cirurgia dali a três dias separaria o 
membro do abdômen. 

Por dia, Humberto ingere, além de comida sólida, sete frascos 
de suplemento alimentar pastoso, cada qual com 500 ml de sais e 
proteínas. O líquido é consumido por uma sonda instalada no nariz. 
Desde que chegou, o rapaz estima ter emagrecido entre cinco e dez 
quilos. Ele sabe que a vida estacionou no leito 701:  

— Antes eu conversava com os colegas do quarto, quando che-
guei, que estava mais disposto. Agora não, estou debilitado, cansado, 
às vezes têm dias que estou bastante estressado, que eu tô sentindo 
dor e não consigo tirar essa dor de dentro de mim. Aí não consigo 
falar com ninguém. Fico na minha, calado. Tento pensar na minha 
filha, a gente viajando, a minha família, os meus avós, a minha mãe. 
Pensar em coisas boas para ver se esqueço essa dor que é tão... tão...  
– de repente, a voz embarga.

Ele não consegue continuar. Falar da família emociona. 
O rosto pálido e o olhar opaco traduzem a fraqueza em desalinho 

no rosto de  Humberto. A voz é mansa. O olhar, perdido: ora na tele-
visão, na parede ou no teto. Por várias vezes na conversa, os olhos de 
Humberto se fixam na contemplação do cartaz feito pela filha, Maria 
Eduarda, de um ano e meio. 

Afixado na parede do quarto, o cartaz exibe uma arte produzida 
pelas mãos pequenas da menina e uma boa dose de tinta. Quatro 
fotos se espalham no espaço do cartaz vermelho. Uma delas mostra 
Maria Eduarda, loirinha, toda pintada de tinta, no dia em que criou 
a arte de presente para o pai.  

Humberto conta que, em virtude da pouca idade da menina, ela 
nunca pôde visita-lo. Dois meses de IJF, dois meses sem ter por per-
to a filha.  

A dor é tanta que, na maioria dos dias, Humberto não consegue 
dormir à noite, embora até à dor já tenha se habituado. A minha dor, 
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no começo, era mais difícil. Mas, com o tempo, você acaba se acostuman-
do. A gente se acostuma com coisa ruim. Acabei aprendendo a lidar. 

A maior dor é a do braço que está dentro da barriga, define ele. Um 
breve silêncio, e ele complementa: Mas, no momento, a que está me 
incomodando mais é a da perna, da parte doadora, que é de onde eles 
tiram a pele. Está doendo muito, está ardendo a minha perna. Desde 
que chegou ao IJF, Humberto teve o dedo mindinho do pé esquerdo 
amputado e a perna direita raspada para enxertar a pele em locais 
queimados pelo choque. 

No dia de Humberto, os três piores momentos são quando chega 
a hora de falar com a família, quando sabe que o momento de dor-
mir se aproxima e, naturalmente, nos momentos de dor. 

Entre as 15 e 17 horas, cada paciente tem direito a receber a visita 
de duas pessoas. No leito 701, uma das visitas cativas de Humberto 
é a mãe. Junto dela, vem tia, prima ou esposa. A falta que ele mais 
sente, no entanto, é dos avós. Os meus avós não podem vir. Meu avô 
tem 81 e minha avó tem 78. Amo demais eles, sinto muita falta. Eles li-
gam todo dia. Minha avó, às vezes, chora, e eu choro junto. Ou eu começo 
a chorar e ela chora do outro lado. É, assim, meio doloroso isso...  

O que ainda lhe mantém fortalecido é a família. Em meio à de-
sesperança, os avós, a filha Maria Eduarda e a esposa despertam em 
Humberto o impulso fundamental para, simplesmente, continuar. E 
viver o dia de hoje sem remoer o passado ou planejar o futuro. 

 — O que pensa em fazer quando sair daqui, Humberto? 
— Não sei, não pensei nisso ainda. Aqui no hospital não tem 

como a gente pensar no amanhã. É procurar viver hoje. E pronto. E 
fazer com que o dia passe logo. Mas não passa. Passa muito devagar. 
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Banhos anestésicos 

— Alexandre, vamos tomar banho? – quis saber, do colega de 
quarto de Humberto, a enfermeira baixinha.  

Alexandre se levantou, sem dizer nada. Na expressão do rosto, o 
desenho da dor. 

Humberto aproveitou o momento para cumprimentá-la: 
— Bom dia, Ciça!, disse, quase num sussurro. 
A enfermeira olhou para ele, mas não respondeu. Humberto re-

petiu o cumprimento: 
— Bom dia. 
— Tudo bem? Vai tomar banho? – questionou-o. 
— Não, vou não. 
— Vai não? Só amanhã? 
Ele gaguejou: 
— É, é...  Num vai dar para tomar banho hoje. 
— É, porque tu sabe que anestésico não pode tomar todo dia – 

lembrou a enfermeira. 
— É, pois é, aí sem anestesia não dá, não. Hoje, não. – respondeu 

ele, categórico.  
— Tu não tomou no domingo? — referindo-se a dois dias atrás. 
— Tomei, mas hoje tô me sentindo mal... Tô com dor... 
Humberto sentia dores nos dois braços. No esquerdo, principal-

mente, que teve o osso exposto após a descarga elétrica e agora esta-
va enxertado na pele da barriga.    

— Ah, tá certo – interrompeu ela. Então, amanhã, né? 
— É, amanhã eu vou. 
Ela insistiu:  
— Mas hoje ninguém vai mexer em nada.  
— É, não, mas tudo bem. Tá tudo seco. – respondeu, referindo-

-se às queimaduras. 
— Então amanhã – marcou a enfermeira, que saiu do quarto ar-

rastando os pés.  



112

ijf - histórias despercebidas de um hospital

O cirurgião plástico Paulo Régis, chefe do CTQ, explica que os ba-
nhos anestésicos são dados, diariamente, de segunda à sexta, nos pa-
cientes cuja área queimada tem extensão maior e/ou de alta gravidade. 

O chefe faz a ressalva: Esses pacientes não tomam todo dia banho 
anestésico. A não ser que seja realmente necessário. Eles tomam a cada 
dois dias. Dia sim, dia não, eles vão lá.  

Antes de entrar para a sala de banho – área protegida e impeca-
velmente esterilizada no CTQ –, os pacientes são mantidos numa 
maca de fibra de vidro e recebem anestesia.  

O efeito dura em torno de uma hora, intervalo em que eles dor-
mem e só então os médicos dão início aos procedimentos para troca 
de curativo. 

É nos banhos anestésicos que enfermeiros, médicos e fisiotera-
peutas fazem as sondagens, tricotomias e movimentos fisioterápicos: 
em linhas gerais, examinam o estado das queimaduras do doente. 

Uma das etapas mais delicadas é o momento de raspar toda a 
pele branca que cobre a queimadura. Paulo Régis chama esse pro-
cesso de limpeza: Usamos clorexidina degermante. É um antisséptico 
muito bom que vai, realmente, limpar as queimaduras.

Os pacientes reclamam da ardência na pele após o efeito da anes-
tesia. O incômodo é consequência dessa raspagem. O paciente deixa 
o banho anestésico com a pele em carne viva, comentam os acompa-
nhantes.

Humberto, por outro lado, diz não se importar com o banho 
anestésico. Pelo contrário. Quando é banho anestésico a gente fica bem, 
né. Tanto antes, que sei que não vou sentir dor, como depois. Sei que vão 
limpar bem as minhas feridas.  

Já o outro banho, este chamado de “banho frio”, é dado com o 
paciente acordado. E é bem menos agressivo. Limpam-se as feridas, 
renovam-se os curativos e são realizadas sondagens sobre a situação 
do paciente.  Alguns deles já saem da sala de banho com perspecti-
vas de alta dali a semanas ou meses.



113

capítulo quatro - centro de queimados em carne viva

Um hospital dentro de outro hospital 

É no sétimo andar onde ferve o Centro de Tratamento de Quei-
mados (CTQ). O pavimento inteiro está à disposição do departa-
mento. A área se mantém isolada por uma larga porta onde se lê, do 
lado de fora: Entrada mediante autorização. 

Na parte externa, meia dúzia de cadeiras de aço se enfileira na 
saída do elevador e um corredor logo adiante onde o ambulatório 
acolhe os pacientes que necessitam da troca de curativos. Segunda-
-feira é o pior dia. Fica lotado o hall de entrada, alerta a enfermeira-
-chefe, Adélia Timbó. 

Na sala de espera, a distração dos que aguardam a vez é a televi-
são, embora com o volume baixo quase não se faça perceber entre os 
presentes. As paredes em tons pastéis de verde conferem ao ambien-
te a falsa sensação de paz; e falsa, principalmente, por ser ali um dos 
lugares onde se concentra o maior número de gemidos por metro 
quadrado. 

Do lado interno da porta de acesso ao CTQ, cuja entrada só é 
permitida mediante autorização, os 110 funcionários se revezam 
todos os dias para manter o Centro em plena e incessante ativida-
de. Cirurgiões plásticos, pediatras, médicos clínicos, psiquiatras, 
enfermeiros, auxiliares de enfermagem, fisioterapeutas, psicólogos 
e terapeutas ocupacionais formam a equipe que trabalha em turnos 
alternados. 

O dia em que o ctq parou 

Segundo os chefes do departamento, o grupo de profissionais 
do CTQ sempre foi suficiente face à demanda de aproximadamente 
300 pacientes mensais. Nos registros do CTQ, um dia é lembrado, 
porém, como o mais caótico. O dia em que o CTQ parou. 

Os médicos não sabem precisar a data do acidente, mas estimam 
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que tenha ocorrido em 2010. Em uma cidade pequena, próxima 
ao município de Iguatu, 14 pessoas da mesma família se reuniam 
numa casa. 

De repente, o cheiro de gás foi invadindo devagarinho as narinas 
dos familiares. Em poucos minutos, boa parte deles se aproximou da 
cozinha na tentativa de desligar o gás. Alguém acendeu a luz, e então 
o gás explodiu. 

Era madrugada quando os 14 pacientes adentraram o IJF.  Destes 
pacientes, alguns tiveram óbitos. Conseguimos tirar 10. Foram quatro 
óbitos. Todos pacientes muito graves. – recorda Paulo Régis. A chefe de 
enfermagem lembra que toda a equipe do CTQ que estava no plan-
tão se mobilizou. No início da manhã, os profissionais chegavam e 
logo tratavam de também monitorar a leva de pacientes.   

Todos os 14 sofreram queimaduras em pelo menos 50% do cor-
po. O caso era de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), espaço que o 
CTQ não dispõe. Entrou em cena, assim, a solidariedade. O hospital 
dentro do hospital deixou de lado a autossuficiência e pediu arrego ao 
hospital maior: o IJF. Apesar da comunhão e do salvamento da maio-
ria dos pacientes, o chefe do CTQ relembra o episódio com pesar:

 A UTI do IJF fechou uma ala, uma das UTIs ficou só para atendi-
mento desses pacientes graves e a gente conseguiu, então, salvar uma boa 
parte deles e foi talvez uma das épocas mais difíceis aqui.

O ctq das crianças 

Todas as faixas etárias são atendidas no setor de queimados. 
Isso porque o CTQ assiste, sozinho, a demanda do estado do Ceará 
inteiro, além de unidades federativas como Maranhão, Tocantins 
e Piauí. O perfil do paciente do CTQ são crianças (35%) na ida-
de entre zero e 12 anos. A coordenação do Centro diagnosticou as 
principais causas dos acidentes: 
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1. Líquidos quentes;
2. Superfícies quentes (cano de escape de moto, forno, ferro elétrico);

3. Choque elétrico;
4. Queimaduras químicas;
5. Queimaduras por fogo;

6. Líquidos inflamáveis

No leito 705, descansava um exemplo de vítima de queimadura 
por querosene. Dois meses antes, Daniel, de 12 anos, havia apor-
tado no IJF vindo de Juazeiro do Norte. Na terra natal, o meni-
no deixou para trás o irmão gêmeo, Danilo, e chegou a Fortaleza 
acompanhado da mãe, Dora.  

Em determinada manhã de julho, na enfermaria do CTQ , Da-
niel foi vencido por um sono profundo após uma crise de estresse 
e gritos de quero morrer!. Acolhido pelo lençol do pescoço aos pés, 
descansava sob o olhar amoroso de Dora.

A mãe aproveita o momento de trégua das crises do filho para 
narrar o acidente ocorrido em Juazeiro do Norte. Com o sotaque 
carregado no di e no ti, muito particular da zona sul do Estado, 
Dora resume: 

Eu tava doente. E pedi a ele: meu filho, não sai não, fica mais (sic) 
a mainha. Depois disso, tomei um remédio, aí cochilei. Foi quando ele 
sumiu. Aí, no sinal, tem aqueles meninos que fazem mágica para ga-
nhar dinheiro, né? Aquele que sai fogo da boca. Mara... Malabarismo, 
né? Quando o menino soltou uma soprada de fogo, tinha uma garrafa 
perto dele (de Daniel), aí explodiu. O fogo enxameou em cima dele. Aí 
ele foi correndo queimado até em casa – sublinha, incrédula, a mãe. 

Depois do acidente, o lado esquerdo da cabeça de Daniel ficou 
completamente queimado. No resto do corpo, do pescoço até o 
umbigo, queimaduras de 3º grau. Dora e o filho passaram por dois 
hospitais antes da transferência definitiva para o IJF.

No hospital, se por um lado Dora elogia a atenção de médicos e 
enfermeiros, por outro critica a dormida. Há dois meses, a cama de 
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Dora não passa de uma cadeira reclinável de plástico — típica de 
praia, com tiras espaçadas que marcam as costas. Nem uma almo-
fada sequer para aliviar. 

O franzino Daniel não consegue mais discernir entre estar bem 
ou mal. Pela revolta com que se expressa, a desesperança é a tônica. 
O inconformismo dilacera. Ele tem crise de choro. Diz ‘quero morrer’, 
‘quero sair dessa vida’ – Dora interrompe a fala. A voz some. E o 
corpo inteiro se volta para o filho. A contemplação é silenciosa. E a 
energia, carregada de emoção.   

Dora consegue desviar a atenção da entrevista e perder-se com-
pletamente nos próprios pensamentos, admirando Daniel por mi-
nutos a fio. Naquele intervalo, só existem ela e o filho. Com cer-
to esforço, no entanto, Dora aos poucos retorna à conversa para 
complementar: Aí vou controlando ele. Digo: Já passou a fase de tu 
morrer, pai.

Quero saber se Dora está gostando de Fortaleza. Um breve si-
lêncio introduz a resposta. Ela vira a cabeça bem devagar em dire-
ção à larga janela com película protetora da enfermaria e responde: 
É... É bonito, né? – diz, em referência à paisagem urbana. O olhar se 
perde em meio à imensidão do mundo lá fora. Em um silêncio que 
grita, ela deixa que a alma circule por entre os prédios de concreto.

Os meninos Éverton, de 3 anos, e Jonathan, de um ano e dez 
meses, ocupam os leitos vizinhos ao de Daniel. O primeiro veio do 
Eusébio com a avó Margarida, três dias antes. Éverton sofreu quei-
maduras no tórax, no braço e na coxa, resultado de contato com 
café quente. A avó não sabe quanto tempo o neto ainda deve per-
manecer hospitalizado.  

O que ele sofre mais aqui é a saudade da mãe. Ave Maria! A mãe 
dele nunca despregou dele, não, mulher! Margarida, com a fala acele-
rada, explica que a mãe não acompanha o filho no hospital porque 
está no Eusébio cuidando da filha mais nova, de seis meses. 

O episódio da queimadura, a avó remonta segundo a versão da 
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mãe, e aproveita para desferir a lição: Ela (a mãe) disse que esse me-
nino corria tanto na hora. Ela disse que imaginou: ‘Ah, se eu morresse 
agora’. Eu disse ‘sabe o que é isso? Tem que ter cuidado’. Porque não é 
porque a gente queira. É um descuido. É, mulher! Porque a gente vê que 
a pia é baixa, né. Acho que nunca passou pela cabeça dela ‘ah, ele vem 
e puxa’, né? 

Descuido semelhante causou as queimaduras do vizinho de lei-
to de Éverton, o menino Jonathan, na cidade de Cruz. Com uma 
colher, Jonathan, de apenas um ano e dez meses, puxou a panela do 
fogão onde a mãe fervia água quente, que virou deixando sequelas 
por 25% do corpo do garoto. Queimadura de 2º grau – assim como 
Éverton. 

Entre as três crianças da enfermaria, Jonathan é o mais novo. Na-
quela manhã de julho, ele acabara de retornar do banho frio. Alegre, 
a mãe Camila entrou na enfermaria e disse: A médica falou que não 
‘tá tão feio. E que ele deve sair em oito semanas. A notícia era boa; o 
tom de voz da mãe expressava a alegria difícil de esconder. 

Com a pele ainda gelada da água, Jonathan foi trazido de volta 
para o leito nos braços da mãe, Camila.  Mas nem o carinho mater-
no foi capaz de suavizar o choro do filho. Ele não cansava de chorar. 
A mãe suspeitava de fome: Aqui, só o que ele come é o mingau. Comi-
da mesmo, ele não come, não. Lá em casa ele come tudo.   

Camila conta que tem gostado do atendimento, só não é melhor 
do que a casa da gente, né, observa. A diversão de Jonathan vai até 
onde a estrutura do CTQ permite, além da disposição da mãe. Para 
entreter o filho, ela brinca, enche balão de ar e leva Jonathan até a 
sala do objetos da terapia ocupacional – ou, como chama Camila,  
sala de brinquedos. 

Para dormir, uma complicação: Jonathan só consegue se manter 
em duas posições: de bruços ou de lado, por cima do braço direito. 
Por ter o braço esquerdo queimado, ele sente que dói e não vira, ex-
plica Camila, que não acredita na necessidade de cirurgia do filho. 
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Miro com ternura o corpo miúdo do garoto que se perde na 
maca. Penetrantes, os olhos verdes de Jonathan emitiam um mag-
netismo no brilho e na força com que me observam atentamente. 
A testa era franzida. Um garoto sério demais para a pouca idade. 
Inibido ao perceber a minha curiosidade pelo olhar hipnotizante, 
o menino tratou de tapar o rosto com o braço esquerdo, comple-
tamente coberto por ataduras. E assim permaneceu, até pegar no 
sono profundo.



O Ministério da Saúde adverte: Queimadura é toda lesão provocada pelo contato direto 
com alguma fonte de calor ou frio, produtos químicos, corrente elétrica, radiação, ou mesmo 
alguns animais e plantas (como larvas, água-viva, urtiga), entre outros. Se a queimadura atingir 
10% do corpo de uma criança ela corre sério risco. Já em adultos, o risco existe se a área atingida 
for superior a 15%.

Tipos de queimaduras:
• Queimaduras térmicas: são provocadas por fontes de calor como o fogo, líquidos ferventes, 
vapores, objetos quentes e excesso de exposição ao sol;
• Queimaduras químicas: são provocadas por substância química em contato com a pele ou 
mesmo através das roupas;
• Queimaduras por eletricidade: são provocadas por descargas elétricas.

Quanto à profundidade, as queimaduras podem ser classifi cadas como:
• 1º grau: atingem as camadas superfi ciais da pele. Apresentam vermelhidão, inchaço e dor local 
suportável, sem a formação de bolhas;
• 2º grau: atingem as camadas mais profundas da pele. Apresentam bolhas, pele avermelhada, 
manchada ou com coloração 
variável, dor, inchaço, desprendimento de camadas da pele e possível estado de choque;
• 3º grau: atingem todas as camadas da pele e podem chegar aos ossos. Apresentam pouca ou 
nenhuma dor e a pele branca ou carbonizada.

Primeiros socorros:
Colocar a parte queimada debaixo da água corrente fria, com jato suave, por, aproximadamente, 
dez minutos. Compressas úmidas e frias também são indicadas. Se houver poeira ou insetos no 
local, mantenha a queimadura coberta com pano limpo e úmido.
No caso de queimaduras em grandes extensões do corpo, por substâncias químicas ou 
eletricidade, a vítima necessita de cuidados médicos urgentes.
• Nunca toque a queimadura com as mãos;
• Nunca fure bolhas;
• Nunca tente descolar tecidos grudados na pele queimada;
• Nunca retire corpos estranhos ou graxa do local queimado;
• Nunca coloque manteiga, pó de café, creme dental ou qualquer outra substância sobre 
a queimadura – somente o médico sabe o que deve ser aplicado sobre o local afetado.

FONTE: Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde
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crônica pílula iii

Um coração e 260 peixes

Ele poderia nunca amar novamente. A facada no coração foi 
certeira.  Se o meio de transporte do paciente em direção ao IJF 
fosse outro, um carro ou uma ambulância, talvez não houvesse 
resistido. Para além da vida, o acidente tinha tudo para lhe extrair 
a capacidade de ser arrebatado por novas paixões. Mas havia um 
médico no meio do caminho e o coração nasceu de novo.   

Na régua do tempo, a ocorrência é imprecisa. Talvez tenha sido 
há dez ou quinze anos. Mesmo sem querer, o paciente era incomum.  
Não obstante ser dono de muitos barcos na praia de Camocim (a 369 
km de Fortaleza), o que por si só já chama atenção, ele aportou de 
avião no IJF, lembra o cirurgião vascular à época, doutor Lineu Jucá. 

A facada na região do tórax à frente do coração, o precórdio, 
transformou-se em terreno seguro logo após a operação. O mar 
de Camocim podia ficar tranquilo: em alguns dias, teria de volta 
um de seus vários donos.  

Mas como ter vários barcos e chegar de avião ao IJF não pareciam 
ser suficientes para exibir toda a pompa, nos cinco anos seguintes, 
ele resolveu premiar o seu cirurgião. Religiosamente às sextas-feiras, 
o paciente, cujo coração nasceu de novo, enviava ao doutor Lineu o 
presente de agradecimento. Um peixe a cada sexta-feira. 

Sem contar com os bissextos e o esquecimento do paciente, 
isso significa que o peixe foi o prato principal na casa do cirur-
gião vascular por aproximadamente 260 fins de semana.  Durante 
cinco anos, na casa do doutor Lineu, mesmo sem perceber, toda 
sexta-feira era dia santo, fosse Páscoa ou não.
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Fotografia da página anterior:
Pacientes envenenados, por tentativa de suicídio ou não, são tratados por 
médicos da Emergência integrados aos farmacêuticos do Ceatox.

Crédito da foto: divulgação



 “Só a dose faz o veneno. A dose correta  

diferencia o veneno do medicamento” 

(Paracelsus)
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capítulo cinco - centro de toxicologia, onde o veneno é expurgado

É envenenamento? Ligue 3255 5050

Triiiiiiiiiiiiim, triiiiiiiimmm! Trrrrrrim, triiiiiimmmmm!
— Alô? – atende o estagiário. 
Do outro lado da linha, a identificação é confusa e embanana o 

rapaz todo, que franze a testa e gagueja:
— Só-só-só um minuto! – pede.
O olhar é de súplica para o farmacêutico plantonista da manhã 

daquela terça-feira, Joaquim Gonçalves, do Centro de Assistência 
Toxicológica (Ceatox) – sujeito correto, 50 e poucos anos, cabeleira 
branca, mais de 60 anos, menos de 1,70 m. 

— Doutor, registro sanitário, a gente tem que mandar para lá?, 
quis saber o jovem, confuso.
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— Registro sanitário... – pensa em voz alta o chefe do setor.
Mantém-se no ar um silêncio de poucos segundos. O farmacêu-

tico prossegue:
— Não, deixa eu atender que pode ser que ele fale comigo. 
Joaquim puxa o telefone da mão do estagiário:
— Aaaalô? – fala, elevando o tom de voz e arrastando demorada-

mente a palavra.
Do outro lado da linha, a pessoa diz “bom dia”, Joaquim respon-

de o cumprimento e se apresenta a pedido do interlocutor: 
— É... Doutor Joaquim. Sou farmacêutico, hoje plantonista do 

CEATOX.
Ele enruga a testa, esboça um sorriso de deboche, meneia su-

tilmente a cabeça. A conversa a partir dali se constrói em tom de 
zombaria e enorme didatismo, típico de um ex-militar viciado em 
justificativas empoladas e ex-pli-ca-di-nhas:

— Ah! No controle de qualidade do Super Baratão (supermerca-
do popular de Fortaleza)? Olhe... É Renata teu nome, é, Renata? RO-
NALDA. Vixe! Teu nome só tem o teu mesmo, né? É bem diferente... 
Gostei desse nome. Olhe, Ronalda, é o seguinte... Nós somos do Fro-
tão... Nós somos um setor que cuidamos de intoxicações agudas. 

Breve silêncio. Ronalda, agora se sabe o nome da interlocutora, 
faz alguma referência à intoxicação, e Joaquim continua a perorar:

— É, por veneno... Talvez você tenha o interesse de falar com 
alguma empresa que utiliza o nosso número de produtos. Talvez sa-
neantes, ou de limpeza, né?

Outro rápido silêncio antes que ele volte a divagar:
— Né verdade? Então, às vezes, essas empresas são assim meio 

que... Elas não se expõem totalmente. Ao invés de colocar o telefo-
ne deles, eles botam só o CNPJ, né... Aí... É... Aí bota Ceatox. Nós 
somos um departamento de urgência e emergência do I JOTA EFE. 
Fro-tão. Você conhece? 

O tom é professoral, metódico, pausado. Chega a ser constrangedor.
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— Conhece, né? Então tá tudo bem. Então...  
Silêncio.
— Combinado. Abraço. 
Ele devolve o telefone ao gancho. Ao lado de onde Joaquim re-

pousa o aparelho, a tela do computador aparece em descanso.

O Ceatox 

Localizado no primeiro andar, o Centro de Assistência Toxicoló-
gica (Ceatox) é um espaço onde funcionam laboratórios de farmá-
cia com base em quatro eixos de atuação:

1. Assessoria aos médicos da Emergência do IJF e de outros hos-
pitais com sugestão terapêutica atualizada;

2. Serviço de informações aos demais profissionais e à população 
sobre intoxicação exógena;

3. Coleta de dados epidemiológicos através do preenchimento 
da ficha de notificação e de atendimentos, usada em rede nacional 
nos Centros de Assistência Toxicológica;

4. Produção de estatísticas que são enviadas ao Sistema Nacional 
de Informações Tóxico-Farmacológicas (SINTOX), do Ministério 
da Saúde. 

Dez farmacêuticos e nove estagiários dos cursos de Medicina e 
Farmácia formam o grupo de trabalho do Ceatox. O Quartel Gene-
ral (QG) da equipe, onde acontecem as reuniões, é uma sala ampla, 
rodeada por janelas de vidro e frascos de todos os tamanhos e cores, 
cada qual com um sem-número de espécies de cobras, escorpiões e 
insetos. Um cemitério de animais peçonhentos a céu aberto, onde os 
experimentos estão ao alcance da mão. Qualquer desleixo, um mo-
vimento brusco da bolsa de alguém, e CREC!, o depósito se espatifa 
no chão. 

Há cobras mantidas no formol há mais de 10 anos: coral, jarara-
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ca, cascavel e surucucu bico de jaca, para citar algumas. Escorpiões e 
besouros raros, a maioria já finados, completam o aspecto tenebro-
so do QG. É possível imaginar o tempo de armazenamento de um 
animal somente pela cor da água do depósito: quanto mais limpa 
e clara, mais recentemente os bichos estão adormecidos ali dentro. 
Ainda vivos, somente os que estão armazenados há poucos dias ou 
meses, quando dali a pouco tempo serão submetidos à análise dos 
profissionais do Ceatox. 

O acesso para o QG é pela porta principal. Frequentemente, per-
manece trancada, o que obriga os únicos detentores das chaves a 
jogá-las, aos eventuais visitantes, através da janelinha de vidro, entre 
o corredor de entrada e a própria sala. No caminho para o QG, uma 

exposição de microscópios, tubos de ensaio, engenhocas e máqui-
nas aos montes, divididos por seções de análise, salas divididas por 
outras janelas de vidro. 

Diante de pacientes intoxicados por medicamentos, envenena-
mentos, picadas de cobra e animais peçonhentos, o conhecimento 
especializado dos farmacêuticos do Ceatox é fundamental para os 
médicos encarregados do atendimento.  

O foco do primeiro atendimento do paciente intoxicado é o res-
tabelecimento das funções vitais. Só depois é que se pensa em antí-
doto. Segundo estimativas do Manual do Ceatox, aproximadamente 
quatro milhões de substâncias podem intoxicar, mas poucos são os 
antídotos.  

somente entre 2010 e 2011,  
o ijf registrou 500 tentativas  
de suicídio por envenenamento



quatro grandes grupos de 
substância podem intoxicar: 

a) Animais peçonhentos: cobras (existem muitas cobras não peço-
nhentas), aranhas, escorpiões, peixes e abelhas. Produzem intoxicação e 
requerem uma abordagem específi ca sendo em geral necessário tranquili-
zar o paciente, dar-lhe um pouco de água e lavar o local com água e sabão. 
Em seguida, sem perder tempo, encaminhar o paciente para o hospital 
mais próximo, para um exame clínico criterioso. Em alguns casos, além do 
tratamento sintomático, administrar-se soro anti-peçonhento, conforme 
normais ofi ciais divulgadas no Manual de Tratamento de Acidentes por 
Animais Peçonhentos do Ministério da Saúde do Brasil;

b) Substâncias cáusticas: produtos de limpeza pesada, ácidos e bases, 
que causam basicamente queimaduras. Em geral, a endoscopia deve ser 
realizada nas primeiras 48 horas e repetida somente depois do 28º dia. Evi-
tar lavagem gástrica nestes casos;

c) Derivados de petróleo: querosene, gasolina e solventes voláteis 
causam pneumonia química, asfi xias e problemas respiratórios. Também 
evitar lavagem gástrica;

d) Outras substâncias: praguicidas e medicamentos são os toxican-
tes clássicos que envenenam e matam por produzirem lesões após serem 
absorvidos pelas vias digestivas, aéreas ou mesmo pela pele. 

FONTE: Manual do Ceatox



132

ijf - histórias despercebidas de um hospital

O Centro tem também por objetivo atender à distância, orien-
tando familiares ou profissionais de saúde a respeito das etapas mais 
urgentes da intoxicação – trabalho que, com frequência, é utilizado 
por postos de saúde e hospitais do interior do Estado.   

Se o paciente entra no IJF com diagnóstico de exposição à intoxi-
cação – por via oral, cutânea ou respiratória –, o apoio especializado 
do Ceatox é acionado. O primeiro passo na mobilização da equipe 
do setor é a investigação de dados para o preenchimento de uma 
ficha. Em seguida, os pacientes são atendidos sempre com o apoio 
de algum farmacêutico ou médico do Centro.

Quando tempo é vida

O atendimento de um paciente intoxicado requer agilidade. Não 
há muito tempo a perder depois da chegada do acidentado, conside-

as serpentes, escorpiões e 
aranhas são os principais 
agentes causadores de 
envenenamentos. Mais 
recentemente, acidentes com 
lagartas do gênero Lonomia 
e envenenamentos causados 
por enxames de abelhas têm 
merecido atenção devido à 
gravidade e à alta letalidade. 
fonte: ministério da saúde 



ESTATÍSTICAS DO CEATOX - 2011
SUBSTÂNCIA TOTAL DE CASOS

Animal peçonhento (Escorpião) 1949

Animais não peçonhentos 320

Medicamentos 302

Agrotóxico / Uso agrícola 205

Outros animais peçonhentos 122

Dominossanitário 76

Raticidas 45

Drogas de abuso 42

Produtos químicos industriais 37

Produtos veterinários 31

Agrotóxico (uso doméstico) 27

Animais peçonhentos (serpentes) 23

Animais peçonhentos (aranhas) 16

Outros 15

Comésticos 15

Plantas 14

Alimentos 5

Desconhecido 3

Metais 3

TOTAL 3250
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rando que o chamado “tempo de exposição” é determinante.  
Vamos supor que eu chegue em casa e tenha um copo de kiboa 

(água sanitária) que alguém resolveu colocar lá na geladeira. Acon-
tece sempre isso aí. Não sei por que fazem isso. Mas aí chego e digo: 
“Olha, essa água está bem geladinha!”. Aí puf. Tomo. Acontece. En-
tão, aí fiz um acidente. Mas se eu quis morrer, estou triste, a minha 
companheira me deixou e o negão levou, aí vou para a tentativa de 
suicídio. Acontece demais isso porque alguém terminou o namoro, etc, 
etc. Esse tempo decorrido da exposição é fundamental.  

A depender do intervalo entre o local do acidente e o hospital, 
os médicos conseguem evitar a morte e suprimir sequelas maio-
res. A própria recuperação pode ser mais rápida se o tempo de 
exposição for curto. Fã das suposições absurdas, doutor Joaquim 
engata outra situação para exemplificar a teoria:   

Vamos supor que você seja picado por uma cobra peçonhenta. A 
cobra coral só dá uma hora. Normalmente, você morre. A cascavel 
também é cruel. Às vezes, você chega a cinco ou seis horas, mas nem 
sempre. Também você morre. Tem a jararaca, que é a mais comum. 
Aproximadamente, 90% dos casos de picadas de cobra são por ja-
raraca. Então, em todos os casos, se você pega o paciente aqui (no 
Ceatox), você vai atrás de ver o tempo de exposição, que é direta-
mente proporcional à gravidade do acidente. Quanto maior tempo de 
exposição sem tratamento, maior a gravidade do paciente, explica o 
didático Joaquim. 

O tempo de exposição é importante também em outros casos 
de intoxicação: é o caso de pacientes que tomam cinquenta com-
primidos para morrer, exagera o farmacêutico na exemplificação. 
Os intoxicados por medicações são extremamente dependentes 
do tempo entre a absorção dos medicamentos no estômago e o 
trajeto para a corrente sanguínea. 



ALERTAS

• Toda substância pode intoxicar a depender da dose, mesmo os 
medicamentos podem matar;

• Em caso de aplicação (“dedetização”) de casas e apartamentos, 
fi car fora por 3 a 7 dias;

• Crianças e pessoas debilitadas são mais vulneráveis, por isto, 
todos os produtos químicos, medicamentos, “venenos” e produ-
tos de limpeza devem ser guardados em local seguro;

• Atenção redobrada com crianças abaixo de cinco anos e 
pessoas idosas: escorpião é muito resistente a praguicidas, gosta 
de sujeira e baratas. Uma boa limpeza é a principal medida 
preventiva contra os escorpiões. Outra dica é não deixar toalhas 
molhadas penduradas no banheiro e examinar roupas e sapatos 
antes de usar.

FONTE: Manual do Ceatox
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Leite e cachaça, os mitos 

A propósito, Joaquim pede que, neste livro, seja desmistificada 
uma prática: a de que tomar leite abranda o efeito do chumbinho, 
do veneno de cobra, do medicamento em excesso. É um equívoco. E 
acontece assim, segundo Joaquim: Dão leite quando toma a medicação 
em grande quantidade porque eles acham que corta o efeito. É mito. A pri-
meira coisa que fazem é dar um copo de leite; dois, três. Isso é mito total. 
Você tomando leite, aumenta, acelera a absorção. Esse mito é uma coisa 
que a gente encontra aqui (no IJF) a toda hora.

Em casos de picada de cobra, detalha o farmacêutico, ao invés 
do leite, dão cachaça ao sujeito intoxicado. A reclamação é de que 
a prática moleque de ingestão de cachaça, em seguida ao envene-

namento, dificulta a atuação dos profissionais de saúde diante do 
atendimento: Diz que é pra cortar o veneno da cobra. Faz é dificultar o 
trabalho da gente porque um dos sintomas é a vista turva. Teve um dia 
que peguei um cara tão embriagado que eu disse assim: “Quantos dedos 
têm aqui?”. Ele disse: “Tem dois”. Aí eu disse: “Não, tem três”. Depois 
percebi que ele estava totalmente embriagado. E a cobra não era verda-
deira. Então, aí, ele tomou um porre de graça. Depois ele achou bom. 
Não tinha um tostão. Emprestei um dinheiro para ele tomar um caldo ali 
porque ele estava embriagado total.  

Por ser fonte de pesquisa de profissionais de outras unidades de 
saúde, o telefone – de toque agudo e estridente – do Ceatox não para 

o ijf promove caminhadas e 
cursos de prevenção ao suicídio 
em parceria com o projeto de 
apoio à vida (pravida/ufc)



A maioria das substâncias (mais de 90%) são absorvidas por 
carvão ativado, administrado precocemente por sonda orogástrica 
nos casos graves ou por via oral quando o paciente está consciente. 

FONTE: Manual do Ceatox/IJF
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de tocar: E isso é importante, você pode observar, porque nós depende-
mos muito do tempo de exposição do paciente. Por exemplo: uma pes-
soa tomou chumbinho no município de Tauá (a 337 km da Capital). 
Após preparativos, encaminhamentos, e todo um longo caminho de 
burocracias, pelo menos seis horas são perdidas. Nesse meio tempo, 
telefonar para o Ceatox, no número 3255.5050, é a solução para os 
problemas do paciente, prega Joaquim.  

O primeiro e mais básico procedimento repassado aos que pro-
curam o Centro para tirar dúvidas é fazer a lavagem gástrica, ensina 
o farmacêutico. Basta utilizar três frascos de soro na sonda, que leva 
para o estômago, onde o veneno é diluído e expelido. Esse é o trata-
mento mais elementar de pacientes intoxicados. Diante da impossi-
bilidade de realização do procedimento, por falta de profissionais de 
saúde por perto, resta torcer para que o paciente vomite, lavando-se 
à própria sorte, por vias naturais.  

A lavagem é de extrema importância para o tratamento porque, 
segundo a lógica da mente do farmacêutico, se ele (o profissional) 
fizer uma lavagem lá (no interior) e vier (ao IJF), vou ganhar cinco, seis 
horas, que é o transporte de lá para cá. Claro, se tomei 50 comprimidos 
e joguei 40 para fora, através da lavagem, vou trabalhar com uma dose, 
que a gente chama de dose de intoxicação, menor. Então, vou ter menos 
sequela (no paciente), vou ter a regressão do quadro mais rápida e um 
paciente menos grave. Vou gastar menos e vou ocupar um leito a menos 
(no IJF).

Além do menor tempo de exposição e da aplicação da lavagem 
gástrica nos primeiros tratamentos de um paciente intoxicado, ou-
tro importante elemento é o uso do carvão ativado. Mais conhecido 
nos churrascos de domingo, regados à samba e cerveja, a essência do 
carvão convencional é a mesma do carvão ativado. A aplicação da 
substância no corpo do paciente intoxicado é feita por sonda, diluí-
da em água ou soro fisiológico. É indicado na maioria dos casos de 
ingestão de veneno por via oral.   
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Tomar 100 ou 200 comprimidos, um frasco ou dois de chum-
binho: a quantidade não importa tanto. O tempo de exposição e a 
qualidade no atendimento são mais determinantes do que o volume 
de veneno ingerido. E essa relação – em especial com o tempo pos-
terior ao tratamento – é essencial no atendimento de pacientes do 
interior. É frequente, em municípios cearenses, o engano dos profis-
sionais de saúde no passo a passo do atendimento toxicológico. 

Quem conta é Joaquim: Passam dois, três dias, ele (o médico) vê 
que o paciente está já morrendo, aí telefona: “Olha, posso mandar o 
paciente?”. Quando chega aqui, a gente fica lamentando. Por isso que o 
atendimento à distância é importante. Se ele tivesse tido a humildade... 
E aí é por isso que faço esse trabalho de entrevista. Sinto que, à medida 
que começamos a fazer a entrevista na televisão, o que é que aconte-

ceu? O pessoal do interior pegou o telefone e começou a ligar para cá. 
“Olha, tenho um paciente aqui que tomou chumbinho, o que é que eu 
faço?”. “Pronto, faz a lavagem imediata”. Faz a lavagem imediata e 
carvão. Se não tiver, até vale a pena parar no meio do caminho e fazer. 
Se o paciente está tomando, consciente, orientado, direitinho, ele toma 
aquilo ali e é salva-vidas. O carvão, que é aquele mesmo carvão que faz 
churrasco – devidamente tratado, como diz aqui -, ele salva vidas. Mas 
salva. É incrível. 

Além da demora em procurar ajuda profissional do Ceatox, a 
negligência é outro fator que explica a perda de pacientes intoxica-
dos, ou seja, a morte.  A negligência existe hoje no sistema de saúde 
como um todo. Falta de profissional, falta de estímulo ao profissional, 

10 de setembro é o dia mundial 
de prevenção do Suicídio 
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Rotina do Ceatox

Todos os dias, uma equipe de estagiários de medicina e farmácia 
do Ceatox percorre os leitos dos pacientes internados no Centro em 
busca de queixas. É um acompanhamento, uma rotina profissional, 
um ciclo. Ah, mas por que esse paciente não está com carvão ativado? 

são problemas inerentes de ordem administrativa, alfineta Joaquim.  
Se o paciente chega ao IJF e um farmacêutico do Ceatox indica 

uso do carvão ativado, a orientação pode ser refutada. Se o médico 
responsável pelo atendimento descartar o carvão, argumentando ser 
dele a conduta profissional – o que assegura a tomada de decisões in-
dependente – o fato se configura negligência, na opinião de Joaquim. 
Além dessa situação, outro caso que incomoda os profissionais do 
Ceatox é quando um farmacêutico indica o uso de determinada am-
pola de medicação ao paciente, e o remédio está em falta no hospital. 

No caso do chumbinho, nós fazemos uma ampola de medicação, 
que é chamada atropina, que custa R$ 1. Custa R$ 1! E vamos supor 
que o hospital não tenha aquela ampola. Não faz. Aí o paciente morre. 
Quem tem juízo se sente até culpado por aquilo. Culpado entre aspas. 
Porque, às vezes, a culpa é muito mais, assim, do sistema. Porque aqui 
você trabalha, faz a sua parte, outro faz aquela parte. Num trabalho 
sequencial, em conjunto, mas sequencial. Mas você há de convir que 
num hospital deste tamanho, às vezes, para uma enfermeira cuidar 
de 50, 100 pacientes, é humanamente impossível. Por vezes, você fica 
imaginando: ‘Será que esse paciente não sairia se a gente tivesse dado 
um suporte de UTI?’ 

Grande parte dos pacientes hoje entra no Ceatox do IJF com into-
xicação por chumbinho. O tempo decorrido do envenenamento até a 
aplicação do carvão ativado ou mesmo da lavagem gástrica é crucial para 
a recuperação, bem como a qualidade, dos primeiros atendimentos. 
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Por que foi tirado o carvão? Ele está fazendo direitinho?, perguntam 
os profissionais durante as visitas, examinando as informações dos 
prontuários e agindo com o intuito de desafogar leitos. 

O grupo do Ceatox interage com os médicos plantonistas, e todos 
são liderados pelo mesmo chefe. O Centro funciona como um apên-
dice da emergência. 

Na prática, essa relação significa que a lei de um vale para o outro. 
Por exemplo: um paciente intoxicado por chumbinho chega ao IJF. 
Se ele tem entre 15 e 18 anos, o empenho dos funcionários do Ceatox 
em torno de garantir uma vaga na UTI é, sem comparações, superior 
ao que seria caso a idade do paciente fosse superior a 50 anos. A regra 
é clara:  

Ah, muita gente não concorda, mas depende muito da idade. Se o 
paciente já é mais velho, pode ter certeza de que ele é mais suscetível 
a ficar aqui. Mas quando chega um paciente jovem, nos seus 15, 16, 
17, 18 anos, que toma chumbinho, esse paciente ou essa paciente nós 
nos esmeramos muito mais para que ele chegue na UTI. Nós buscamos 
a UTI para esse paciente (o jovem) a todo custo. Mesmo que nós te-
nhamos que tirar algum paciente menos grave e colocar esse paciente, 
detalha o farmacêutico.

Se em hospitais particulares, a UTI é regalia de poucos – não só 
pelo preço, quanto pelo espaço por vezes limitado -, a do IJF é luxo. 
Por ser apertada, requer seleção criteriosa dos ocupantes dos leitos. 
Com aparato adequado e de ponta, além de equipe treinada, a UTI é 
onde ocorre o que Joaquim chama de seleção dos doentes, com direi-
to a esse fica ou esse sai a qualquer hora.  

Em hospital público, leito é tão caro que, entre os profissionais 
de saúde, há o controle do tempo médio aceitável do paciente por 
leito. Assim, se um doente normalmente for curado em dois dias e o 
médico passar a curá-lo em oito, os cálculos apontam perda de seis 
leitos/dia.

Na UTI, os pacientes do Ceatox correspondem à cerca de 10% 
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dos leitos. Não há um número de leitos fixos para intoxicados à dis-
posição. É a equipe médica que avalia para qual setor o paciente será 
encaminhado. 

Aborto forçado e a incerteza do coma

As suposições acerca das prováveis razões para a tentativa de sui-
cídio, por chumbinho, de Vanessa, são muitas. Ela certamente ficou 
fragilizada, mas nem tanto por pressão por pai. Às vezes aqui, eu acho, é 
mais por pressão digamos assim a desilusão amorosa. Às vezes, o parceiro 
chega e diz: “Ah, já que você ficou grávida, tchau!”, palpita  Joaquim, 
após apanhar uma ficha de registro, que descansa em meio à pilha de 
papéis, de determinado paciente. 

O caso é grave. Ela ingeriu um frasco inteiro de chumbinho. Pelas 
informações e descrições do farmacêutico, Vanessa, 20 anos, deu en-
trada no dia 7 de agosto de 2012 por transferência de outro hospital 
- onde, segundo Joaquim, o carvão ativado foi negligenciado. 

Quando (o paciente) chega aqui, a gente seda. Porque o organismo 
em stand by trabalha melhor para expurgar o veneno, detalha com co-
nhecimento de causa. O tratamento inicial com lavagem gástrica foi 
feito. A entrada na UTI, entretanto, era inevitável. O perfil da pacien-
te atingia o maior dos requisitos: jovem.  Se fosse um paciente velho 
como eu, tinha ficado aqui e já estava era no céu, brinca o farmacêutico. 

Um mês após a entrada no IJF, Vanessa continua internada na UTI 
com quadro de coma induzido. Sem o anestésico e o estado do coma, 
a morte era destino certo. Grávida de poucos meses – não se soube 
precisar quantos -, a paciente abortou o bebê após o envenenamento. 
Infelizmente, ela perdeu muito tempo. Por desinformação. Acontece tanto 
por causa do paciente, da família do paciente e da equipe de saúde. 

Entre comentários de suposição e de lamento a respeito da si-
tuação da moça, Joaquim silencia e arrisca, num sussurro: Tenho a 



PERfiL DO USUÁRiO 
QUE PROCURA  O ijf 
APÓS TENTATiVA DE SUiCÍDiO:

Sexo masculino (50,9%)
Tem entre 12 e 20 anos (31,4%), seguida do intervalo entre 21 e 
30 anos (29,5%)
Ensino Médio como escolaridade (29,4%) 
Não trabalha (27,4%) 
É solteiro (62,8%) 
Não tem fi lhos (71,6%) 
Primeira tentativa (55%) 
Maioria tem depressão (60,7%) como antecedente psíquico
É atendido nos corredores da emergência (56,8%) 
Maioria recorre a medicamentos (39,3%) e carbamato, conheci-
do por “chumbinho” (37,4%)
Motivações para o suicídio giram em torno das “difi culdades no 
relacionamento afetivo” (32,3%) ou “difi culdades no relaciona-
mento familiar” (22,3%)

FONTE: Pesquisa “Tentativa de suicídio no IJF” desenvolvida 
por Sâmia Karine Moraes Ribeiro e Ana Cláudia Coelho Brito, do 
serviço de Psicologia do IJF
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O inimigo mora ao lado

Um caso de família em Sobral. Na versão do pai, a criança de 
12 anos teria tomado chumbinho. A verdadeira história, porém, 
não era bem assim. E passou de suspeita de suicídio para um quase 
certo assassinato. Criança até bonita. Você fica naquela coisa assim: 
‘Puxa, como é que pode?’. Encaminhado para a UTI, o pai explicou 
para os profissionais do Ceatox que o menino havia tomado dois 
litros de água de coco da geladeira, o que teria feito mal à criança. 
Joaquim não engoliu. 

Extraoficialmente, o farmacêutico-investigador descobriu que o 
tio do garoto era dono de um sítio onde haviam passado o final de 
semana anterior. O tio teria um caso com o menino, o pai negava. 
Contava a mesma história sempre, detalha Joaquim, em relação ao pai. 
O garoto faleceu. E o pai guardou, para sempre, a amargura de um 
segredo que lhe custou a vida do filho. 

O pai escondeu para não incriminar o irmão. Era um caso de rela-
cionamento amoroso. Ou forçado. O tio que deu (o chumbinho) para 
ele de maneira velada para que ele não revelasse (o caso). Mas aí a ten-
tativa de assassinato só se configura, e é aí que eu quero chegar, quando 
voce tem alguém que denuncie. Se o pai não denunciou... certamente foi 
pensando: “Mesmo que incrimine aqui, que eu denuncie, a vida do meu 
filho não vem mais. Ao invés de matar um, eu mato dois”. Certamente 
o pai pensou isso. E o tio era abastado financeiramente. E essas coisas 
acabam acontecendo, diz ele, com naturalidade.

Outro caso marcante na história dos pacientes do Ceatox envol-
veu também uma criança, essa da praia de Parajuru, no município de 
Beberibe (a 79 km de Fortaleza). Especulava-se – é o que se comenta, 

impressão de que aquela menina vai acabar não saindo. Não com os pró-
prios pés, né?
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porque oficialmente a gente não tem dado – que a menina tivesse en-
tre quatro e cinco anos de idade. Seja como for, o pai era separado 
da mãe. E havia a disputa pelo pagamento de pensão. O pai pegou 
(a criança). Ele que ia pagar a pensão, foi dar uma volta, comprou um 
iogurte e deu para a menina, relata Joaquim.

Segundo o farmacêutico, o gosto da mistura entre chumbinho e 
líquido leva um paciente a entornar cerca de 70% da substância. Mas 
um iogurte gostosinho dá para tomar tudo. É a questão da medicação. Se 
uma criança abrir um frasco de medicamento e tomar hoje, parece que 
está tomando iogurte de morango. É gostoso. 

Joaquim bem que tentou avisar à avó, com quem a criança mora-
va. Contou a suspeita de que o pai havia dado chumbinho de iogur-
te para provocar a morte da menina e não ser responsabilizado pelo 
pagamento da pensão. A criança, que tem outro tempo e pouco do 
organismo desenvolvido, não resistiu e faleceu.  

Reflexivo, o chefe do Ceatox comenta, como se o pensamento 
houvesse furado a barreira de contenção com a emoção: Já peguei dois 
casos assim envolvendo pensão. Um menino e uma menina, e todos dois 
morreram. Deve ter mais.  

Retrato de dois jovens quando pacientes do ceatox

Taís tem 17 anos. Taís, tatuada com estrelinhas na nuca, tem de-
zessete anos. Taís, com um piercing de argola no nariz, ainda não é 
maio de idade. O rosto gasto, enrijecido e carregado, entretanto, de-
nuncia o que a pouca idade ensaia enganar: Taís, com 17 anos, pier-
cing e tatuagem, é ex-dependente química e retornou ao IJF por pelo 
menos três vezes com diagnóstico de depressão e ansiedade. Médicos 
que acompanham a paciente sussurram entre si, na linguagem que só 
eles entendem, que são sintomas de crise de abstinência. 

Enrolada em um lençol infantil, de cor rosa e estampado de cães 
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dálmatas, Taís tomava soro na veia na Sala de Medicação na manhã 
daquela terça-feira. Aos 14 anos, conta ter posto entre os lábios o 
primeiro cigarro de maconha. Desde então, só evoluiu, chegando 
ao crack, do qual se viciou pouco tempo depois. No crack perma-
neceu; e dele também tentou sair. 

Durante o tratamento, o pai de Taís teria amarrado a menina 
por uma semana a fim de evitar que a filha voltasse a usar a droga. 
Ele negou, diz Joaquim.  

O tempo que foi forçar a manter distância do crack foi pago com 
tonturas. A garota resolveu, então, tomar medicações para reduzir a 
ansiedade: rivotril (tranquilizante) e diazepam (relaxante muscu-
lar e sedativo). A gravidade da atitude piora diante do excesso. Joa-
quim estima que Taís tenha tomado cerca de 40 comprimidos logo 
após uma crise de abstinência. Ela recusou responder a quantidade 
da medicação: Tomei esse comprimido porque minha ansiedade esta-
va muito forte.  Com a ingestão dos medicamentos, a moça relata 
mal ter conseguido andar. 

De olhar ansioso, a mãe de Taís, embora distante, observava e 
escutava a tudo com uma envolvente atenção que ganha força nas 
rugas da testa. As duas são loiras e têm olhos verdes. A mãe tem um 
diferencial: está grávida.  

A metros dali, descansava outro jovem. Luiz, o nobre. Toda a ci-
dade de Boa Viagem (a 217 km de Fortaleza)  se reuniu e parou para 
aplaudir o feito do corajoso conterrâneo que, mesmo após picada 
da jararaca, matou a cobra a pauladas e ainda levou o animal ao IJF. 
Facilita a elaboração do antídoto, orienta a equipe do Ceatox. 

A perna esquerda inchada, o soro na veia: nada disso parece in-
comodar o garoto de 15 anos, que àquela altura contava 32 horas 
de IJF. Estava indo para a casa do vizinho quando ela me picou. Não 
chorei com a picada. Mas nunca tinha visto cobra daquele tamanho, 
relata Luiz.    
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Teste de paciência

É unanimidade entre os médicos: o feriado mais movimenta-
do do ano no IJF é a Semana Santa. Entre tantos acidentes no 
período, uma tentativa de suicídio na sexta-feira da Paixão testou 
a paciência do médico plantonista do dia, o clínico geral José Ar-
non dos Santos. 

Uma moça jovem chegou inconsciente ao hospital. Ela havia 
tentado suicídio. Ao se aproximar dela e do companheiro – clara-
mente alcoolizado, pontua o dr. Arnon –, o médico questionou: 

— Ela tentou se suicidar como?  
É impossível atribuir unicamente ao efeito do álcool a resposta 

do companheiro da moça. Fato é que o rapaz lançou, sem pen-
sar, uma frase carregada de desabafo que fez o dr. Arnon inchar. 
Embora tenha durado milésimos de segundos, a vermelhidão no 
rosto do médico passou por longas três fases: primeiro de raiva, 
depois de impaciência e, por fim, de tanto se contorcer na tentati-
va de garantir o controle emocional.  

— Se o senhor que é doutor e ganha dinheiro da Prefeitura não 
sabe como ela tentou se matar, imagine eu!
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Fotografia da página anterior:
A Unidade de Atividades Auxiliares (UAA) coordena múltiplas ativida-
des no IJF, da lavanderia aos ascensoristas - todos os funcionários à parte 
do universo médico.

Crédito da foto: André Salgado
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No subsolo, por detrás de uma coluna roliça pintada de azul 
royal, esconde-se um cubículo estreito e mal iluminado. De tão 
cinzenta, mal se percebe a existência da sala na área dos fundos do 
hospital.  É lá — onde dois birôs e dois sofás se apertam — que 
dez supervisores alternam o subcomando da Unidade de Ativida-
des Auxiliares (UAA), mais conhecida no IJF por Coordenação de 
Serviços Gerais. Na chefia do setor, Lúcia Martins, a cabeça do time. 

Metade dos coordenadores da UAA responde pela Zeladoria; a 
outra, pelo Setor de Multifunção. Compõem os dois setores 465 fun-
cionários terceirizados. Na divisão, cinco supervisores administram 
a Multifunção, que abarca várias atividades: segurança, lavanderia, 
protocolo, arquivo, transporte, até maqueiros e ascensoristas. Uma 
peculiaridade é que os ascensoristas ocupam status diferenciado. Tra-
balham seis horas por dia, cinco dias por semana, e folgam um. Está 
escrito, registrado e documentado, explicam os supervisores da UAA. 
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A coordenadora, Lúcia Martins, gosta de dizer que a equipe de 
10 supervisores cuida, em grupo, da Multifunção e da Zeladoria 
ao mesmo tempo. Integram um só time. Cada uma dessas ativida-
des administradas pela Unidade, como segurança e lavandeira, tem 
coordenação própria. Embora sejam agrupadas em um setor agluti-
nador com chefia, a autonomia dos setores é preservada.  

Lúcia é uma senhora de meia idade que faz as vezes de mãe dos  
10 supervisores da Unidade, tidos como filhos que escolheu para 
criar. De sorriso fácil e olhar dócil, Lúcia esbanja traquejo no que-
sito relações pessoais e encanta logo nos cinco minutos iniciais de 
conversa. Num esforço para evitar distorções ou mesmo equívocos, 
Lúcia faz questão de reforçar a total rejeição à ideia de centralização 
de funções em si.  Um aspecto curioso: usa bata branca. Por isso, nos 
corredores, passa por enfermeira.

A mãe de todos e chefe da UAA gosta de apregoar, em tom pro-
fessoral, que os pacientes do IJF são os seus patrões; os funcioná-
rios, portanto, ocupam a categoria de subalternos. Por isso, orienta 
aos colegas da Unidade: Quem paga seu salário são eles (os usuários). 
Nosso lema é tratar bem. Não importa se está mal vestido ou se não é 
bonito, nós temos obrigação de atender bem.  

O que foge do universo médica do hospital é gerenciado por 
Lúcia. É ela quem auxilia todas as atividades paralelas, além-saúde. 
Quando peço uma definição clara para o setor de UAA, Lúcia sim-
plifica dizendo que o setor foi criado para separar enfermagem, dire-
toria médica e o restante do funcionamento do hospital.

Zeladores

Na UAA, cinco supervisores da Zeladoria gerenciam 140 tercei-
rizados – o que não inclui todos os trabalhadores do setor, mas cor-
responde à maioria deles. O horário de trabalho dos zeladores tem 
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O homem que não chamam de Sousa ou josé, mas Aprígio

Por seis anos, a estratégia adotada pelo zelador José Aprígio Sousa 

início às 7h e se encerra às 19h; dia sim, dia não. Faz parte também 
do contrato que, em todos os finais de semana, o funcionário da Zela-
doria trabalhe. Seja no sábado ou no domingo. Em um mês, portanto, 
eles marcam presença em dois sábados e folgam dois.  

Por plantão de doze horas, 42 zeladores dão conta de todo o IJF. 
À noite, entre 19h e 7h da manhã do dia seguinte, o número de pro-
fissionais cai para 17. Todos os funcionários do setor recebem por 
insalubridade.  

O número de zeladores próprios do hospital — além dos terceiri-
zados — ninguém sabe informar com precisão. Muitos funcionários 
do setor deixam de ir trabalhar – principalmente, por causa da idade.

Mas há também outro motivo determinante, segundo a chefe da 
UAA. Funcionário público, você sabe que é um funcionário difícil, que 
não quer exercer a função. Zelador não quer ser zelador. Por isso, provo-
cou a terceirização. Zelador da casa exercendo função a gente só tem um. 
Funcionário, servidor público, tem vários na área de zeladoria, mas não 
exercem a função.  

 Ser zelador do IJF demanda habilidades específicas. O ofício vai 
bem além da limpeza típica dos trabalhadores comuns da área por-
que engloba também a desinfecção geral do hospital, tanto dos oito 
andares do IJF, quanto do bloco administrativo. Por isso, requer trei-
namento, acompanhamento e, sobretudo, equipamentos de seguran-
ça. Mas não apenas. 

Ao zelador que aceita trabalhar em um hospital como o IJF, res-
tam duas posturas no que tange ao aspecto emocional: distancia-
mento – e fuga — em relação à rotina de tragédias do hospital, ou 
entrega a eventuais envolvimentos.
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tem sido a primeira opção citada acima: isolar-se de qualquer movi-
mento, choro, grito ou berro que lhe roube a atenção. Quis saber do 
veterano funcionário de limpeza se sentiu o impacto inicial. Ah, senti 
e foi muito! Quando cheguei aqui, senti aquele impacto. Só que eu toda 
vida fui desenrolado, disposto e tive coragem de trabalhar... E acostumei, 
relembra sobre o primeiro dia como zelador do IJF. 

Ele sorri, orgulhoso, quando pergunto se Aprígio é nome. Não 
é. É sobrenome com origem na família da mãe. Por onde eu passo, 
todos me conhecem por Aprígio. Nunca me chamam de Sousa ou José, 
é Aprígio.

Pois o homem que não é Sousa ou José, mas responde por Aprí-
gio, nunca havia pisado em um hospital até chegar ao IJF. Por isso, 
dificuldades de adaptação foram comuns no início. Sentiu-se de-
safiado na missão de dedicar maior cuidado aos pacientes do local 
onde fora direcionado no começo: a enfermaria. Cada Centro ou 
setor tem a sua. E Aprígio recebeu a ingrata missão de ser o respon-
sável pela limpeza de todas elas – que, obviamente, não eram lavadas 
em um só dia, mas ao longo da semana.  

No centro cirúrgico, numa Sala de Recuperação... Se você não tiver 
cuidado com aquilo ali, você pode causar um problema seríssimo. Porque 
se desligar um aparelho daqueles... A pessoa está entubada. Desligar um 
aparelho daqueles ali era fatal. Então, tudo o que a gente ia fazer lá a 
gente tinha que pedir orientação das enfermeiras e auxiliares. 

Cuidar dos pacientes nas enfermarias com tanta delicadeza e em-
penho não poderia dar outro resultado: com o tempo, Aprígio se afei-
çoou por determinados pacientes, em especial os de história trágica.  

Durante a conversa, de repente, o homem que não é Sousa ou 
José, mas responde por Aprígio, reduz o volume da voz, quase no 
nível de um sussurro, e confessa que seu ponto fraco no trabalho 
exercido dentro do IJF são as crianças acidentadas. Foi impossível 
para o homem esconder o constrangimento por haver transformado 
segredo em fratura exposta. 
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Em tragédias envolvendo crianças, nem mesmo munido de vas-
soura, desinfetante, panos e baldes, suas armas de zelador, Aprígio 
alcança o distanciamento e a distração dos quais tanto se orgulha de 
obter em boa parte do trabalho. O escudo de profissional-que-se-
-faz-robô pesa; até, por fim, escorregar por entre os dedos e cair.  

Funciona assim: por vezes, ao limpar uma enfermaria onde ocor-
re de ouvir de perto o grito de sofrimento de uma criança, são vãs 
as tentativas de obter exílio no universo do alheamento. O choro de 
dor perfura – e sacode – as entranhas mais insensíveis do zelador. 
É tão incômodo quanto um objeto perfurante cutucando um braço 
por cima da camisa: uma hora, alcança a pele. E se o movimento 
for rápido, é impossível recuar o braço e evitar o corte.  Da mesma 
forma que, em uma ação involuntária, Aprígio se envolve e, sem a 
agilidade necessária para conter a emoção, vê aflorar o mais puro e 
honesto sentimento paterno. A maior emoção que já sentiu foi com 
uma criancinha, como Aprígio classificou. O relato, puxado da me-
mória, remonta as sensações: 

— Foi no Centro de Queimados. Senti muito. Tenho família, 
tenho filhos. E eu vi a criancinha numa situação muito difícil. Só 
que fiquei na minha, né? Tranquilo. Era uma situação muito, mui-
to, muito ruim daquela criança toda queimada. Pequenininho, o bi-
chinho. Não tinha oito meses. E eu vi aquela situação muito difícil 
dele... Fazendo exame lá, aquele negócio todo... Olhava para ele e 
não via nada: era só aquilo tudo queimado. Senti muito com aquilo 
dali. Mas fiquei na minha, tranquilo, trabalhando, não dei demons-
tração a ninguém. Mas deu para escorrer um pouquinho de lágrima. 
Eu senti bastante. Mas aí, tive força, deixei para lá e saí. É muito ruim 
ver um ser humano numa situação daquelas, principalmente para 
uma criancinha. Foi logo quando entrei. 

Do início desafiador, o homem que não é conhecido por Sousa 
ou José, mas responde por Aprígio, tomou para si uma lição. Ado-
tou métodos de trabalho específicos para dar continuidade ao ofício 
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de zelador, mantendo-se, na medida do possível, blindado diante de 
quaisquer sobressaltos emocionais.  

Ele ensina o caminho: Evito ficar prestando atenção. Vou fazer o 
meu serviço. ‘Aqui é a sala, está cheio de paciente, vou fazer o meu fazer 
meu serviço aqui, sem prestar muita atenção a ele (o paciente)’. Se eu 
for me ligar no problema dele, não vai dar (para trabalhar) porque a 
situação é difícil. 

A timidez do zelador franzino, de gestos contidos, dificulta o 
contato visual direto. Aprígio é um homem de olhar fugidio. Entre 
uma apertada aqui e outra acolá durante a conversa, ele solta o verbo 
– é claro, à guisa dos acabrunhados. É assim que o zelador narra as 
ocasiões pesadas do dia a dia:  

— É difícil a gente dizer um momento mais difícil. Porque a gen-
te vê tanto paciente grave aí. No centro cirúrgico, por exemplo, é 
muito difícil ali. Você passar o dia trabalhando... E ver um movimen-
to daquele direto... Só coisa que você não imagina mesmo. Cirurgias 
de todo tipo. E a gente até compartilha, ajuda. Coloca um paciente 
da maca na mesa cirúrgica. Já aconteceu com a gente. Ajudar a colo-
car em cima da mesa e, de repente, a pessoa já estava era morrendo. 
São coisas que a gente vê e não comenta. Tem que tirar da cabeça. 
Tudo isso a gente... Passou.   

Os dois primeiros anos foram os mais difíceis. Há quatro, Aprígio 
deixou para trás a lavagem em caráter rotativo, fixando-se no bloco 
administrativo. Em relação ao trabalho no hospital, zelar pelo pré-
dio da Superintendência é sinônimo de tranquilidade. Nesse meio 
tempo, principalmente no início – portanto, a fase de adaptação —, 
pensou em desistir.  

— É o impacto. Emergência, você chega, é o primeiro impacto da 
gravidade.  

Para ele, dois setores também complicados em termos de cuida-
dos de limpeza são o Centro Cirúrgico e o Centro de Tratamento de 
Queimados (CTQ). O CTQ, quando você chega, sem comentários, né? 
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O primeiro lugar em nível de dificuldade na desinfecção, porém, é 
garantido para o Centro Cirúrgico. A exigência é maior, explica. 

Aos novatos na zeladoria do IJF, a lição que procura transmitir 
é de distanciamento e reserva. Com a experiência de seis anos de 
hospital nas costas, o tempo forçou Aprígio a adotar estratégias de 
sobrevivência sossegada. Estampou sorrisos – mesmo carcomido 
internamente –, fingiu naturalidade e passou por cima de incômo-
dos, enjoos e angústias. Engoliu tudo. Mastigou e digeriu. 

É assim que, o homem que não é Sousa ou José, mas responde 
por Aprígio, revela o segredo do ofício de zelar pelo IJF:  

— Procuro esquecer, me desligar, porque num instante passa. 
Quando você começa a juntar e a guardar, não dá não. Tem que ficar 
livre. É uma estratégia. Porque senão daqui a pouco dá problema. Dá 
um estresse, um problema psicológico. Sei lá, tudo isso pode aconte-
cer. Tem que fazer de conta que isso tudo é beleza pura, que não tem 
problema nenhum e assim a gente toca o barco.

Tal qual Aprígio, cuidam da limpeza do centro cirúrgico, por dia, 
quatro zeladores. No bloco administrativo, o número de profissio-
nais é o mesmo. A diferença entre os dois locais é o nível de zelo.  
Para estar no centro cirúrgico, (os zeladores) passam por uma seleção, 
para ver o perfil, e por um treinamento, detalha o supervisor da limpe-
za, Vladmir Martins. 

Na empresa terceirizada contratada pelo IJF, uma equipe técnica 
realiza a capacitação que exercita durante três dias as habilidades dos 
profissionais. Vladimir diz que o procedimento avalia também quais 
zeladores se adaptam ao perfil do hospital. Treinamento do mesmo 
nível é feito com maqueiros antes do início das atividades no IJF.  
Ainda durante o curso, há os funcionários da empresa que acabam 
por descobrir certa resistência diante dos treinamentos. Por vezes, 
há registro também daqueles que sentem o baque somente após as 
primeiras horas de convivência com cheiros fortes, berros em todos 
os níveis, cenas degradantes, além de sangue — muito sangue — e 
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vômito de tantas matizes que a paleta de cores do Adobe Photoshop 
perde feio. Com um ano e meio de IJF, o supervisor da limpeza rela-
ta o caso de um maqueiro fujão e de uma zeladora, já senhora, que, 
com dois dias de hospital, desfaleceu e pediu as contas.   

— Hoje nós tivemos um (maqueiro) que, quando viu um pacien-
te, se apavorou e disse que não conseguia trabalhar conosco. E pediu 
para ir embora. Não passou nem uma hora. Só passou na parte hos-
pitalar, na emergência, disse que não queria porque não conseguia 
trabalhar com paciente. E para ser maqueiro ele ia lidar diretamente 
com paciente. Zelador normalmente desiste por causa de sangue, 
vômito... Tem gente que não se adapta. Já teve caso de desmaio, de 
uma senhora (na zeladoria) que não conseguiu ver e pediu para ir 
embora. Passou dois dias só, conta Vladimir. 

Entre as obrigações de um zelador do IJF, que passa por treina-
mento, depois atravessa o pesado processo de adaptação, há a lava-
gem. Desinfecção completa de uma unidade, o procedimento segue 
um cronograma que fixa os dias específicos de lavagem em cada se-
tor. Tipo, na terça-feira é a unidade 11 e o 4º andar. Precisa de material. 
Então, nós disponibilizamos mais zeladores para lá, além do normal. 
Por exemplo, se tem um zelador, nós mandamos mais um ou dois. Eles 
fazem a desinfecção completa: teto, parede e piso. Tudo é lavado com 
hipoclorito, sabão próprio para lavagem e desinfetante, detalha o super-
visor dos zeladores.

Multifunção ou Metade Gláucia, metade ijf

Também administrado na Unidade de Atividades Auxiliares, o 
setor de Multifunção é de responsabilidade da supervisora Gláucia 
Sousa. Dos 38 anos de idade, 17 foram de dedicação ao IJF. Podia ter 
feito tanta coisa nesses 17 anos... Podia ter me formado. Mas gosto disso 
aqui, divaga. 



DiAS E HORÁRiOS DAS LAVAGENS

A lavagem do IJF acontece de domingo a domingo, 
preferencialmente pela manhã. Mas pode haver 
também à noite, a depender da necessidade. 

Domingo: Centro de Tratamento de Queimados  

Segunda-feira: 6º andar 

Terça-feira: 4º andar e Unidade 11 (Sala de recuperação pós-cirúrgica)

Quarta-feira: Unidades 12, 13 e 14 

Quinta-feira: Unidades 15 e 21 

Sexta-feira: Unidades 17, 18 e 19 

Sábado: Centro cirúrgico

FONTE: Unidade de Atividades Auxiliares (UAA)
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A relação de amor entre o hospital e Gláucia, à época com 21 anos 
de idade, começou a ser construída na recepção da emergência, onde 
assumiu o primeiro emprego.  Recebia quem dava entrada no hospi-
tal, no período da noite. Os casos mais graves não lhe traumatizaram 
a ponto de querer desistir, tanto que percorreu outros setores até se 
solidificar, há quatro anos, na Multifunção.  

Nesses 17 anos, Gláucia trabalhou no balcão de informações, se-
tor de convênios, laboratório e setor de contas médicas. Em relação 
às experiências profissionais anteriores no IJF, o trabalho de supervi-
sora da Multifunção exige a capacidade de compreensão de sete ou-
tras áreas. Mas para Gláucia ainda não é o mais desafiante. Trabalhar 
com pessoas é bem complicado. É difícil porque cada pessoa tem um tem-
peramento, uma opinião. É difícil. Mas aí você vai levando. Na paciência, 
na conversa, ensina.   

A relação descrita por Gláucia em referência aos funcionários se 
desgasta ainda mais pelo elevado número de faltas no setor. Segundo 
ela, um problema diário. Querendo ou não, prejudica muito o andamento 
do serviço. Você tem cinco zeladores para tomar conta de um setor. Faltam 
dois, três... O serviço não vai ser da mesma qualidade de quando estão os 
cinco. Muitas vezes só partem para crítica. Não procuram saber o porquê 
de estar acontecendo aquele problema. E assim, querendo ou não, a gente 
que está na parte da frente e tem conhecimento disso aí, a gente fica bem 
chateado porque chega a crítica, muitas vezes não procura nem saber o 
porquê, não procuram lhe ouvir, só chegam os processos criticando. É bem 
difícil. Quando um funcionário falta, a gente tem que arranjar gente ex-
tra. Quem está em casa, de folga, não tem obrigação de vir. Às vezes, a 
gente consegue contornar isso na base da conversa, da amizade. 

Vladimir reforça o relato da colega dizendo que, quando o setor 
é pego de surpresa, é preciso trabalhar com o jogo de cintura. O lema 
é: Tira daqui, coloca acolá e vamos trabalhar, resume o supervisor da 
Zeladoria. Em seguida, Gláucia solta o ditado que caracteriza com 
precisão a situação: Vai cobrindo um santo e descobrindo outro.   
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Um problema grave, descortinado pela supervisora da Multifun-
ção, é a suposta venda de macas. Em conversas com funcionários de 
vários setores do IJF, é comum ouvir suposições sobre maqueiros 
que cobram determinado valor em dinheiro, de acompanhantes de-
sesperados por um atendimento, em troca de ceder macas, em tese, 
escondidas por eles mesmos. Assim, estariam faturando, por fora, um 
dinheiro extra no fim do mês.  

Em defesa dos funcionários do setor que administra, no entanto, 
Gláucia trata logo de explicar as regras e dar o aviso: Você dizer e você 
provar... Dizer, posso dizer o que eu quero. A gente ouve falar, realmente. 
Mas quando chega alguém aqui e diz assim: “Fulano cobrou tanto por 
uma maca”. Eu digo: “Eu vou mandar chamar agora e o senhor vai dizer 
na frente dele”. A pessoa já dá para trás. Você dizer e você provar são dois 
caminhos diferentes.  A gente só apura essas denúncias quando a pessoa 
chega e vai a fundo. Ou seja: nunca tem. 

Lúcia, a coordenadora de Gláucia, intervém e cimenta a expli-
cação da colega, tranquilizando que, até agora, nada foi comprova-
do em relação aos casos de troca de maca. E quando o assunto são 
boatos, especulações e críticas, é questão de segundos vir à tona uma 
longa conversa sobre a imagem desgastada e ingrata que muitos for-
talezenses lançam, sem piedade, ao IJF. Lúcia inicia o discurso cri-
ticando os pacientes que buscam o hospital sem a compreensão do 
caráter terciário, onde a prioridade é para atendimentos de trauma e 
emergência. Além disso, a coordenadora da UAA alfineta também o 
inchaço provocado pela demanda de pacientes do interior do Estado:

As críticas mais feitas são por pessoas que não têm o perfil do hospital, 
que é trauma. Elas vêm com um corte, um machucado no pé, e voltam 
porque não se encaixam no perfil de paciente do IJF. Então acho que a 
crítica maior é essa de dizer que o IJF não atende. Mas todo paciente que 
tem o perfil do hospital é atendido, tem neurocirurgião 24 horas. Elas são 
atendidas, sim. O grande congestionamento do IJF é porque é um hospital 
da capital e atende o Ceará todo. E congestiona muito o hospital.  
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Lúcia encerra o discurso, mas não sem antes complementar, após 
uma breve pausa: E até de outros estados. Já teve pacientes de outros paí-
ses!, diz, orgulhosa. 

Como não poderia deixar de ser, Gláucia reafirmou a fala da che-
fe, endossando a excelência do Centro de Tratamento de Queimados 
(CTQ). É referência. Vem gente de fora. A crítica vem mais das pessoas 
que não tiveram o atendimento que queriam. Várias pessoas aqui não fo-
ram atendidas e saem detonando. Porque não presta, porque não atende, 
porque é o matadour... Mas vá conversar com alguém que realmente teve 
um bom atendimento. 

Mesmo fora do IJF, quando o assunto gira em torno dos defeitos 
do hospital em conversas entre Gláucia, familiares e amigos, ela sente 
o estômago revirar. Um frio invade a espinha; a raiva toma o corpo; e 
ela acaba se emocionando ao rememorar ocasiões do tipo:

— Detesto – ela sublinha cada sílaba, com ênfase — ouvir al-
guém falar mal do IJF. Primeiro: trabalho aqui há anos. Vejo como 
é. Já vivenciei várias mudanças aqui. Já vi coisas que não eram tão 
boas melhorarem. Vivencio em outros hospitais. Eu, por exemplo, 
tenho plano de saúde. Eu e minha família, por conta da empresa do 
meu esposo. Mas digo a ele, aos meus filhos e à minha família que, se 
Deus me livre e guarde me acontecer um acidente, é para trazer para 
o IJF. Porque sei que aqui vou ser muito bem atendida. Já vivenciei 
em outros hospitais particulares. Se você for a um hospital particular 
você espera horas. Digo por vivência minha mesmo. Bem caladinha, 
sentada, esperando. Tem uma consulta marcada. Aqui no IJF, muitas 
vezes tem gente que chega na hora, quer que o médico saia correndo 
atrás,  que a recepcionista já esteja com a ficha pronta.  

Certa vez, ela conta que discutiu com um funcionário do irmão 
gêmeo Frotinha, na Parangaba. A mãe ligou para Gláucia, com do-
res, e desejava atendimento do IJF.  A funcionária, ciente do perfil do 
hospital, esclareceu: ‘Mãe, a senhora não é para ir para o Frotão. Eu 
vou aí e vou levar a senhora para o Frotinha. Se for necessário, vou le-
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var a senhora no Frotão’. Cheguei no Frotinha e era realmente o perfil 
do Frotão. Ela tinha caído, batido a cabeça e não quiseram me dizer 
por telefone. Aí tudo bem. ‘Mãe, agora a gente vai para o Frotão’. Aí 
uma pessoa que trabalha lá diz: ‘Vai para o matadouro!’.  

Mesmo que o funcionário não imaginasse estar tratando com 
uma funcionária do IJF – e tenha se arrependido do que disse no 
minuto seguinte — , Gláucia não perdoou e fez questão de respon-
der: Como é aí? Um matadouro por que? Alguém aí seu morreu lá? 
Aconteceu alguma coisa com você lá? Não... – disse, balançando a 
cabeça para frisar –, ,muito pelo contrário! Eu trabalho lá e não te-
nho o que dizer de lá. 

No desfecho do depoimento, Gláucia não se conteve. Mesmo 
à luz da iluminação fraca no ambiente, as lágrimas que lotavam os 
olhos da supervisora não encontraram o refúgio que talvez procuras-
sem. Brilharam, preparando-se para dar o pulo duplo twist carpado 
da retina da supervisora. A voz embargou; e ela baixou a cabeça. O 
ponto fraco – e, na mesma medida, forte – da mulher alta e morena, 
de longos cabelos lisos e discurso firme, revelou ser o próprio hospi-
tal. Metade dela é Gláucia, a outra é IJF.  

Lúcia, que ao longo de toda a entrevista atuou na retaguarda, 
complementando e extravasando opiniões que, de tão represadas, 
brotavam sujas de ressentimento, assumiu o comando da situação. 
Mas não sem antes colocar Gláucia para cima. Lúcia confessou que, 
nos planos a curto prazo, já desponta o interesse em aposentar-se. E 
deixou a mensagem aos colegas de setor, em um enlevo recheado de 
ternura e cansaço: Pretendo que a minha equipe continue. E um de-
les ocupar esse lugar aqui. Minha missão aqui no IJF já foi cumprida. 
Olha o caso dessa menina, que está aqui há 17 anos. Merece coisa 
melhor. Ela gosta é daqui. Isso aqui faz parte da vida da Gláucia. 
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Médico, afilhado da Morte

— Você sabe a história do afilhado da Morte? 
— Não, respondo, sem deixar de pensar que todos os médicos 

do IJF têm uma mania de contar história e, antes de questionar, 
gostam de saber se já ouvi falar dessa ou daquela. Vou colocar para 
gravar, tá certo?

— Ca-ham! Deixa eu afinar a voz — brinca  o médico aposen-
tado Geraldo Timóteo, com 50 anos de IJF, hoje coordenador do 
programa de residência. Ele começa a narrativa: 

Havia um casal muito unido. Os dois se gostavam muito. E tinham 
uma amiga muito grande que era a Morte. Todos os anos, a Morte ia 
lá visitar o casal amigo e eles faziam um jantar para ela. Ela ia com 
muita satisfação visitar aquele casal de amigos.  

Um dia, a mulher engravidou. O marido chegou para a Morte e 
disse: ‘Olhe, quero lhe avisar que a minha mulher está gravida’. ‘Está 
grávida?!’. ‘É, e eu queria que você fosse a madrinhao”. Aí a Morte disse: 

‘Não, não tenha dúvidas não, eu vou ser! E vou lhe dizer mais uma coisa: 
esse meu afilhado vai ser médico. Não tem para onde correr’.

Dr. Timóteo interrompe a narrativa para fazer um adendo: Eu 
não vou saber se era afilhado ou afilhada, mas como eu sou médico, eu 
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vou dizer que ele era afilhado.  Ele continua: (...)’Então esse meu afilha-
do vai ser médico. Não pode reclamar ou ter outra profissão. ’

O casal estava lá todo animado. E aí a mulher disse que ia ter um 
menino. E a madrinha estava lá presente para ver o menino nascer. Aí o 
menino nasceu, cresceu e os pais não diziam nada, mas ele só falava em 
tratar e cuidar. Foi ser médico. Formou-se em medicina. Só quem via a 
morte era o casal e o menino, que foi ser médico. A madrinha, toda vida 
que ele chegava no fim do ano, a madrinha ia lá visitar os pais dele. 

Quando ele se formou, que recebeu o anel e o canudo, a madrinha 
estava lá presente. Chamou o afilhado e disse: “Meu filho, olha, você é o 
único que me vê. Você e seus pais. Você vai me ver sempre quando você for 
tratar de alguém. Você vai me ver ou na cabeceira ou nos pés. Se eu estiver 
na cabeceira, trate não. Trate não porque ele vai morrer. Se eu estiver nos 
pés, pode tratar. Ele pode estar morrendo, todo mundo desenganou, mas 
eu estou sentado lá nos pés e, se você me vir lá, pode tratar. Trate que ele 
se salva. Dê garapa, garapa de maracujá, refresco disso e daquilo. Mas 
ele escapa. 

Se eu estiver na cabeceira, você pode usar o que quiser de mais impor-
tante, de mais avançado em Medicina, que ele não escapa. Ele pode estar 
com um bicho de pé, coisinha besta, mas vai morrer. 

O menino, rapidamente, ficou famoso. Porque quando ele chegava no 
paciente desenganado, ele olhava para a cama, aí estava lá a madrinha 
dele, de braços cruzados no pé da cama. Olhando para ele. A família an-
siosa — era um câncer inoperável —, aí ele olhava assim e os familiares: 

“Como é? Como é que vai ser?”. Tratava, passava as besteiras lá, o cara 
escapava. E a família jogava ele lá para cima e tal. E assim foi.  

Quando era um caso besta, que a família já chamava ele pela fama, 
ele dizia: “Não, vou tratar não”. “Mas por que, doutor?” “Não, não 
adianta tratar” “Por quê?! Ele está com uma gripe tola” “Mas vai virar 
uma pneumonia. Primeiro um pulmão, depois o outro, e vai invadir o 
corpo, aí não vai dar certo não. Não vou tratar não. Não quero tomar o 
dinheiro de vocês”. Aí ficavam com raiva dele, chamavam outro médico, 
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o médico vinha, outro médico famoso, e não conseguia nada. 

Um dia... Sabe o que é o amor, né? Um dia, ele começou a namorar 
e se apaixonou. Quando ele se apaixonou, a namorada todo dia ficava 
esperando na porta. E ele vinha, olhava logo para a porta e estava lá a 
namorada esperando.  

Quando foi um dia, a porta com luz acesa por trás, ela não estava 
lá. “Cadê a namorada?” Não estava lá. Ele parou e perguntou: “Cadê 
a fulana?” Aí a mãe dela disse: “Está deitada com uma gripezinha 
besta. Só porque o namorado é medico, ela quer que o namorado vá 
cuidar dela. É paixão, doutor, é paixão!”. Aí ele correu apavorado. 
Chegou lá e onde era que a morte estava? Na cabeceira. 

Aí ele: “Pelo amor de Deus”. Chamou a madrinha: “Você vai levar 
a minha namorada? A mulher que eu escolhi para casara, para ser 
mãe dos meus filhos, que você vai ser madrinha também?”. “O homem 
lá mandou eu vir buscar essa daqui. É a tua namorada, mas ela tem 
que ir. É obra do Homem. Pode não, tem que ser”. “Não, não aceito 
não. Converse com ele, fale com ele”. E ele ficou enchendo o saco da 
Morte, da madrinha dele. Ele disse: “Olhe, eu vou falar com o Homem 
lá para ele fazer uma exceção. Mas vou dizer uma coisa: você nunca 
mais vai me ver, nem na cabeceira nem no pé, você vai ter que se virar”.

Dr. Timóteo, então, revela a moral da história, da qual se apropriou:
— Resultado: quando um paciente entrava em situação difícil 

para mim, eu não via a morte, não sabia onde estava. Porque, para 
mim, só quem salva é Deus. Não tem quem salve. Se tiver de mor-
rer, Juliana...

Ele interrompe a fala. Para bom entendedor...
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Fotografia da página anterior:
O IJF guarda histórias pitorescas e elementos curiosos conhecidos por 
pouquíssimos fortalezenses

Créditos da foto: André Salgado sob intervenção de Yuri 
Leonardo
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Em todo corredor, beco ou cantinho, abre-se no IJF um re-
positório de elementos incomuns para o contexto de uma unidade 
de saúde. A começar, é um hospital onde torneiras se abrem sozi-
nhas, fantasmas são vistos, elevadores sofrem pane duas vezes ao dia 
e o heliponto está há 20 anos desativado. Passarinhos me contaram, 
houve boatos, ouvi dizer. Se um dia lhe perguntarem como você 
sabe das 10 Coisas Que Só Acontecem no IJF, sugiro que responda: 
são lendas urbanas. Acredita quem quer.  
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i. fantasmas

A loira do 6º andar
Correm na boca miúda – e nos corredores do IJF – lendas sobre 

misteriosas aparições de fantasmas no hospital. Especulam que são 
almas penadas de antigos pacientes e funcionários. Zeladores são as 
maiores – e mais calejadas – vítimas das visagens. 

Na calada da noite, quando a Lua se posiciona a 90 graus da terra, 
o vento corre do sertão para o mar e a última rasga-mortalha cruza 
o céu com um ruído estridente, um fenômeno se concretiza no IJF: 
as torneiras da Copa do 6º andar criam vida, abrem-se sozinhas. De 
repente, como se alguém houvesse girado a torneira, jorra água na 
pia, para o pavor da zeladora Ângela, que há sete anos trabalha no pe-
ríodo noturno no IJF. No hospital, vaga muito espírito, constata, com 
naturalidade. 

As lâmpadas de outras salas também acendem sozinhas — e o fe-
nômeno não é exclusividade de apenas um andar. Quem dera fosse, 
acrescenta Ângela, assim poderia tomar as devidas precauções.  

Ela conta também que evita varrer as escadas do 7º andar – e que 
quando o faz, reza 50 pai nossos e 50 ave marias durante a varredura 
para não encontrar uma companhia desagradável: a loira das escadas. 
A mulher fantasma tem preferência por vagar durante a madrugada. 
É uma moça discreta.  

Por enquanto, ninguém teve a fibra de perguntar o porquê da es-
colha dela pelas escadas do 7º andar. Teria morrido no 7º piso? Na-
quelas escadas, especificamente? Os registros dos últimos 20 anos do 
IJF iriam apontar muitas loiras falecidas no hospital. O difícil seria 
afirmar qual delas ainda vaga pelos corredores do IJF, assombrando 
funcionários que só querem trabalhar em paz, coitados.
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Por dinheiro nenhum
Conversa entre o zelador Aprígio e a chefe, coordenadora da Uni-

dade de Atividades Auxiliares (UAA), Lúcia Martins:

Lúcia: Tem a história de uma funcionária da farmácia. Tem uma 
lenda que... Olha, tô dizendo o que escutei. Tô aqui há pouco tempo... Tem 
pessoas que não gostam de trabalhar onde hoje é a sala do doutor Case-
miro, onde antes era a farmácia, porque dizem que uma pessoa anda lá. 
Não lembro a pessoa que me disse, mas me falou que não vai por dinheiro 
nenhum trabalhar ali. Já ouvi outras pessoas comentando a mesma histó-
ria. Que viram. Dizem que a criatura passa de vez em quando, mas que 
não existe mais aqui. Neste mundo.

Aprígio: Varro aquelas escadas ali e a pessoa nunca apareceu lá, 
não. Eu trabalhei por dois meses à noite aqui. E três horas da manhã, por 
exemplo, ali naquele necrotério, poderia aparecer um bocado de defunto. 
Nunca vi nada, graças a Deus!

Lúcia: Até não gosto de ir para lá (farmácia) depois (que fiquei sa-
bendo). Antes tinha um janelão, agora colocaram uma vidraça. Eu escu-
tei (os comentários). Nunca vi, mas eu temo.

Lôro, o médium i em: Espírito carente:
Conhecido por Lôro, há um maqueiro plantonista noturno que 

faz as vezes de zelador. Quem trabalha há pelo menos 30 anos em 
um hospital do tamanho e da importância do IJF, como ele, guarda 
na manga histórias de sobra para contar. Lôro é ainda da época da 
Assistência Municipal de Fortaleza, que operou em um prédio de um 
andar até 1993, quando o novo edifício foi erguido.  

Certa feita, deitado no colchão do quarto onde os funcionários 
descansam, Lôro sentiu alguém se acomodar a seu lado na cama. 
Alguém ou algo. Até hoje, peleja, peleja, mas não consegue iden-
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tificar. Fato é que a coisa dava mostras de carência, mas Lôro não 
estava para carinhos e afagos naquele dia. Estava deitado e senti uma 
coisa sentar no meu colchão. Sabe aquele peso que a gente sente quando 
alguém senta na cama? Eu senti a pessoa sentar... Troquei de roupa, 
vesti a blusa e desci. Eu lá ia conseguir voltar a dormir...!, diz, entre 
gaguejos.  

Lôro, o médium ii em: A freira incansável
Vinte anos atrás, Lôro viu um fantasma com mais contorno. Era 

uma freira a quem não havia tempo ruim. Fosse viva, fosse morta, 
não descansava do trabalho. Ela trabalhava aqui e, depois que morreu, 
vivia passando pelos corredores. A gente só via o vulto. Muitas vezes eu 
via a freira passar no corredor e entrar na enfermaria. Quando a gente 
ia ver, não tinha ninguém lá., relata o maqueiro. 

Lôro, o médium iii em: Ouvindo coisas
Com frequência, nos corredores desertos das madrugas do IJF, 

ele jura escutar, ou ao menos pensa ouvir, chamados. 
— Lôoooooooooooro – evoca a voz.
— Quem é que está me chamando? – ele quer saber, em meio 

à penumbra noturna, olhando em volta à procura do dono da voz.
Silêncio. Nada. Não há ninguém ali.

Lôro em:
Aventuras de um colega no necrotério
A lenda mais assustadora na opinião dele, porém, aconteceu com 
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Lôro em:
A morte em perspectiva 
Embora do tipo durão, de poucas palavras e quase nenhum alar-

de, Lôro tem a coragem de admitir uma fraqueza. Um necrotério 
não deixa de ser assustador mesmo para o mais experiente dos fun-
cionários. Entrar lá me dá arrepios. Entrava porque era o jeito. No 
IJF, o traslado cadáver – necrotério é função do maqueiro. Uma vez 
no necrotério, homens como Lôro instalam o corpo dos falecidos 
nas gavetas e estão liberados. 

Mesmo reconhecendo a dificuldade, ele não perde a pose e rea-
firma o que parece ter adquirido com o passar dos anos. Não te-
nho mais medo, não. Ângela complementa, em estado de divagação: 
Quem morre aqui, aqui fica. Tem nem perigo de sair daqui...

um colega zelador, também plantonista noturno, quando tentava 
conduzir um saco de lixo e um cadáver a seus devidos destinos. Um 
dia ele desceu o cadáver para o necrotério. Botou a maca num corredor 
e dobrou no outro para jogar um saco na lixeira. Quando entrou no cor-
redor, viu o cara que estava morto na maca, em pé, olhando para ele! 
Soltou o saco e saiu correndo. Ele vinha branco, chamando por mim, 
doidinho. Aí fui ajudar o homem a levar o cadáver (para o necrotério).

2. Heliponto de enfeite

Quem se acidenta em uma duna ou no mar, por exemplo, não 
poderá contar com atendimento de uma ambulância em função da 
evidente dificuldade de acesso. Helicópteros dão conta de realizar o 
resgate e, na corrida contra o relógio, conduzem o acidentado para 
o IJF.
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Erro detectado, o próximo passo foi a reforma do heliponto em 
2008. Uma placa diante da entrada da emergência informa: 

heliponto do instituto doutor josé frota (ijf).
data de início: 25 de fevereiro de 2008. 

prazo de entrega: três meses.  

A ordem de serviço das obras do heliponto do IJF foi assinada 
em agosto de 2009. No período de três anos, entretanto, os trabalhos 
foram paralisados em decorrência do mau tempo e de problemas no 
projeto. Até o início de 2013, as obras estavam com 85% de execução. 

“A obra que custou aos cofre públicos (80% do Governo 

Federal e 20% municipal) R$3,1 milhões deve ser concluída 

em setembro deste ano. “Faltam apenas 15% para a finalização 

da construção”, informa Casemiro Dutra, diretor executivo do 

IJF, ressaltando que o atraso de três anos (a obra começou em 

agosto de 2009) foi devido a questões burocráticas. 

(...)

Ele informou que apesar da idade do prédio (quase 20 

anos) não existe possibilidade de alguma das paredes não 

Até aí, tudo certo. Serviço em pleno funcionamento é satisfação 
garantida. O inusitado, porém, é que para o paciente ter acesso ao 
hospital, essa aeronave é obrigada a pousar numa praça a cerca de um 
quarteirão de distância do hospital: a Praça da Bandeira. 

Concluído o pouso, o paciente é devidamente conduzido da pra-
ça até o IJF de ambulância. Tem sido assim há muitos anos. O tempo 
é impreciso. O que se sabe é que, desde 1993, o prédio novo do IJF 
foi inaugurado já com a promessa de um heliponto. Com o tempo, 
porém, foi verificado erro arquitetônico: a estrutura não era elevada 
o suficiente. Em outras palavras, era impossível o pouso de qualquer 
aeronave no espaço construído para tal.  
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Enquanto isso, fica a torcida para que nenhum acidente ocorra 
na praça da Bandeira durante os pousos, uma vez que o local é bas-
tante movimentado e também funciona como heliponto quebra-
-galho do IJF.  

suportar o peso do heliponto. “Tudo foi cuidadosamente 

calculado”, assegura Casemiro”

( jornal O POVO, página 2, 21 de maio de 2012)

3. Pane nos elevadores
O IJF tem cinco elevadores. Há dias que um deles tira férias, pede 

licença ou apenas deixou de ser besta e exige melhores condições. 
Brincadeiras à parte, em abril de 2008 um elevador despencou.

A sorte é que um freio de segurança foi acionado, o que levou ao 
amortecimento da queda, evitando ferimentos das passageiros do 
elevador, informou aos órgãos de imprensa a assessoria de comunica-
ção do hospital à época. Na mesma nota divulgada, o IJF reconheceu 
que os elevadores do hospital fazem parte de um rol de equipamentos 
muito antigos. 

Uma equipe de reportagem de TV já ficou presa no elevador. E 
todo ano o jornal noticia alguma pane. 

4. Sexo, drogas etc. 

No telefone sem fio do IJF, o canal de fofocas do hospital, fun-
cionários dão conta de flagras constrangedores. Segundo relatos, já 
foram vistos acompanhantes com acompanhantes – e até acompa-
nhantes com pacientes – sexualmente atracados dentro do banheiro, 
pondo em prática alguma espécie de fetiche. Conta-se que, certa vez, 
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um enfermeiro flagrou a cena e, em vez de repreender os aventurei-
ros, deu meia volta e, que horror, meu Deus!, correu em direção ao 
corredor mais próximo.  

Há quem fume nas escadas, mesmo com o sem-número de car-
tazes espalhados que proíbe a prática. Os fumantes fingem não ver 
os avisos e, por vezes, rasgam a rede de proteção, por onde podem 
encaixar os braços para fora do prédio, com o cigarro entre os dedos, 
e evitar o flagra.  

Dizem que pacientes e/ou acompanhantes usam drogas den-
tro do IJF e que, inclusive, comercializam no interior do hospital. 
Novamente, repito: passarinhos me contaram, houve boatos, ouvi 
dizer. E lendas foram criadas para fazer cócegas na mesmice previ-
sível da rotina. 

5. incêndios e apagões

Menos comuns do que panes nos elevadores, os incêndios e apa-
gões ocorrem frequentemente nos geradores. Somente entre 2010 e 
2011, aconteceram três:

6 de abril de 2010: Um curto-circuito em um dos geradores 

do hospital causou um princípio de incêndio. O gerador foi 

acionado após falta de energia elétrica em setores de urgência e 

emergência do hospital. Com a fumaça, pacientes foram levados 

para fora do IJF e mantidos no pátio externo e nas calçadas. 

11 de abril de 2010: Nova pane no sistema elétrico, quando 

um apagão se deu durante trabalho de resgate da rede elétrica 

do hospital, que havia ficado comprometida após o princípio de 

incêndio cinco dias antes. 
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2 de maio de 2011: Na madrugada do dia 2, um incêndio foi 

registrado no terceiro andar do IJF. O fogo teve início por volta 

das 3 horas. Os pacientes que estavam no local tiveram de ser 

removidos para a parte externa do hospital. 

(jornal O POVO)

6. Moça atropelada no dia dos namorados  
perde a memória e vive por mais de dois anos no ijf

O IJF recebe todo tipo de gente nos seus leitos. Quando se trata 
de pacientes, há a categoria mais peculiar de todas que é a dos mo-
radores do hospital. O caso emblemático é o da Vânia que, por pelo 
menos dois anos e meio, foi forçada a adotar o IJF como lar – ainda 
que inconscientemente. Chegou atropelada no dia dos namorados 
de 2010, foi tratada e recebeu alta do hospital.  

Estava livre para continuar o seu caminho, se soubesse quem era 
e, sobretudo, aonde iria. Desconhecia o próprio endereço. Vânia ha-
via perdido a memória e adquirido distúrbios mentais. Não sabia o 
próprio nome, não se lembrava de qualquer telefone ou endereço. 

Ninguém foi buscá-la. A assessoria de imprensa se mobilizou, 
divulgou em todos os veículos de comunicação possíveis. E nada. 
Ela foi ficando, ficando e ficando. Até que fixou residência e passou 
a fazer parte do cenário da enfermaria onde dormia. Não andava. 
Urinava e defecava deitada, na própria maca. Brincava de boneca. 
E não conseguia sequer articular frases. Mesmo assim, viveu. Ou 
sobreviveu – com sequelas de um olhar perdido e o sorriso espon-
tâneo. Com o tempo, lembrou o primeiro nome: Vânia e a data de 
nascimento: 13 de junho. 

Ela está sempre cercada pelas bonecas e por uma bíblia. O sor-
riso largo de Vânia se abre ainda mais quando a acompanhante de 
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um paciente vizinho saca a bíblia da estante e começa a ler em voz 
alta. Dá pulinhos como pode, fixa o olhar em um ponto do teto e se 
entrega às histórias bíblicas. 

7. Suicídios 

O voo poético
Pouquíssimos sabem – e agora você terá a chance de conhecer: 

uma das mais belas vistas de Fortaleza podem ser admiradas do alto 
do 8º andar do IJF. Na paisagem, esparrama-se o Centro do lado 
direito; do outro, o horizonte comprido do sertão. 

Enquanto estão na biblioteca, no último andar, estudantes inter-
nos e residentes do hospital – a maior parte do público frequentador 
– não tiram, sequer um instante, os olhos dos livros ou do computa-
dor à frente. O estudo extremamente concentrado impede  a distra-
ção, o olhar fugidio pela Fortaleza de Sol forte que acena lá fora. O 
ar condicionado também é forte inibidor.

E em meio a esse ritmo acelerado de estudo, ninguém parece per-
ceber uma varanda logo ali, basta dar cinco ou seis passos: de uma 
ponta a outra da sala, a porta de vidro separa o espaço de estudo 
da varanda. Sim, é isso mesmo, uma biblioteca com varanda. E am-
pla. Não há rede de proteção na varanda, de modo que devem evitar 
aproximação do parapeito aqueles que têm medo de altura. 

Hoje a porta de acesso à varanda da biblioteca mantém-se tran-
cada, segundo informa Francisca, a bibliotecária matutina de passos 
curtos. Entre um sussurro e outro, a confissão: ela diz que a direção 
do hospital determinou o bloqueio após a tentativa de pulo de uma 
moça, mais afeita ao céu em relação à terra. A data se perdeu no tem-
po, na memória dos fofoqueiros e na extensão do telefone sem fio. 
Mas o quando não importa. Bastou uma ousadia para que o hospital 
criasse a barreira. Passsarinhos contaram, ouvi dizer, houve boatos...
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Por precaução, a porta continua trancada, o que ajuda a justifi-
car o porquê da maioria dos estudantes ignorarem o espaço. Uma 
das mais belas paisagens do Centro de Fortaleza pode ser admira-
da, hoje, para além da vista turva dos vidros da porta, somente por 
quem tem a chave da porta. E, é claro, o interessado deve ter o do-
mínio da arte de persuasão para convencer a bibliotecária a abrir. O 
acesso não é proibido, mas controlado. 

O voo certeiro
Circula entre funcionários do IJF outro boato sobre suicídio. 

Boato, lenda, invenção, mito. Diz-se que um homem saltou do 7º an-
dar e por pouco não cai na lanchonete, onde o movimento de gente 
é alto, ou nos carros do estacionamento interno. O corpo do sujeito 
caiu no umbigo dos dois: a capela. Ninguém soube dizer se havia 
fieis no interior do local no momento da queda.   

8. Vingadores de aluguel

O termo vingadores de aluguel é uma maneira jocosa de classi-
ficar aqueles que, por vezes, invadem o IJF. Em geral, acontece as-
sim: pelo menos dois homens brigam feio na rua, um acaba ferindo 
o outro, os dois – ou apenas a vítima – são encaminhados para o 
hospital. O que atacou, porém, obstinado com o objetivo inicial de 
exterminar o adversário, parte para dar o golpe final na vítima – e, 
assim, invade o IJF para executá-la, livrar-se de vez, ceifá-la, enfim, 
concluir o serviço. 

Se um vingador não termina o serviço, vai à incansável procura 
com um só intuito, o de finalizar o que começou, seja como for essa 
busca. No IJF, bandidos – chamemos vingadores – já invadiram o 
IJF com esse intuito mais de uma vez. 



184

IJF - histórias despercebidas de um hospital

9. Vendedores de macas

No IJF, diz-se entre os acompanhantes que macas são vendidas 
a R$ 20. O processo, supostamente, começa com o recolhimento 
das macas pelos maqueiros, que as escondem em algum vão ou al-
guma sala. A vantagem de os funcionários serem os mentores desse 
processo é o conhecimento de causa: eles conhecem os buracos e as 
entradas mais obscuras dos IJF, as que ninguém repara.  

Funciona assim: numa lotação, se o maqueiro identifica um pa-
ciente que precisa de atendimento urgente, basta se aproximar do 
acompanhante, vender a proposta, assinar o negócio e pronto, está 
vendida. Sem recibo, sem nada. A negociação é rápida e indolor, 
uma vez que há vidas em jogo – e corrupção por debaixo dos panos.

Boato ou verdade, a Unidade de Atendimentos Auxilares (UAA), 
responsável pelos maqueiros, confirmou estar ciente dos comentá-
rios, mas negou qualquer envolvimento dos profissionais no merca-
do negro. Nada foi comprovado, ninguém foi pego, logo, para a ad-
ministração do IJF, não acontece.   

10. O enterro dos membros amputados 

O setor de Segurança do IJF é responsável por manter a ordem 
do hospital. Dentre as atividades que coordena, o setor também 
controla a entrada e saída de óbitos para o Cemitério, mas também 
de membros: braços, pernas, orelhas, dedos... Todos os membros 
amputados no IJF têm o direito de um enterro digno no Cemitério 
do Bom Jardim. E cada qual ocupa a cova que lhe cabe: não há com-
partilhamento, enterro coletivo, divisão de espaço.

O membro mais enterrado é a perna, na maioria das vezes am-
putadas de pacientes diabéticos ou vítimas de graves acidentes. Há 
famílias que preferem guardar o membro e sepultá-lo a seu modo. 
Nesse caso, o hospital libera e alguém da família assina, confirman-
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do recebimento. 
Se a família rejeita e deixa para o hospital a tarefa de se encarre-

gar do enterro, tudo bem: para o IJF, o membro continua merecen-
do o direito a sepultamento e ofício.

Por mês, são enviados entre 10 e 20 membros ao Bom Jardim; em 
algumas ocasiões, o número chegou a superar essa marca. A reco-
mendação no hospital é não deixar acumular os membros, de modo 
que há a prática de remessa quinzenal.

Para sepultar um membro amputado, o IJF solicita autorização da 
família por meio de ofício.







Fotografia da página anterior:
Por doze horas, das 7h às 19h, a rotina do IJF foi conhecida de perto e de 
dentro ao longo de um plantão médico.

Crédito da foto: André Salgado



“Acreditava, e continuo a acreditar, que qualquer grupo de pessoas 
- prisioneiros, primitivos, pilotos ou pacientes - desenvolve urna vida 

própria que se torna significativa, razoável, e normal, desde que você 
se aproxime dela, e que uma boa forma de conhecer qualquer desses 
mundos é submeter-se a companhia de seus participantes, de acordo 

com as pequenas conjunturas a que estão sujeitos.” 
Erving Goffman
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O Sol ainda nem havia despontado no horizonte quando meus 
hormônios da ansiedade deram início às atividades do dia, desper-
tando-me de um susto antes mesmo das 5h30, quando o alarme do 
celular deveria me acordar. Havia o receio de ceder ao domínio da 
sonolência. Não queria arriscar desligar o despertador inconscien-
temente, voltar a dormir e frustrar o dia mais aguardado de toda a 
apuração para este livro. 

Começava o meu 23 de setembro de 2012, um domingo que se 
faria gravar feito cicatriz na memória, no coração e no estômago, so-
bretudo, pela maneira como terminou. Enquanto os olhos de boa 
parte da cidade ainda dormiam, os meus tentavam se desvencilhar da 
impressão de areia grudada na retina. Estirei os músculos, estiquei as 
pernas e braços, alonguei a mente. O dia seria longo, longuíssimo. 
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Com a pele arrepiada pelo frio, procurei a roupa e o sapato mais 
confortáveis possíveis e iniciei a jornada às 6h20min, hora em que 
entrei no carro. Dirigi da minha casa em direção ao hospital pela rua 
Padre Valdevino. Quem segue pela via, muitos quarteirões antes já 
consegue avistar o edifício de oito andares, que se destaca por ser o 
mais alto em relação aos prédios vizinhos do Centro.  

O relógio marcava 6h45 no exato instante em que pisei na cal-
çada do IJF, pela rua Antônio Pompeu. Com o gravador abasteci-
do por pilhas de carga completa, duas canetas e um bloco de notas 
projetado para o encaixe perfeito entre os dedos da mão, dei início à 
experiência. Até o final do dia, o plantão ainda me reservaria sustos, 
enjoos e cansaço. 

O Sol já havia nascido e penetrava na pele com um calor intenso, 
atenuado pelo vento ainda frio. Àquela hora da manhã, era mingua-
do o movimento de carros e pessoas nas ruas laterais. O frescor do 
início de dia criava no entorno do hospital uma atmosfera pacífica, 
silenciosa. Difícil até imaginar que, naquele mesmo ambiente, du-
rante a semana, ferve um IJF apinhado de gente nas calçadas, todos 
na iminência de uma ebulição.  

Por ali, a sonolência ainda se fazia presente. Logo nos primeiros 
passos que dei na calçada do hospital, esbarrei a vista em um senhor 
que ainda dormia. Se a mureta de concreto próxima à entrada da 
emergência do IJF fazia as vezes de cama, o teto do cômodo impro-
visado era o céu e as paredes, a própria rua. O travesseiro... Bem, 
quando se é anestesiado por um sono tão arrebatador quanto aque-
le, quem precisa de um? Travesseiro é artigo de luxo a quem já se 
moldou à dureza áspera do cotidiano. 

No IJF, o lema maior é salvar vidas. Tão logo adentram o hos-
pital, pacientes e acompanhantes são forçados a compreender que 
atendimento público não pressupõe conforto. No interior do hospi-
tal, existe a tentativa do salvamento; o conforto permanece do lado 
de fora – e a regra vale até para o morador de rua que sonha logo ali, 
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a poucos metros, no concreto gelado do prédio.  
De barriga para cima e braços abertos para o céu, o sujeito dor-

mia um sono profundo. O braço esquerdo pendia para o lado, e os 
dedos por pouco não beijavam a calçada. Nos pés, o desenho do des-
cuido: chinelos gastos, nas cores branca e azul clara. A barba grisalha 
por fazer e o rosto marcado pelo tempo eram os indícios de que a 
idade do homem ultrapassava os sessenta anos.  

Usava um calção azul escuro, com a palavra Éfeso* e o número 
10 destacados em amarelo, e uma camisa branca com dois adesivos 
de propaganda política para candidato a prefeito. A dúvida era se o 
próprio senhor havia colado na blusa ou se um transeunte tinha se 
valido da distração do homem para fazer campanha. Poucos eram 
os pedestres que, ao topar com o sujeito, encaravam-no como um 
ser humano em situação vulnerável. A maioria deles cruzava o olhar 
como se o homem fora um elemento da paisagem. 

Diante dele, estacionadas na rua a poucos metros, duas ambu-
lâncias pequenas: uma de Camocim (município a 379,3 km de For-
taleza) e outra de Tauá (a 344,7 km  da Capital). No veículo com 
origem em Tauá, o motorista cantarolava a canção do Roberto Car-
los. A música nascia do rádio do tamanho de uma caixa de som de 
computador, que descansava sobre um pano claro no painel do car-
ro, acima do porta-luvas. Um jovem vestido de branco da cabeça aos 
pés entrou na ambulância, o motorista deu a partida no carro e foi 
embora, levando consigo a trilha sonora romântica.  

Na calçada mais adiante, após a rampa de entrada da emergência 
do IJF, um cachorro vira-lata preto dormia todo enroscado, alheio 

* “Éfeso, cidade greco-romana da Antiguidade, localiza-se na costa ocidental da Ásia Menor, em uma área litorânea 
da atual Turquia. O apóstolo Paulo de Tarso esteve nela duas vezes – a segunda delas por três anos –, pregando a 
palavra de Deus. Mais tarde, preso em Roma, escreveu a seus habitantes a famosa Carta aos Efésios, que veio a ser o 
Evangelho de mesmo nome, no Novo Testamento. A cidade também foi citada em Atos e Apocalipse”.
Fonte: Arcauniversal.com  
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ao movimento dos passantes. O animal se mantinha indiferente tam-
bém aos carros de som que berravam livremente jingles cujos deci-
béis ultrapassavam os limites da legislação sonora. Ainda nem eram 7 
horas da manhã do domingo. A candidata a vereadora de nome Joia 
era uma que tentava ganhar os eleitores do IJF àquela hora do dia, 
tendo como lema de sua campanha a frase Por uma Fortaleza joia, 
cantada em ritmo de forró na canção-tema da candidatura. 

A poucos metros do cão, uma jovem senhora deixava se perder 
dali. Os pensamentos, de tão distantes, pareciam inalcançáveis. Com 
a mão esquerda espalmada, ela descansava o rosto absorto, enquanto 
o cotovelo se apoiava na mochila jeans esverdeada. Teria ela perdido 
o companheiro ou a companheira? Estaria aguardando o término 
de alguma cirurgia? Relacionava-se, enfim, com alguém do hospital 
ou apenas descansava de uma caminhada? Era impossível decifrá-la. 

Ao meu lado, duas senhoras conversavam sobre um assunto qual-
quer quando um sujeito se aproximou e soltou uma pergunta sussur-
rada. Só o que ouvi foi a resposta firme de uma mulher despachada: 

— Sabe quantos homens eu deixei para não mandarem em mim? 
Dois! Deixei dois homens!

De repente, o barulho de uma sirene de ambulância se acerca. 
Enquanto procurava descobrir de onde nascia o som, o veículo da 
Prefeitura de Caucaia surgiu pela rua Senador Pompeu (na lateral da 
faculdade de Direito da UFC), entrou na Antônio Pompeu e fez o 
retorno em direção à rampa de acesso à emergência.  

Por coincidência, a sirene pareceu anunciar também a chegada 
da assessora de imprensa. Ana Maria chegou no mesmo momento 
em que a ambulância apressava-se para subir a rampa.  

Estava previamente acertado com a assessora que ela me acom-
panharia no início da saga com a missão de me apresentar ao chefe 
de plantão daquele domingo, o oftalmologista Carlos Alfredo Cisne. 
Desde 2009, todos os domingos do médico são dedicados a orques-
trar o trabalho dos 35 plantonistas dominicais do IJF. Mas a história 
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dele com o hospital é anterior a isso: só de Instituto, tem vinte anos. 
Os horários de Cisne, assim como de toda a equipe de domingo, 

alternam-se de uma semana para outra: se em um plantão o trabalho 
tem início às 7h e se encerra às 19h, no outro o médico entra às 19h 
do domingo e só sai às 7h da segunda-feira

O labirinto 
Depois de um breve diálogo sobre a dificuldade de despertar 

cedo, eu e a assessora subimos a rampa de acesso à emergência e 
cruzamos o grupo fixo de guardas municipais que trabalham dia-
riamente plantados na entrada do hospital. Em seguida, adentra-
mos o IJF através da porta onde se lê eixo vermelho, com algu-
mas letras danificadas e outras ausentes, o que dificulta a leitura à 
primeira vista.

Mais próxima da entrada da emergência, à esquerda, fica a Sala 
de Reanimação. Diante dela, um espaço para atendimentos clínicos. 
Entramos no primeiro corredor à direita, passando pela porta da 
sala do Risco 1, com dezoito leitos, para onde são levados os pacien-
tes graves, quase todos entubados, que deveriam estar na Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI). Por falta de espaço, são atendidos no 
Risco 1, uma espécie de mini UTI. 

Continuamos em frente para dobrar no corredor seguinte à es-
querda, logo depois dos elevadores. De caminho estreito, o fim dele 
descortinava outro corredor, este congestionado por macas, dores e 
gente. Um mau cheiro de fezes vindo dos banheiros impregnava as 
narinas. ‘Tá cruel hoje. Lotado, comentava uma acompanhante com 
quem cruzamos o caminho. Prendi a respiração para passar.  

Dobramos à esquerda novamente e, metros depois, lá estava a 
sala dos médicos. O corredor da porta de entrada não era menos en-
garrafado: apertavam-se as macas com seus pacientes monitorados 
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de perto pelos acompanhantes. Para que passasse uma cadeira de 
rodas de ferro vazia, já enferrujada pelo tempo e banhada de xixi, 
era preciso se espremer contra a única parede onde se podia escorar. 

Na porta da sala dos médicos, nenhuma identificação apresenta-
va o local, apenas dois cartazes davam pistas sobre o que haveria por 
trás da porta. Em um dos papéis, lia-se toda a composição da chapa 
única dos candidatos para as eleições da diretoria da Organização 
dos Médicos do IJF (Omedi)*. 

Ana Maria pediu licença e desapareceu em busca do plantonista. 
Eram 7h45. Continuei em pé na entrada da sala, apertada entre a 
parede do corredor onde escorava as costas e uma maca a um metro 
de distância, em cima da qual um senhor de expressão enfadada, 
com o dedão do pé esquerdo enfaixado, aguardava a complacência 
dos médicos que corriam de um lado a outro da passagem.

Uma cadeira de rodas bege, enferrujada e com falhas no assento, 
quase me atropela ao atravessar em alta velocidade — na quilome-
tragem das cadeiras, naturalmente. A assessora volta com a notícia: 
O dr. Cisne ainda não havia chegado. A opção foi aguardar. E, en-
quanto esperávamos, tomamos um café na lanchonete, do lado de 
fora da entrada pelo subsolo. 

Alguns minutos de conversa depois, voltamos a bater à porta 
do chefe do plantão. A assessora sumiu sala adentro. Passaram-se 
dois, cinco, sete, oito minutos. Pela demora, imaginei, com a cabeça 
apoiada na parede, que algum problema pudesse ter surgido. Preo-
cupada com a demora, ousei empurrar a porta da sala delicadamen-
te, mantendo-me à espreita.  

* “A Organização dos Médicos do IJF (OMEDI) nasceu do movimento dos médicos do IJF por melhores condições 
de trabalho, conscientes de que necessitamos estar diuturnamente mobilizados para atingirmos nossos objetivos. 
Nossa associação visa a representar e atuar efetivamente pelos médicos do IJF em busca de um trabalho médico 
com dignidade. Nossa associação não possui nenhuma finalidade ou filiação politico partidária. Nosso objetivo será 
sempre a defesa dos médicos do IJF”.
Fonte: Definição adaptada do blog da Omedi
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Do lado interno da sala, um médico de óculos redondos, com as 
lentes mais finas que já vi, ancorou em mim o olhar curioso. Susten-
tei por breves segundos a mirada e cheguei a duvidar de que eram 
quase 8 horas da manhã: os olhos do doutor Cisne expressavam um 
cansaço acumulado. Pelo semblante exausto, parecia até ser noite. 

Horas mais tarde, acabaria por constatar que os plantonistas de do-
mingo do IJF refletem nas feições do rosto traços de uma resignação 
desoladora.  A expressão vazia, ou mesmo a falta dela, traduz a frustra-
ção dos médicos.  Os que decidem pela aceitação do ofício limitado 
em nível estrutural trabalham lado a lado com o conformismo. 

Do discurso dos médicos, após as conversas que travei ao longo 
do plantão, é frequente ouvir queixas: desde o lanche das 15h da sala 
dos médicos, que já foi melhor, até a falta de políticas de prevenção ao 
elevado número de acidentes de moto na cidade, o que superlota o 
hospital, sobrecarrega os leitos, dificulta a eficiência do tratamento 
e, claro, preocupa os profissionais de saúde. 

Durante o atendimento, é inevitável: os médicos do IJF aca-
bam por liberar dos ombros a mercadoria das próprias frustrações. 
Ao prestar socorro, descarregam no paciente um pouco de todo o 
peso acumulado; o resultado é o hospital inteiro envolto em um 
sentimento de  ebulição, provavelmente fruto das reações químicas 
entre médico, servidor, enfermeira e paciente, cada qual com suas 
insatisfações. 

Para contrabalancear, entra em cena o chefe do plantão médico. 
Os cabelos grisalhos do doutor Cisne denunciam a idade avança-
da, embora o corpo alto, onde o peso se distribui harmonicamente, 
equilibre a equação. Acompanhado da assessora e de uma senhora 
que carregava um exame de Raios X na mão, ele as empurrava para o 
mar de gente no aperto do corredor. Naquela hora, percebi ser tam-
bém missão de um chefe de plantão a busca ininterrupta pela paz e 
sanidade ao longo de um dia extenso como aquele. E folgar a sala 
dos médicos era um dos caminhos.
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O aperto do corredor estreito impacientou os três: eu, que não 
tive chance de me apresentar e explicar detalhadamente a proposta 
para aquele dia; a assessora, que queria acompanhar desde aquele 
momento, sem qualquer preâmbulo, o doutor Cisne; e ele, visivel-
mente ocupado com a senhora com o Raios X na mão. 

Parecia ser urgente solucionar a questão da mulher que, pela 
situação, estava claro ser a acompanhante de um paciente. Preferi 
evitar ser mais um peso ao médico naquele momento e optei por 
aguardar mais um pouco pelo início das atividades de apuração. 
Continuei parada, com o bloco de notas e uma caneta nas mãos, à 
espera do retorno dele.

O grito ou a morte 

Não saberia precisar quantos minutos se passaram enquanto 
aguardava diante da sala, junto da Ana Maria, o retorno do médico. 
Lembro que conversávamos sobre banalidades do mundo do jor-
nalismo – porque, quando dois jornalistas se juntam, o papo quase 
sempre acaba em comentários sobre a profissão. 

De repente, com os pensamentos distantes e o sono latente, a voz 
irritada de uma mulher no corredor vizinho invadiu-me feito cor-
renteza de rio agitado, que derruba tudo o que vê pela frente: 

— Parece que não namoram e descontam em paciente e acom-
panhante! Vocês acham que isso aqui é de graça?, berrava a moça, 
encarando os olhares assustados dos acompanhantes e pacientes do 
corredor. Não é de graça não! Todo mundo que está aqui está pagan-
do. Minha filha – disse ela para a funcionária do Raios X –, parece 
que você está sozinha no mundo, né? Não tem filho, não tem pai e 
mãe, não tem irmão... 

Notando meu olhar curioso para a cena, Ana Maria tentou puxar 
assunto comigo. Sobre o quê, não me lembro. Acho que tentava me 
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detalhar o funcionamento do hospital. Mas a mim se revelou im-
possível ignorar a correnteza da voz inconformada da senhora, cujas 
queixas em voz alta não cessavam. De repente, vi-me pedindo licen-
ça à assessora, no meio do diálogo, para ir conversar com a mulher. 

Quando decidi ir, porém, ela já havia cansado de berrar, o que 
dificultou a identificação imediata da origem da voz. No corredor 
vizinho ao que eu aguardava de pé o retorno do doutor Cisne, vi 
quatro mulheres sentadas. A blusa verde-limão, a máscara de pro-
teção e os óculos escuros pousados no topo da cabeça de uma delas 
eram as pistas de que precisava para dar o pontapé na abordagem. 
Aproximei-me timidamente, sentando na cadeira vizinha: 

— Com licença, era a senhora que estava falando há pouco? 
— Era – respondeu ela em voz baixa, desconfiada. 
— O que foi que aconteceu? 
— Eu sou assim! Vou atrás de onde o médico estiver. Foi assim, 

minha filha: disseram aqui – ela aponta para a sala de Raios X à fren-
te – que só tinha filme para fazer o exame  no subsolo. A gente des-
ceu. Só que a funcionária do subsolo falou que só fazia se fosse aqui 
em cima. E aí um ficou jogando para o outro. Olhe, se você não falar 
as coisas aqui, se você não tiver boca, você morre aqui dentro.  

O grito de Cláudia era para tentar que o filho, de 21 anos, pudes-
se ter a perna direita radiografada. Em janeiro de 2012, ele sofreu 
fratura exposta após um acidente entre a moto que dirigia e um ca-
minhão, em uma estrada próxima ao município onde mãe e filho 
moram em Guaiúba (a 38km de Fortaleza). 

Por três meses, o rapaz moreno e esguio morou no IJF, tendo re-
cebido alta em abril do mesmo ano. Desde então, precisava voltar ao 
hospital uma vez por mês para a submissão do retorno médico.  

Não demorei muito a perceber que a Cláudia era a mulher com 
quem o doutor Cisne saíra da sala dos médicos empurrando para 
a confusão do corredor apertado. A pendência a ser resolvida era 
a dela. O retorno do médico, portanto, estava próximo. A minha 



200

IJF - histórias despercebidas de um hospital

conversa com ela foi interrompida por um chamado da assessora de 
imprensa, que apareceu ao fim do corredor, convocando-me impa-
cientemente com a mão. O doutor Cisne havia regressado.  

Cláudia e o filho foram finalmente convocados para a sala de 
radiografia e eu me levantei em direção à sala dos médicos. No ca-
minho, tive de ceder passagem à maca de um paciente jovem de 
Quixadá, cujo lençol manchado de sangue acima da perna esquerda 
atraiu minha atenção. O enfermeiro agarrou as mãos na maca e a 
empurrou corredor adentro, ao passo em que dava o aviso à acom-
panhante: Vai direto para o Centro Cirúrgico. Está com o prontuário?

  O final do corredor, ou a luz no fim do túnel, parecia distante. 
Até chegar lá, topei com um balde fazendo as vezes de lixo, exposto 
e da altura de uma maca, a poucos centímetros da cabeça de um pa-
ciente. Gazes manchadas de sangue e uma embalagem vazia de soro 
coloriam o interior da lixeira improvisada. Um médico de plantão 
passava de maca em maca, mas na abordagem só tinha olhos para os 
prontuários. Até chegava a fazer perguntas, embora as direcionasse 
aos acompanhantes:  

— Ele está bem? Está movimentando tudo? — questionou, com 
os olhos fixos no prontuário do paciente. 

— ‘Tá, sim – respondeu um. — Como foi que ele ficou assim?
— Acidente de moto – explicou o acompanhante
— Estava com capacete? — perguntou o médico, ainda de olho 

nas informações do paciente escritas no documento.
— Estava! – garantiu. 
Paciente e acompanhante haviam escapado da lição de moral. 
Perto dali, duas jovens, trajadas com o uniforme laranja que 

identifica os acompanhantes, choravam abraçadas. A que conso-
lava dizia, com a voz sussurrada e de olhos fechados, afagando os 
cabelos da moça chorosa: Chore não, vai dar tudo certo. Nós temos 
que acreditar que Deus vai estar na cirurgia do seu marido e que ele vai 
sair bem dessa. 
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Aparece de tudo

Deixei para trás o gélido médico e o lamento das jovens, e final-
mente alcancei Ana Maria e o doutor Cisne. Estendi a mão direita e 
cumprimentei o médico oftalmologista. Trocamos rápidas palavras. 
Expliquei resumidamente as intenções com aquele dia de plantão. 
Embora com expressão de impaciência, escutou com atenção. 

Explicações à parte, como se ligado na tomada, ele de repente me 
pegou pelo braço e saiu caminhando no labirinto de corredores: 

— Tenho de resolver um probleminha ali. Você quer acom-
panhar meu dia, então vamos andando porque aqui eu não paro 
– alertou, com rosto virado para trás e corpo a se embrenhar cor-
redor adentro.

Com a prática dos que andam correndo dentro do hospital para 
resolver pepinos urgentes, dr. Cisne se distanciou de mim e da asses-
sora, que corríamos para alcançar a barra da bata do médico. Estra-
nhei quando percebi que ele caminhava para sair do hospital. Atra-
vessou todo o corredor do Eixo Vermelho, cruzou os soldados da 
guarda municipal, desceu a rampa por onde sobem as ambulâncias 
desenfreadas e atravessou a rua. Foi quando perguntei, apressando 
o passo para alcançar o médico:  

— O senhor está indo aonde? 
— Para o estacionamento, respondeu ele, com uma prancheta na 

mão direita, sem olhar para mim.
— Fazer o quê?
— Resolver o problema de um carro que foi estacionado no meio 

da rua e está atrapalhando a passagem dos outros.  
— Até disso o chefe dos médicos de plantão cuida? 
— Aparece de tudo em um domingo de plantão do IJF. 
O dr. Cisne é um sujeito alto e encurvado. Os olhos baixos, es-

condidos por detrás dos óculos redondos de armação frágil, quase 
nada me diziam. Eram inexpressivos e ao mesmo tempo atentos, eu 
concluiria no decorrer do dia. A primeira impressão, entretanto, fez-
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-me supor que o chefe do plantão seria um homem disperso, quieto 
e sisudo. Torci para que a convivência daquele dia favorecesse a nos-
sa aproximação.

Entramos no estacionamento. O médico de passos largos se di-
rigiu direto aonde já havia sido informado que o carro estaria para-
do irregularmente. Logo que reconheceu o dr. Cisne, o responsável 
pelo estacionamento deu início ao falatório descritivo e detalhado 
do ocorrido. O médico examinou a cena, dando voltas ao redor do 
carro que foi deixado no meio da rua interna do estacionamento, 
por onde nenhum outro veículo conseguia passar. Fazia perguntas 
ao vigia e anotava todos os detalhes em um papel apoiado na pran-
cheta de madeira. 

— O que o senhor tanto anota? – questionei. 
Ele respondeu, sem erguer os olhos do papel: 
— A gente escreve aqui para colocar no relatório que eu entrego 

quando acaba o plantão. Nele tem tudo o que aconteceu no dia – ex-
plicou, emendando com o interrogatório ao vigia – Ela é servidora? 
Serve com o quê no hospital? Queria saber qual é a revolta dela... 

— Sei que ela é auxiliar de enfermagem, falaram aí. 
Alguns rabiscos depois, o chefe do plantão agradeceu e saiu a 

passos largos para retornar ao hospital. Atravessamos a rua, subimos 
a rampa de acesso aos carros quando, a caminho de outro pepino 
envolvendo estacionamento — este dentro do IJF —, o médico foi 
convocado pelo serviço de locução do hospital. Doutor Carlos Alfre-
do, por gentileza, comunique-se com a endoscopia.  

O médico interrompeu a correria freando diante da recepção da 
emergência, deu a volta no balcão, discou um ramal e disse, quando 
alguém atendeu do outro lado da linha: É o dr. Carlos Alfredo, alguém 
aí quer falar comigo? 

Com pouco mais de uma hora de plantão no IJF, foi fácil notar 
que o espírito de emergência é condição sine qua non para um mé-
dico com a função do doutor Cisne. A convocação via serviço de 
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locução é o sinal claro, claríssimo, da urgência, e cabe a um chefe de 
plantão desenvolver olhos e ouvidos atentos e ágeis para interrom-
per qualquer atividade e correr ao telefone mais próximo a fim de 
solucionar a demanda.  

Após rápidas palavras, o médico retornou, passando pela minha 
frente em direção ao estacionamento interno. Desceu a rampa de 
acesso ao bloco administrativo, onde carros e ambulâncias costu-
mam se encaminhar para sair do hospital.  

No percurso, virou-se para mim, deixando as passadas no piloto 
automático, e me mostrou o papel que segurava. Assim que chego, pego 
esse papel para saber os médicos que estão no plantão. Preciso ver se faltou 
alguém. Hoje, por exemplo, faltou um anestesiologista na endoscopia e um 
urologista foi solicitado. Logo depois que pego esse papel, vou fazer a ronda 
inicial em todos os andares. Comecei pelo 7º andar, que é o último, onde 
funciona o Centro de Queimados, e parei no 5º, o andar da UTI, porque 
fui chamado para resolver esses dois problemas com estacionamento. Ain-
da falta percorrer o resto. 

A cena com a qual nos deparamos segundos depois se revelou 
ainda mais desastrosa que a do estacionamento externo. Bloquean-
do a entrada e saída de veículos, um carro antigo, modelo Fiesta, 
na cor vermelha, havia derrubado um poste de iluminação do esta-
cionamento interno. O saldo foi o pneu dianteiro direito completa-
mente destruído e fora do lugar, o capô danificado e peças soltas do 
carro. Além, é claro, de estar obstruindo a passagem.  

 O dr. Cisne quis saber do segurança da portaria há quanto tem-
po o veículo bloqueava o caminho. 

— Desde 5 horas. 
— E como foi isso? 
— Quem vinha dirigindo era o marido da dona do carro, que es-

tava trazendo um cara que levou uns seis tiros no Icaraí. Tinha para 
mim que o motorista estava bêbado. Acordou os guardas tudinho. 

— Absurdo os guardas dormindo... Só assim para acordar, co-
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mentou o médico, virando-se para mim com um sorriso irônico.  
O vigia se desmanchou em um sorriso amarelo. Pesou o silên-

cio por alguns segundos, enquanto o doutor Cisne acrescentava in-
formações ao relatório na prancheta. Foi o tempo necessário para 
o guarda criar coragem e perguntar, mesmo sem jeito, com a voz 
mansa e a mão desencontrada coçando a cabeça:  

— Doutor, tem como o senhor me arranjar uma receita para eu 
comprar remédio para a minha garganta? 

— Rapaz, fale com o doutor do consultório para ele lhe exami-
nar e poder receitar.

— Mas já sei qual é o remédio. Sempre tomo amoxicilina. 
— Pois é, esse negócio de tomar remédio sem saber, isso é que é 

o perigo. Você é funcionário, vá ali no médico que ele atende num 
instante.

O constrangimento do diálogo foi o convite para a despedida. 
No retorno para o hospital, quis saber do doutor Cisne se, em 

dia de plantão, além de exercer a função administrativa, ele também 
atendia pacientes: Só casos de corpo estranho. Antes a gente tinha 
um oftalmologista, mas ele sumiu. 

— Sumiu?, perguntei, sem entender.
— É, não deu mais o ar da sua graça. 
— E isso pode?
Com um olhar sarcástico e o sorrisinho de canto de boca, ele res-

pondeu apenas: 
— Poder, não pode. Mas é assim que é. 

Quando o chefe do plantão adoece 

Por onde circula, no corredor mais apertado, no elevador ou nas 
escadas, o chefe do plantão não passa despercebido. Batidinhas no 
ombro, chamados pelo nome, comentários soltos. Os cumprimen-
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tos são constantes. Uma enfermeira mais despachada solta: Oi, dou-
tor, meu amor! 

O doutor Cisne assume a coordenadoria interina do hospital na 
ausência do superintendente e do diretor-executivo, chefes do IJF 
durante a semana que não trabalham no regime de plantão. 

Faltar um plantão de domingo porque está doente? Só se for mui-
to grave, explica o médico. Naquele dia, por exemplo, ele trabalhava 
com a voz rouca e os olhos baqueados. Uma febre havia lhe derru-
bado no dia anterior; sorte que no domingo havia dado trégua. Em 
um ambiente onde a dor é lugar comum, ninguém repara quando o 
chefe do plantão adoece. 

De volta à rotina comum dentro do IJF, o médico deu continui-
dade às atividades de praxe do domingo de plantão. Entramos no 
elevador e descemos no 3º andar, de onde ele prosseguiu a ronda. 

No trajeto, em rápida conversa com um maqueiro, negou auto-
rização ao exame de um paciente. É tempo de racionalizar no IJF, 
pensei. Como se procurasse justificar diante da minha preocupa-
ção, comentou, sem que eu perguntasse. Aqui, no hospital, nós temos 
dois aparelhos de tomografia. Mas só um funciona e está meio precário. 
O caso dele (do paciente) é um trauma na perna e a nossa prioridade é 
para traumatismo crânio encefálico (TCE). O aparelho pode quebrar, 
por isso a gente não pode arriscar. 

No centro cirúrgico
Subimos ao centro cirúrgico, que ocupa todo o 3º andar. Ao 

sair do elevador, desviamos de uma fila de macas formada diante 
da entrada principal das salas de cirurgia. Que congestionamento é 
esse?, pensou em voz alta o médico. Quando conseguimos alcançar 
a entrada, aguardamos a checagem da equipe de médicos pelo dr. 
Cisne. Apoiei as costas em uma parede. 
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— Psiu, psiu! Moça! 
Virei-me para trás. A voz feminina que havia me chamado com-

plementou: 
— Moça, o pé dele! 
A advertência me fez deduzir que havia me encostado no pé 

doente do paciente que aguardava por uma cirurgia. Pedi desculpas 
e, ao tentar me afastar, quase esbarro em um carrinho de ferro azul, 
com seis garrafões de gás oxigênio, que havia acabado de parar perto 
de mim. Um sujeito da minha estatura, usando o uniforme do IJF, 
um boné, três anéis de prata em cada mão e óculos de proteção car-
regava o material. 

O doutor Cisne, que aguardava alguma informação do centro ci-
rúrgico, olhou em nossa direção, reconheceu o homem e disse: 

— E aí, meu chefe! Quem foi que jogou ontem? 
— Ceará – responde o carregador. 
— Só podia ser – resmunga o médico. 
O sujeito se vira para mim e explica, com naturalidade, incorpo-

rando o papel de um narrador: 
— Cada jogo morre um bocado. Ontem morreu um com três 

tiros no peito. Um menino de 14 anos. Pessoal quer saber mais que 
Deus. Só quem sabe da vida é Deus... 

A curiosidade não me deixou continuar calada: 
— O senhor tem quanto tempo de IJF? 
— Vinte e seis anos. Vou já deixar para os mais novos! – disse, 

soltando uma gaitada.  
— E você trabalha fazendo o quê? 
— Com oxigênio. Levo vida para o pessoal – respondeu, com 

orgulho, perdendo-se no interior do centro cirúrgico com os seis 
garrafões de vida.   

Em seguida, o médico retornou e já saiu em direção às escadas 
para descermos ao segundo andar, enquanto adiantava: 

— Anotei aqui que precisamos resolver essa questão dos aneste-
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Na oftalmologia 
Entramos no corredor à esquerda, contornando os elevadores. 

Ali, estão localizados os ambulatórios de endoscopia, otorrinolarin-
gologia e oftalmologia.  

A caminho da sala de atendimento do doutor Cisne, ele entrea-
briu a porta do consultório odontológico e trocou breves comen-
tários com a dentista que atendia um paciente. De fora, notei uma 
imagem de Nossa Senhora lacrada por um plástico sobre a pratelei-
ra, dentre as tantas espalhadas nos quatro cantos do hospital. Dis-
traída, mal percebi que o médico se referia a mim para a colega de 
profissão, virando-se com a mão ainda na maçaneta: 

— Tenho uma assessora aqui. Vou mandá-la falar por mim. On-
tem de noite eu não tinha nem como falar, brincou. 

Ao fim do corredor, a última porta à direita dá entrada para a sala 
do doutor Cisne. Uma enfermeira, já senhora, de cabelos presos e 
bata azul clara, levantou-se do sofá quando chegamos, deu bom-dia 

sistas. Eles são sempre requisitados no centro cirúrgico, no centro 
de queimados, na endoscopia e na traumatologia. Mas funciona as-
sim: na hora que precisa, chama lá embaixo, onde eles ficam. Não 
sou muito a favor. 

— Por quê? 
— Porque, para mim, deveria ter um anestesista lotado só no 

andar. 
Bastou descermos os lances de escada e pisarmos no segundo 

andar para surgir um  enfermeiro que, ao avistar o dr. Cisne, deu o 
recado:  

— Está faltando anestesista! 
O médico retrucou, impaciente:     
É o Roger, mas não chegou ainda. 
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e entrou numa salinha anexa ao ambulatório. De lá, perguntou ao 
médico:

— Vai apostar hoje? 
Ele consultou a hora no relógio e lamentou: 
— Não dá mais tempo...
Porque o médico oftalmologista oficial sumiu, conforme já havia 

explicado o doutor Cisne, o domingo do IJF não conta mais com 
um especialista fixo. O chefe do plantão, portanto, embora quebra-
-galho, é criterioso: só atende pacientes com corpo estranho. E nem 
me pagam, amarga o médico, referindo-se ao hospital.   

A parte “velha”
Após a pausa na sala, onde o médico assinou documentos, subi-

mos para o segundo andar e prosseguimos a ronda. Fui apresentada 
às enfermarias de internamento, localizadas nas salas onde funcio-
nou a modesta Assistência Municipal de Fortaleza (AMF).  

Em comum entre elas, os largos janelões verdes quase da mesma 
altura da parede. Os espaços se destacam pela amplitude. Em rela-
ção ao tamanho das enfermarias mais recentes, são maiores e bas-
tante arejadas. Ponto para a conservação do espaço, que manteve o 
aspecto original apesar das reformas.   

Diferentemente da sala de recuperação – conhecida por SR no 
vocabulário do IJF –, onde descansam os pacientes que já não estão 
mais entubados, em geral as enfermarias de internamento abrigam 
quem aguarda alta.  

O doutor Cisne explica que, naquele trecho do prédio, que con-
servou características das enfermarias antigas, houve remodelação. 
É na parte antiga do IJF onde são realizadas as cirurgias plásticas. 

O tour continuou escadas abaixo. Enquanto descíamos os de-
graus, o meu guia e a assessora comentaram entre si que a tela de 
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proteção da janela que dava para fora do IJF estava danificada. Di-
zem que arrancam para fumar, sussurraram para mim. 

Ao alcançarmos o primeiro andar, no fim da escadaria, entramos 
num ambiente cinzento, de atmosfera pesada. Coincidência ou não, 
ali está ancorado o necrotério, que mesmo após a reforma permane-
ceu na parte antiga do prédio.  

O doutor Cisne apresentou o lugar, em tom propositalmente irô-
nico, como uma das partes mais movimentadas do hospital. Um por-
tão fechado por cadeado nos separava da residência temporária dos 
mortos no IJF. No interior do necrotério, um ar sombrio causado 
pelo efeito das paredes escuras e da iluminação precária. Do outro 
lado do corredor extenso e escuro, fica a saída – ou a entrada exter-
na, onde o rabecão encosta e carrega os corpos. 

O necrotério divide espaço no mesmo andar mal-iluminado com 
os pacientes de ambulatório, de trauma, além dos que se submetem 
a vacinas e cirurgias plásticas. Pela porta da antiga AMF, no mesmo 
piso, entram os visitantes das enfermarias localizadas no primeiro e 
no segundo andares.  

Por ser domingo, porém, a direção do hospital mantém fechadas 
as portas altas de entrada das visitas. O serviço de ambulatório, o 
que inclui as vacinas, funciona apenas de segunda à sexta. Com as 
portas cerradas, cria-se mais um elemento para compor o ambiente 
sombrio daquele pedaço de chão do hospital. Continuamos pelos 
corredores ainda do primeiro andar, onde cruzamos com as enfer-
marias das senhoras e dos senhores da melhor idade, frisa o chefe 
de plantão.

De volta ao caos 

Ao fim do caminho, dobramos à direita, onde novamente se es-
cancarou diante de nós a realidade da emergência em dia de plantão. 
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De passagem, da entrada da urgência pediátrica, notei as figuras da 
Minnie e do Mickey, personagens de desenhos animados da Disney, 
que decoram a parede. Saltam facilmente aos olhos porque destoam 
das paredes cinzentas do hospital. Nesse instante, notei a raridade 
das cores no IJF. 

 Vizinho à urgência, na sala de pequenas cirurgias, são realiza-
das as suturas mais simples. No mesmo pátio, amontoam-se macas, 
acompanhantes, e também a Urgência Clínica e a Sala de Medica-
ção. De todo o IJF percorrido até aquele momento, ali se concentra 
o engarrafamento do maior número de gente, gemidos e odores. 
Espécie de coração com a função de bombear a maior quantidade 
de sangue veias adentro, a emergência do primeiro andar escoa um 
sem-número de macas, lotando os corredores paralelos. 

Após driblarmos algumas macas e darmos passagem a pacientes 
banhados de sangue, mudamos de pátio: passamos para onde fun-
ciona a recepção e triagem do hospital. Terminamos o passeio onde, 
no IJF, tudo começa.  

Em uma das macas ladeadas no espaço de triagem, que aos do-
mingos funciona como uma enfermaria improvisada, os braços de 
um rapaz moreno e esguio, sem camisa e apenas com uma cueca, 
haviam sido amarrados com faixas junto à grade. Deitado e com os 
olhos fixamente perdidos no teto do hospital, ele se tremia e tentava 
articular palavras de socorro. A expressão era assustada. No rosto e 
nos braços, pequenos cortes de sangue tolhido.  

A tentativa de comunicação do paciente, entretanto, revelou-se 
vã. O rapaz continuava esquecido em meio à confusão de tantos ou-
tros pacientes e acompanhantes que, além de desamarrados das ma-
cas, levavam a vantagem de reclamar, chorar e exigir atendimento 
dos enfermeiros e médicos apressados.      

Para o chefe de plantão, a cena do sujeito amarrado à maca, de 
tão frequente, ganhou status de mero elemento da paisagem. Não 
foi suficientemente impactante para despertar sequer uma espiada 
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de canto de olho por parte dele. Os que estão neste andar estão indo 
para algum outro andar. As recepcionistas fazem as fichas deles aqui. 
Quando chegam pacientes mais urgentes, a ficha é feita depois, explica-
va o doutor Cisne, de costas para mim, virando o rosto apenas para 
que percebesse que conversava comigo. 

Caminhamos em direção à porta de entrada e saída do IJF, cor-
redor mais conhecido por Eixo Vermelho ou Emergência. Durante 
boa parte da semana, os guardas municipais e seguranças contrata-
dos pelo IJF procuram manter fechadas as portas do Eixo. No do-
mingo, em virtude da frequência com que chegam os pacientes, as 
duas portas de entradas permanecem escancaradas. 

Ao longo do extenso corredor, a mais famosa entrada do hospi-
tal, os pacientes são submetidos a avaliações prévias na Sala de Con-
sultório e no Acolhimento. O dr. Cisne detalha: Para saber se é caso 
do hospital ou não, os pacientes são examinados ali. Se não tiverem o 
perfil do hospital, são mandados embora para outro posto ou hospital. 
Os que ficam e que não se enquadram como internação, geralmente são 
encaminhados para a sala de medicação. Lá eles tomam, na sua maio-
ria, injeção e soro. Depois vão para casa. 

O lugar favorito da Morte  

O Eixo Vermelho, porém, como o próprio nome sugere, é o espa-
ço mais sangrento do IJF. E, por isso mesmo, de longe o lugar pode 
ser definido tendo como parâmetro a tranquilidade das – quase va-
zias – salas de consultório e acolhimento. Caminhando pelo corre-
dor no sentido da saída, topamos com os dois lugares preferidos da 
Morte em todo o hospital: o Risco 1, do lado esquerdo, onde a vida 
dos pacientes se sustenta exclusivamente graças aos aparelhos, e a 
sala de reanimação, a metros da porta de  acesso do Eixo.  

Extraoficialmente, a sala de reanimação é conhecida também 
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como o lugar da ressuscitação, explica o dr. Cisne. De tão ampla, os 
aparelhos parecem poucos. Os dois leitos da sala são mantidos isola-
dos dos que passam no corredor por um pano verde escuro. O artifí-
cio é usado pelos médicos como forma de poupar os despreparados. 

A sala estava vazia. Nas horas seguintes, porém, o som agudo e 
contínuo dos aparelhos – característico de quando alguém morre 
— e o corpo dos pacientes embebido por sangue ainda viriam a me 
encher de arrepios e emoção. 

O subsolo 

No desfecho da jornada de reconhecimento ao longo do prédio, 
o dr. Cisne e eu descemos de escadas para o último patamar do IJF, 
o subsolo. Entramos no corredor onde são feitos os ultrassons e bati-
das as radiografias e tomografias. As macas formavam fila na entra-
da das salas. Esbarramos com o maqueiro Henrique, a quem o chefe 
do plantão questionou: 

— Que marmota é aquela ali? – referindo-se ao engarrafamento 
na porta dos exames. 

Pela reação surpresa do médico, as macas enfileiradas no 
aguardo da vez configuravam movimento raro por aquelas ban-
das. Henrique não respondeu, limitando-se a abrir os braços em 
sinal de impotência diante da questão. Dr. Cisne deu continuida-
de à apresentação. Ali é a máquina de tomografia, a única que temos. 
Se der problema nesse aparelho, a gente pede socorro ao César Cals 
(Hospital Geral Dr. César Cals, mantido pelo governo do Estado 
do Ceará).

De repente, ele para de falar e mantém o olhar fixo em um ponto. 
Sigo a direção da vista para tentar entender o porquê da pausa. Pou-
cos segundos depois, a explicação vem na voz da locutora, que cha-
ma: Doutor Carlos Alfredo, favor ligar para o ramal 5030. Milésimos 
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de segundos foram suficientes para o médico esticar a mão, apanhar 
o telefone mais próximo e ligar para o número indicado pela voz.  

Uma parede de vidro nos separava da sala de tomografia. En-
quanto o dr. Cisne desatava algum nó do hospital, observei da an-
tessala a preparação de uma paciente para o embarque no tubo do 
aparelho. Deitada, uma senhora jovem, de blusa preta e o botão 
aberto do calção jeans, chorava com as mãos no rosto. No pé es-
querdo, uma meia. O outro estava descalço. O lamento atravessava 
a espessura do vidro e vinha bater no meu pé do ouvido. 

Mesmo com dores, a moça não conseguiu ignorar o embaraço da 
situação de ter o calção aberto.  Com dois homens a prepará-la para 
o exame no tomógrafo, ela tentava fechar a veste. Um dos sujeitos 
percebeu e, tão delicado quanto se vestisse um bebê recém nascido, 
tranquilizou-a abotoando o fecho. 

Como se adivinhasse o fim do período de reconhecimento, o 
telefonema para o doutor Cisne forçou o desfecho do passeio pelo 
IJF. Precisaríamos retornar ao vai-e-vem dos andares superiores. 
Entramos no elevador, eu, ele e a assessora nos espremendo entre 
os outros. Pela mesma porta que entramos, juntou-se um rapaz de 
uniforme laranja, o dos acompanhantes, no primeiro andar. Ao en-
trar, ele disse:

— Boa noite, pessoal. 
A única que pareceu estranhar foi a assessora. Eu estava pensan-

do nos próximos passos a partir dali. Ainda eram 9h30 do domingo 
e, antes que Ana Maria corrigisse o garoto, ele riu de si mesmo e 
reparou: 

— Opa! Desculpa. Bom dia. 
Foi quando percebi: no IJF, perde-se o referencial das horas. No 

elevador do IJF, mais ainda.  
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Corpos estranhos 

Nós três, e o garoto desnorteado, descemos no segundo andar. 
O dr. Cisne caminhava para a sala de oftalmologia, onde já havia 
entrado e conversado com a enfermeira sobre a aposta na loteria. Ao 
cruzar a porta do consultório, brincou: Essas aqui são minhas asses-
soras. Agora eu tô importante! Ela desatou a gargalhar. Com gestos 
delicados, a enfermeira repassou em linhas gerais o caso clínico de 
corpo estranho do paciente que logo, logo, entraria na sala. 

Era Cândido, senhor jovem e moreno de Maranguape. Na ten-
tativa de partir uma barra de ferro, salpicou fagulha do material no 
olho direito.  

— E quando foi isso? – quis saber o médico, encaixando as mãos 
nas luvas de borracha antes de examinar com minúcia o corpo estranho. 

— Foi quinta-feira. 
— E por que você só veio hoje, rapaz? – recriminou o dr. Cisne.
O homem não respondeu. Para quebrar o clima, o médico apro-

veitou a deixa e perguntou nome e cidade de origem. Examinou os 
olhos e, em poucos segundos, detectou o corpo estranho. Ainda de 
olho no microscópio, o dr. Cisne disse: 

— Agora, venha aqui ver – e se levantou.  
Cândido também ficou de pé. Imaginou que a ordem fosse para 

ele. Mas o médico interviu: 
— Não, rapaz, você não! Fique paradinho aí. 
O paciente retornou ao assento. Teve o rosto reposicionado pelo 

médico, que se para mim, convocando com a ajuda das mãos impa-
cientes: 

— Venha, venha. Sente, veja se você consegue identificar a fagu-
lha... – convidou.  

Sentei e posicionei os olhos. O dr. Cisne quis saber: 
— Está vendo esse pontinho marrom?  
Sim. Lá estava ela, a intrusa. Pelo microscópio, o ponto marrom 

no olho chamava atenção. 
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Dr. Cisne e eu

Nenhum dos dois pareceu perceber ou mesmo se incomodar 
com a minha presença. Ana Maria aproveitou a ocupação do médi-
co para se despedir. Ficamos apenas eu e ele, além da enfermeira, do 
garoto e da mãe. Eram quase 10 horas da manhã. 

Após os dois atendimentos, o dr. Cisne se despediu da assistente 
e me levou para a recepção do IJF. No caminho, fez questão se subli-
nhar a preferência pela função de chefe do plantão – exercida desde 
2009 — em relação à atuação como médico oftalmologista. Quan-
do eu era oftalmologista do plantão, era um caso ou outro que atendia. 
Confusão muita é boa, vibra. 

Próximo à entrada da Emergência, pelo lado de fora, apoiamos 
os cotovelos no balcão de recepção. Hora do descanso. O médico 
parecia querer recarregar as energias. Ficamos em pé, conversando, 

— Pois bem, isso é um pedaço de ferro colado no olho. Só sai se 
a gente colocar uma agulha fina. 

Senti-me a própria estagiária de Medicina. Na segunda tentativa, 
em menos de cinco minutos, a fagulha havia sido extraída pelo of-
talmologista. Cândido mudou de assento, onde foi submetido a uma 
limpeza com cheiro forte de álcool capitaneada pela enfermeira. 

O segundo paciente do dia no escritório do dr. Cisne foi um 
garoto magérrimo, de 17 anos, que entrou na sala do médico com 
apenas um olho à mostra. No outro, o direito, coberto por ataduras, 
com uma bala alojada. A entrada do rapaz, de expressão carregada 
de seriedade, pesou a atmosfera.  

Como acompanhante, entrou também uma senhora que, pelo 
semblante, supus ser a mãe. Entres os dedos de uma mão, segurava 
o prontuário do rapaz; na outra, a embalagem de soro por onde saía 
o líquido que mergulhava na veia do paciente.
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dando trégua ao corpo. Foi quando reparei no aspecto cansado dele, 
provavelmente agravado pela gripe que lhe congestionava nariz, ar-
ranhava garganta e avermelhava olhos.  

Poucos minutos foram suficientes para o descanso improvisado: 
durou até o Dr. Cisne se lembrar do pepino envolvendo o estacio-
namento interno, perto dali, onde nas primeiras horas do dia, o mo-
torista de um carro, que se pressupunha bêbado, havia derrubado 
um poste de iluminação. Irritado com o veículo que àquela hora 
continuava a impedir o livre tráfego de entrada e saída de carros e 
ambulâncias do estacionamento, o médico quis saber do segurança 
despachado, que havia solicitado receita médica, o porquê da não 
retirada do veículo por reboque. 

— Doutor, o negócio custa R$ 50 para tirar e a mulher está ven-
do como conseguir o dinheiro com algum parente. 

— E por que essas luzes estão acesas? – questionou o médico, 
apontando para as lâmpadas dos postes, sob o sol forte das 10 horas 
da manhã.

Pena alternativa 

De volta ao balcão do descanso, o chefe do plantão passou a jogar 
conversa fora com um coronel, o chefe da Segurança do IJF naquele 
domingo. Na farda oficial, à altura do peito, o nome costurado: Is-
mar. O oficial criticava a postura de presidiários que nos finais de se-
mana cumprem pena alternativa por indicação dos juízes:  

— Os apenados querem exigir os cantos que querem ir. Rapaz, 
se o juiz mandou para cá para cumprir pena alternativa, a gente vai 
mandar para onde houver necessidade. Mas eles só querem ser ma-
queiros. Que trabalho vai ter, né? Não vai ser maqueiro, muito menos 
segurança. Tem deles que querem ficar aqui na porta, ó – o coronel 
aponta para a entrada do Eixo Vermelho. Você não acha contraditó-
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rio, doutor? Eles estão vindo cumprir pena. Pe-na. Não é para ficar 
cuidando de segurança, não. Eles ficam com a cara deste tamanho – 
abre os braços para teatralizar a reação —, mas eu dou o balde e digo: 
‘Vambora! Vão limpar os banheiros!

O coronel Ismar, de bigode grisalho e óculos quadrados, explica que 
os apenados cumprem pena alternativa no IJF trabalhando oito horas 
por dia, ou no sábado ou no domingo. A duração dos deveres varia en-
tre dois e seis meses, a depender da designação do juiz responsável. O 
coronel explica que houve quem trabalhasse até dois anos no hospital.

Naquele domingo, por exemplo, trabalhavam no IJF cerca de dez 
apenados. Alguns haviam faltado, conforme mostrou o coronel no 
ofício de registro da presença.  

— Estão aqui – enfatizava, categoricamente, tamborilando o pa-
pel – aqueles que fizeram balbúrdia no estádio. Vão ficar quatro me-
ses trabalhando às quartas e aos domingos, que são dias de jogo, para 
evitar que eles façam confusão no estádio. Foi uma maneira que o 
juiz encontrou de mantê-los afastados, né? 

Na sala de descanso   
Do balcão, andamos até o escritório definido pelo chefe do 

plantão como sala de apoio ou de descanso, localizada em um 
corredor próximo à sala dos médicos. Um médico barbudo e jo-
vem, vestido de jaleco e sentado de frente para um computador, 
ao perceber a chegada do chefe, bradou: 

— Para esse aqui, eu bato continência – referiu-se ao dr. Cis-
ne, levando a mão direita à cabeça, no estilo de cumprimento 
militar, em sinal de respeito. 

Sem graça com o gesto, o dr. Cisne riu e me apresentou ao que 
bateu continência e aos outros dois homens da sala. Um deles era 
Adilson, secretário da chefia do plantão, sujeito de olhar acabru-
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nhado; o outro era um enfermeiro alto e largo, de cabelos grisa-
lhos e dentes frontais separados, que pelas expressões caricatas 
me fez lembrar o personagem Zacarias, do grupo de humoristas 
Os Trapalhões, sucesso entre as décadas de 1960 e 1999. 

Sentamos na mesa mais próxima da porta. O dr. Cisne se largou 
na cadeira e se ocupou com papeladas e telefonemas. Eu sentei de 
frente para ele e aguardei. Do outro lado da bancada, o médico que 
havia batido continência para o dr. Cisne, o neurologista Caio Men-
donça, mostrou-se curioso pela minha experiência de acompanhar o 
plantão médico e aproveitou para soltar a língua:  

— É, um plantão desses aqui, com essa situação que você está 
vendo, deixa a gente frustrado. Não é para ser assim.  

— Assim como? – instigo. 
— Assim, com pacientes no corredor que deveriam estar in-

ternados em enfermarias. – lamenta-se, balançando a cabeça, 
com os olhos fixos na tela do computador. 

Cinco minutos depois, o neurologista comenta com Adilson:
— Rapaz, o cara ali é um Highlander (filme no qual o prota-

gonista, um guerreiro  escocês, é imortal), tu viu? Leva um tiro 
na nuca e o tiro não entra! 

Os dois riram. O relógio marcava 10h15. Havia rodado tanto 
e ainda era manhã. O tempo se arrasta no IJF. 

A sala de apoio é um ambiente retangular, espaçoso o sufi-
ciente para quatro mesas, três computadores, além de armários 
e cadeiras. Enquanto anotava detalhes do lugar, ouvi o dr. Cisne 
conversando ao telefone, com as costas relaxadas a pressionar 
para trás o espaldar da cadeira.  

Com receio de parecer metida, evitei prestar atenção ao diálo-
go - que de início pensei ser entre ele e a filha. A tentativa, entre-
tanto, revelou-se frustrada em virtude da curta distância de uma 
mesa a nos separar, em uma sala silenciosa, já propensa ao eco. 
Após desligar o telefone, o médico me disse que era a esposa.  
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Ouvi-o comentando sobre o desenrolar do dia até o momento 
e da gripe que lhe atrapalhava o desempenho do plantão.  Sou 
citada na conversa: 

— ‘Tô com uma assessora particular aqui. 
O médico olhou para mim. Eu sorri, sem mostrar os dentes, 

constrangida. Ele continuou, em provável resposta ao questiona-
mento da esposa sobre quem eu era: 

— É uma estudante escrevendo monografia sobre o IJF e está 
acompanhando o plantão de hoje.  

Silêncio. 
— Qual é a tua universidade? – quis saber o dr. Cisne. 
— UFC.     
Ele reportou a informação à esposa e os dois continuaram o 

bate-papo enveredando por outros assuntos. Enquanto conver-
savam, desviei a atenção para o resto da sala. Foi quando notei 
que o enfermeiro de cabelos grisalhos e alto estava em pé, con-
centrado na leitura de palavras em francês. Por não dominar a 
língua, não pude decifrar as frases que ele lia. Parecia habilido-
so. Nunca gostei de inglês. Sempre achei difícil, comentou o sujeito 
para Adilson, o secretário calado.   

Em meio ao caos do fim da manhã,  
ordens do superintendente 

Descansamos na sala de apoio por pelo menos quarenta minu-
tos, até uma ligação do superintendente do hospital, Messias Bar-
bosa, solicitando a procura por um paciente no hospital. O chefe 
do plantão anotou o nome do rapaz e deu início à busca no Risco 1. 

Sem a proteção de bata, meias ou máscara, entramos na UTI 
improvisada pelas portas vai-e-vem. Segundo o dr. Cisne, não é ne-
cessário uso do uniforme no acesso ao Risco 1. O espaço é amplo, 
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com 18 leitos, onde os pacientes são assistidos por cerca de dez pro-
fissionais, entre enfermeiros, médicos e assistentes, todos vestidos 
de branco da cabeça aos pés. Eles circulam em passos rápidos e com 
frequência verificam o estado de saúde dos pacientes moribundos, 
quase todos entubados ou em coma induzido.  

Do lado direito de quem entra, um balcão em formato de l sepa-
ra os leitos de um ambiente onde enfermeiros se ocupam fazendo 
exames em aparelhos dos mais diferentes tipos, cores e tamanhos, 
organizando papeladas dos pacientes e material médico. Todos 
bastante concentrados. Tão absortos que nossa chegada sequer 
perturba o ritmo de trabalho.  

O chefe do plantão comunica o pedido de busca ao enfermeiro, 
que está em pé do lado interno do balcão. O rapaz, porém, avisa que 
a relação dos pacientes daquele domingo ainda não havia sido feita. 
Com a expressão perdida do dr. Cisne diante da falta de informa-
ção, arrisquei uma sugestão: 

— Por que o senhor não procura no sistema? 
— É. Vamos lá! – convidou, sorrindo, já caminhando para a saída. 
Eram quase 11 horas. Ainda nem havia transcorrido metade do 

dia e, embora receosa de estar interferindo na rotina, com risco de 
ser taxada de metida, fiquei também feliz por — ainda que mini-
mamente — contribuir com a dinâmica do plantão. Fosse, talvez, o 
sinal da minha integração com a rotina do plantão. 

A interrupção que desorienta 

À procura computador mais próximo, onde realizaria a pesqui-
sa, a locutora convoca o doutor Carlos Alberto – aqui chamado de 
dr. Cisne – para telefonar a determinado ramal. Ele entra na pri-
meira sala que vê, à esquerda, no corredor do Eixo Vermelho. Ali, 
detrás do balcão, trabalhavam técnicos de triagem e recepção: uns 
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ao telefone, outros entrando e saindo. Dois ou três mexiam no com-
putador. No aparelho de som, tocava a música Ainda bem, de Mari-
sa Monte, em ritmo de forró: 

Agora você chegou
Você que me faz feliz

Você que me faz cantar

Até ali, nas primeiras horas de plantão, percebi que a função de 
um dr. Cisne requer um tipo de habilidade rara para a maioria dos 
homens: a de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Enquanto resol-
via os pepinos da vez, o médico tomava notas e ainda assinava um 
calhamaço de documentos trazidos pelo Adílson, seu secretário. 
Por fim, arranjava brecha também para beijar a papelada com o ca-
rimbo pendurado no pescoço, onde eram informados os detalhes 
do nome e da função no hospital. 

Era apertado o espaço escolhido pelo médico na sala. Mantive-me 
espremida entre ele e a parede. E observei. Observei-me, sobretudo. 
Meus pés doíam, embora ainda fossem 11 horas.  Uma enfermeira, 
com touca de proteção, entrou na sala e disse, ao avistar o dr. Cisne:

— Môzinho, cadê o ar condicionado do risco 1? Tá um calor 
danado. É no hospital todo?

Ao telefone e de costas para a entrada, o médico pareceu não 
escutar. Se ouviu, ignorou solenemente. A moça saiu da sala. Um 
segundo enfermeiro abriu a porta, enfiou a cabeça, apoiando-se na 
maçaneta e disse para o chefe do plantão:  

— Estão chamando o senhor na reanimação. Tem um rapaz que 
está mais para lá do que para cá. Pressão quatro por dois.  

A essa altura, a confusão de gente e o burburinho estavam ar-
mados na sala. Dr. Cisne manteve o semblante tranquilo, desligou 
o telefonema e continuou assinando documentos, alheio ao movi-
mento. Ao sair da sala, ficou parado, indeciso sobre que caminho 
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seguir. Resolvi lembrá-lo do chamado na sala de reanimação, feito 
pelo enfermeiro minutos atrás: 

— Dr. Cisne, estão precisando do senhor na reanimação. 
Pela reação dele, deduzi que, da memória, ele pinçou a fala do ra-

paz e recordou a demanda. Percorreu em alta velocidade o corredor 
do Eixo Vermelho até chegar à porta da Sala de Reanimação, onde 
trocou rápidas palavras com os assistentes do Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (SAMU). Aguardei o retorno do médico do lado 
de fora.  De repente, ele saiu em disparada, percorrendo os labirintos 
do IJF, e parou diante da sala dos médicos. Ao entrar, identificou quem 
procurava – que estava sentado no sofá assistindo TV – e sussurrou: 

— O paciente está com exposição de massa encefálica. Queria 
que o senhor desse uma olhada.  

O profissional, de jaleco, levantou-se em dois tempos, ao passo 
em que o dr. Cisne virou para mim e deu início às explicações, di-
daticamente: 

— Vim chamar o médico para saber se é caso de cirurgia. Esse 
paciente já veio de outro hospital. O Frotinha não tinha condições 
de operar. 

“Uma pessoa quer lhe conhecer” 
O médico convocado sumiu em direção à Sala de Reanimação. 

Eu e dr. Cisne seguimos para a sala de apoio, onde continuamos as 
conversas com o médico neurocirurgião da continência e o enfer-
meiro que entorta o nariz para a língua inglesa e domina o francês. 
O celular do chefe do plantão tocou e ele saiu da sala para atender. 

Acostumados à minha presença no hospital, cada um foi cuidar 
dos seus afazeres e eu aproveitei para notar os detalhes da sala: na 
mesinha do armário, um álcool em gel e lenços umedecidos para 
higienização; papéis afixados no lado interno da porta de entrada 
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com esparadrapos fazendo as vezes de durex; uma lousa branca 
pendurada na parede do birô do dr. Cisne, com a tela avermelhada, 
como consequência de uso de caneta vermelha. Alguns nomes es-
tavam borrados, poucos podiam ser lidos. 

Estudava uma forma de acessar o computador livre à minha 
frente, sem ninguém usando, quando o chefe do plantão abriu a 
porta e me chamou para acompanhá-lo. Sem que nada dissesse, ele 
me levou para fora do hospital pelo Eixo Vermelho, contornamos o 
balcão da recepção, descemos a ladeira de saída das ambulâncias e 
seguimos em direção ao bloco administrativo, vizinho ao estacio-
namento interno.

— Uma pessoa quer lhe conhecer – disse ele, novamente cami-
nhando de costas para mim, com a cabeça virada. Era um recurso 
bastante utilizado pelo médico, esse de continuar andando metros à 
frente enquanto se comunica com alguém apenas com o rosto virado. 

De onde estávamos, avistei uma mulher loira, de óculos escuros 
e calça jeans, sentada num dos quatro bancos do bloco administra-
tivo. Ela sorria para mim, embora não fizesse ideia de quem fosse. 

— Juliana, essa daqui é a Eliane, minha esposa. Ela veio trazer 
um spray de mel para mim – comentou o médico, tocando o fras-
co por fora do bolso da camisa, em meio a três canetas. Sorri, por 
achar sensível, e a mulher se levantou. Cumprimentou com dois 
beijinhos e confirmou: 

— Pois é, Juliana, vim lá da Praia do Futuro só para vir deixar 
esse mel para ele. 

Os dois sorriram um para o outro, abobalhados.
Eliane me puxou para sentar junto dela enquanto o dr. Cisne 

saiu rumo à terceira tentativa de retirada do carro que havia batido 
no poste de luz na entrada do estacionamento interno. Nesse meio 
tempo, eu e a esposa dele conversamos sobre o meu livro, viajamos 
para a Europa e encerramos o papo descrentes nos políticos: Ne-
nhum presta, sintetizou Eliane. 
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Almoço
Cerca de quinze minutos depois, após o retorno do marido, 

Eliane se despede. Precisaria retornar à praia do Futuro, onde o 
irmão esperava. Eu e o dr. Cisne retornamos à sala de apoio dos 
médicos do IJF. Nesse contexto de um casal separado por ambien-
tes tão discrepantes, praia e hospital, me ponho no lugar do chefe 
do plantão, com a rotina de 12 horas corridas de trabalho todos os 
domingos. Eu não suportaria, por certo.  

Faltavam poucos minutos para o meio-dia e, em breve, almoça-
ríamos no restaurante do hospital. Antes, porém, um rapaz alto, jo-
vem e moreno entrou na sala à procura do chefe do plantão. Ao iden-
tificar o dr. Cisne, pousou um documento na mesa dele, dizendo:

— Posso entrar? Bom dia. Minha esposa sofreu um acidente de 
moto – ele estende o documento e aponta o dedo para onde o mé-
dico deveria assinar. 

O dr. Cisne se dedica à análise da papelada. O sujeito, que pare-
cia apressado e provavelmente não esperava por aquela cautela do 
médico, completa:

— Eu trabalho com o Elmano*. Se o senhor pudesse me ajudar aí. 
O médico permaneceu calado. Pesou o silêncio na sala.  
— Por favor. – insistiu o rapaz.
O chefe do plantão tratou de assinar logo o papel a fim de des-

pachar o homem da sala. Marcou o documento com o carimbo e 
devolveu ao sujeito. Tão logo o rapaz pegou o papel e fechou a por-
ta, o dr. Cisne virou para o enfermeiro e o neurologista e disse, em 
tom sarcástico:

— Eu sei lá quem é Elmano. Eu sei lá quem é Elmano... Quem 
é Elmano?

Os três riram.

* Elmano de Freitas foi candidato do Partido dos Trabalhadores (PT)  à prefeitura de Fortaleza em 2012. Candida-
to da ex-gestora municipal Luizianne Lins (2004—2012), ele perdeu as eleições no segundo turno.



225

capítulo oito - um domingo de plantão no ijf

O dr. Cisne consultou a hora no relógio prata, de fundo esver-
deado, e convocou para a refeição: 

— Vamos almoçar? 
Quem sai da sala de apoio para o restaurante dobra à esquerda 

e segue o corredor até chegar numa rampa. É ela que dá acesso ao 
refeitório. Fomos eu e o dr. Cisne. A fila ainda era pequena, mas o 
refeitório já estava apinhado dos profissionais de saúde e funcioná-
rios do hospital, os primeiros a almoçar na escala do restaurante. 

Durante o almoço, a conversa se pautou nas deficiências mais 
frequentes do IJF. O chefe do plantão listou os problemas. Enquan-
to ele refletia, entre uma garfada e outra, dediquei atenção especial 
ao prato dele.  Nada de macarrão ou arroz. Os carboidratos passa-
vam longe. Na opinião do médico, a receita ideal para encarar mais 
um turno do plantão era o combinado de frango, salada e feijão. E 
nada mais.

Sala dos médicos 

No segundo momento do dia, pedi ao dr. Cisne que me apre-
sentasse aos médicos de plantão daquele domingo, 23 de setembro. 
Durante o período da tarde, a ideia era acompanhar a rotina dos 
profissionais e a relação com os pacientes: observar as reações, ano-
tar as falas, descrever as expressões.  

Queria, na medida do possível, imaginar—me no corpo do pró-
prio médico. O que será que, ao longo de um plantão de 12 horas, 
ele pensava sobre si mesmo, o hospital e os pacientes? Diante de 
uma situação difícil e precária de um paciente, será que se estressa-
va fácil ou mantinha a calma? Era novo, velho, experiente, carismá-
tico, amável? 

E da parte dos acompanhantes e pacientes, o que os olhares an-
siosos pousados na figura do médico refletiam? Eram sinal de raiva, 
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indignação, compaixão, tristeza ou resignação? Será que todas es-
sas sensações juntas? Era o que queria descobrir. 

Após o almoço, seguimos então para o reduto dos semideuses 
de jaleco: a sala dos médicos. 

O lugar é espaçoso o suficiente para acomodar três ambientes. 
À direita de quem entra, fica a sala de estar, onde os médicos des-
cansam em três sofás de couro sintético preto: um de dois lugares e 
dois com três lugares, que se apertar cabe mais um. No meio, revis-
tas esparramadas numa mesinha de centro de mármore. Quando 
não estão conversando sobre os assuntos preferidos – IJF, futebol, 
política e mulher —, a televisão de plasma no alto da parede prende 
a maior parte das atenções.  

Os outros dois ambientes da sala dos médicos são a copa, onde 
também se localizam os banheiros feminino e masculino, e a mesa 
de leituras, larga e circular, com um telefone em cima e próxima à 
bancada do computador. O ar-condicionado refresca o ambiente. 
Abaixo dele, a pia da copa não para de gotejar. Ao longo do dia, ain-
da tentaria apertar a torneira – em vão – por diversas ocasiões.  

Ao entrar, sentamos no espaço reservado para os estudos. Ne-
nhum sinal de médico na sala. Pouco tempo depois, o telefone toca: 
ligação do Frotinha da Messejana solicitava transferência de dois 
pacientes com fratura exposta para o IJF. Dr. Cisne autorizou, em-
bora não tenha poupado as alfinetadas: 

— Não pode o negócio funcionar desse jeito. Se o Frotinha fun-
cionasse a contento, não seria assim. Disseram aqui que já ligaram 
para os outros dois Frotinhas (dos bairros Parangaba e Antônio Be-
zerra) e também não tinham anestesistas... – ele interrompe a fala 
e se levanta. Lança uma olhada geral na sala, balança a cabeça em 
sinal de desaprovação e sai colocando ordem no lugar.  

Depois das demandas dos estacionamentos, aquele foi o segun-
do episódio do domingo no qual o dr. Cisne se metia a resolver 
questões periféricas ao plantão médico do hospital. Chefiar regime 
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de 12 horas de trabalho em um lugar como o IJF, pensei, requer dis-
ponibilidade e flexibilidade para ir além das funções designadas – 
mas exige, sobretudo, compreensão sobre as carências de um local 
de trabalho daquele tipo.

Aproveitei para também reparar na sala: vi uma touca de prote-
ção encardida e abandonada sob a mesa – material de proteção usa-
do por médicos e enfermeiros, nos pés, para evitar contaminação 
em determinados locais do hospital. Quando voltei o olhar para o 
médico, ele organizava, com impaciência, os cadernos dos jornais, 
repousando a papelada sobre um canto da mesa. Depois, recolheu 
papéis jogados no chão e arremessou-os no lixo. 

— Além de tudo, ainda tem que limpar a sujeira que o pessoal 
faz – resmungou. 

Um médico de plantão 

A indignação do dr. Cisne deu lugar à outra revolta de um se-
gundo médico minutos depois. De jaleco branco, cabelos casta-
nhos extremamente lisos e óculos retangulares, um jovem médico 
abre a porta da sala com a testa franzida, encara a nós dois e despeja 
a queixa:  

— Se tem uma coisa que eu tenho pavor, pavor, é de paciente 
que se acha VIP – o médico se deixa cair no sofá e continua a fala, 
mudando o tom de voz para imitar a frase do paciente: ‘Ah, porque 
o vereador não sei das quantas é meu amigo...’. Pior que essas coisas 
funcionam no Brasil. Tenho verdadeiro pavor disso!  

O dr. Cisne ignora a revolta do médico e explica as razões para 
eu estar ali. Neurocirurgião e plantonista do IJF há quatro anos, ao 
ter conhecimento de que era repórter, o João Paulo V. de Mattos se 
entusiasma e revela ser noivo de uma jornalista. Passados alguns 
minutos de conversa, que acabou se resumindo a um diálogo sobre 
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jornalismo entre o neurocirurgião e eu, ele recobra o fôlego — e a 
consciência da presença do chefe do plantão — para retornar ao 
terreno das críticas: 

— Carlos, os fios e as injeções estão cada vez mais grossos. A 
agulha deixa um buraco maior do que... 

Dizem que, para bom entendedor, meia palavra basta. Ele dei-
xa que a imaginação complete a sentença. Não lembro como, mas 
iniciamos um papo sobre o heliponto. A opinião do dr. João Paulo 
era clara: 

— Esse heliponto é dinheiro jogado no ralo. Não tem utilidade 
nenhuma.

As motos e os médicos 

Com o início do expediente da tarde, mais médicos foram apor-
tando na sala. Todos eles homens. Os que já haviam sido apresenta-
dos a mim diziam aos que chegavam quem eu era. Em pouco tem-
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— Se não existisse moto, esse hospital seria um brinco. A quan-
tidade de pacientes aqui que são inválidos por acidente de moto é 
incrível. Isso é uma tragédia social – dispara um. 

— É, e não tem legislação para parar – completa o outro. 
— Tem que aumentar o preço de moto. Moto está cada vez mais 

barata: é o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) sendo 
reduzido para moto e aumentando para bicicleta. Capacete é muito 
mais caro do que a prestação de conta. Então, ele acaba não com-
prando o capacete – detalha o primeiro.  

Deixo os médicos se soltarem, tecerem críticas, se exaltarem. E 
pergunto pelas soluções. Questiono quais são os caminhos para a 
redução no número de acidentes de moto em Fortaleza. O primeiro 
médico dá início à lista: 

— O Detran tem que melhorar a fiscalização, precisa ter obriga-
toriedade do uso do capacete, apreensão de verdade das motos para 
paciente que anda sem capacete...  

O segundo vai além e questiona: 
— Como é que o cara vai fiscalizar uma moto com seis pessoas 

montadas? Moto roubada, com de menor, sem carteira, alcooliza-
do... A cada dez motos que você para no interior, nenhuma tem do-
cumento. De cada dez motos do interior, pode olhar que em sete os 
motoristas estão alcoolizados. E nenhum usa capacete.

po, cada qual ansiava por expressar as próprias opiniões sobre o IJF 
– a maioria delas eram críticas.  

Durante a conversa entre os médicos e eu, esparramados no 
sofá, o assunto mais polêmico e animado foram os acidentes de mo-
tocicletas. Segundo os médicos, a dupla moto e cachaça é a princi-
pal causa dos acidentes letais do IJF. 
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A emoção anunciada 

Em meio ao papo animado com os médicos, uma enfermeira 
abre a porta da sala sorrateiramente. Identifica o dr. João Paulo e 
diz, baixinho, quase sem querer, como se a informação dita em voz 
alta ferisse:

— Doutor, tem uma criança de seis anos. Paciente grave. Caiu 
de uma altura de 2,20 metros. 

O médico pula do sofá, endireita o jaleco, faz um sinal para eu 
acompanhá-lo e abre a porta da sala, sendo tragado pela correnteza 
do corredor cheio de gente e macas. Apresso o passo, mas a pressa 
dele não espera. Perco o médico de vista. Por intuição ou acaso, 
escolho seguir o caminho do Eixo Vermelho. Paro no meio do cor-
redor, olho para os lados. Nada. 

Resolvo ir para a Sala de Reanimação, mais conhecida pelos mé-
dicos como o lugar da ressuscitação do hospital. Entre a decisão e a 
ação, o intervalo de um só passo foi suficiente para ser interpelada 
por uma maca. Puxando a cama portátil, identifiquei o maqueiro 
Henrique e uma enfermeira. 

Os dois esbarram em mim e me encrespo ao olhar para o pa-
ciente: era a criança de seis anos, desacordada, que seria examina-
da pelo dr. João Paulo. O médico vinha logo atrás, deixando uma 
moça chorosa a poucos centímetros da barra do jaleco.  

Seria irmã, mãe, prima? Era uma moça jovem, parecia estar na 
casa dos 25. Morena, usava short e carregava as sandálias miúdas 
da criança em uma só mão. A moça se agarrava ao calçado como se 
segurasse um terço. Pela gravidade do caso, estava claro para mim 
e para ela: só restava a fé.  

Sigo o grupo, que entra na Sala de Reanimação. Antes de in-
gressar para examiná-lo, o dr. João Paulo estanca diante da porta e 
pergunta à acompanhante:  

— Caiu onde? 
— Na escada. 
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Ele desaparece sala adentro. A porta vai-e-vem continua aberta. 
Ficamos eu e a acompanhante do lado de fora. Alguém endireita 
o pano verde para evitar a espreita – minha, dela e dos curiosos 
alheios do corredor.  

Mas tão logo o médico some, a acompanhante dá dois passos 
para entrar na sala, como se também reivindicasse o direito de sal-
vá-lo com as armas possíveis a um leigo em medicina: o otimismo, 
o amor, a reza.     

Com uma mão à frente da boca trêmula e a outra agarrada nas 
sandálias, ela retorna ao corredor. Recosta na parede do lado exter-
no da Sala e choraminga sozinha. Um senhor alto e gordo, de bigo-
de grisalho, entra no Eixo Vermelho. Ele vê a desolação da mulher, 
que não nota a chegada do homem. Pela expressão perdida, a acom-
panhante só tem olhos para a própria dor. O sujeito se aproxima:

— O que houve? 
Incrédula, a moça retruca, em um claro esforço para emitir 

qualquer som:  
— Ele caiu... da escada. 
A acompanhante, incapaz de sustentar no espaço novas pala-

vras, apenas repete mecanicamente a frase dita segundos antes ao 
médico. De repente, violada nos pensamentos, é puxada pela reali-
dade. Dos olhos da moça, vertem lágrimas. Em respeito, ele se cala, 
mas não sem antes consolar: 

— Vai dar tudo certo, viu? – diz, tocando o ombro da moça.
Ela começa a dar passos desgovernados. No intervalo de poucos 

segundos, caminha para entrar na Sala de Reanimação, solavanca 
diante da porta, sai do Eixo Vermelho e, em seguida, gruda as cos-
tas novamente na parede da Sala.  

Eu acompanhava tudo, encostada na parede da frente, e tentava 
decifrar os pensamentos da moça. Pelo olhar nervoso, radiografei 
nela o genuíno desejo de se fundir à parede e atravessá-la. A vonta-
de era clara: estar perto. 
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Voltou à entrada da Sala. Nas pontas dos pés, espichava o pes-
coço por cima do pano verde na tentativa de coletar pistas sobre o 
estado de saúde do garoto.    

O relógio marcava uma hora da tarde. A minha vontade era falar 
com ela e dizer que entrasse. Sem medo. Mas não fui capaz. Não 
consegui sequer perguntar o nome da moça. A possibilidade de in-
vadi-la me repelia. A minha postura de dissecar a cena em detalhes 
já se caracterizava incômoda o suficiente.  

Cheguei a me martirizar pela dificuldade em abordá-la. Teria 
me acovardado diante das exigências tão apregoadas do jornalismo 
de qualidade — aquele que interroga, que busca, que fuça, que in-
vestiga? Ou seria sinal de respeito pela dor do outro?  

Preferi acreditar que, para aquela situação, a observação à dis-
tância era a mais acertada. Lembrei da sensibilidade com que cole-
gas jornalistas, tão admirados por mim, regulam o limite entre as 
perguntas e o silêncio em delicadas apurações. Foi quando a tran-
quilidade assentou.  Aquele era o caminho, pensei.  

De tanto se aproximar e se distanciar, querer e não querer, desis-
tir e insistir, ela entrou, enfim, na Sala de Ressuscitação. Destemi-
da, foi de uma vez, como se fugisse de uma brecha para o arrepen-
dimento. No interior da Sala, manteve-se a um metro de distância 
da maca onde o garoto, desacordado, era examinado. De braços 
cruzados, ali ancorou a acompanhante.  

Com as atenções voltadas para ela, de repente fui arrancada pelo 
som do choro assustado do menino. Se o berro era de dor, medo ou 
susto, não havia como saber. Era o grito doído de quem (re)nasce, 
de quem ressuscita, como bem caracteriza o título dado à Sala. O 
menino chorava alto de lá, um choro assustado. Eu me arrepiava 
calada do lado de fora, com os olhos marejados de felicidade.  

Mesmo com o pano verde a impedir a visão, tentei espreitar a 
cena. Quase com o corpo inteiro dentro da Sala, surpreendi-me 
com a equipe médica já saindo. O garoto havia parado de chorar. A 
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acompanhante, agarrada à maca, lotava de beijos a testa da criança, 
que aos poucos acordava.  O maqueiro Henrique foi o primeiro a 
sair da Sala. 

— Está bem ele? — quis saber.  
— Está bem, graças a Deus – disse Henrique, esticando a ento-

nação da palavra “graças”. Notei que ele nem quis saber se eu era 
acompanhante ou não.  

Mais veloz que o filtro jornalístico do distanciamento, tão exi-
gido dos repórteres nas apurações, despontou a minha preocupa-
ção pela saúde da criança. Desconheço o motivo, se para pontuar 
o final desta crônica, se para tranquilizar meu espírito. Arrisco a 
segunda razão. 

Esperei a saída do dr. João Paulo para podermos retornar à Sala 
dos Médicos. Enquanto ele não saía, procurei o reequilíbrio.   

No caminho para o reduto dos médicos, o neurocirurgião expli-
cou que o garoto teve uma fratura óssea. Ainda estava sonolento. O 
próximo passo era submetê-lo a exame de tomografia. A queda na 
escada, segundo suspeitas do dr. João Paulo, pode ter sido causada 
por um ataque convulsivo.  

O quase-morto

O segundo paciente atendido pelo dr. João Paulo foi um morto-
-vivo. Ocupante do leito 5 do Risco 1, a sala que comporta a mini-
-UTI, ele era um dos 18 pacientes em coma ou entubados no local. 
Morto-vivo porque o senhor de 50 anos, alto e magro, havia sido 
diagnosticado seis horas antes por morte encefálica. Na prática, 
estava morto. Na dúvida, a recomendação médica prevê comprova-
ção à exaustão. 

Na sala do Risco 1, a função do dr. João Paulo era realizar o 
segundo exame – ou intervenção, como ele chama –, seguindo as 
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orientações do protocolo de diagnóstico por morte encefálica defi-
nidas pelo Ministério da Saúde (para mais detalhes, leia quadro ao 
lado). Tem que fazer porque é lei, simplifica o médico.  

O neurocirurgião inicia os preparativos: estica e encaixa a luva 
nos dedos, prende a máscara de proteção nas orelhas e, em sintonia 
com a enfermeira, solicita os instrumentos de trabalho.  

Enquanto se prepara para concluir o segundo e último exame 
do paciente, uma enfermeira e uma assistente social atuam em pa-
ralelo na elaboração de um diagnóstico. 

Por regra, o documento é enviado para a Central de doação do 
Governo do Estado do Ceará detalhando os órgãos que podem ser 
aproveitados, somente após o interesse da família do falecido.

O diagnóstico por morte encefálica – tratada no universo mé-
dico pela sigla ME – é comum em pacientes acidentados por moto 
que sofrem traumatismo crânio encefálico (TCE). No IJF, os mo-
toqueiros representam 90% das vítimas desse tipo de traumatismo. 

A maioria deles chega alcoolizada e sem capacete, sentencia o neu-
rocirurgião sobre o momento do acidente. No caso de falecimento 
por ME, é indicada a doação de órgãos, em virtude do elevado índi-
ce de aproveitamento. 

O dr. João Paulo dá início à vistoria no corpo para concluir se 
o paciente está, de fato, morto. O médico da noite anterior havia 
dado o veredicto de falecimento por ME.  O neurocirurgião exami-
na os dois olhos do homem, simultaneamente, com o dedo indica-
dor e o polegar; conduz a cabeça do paciente para a esquerda e para 
a direita; e insere um tubo plástico através do ouvido esquerdo.  

Com a intervenção, em caso de reação do corpo – geralmente 
manifestada pelo movimento dos olhos –, o quadro ganha novas 
arestas. Se você obtiver alguma resposta, qualquer resposta é sinal de 
que o exame deu positivo. Aí você cancela o diagnóstico porque não deu 
morte encefálica, explica-me o médico, enquanto puxa as pálpebras 
do paciente.  



PROTOCOLO PARA  
DiAGNÓSTiCO DE 
MORTE ENCEfÁLiCA 
 
Um médico conduz os exames que dão o diagnóstico de morte 
encefálica. Esses exames são baseados em sólidas e reconhecidas 
normas médicas. Entre outras coisas, os testes incluem um exame 
clínico para mostrar que seu ente querido não tem mais refl exos 
cerebrais e não pode mais respirar por si próprio. Em muitos casos, 
os testes são duas vezes realizados, com intervalo de diversas 
horas, para assegurar um resultado exato.

Adicionalmente, outro teste pode incluir o exame do fl uxo san-
guíneo (angiograma cerebral) ou um eletroencefalograma. Estes 
testes são feitos para confi rmar a ausência do fl uxo sanguíneo 
ou da atividade cerebral. Possivelmente, seu ente querido pode 
apresentar atividades ou refl exos espinhais, como um movimento 
ou uma contração muscular. Refl exos espinhais são causados por 
impulsos elétricos que permanecem na coluna vertebral. Estes 
refl exos são possíveis, mesmo que o cérebro esteja morto. 

O diagnóstico de morte encefálica é defi nido como “morte 
baseada na ausência de todas as funções neurológicas”.

FONTE: Ministério da Saúde 
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Opacos, os olhos do quase-morto miram o teto. É evidente que 
já não pertence ao mundo carnal. Aproveito para procurar na maca 
algum rastro de informação que identifique o homem. Na ficha 
colada à maca, o paciente de 50 anos enquadrava-se na categoria 
adulta. Era moreno e banguela – detalhes que, naturalmente, eram 
dignos de nota na ficha.  

Após a verificação das respostas do corpo do homem, o médi-
co retira o tubo do ouvido e, junto dele, joga na lixeira, ao pé da 
maca, a embalagem de soro ao qual se conectava. Uma enfermeira 

Entre janeiro e agosto de 
2012, dos 21 transplantes de 
coração realizados no Ceará, 
86% foram captados no IJF. 
Dos órgãos transplantados 
no Estado, 100% dos pulmões 
e pâncreas, 86% das córneas 
e 59% dos fígados também 
saíram do hospital.
Fonte: IJF

se aproxima e interroga: 
— Isso aqui é candidato a ME, é? — apontando para o quase-

-morto.
Com a máscara de proteção no rosto, João Paulo se mantém 

imóvel enquanto examina e apenas confirma com a cabeça. 
Subitamente, sinto o peso de estar na sala do Risco 1. O cheiro 

forte de álcool me invade as narinas sem pedir permissão. Conecta-
dos aos 18 pacientes entubados ou em coma, os aparelhos médicos 
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compõem uma canção-tema da sala, ora emitindo sons contínuos e 
agudos, ora prolongados e espaçados. 

A comprovação de ausência de respiração marcava a segunda 
etapa do exame complementar confirmatório de falecimento por 
ME. Para fazer o teste de apneia, por exemplo, médico e enfermeira 
injetaram um líquido no corpo do homem e marcaram 10 minutos 
no relógio.  

Enquanto aguardávamos a conclusão do exame, conversamos so-
bre os critérios para doação de órgãos. O tópico surgiu de um susto. 
Um aparelho desatou a emitir um som contínuo e irritantemente 
agudo. O médico e eu olhamos em volta, à procura da origem do ruí-
do. Identificamos o equipamento inquieto conectado a uma moça 
morena e magra, trajando vestido rosa, inconsciente e entubada. 

João Paulo explica que o caso de internação dela foi por intoxica-
ção exógena. Por isso, a doação de órgãos estava fora de cogitação.

— Intoxicação exógena? O que significa exatamente? – pergun-
to a ele. 

— No caso dela, foi por TS. 
— TS? – pergunto, assumindo meu lado leigo, já desconfortável 

com mais um termo específico do universo médico. 
— Tentativa de suicídio. – responde o médico, sem entrar em 

detalhes. 
— E como foi que ela tentou se suicidar? – insisto. 
— Por chumbinho. É a causa mais comum de TS.  
Segundo o médico, além da intoxicação exógena, corpos de pa-

cientes falecidos por câncer ou doença infectocontagiosa também 
impedem a doação de órgãos.  

No Risco 1, João Paulo informa que há registro de pacientes in-
ternados há um mês no espaço. Todos em coma. O perfil etário dos 
acidentados assistidos varia entre 20 e 60 anos. 
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Caixão de duas rodas 

Após a realização dos sucessivos exames determinados pelo Mi-
nistério da Saúde, e a comprovação da morte por ME, o médico e 
eu saímos da mini UTI para dar uma circulada por entre os corre-
dores que levavam à emergência.   

No caminho, ele voltou a apontar as limitações do hospital. 
Aqui a gente não dá conta por falta de espaço. E falta de respirador. O 
IJF não tem como dar conta sozinho de toda a demanda de Fortaleza, 
interior e outros estados, justificava para mim.  

Detalhe curioso: a maioria dos médicos do IJF criou o hábito 
de defender o IJF na mesma proporção com que se queixam. Claro 
índice de relação de amor e ódio.  

A atmosfera do pátio da emergência é carregado por um forte 
cheiro de sangue. De longe, ainda no corredor, é possível sentir o 
odor. O neurocirurgião não dá o menor sinal de incômodo.  Povoa-
do de macas, acompanhantes e pacientes enfadados, o local abriga 
expressões apáticas por todo lado.  

À minha frente, na medida em que João Paulo abre caminho na 
multidão, atua também como uma espécie de ímã. Fazia brilhar os 
olhares desesperançados dos acompanhantes, atraindo para perto 
perguntas ansiosas. Se você vir um paciente amassado, ensanguenta-
do, com o rosto sujo de sangue prensado, pode ter certeza que é acidente 
de moto.

Para exemplificar a teoria, procurou uma cobaia. Localizou o 
paciente mais próximo que correspondesse às características des-
critas. Identificou um rapaz com a cabeça levemente deformada na 
lateral e perguntou à acompanhante: 

— Foi moto? 
Ela respondeu que sim. 
— E esse afundamento aqui na cabeça dele? É a primeira vez 

que se acidenta com moto?   
— Não. O afundamento foi do primeiro acidente. 
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O médico se virou para mim, sem preocupar-se em ser discreto, 
fez uma expressão de não disse? e comentou, ainda diante do pa-
ciente e da família: 

— Viu só? É como sempre digo, uma moto é um caixão de duas 
rodas. 

Incrédulos, os acompanhantes se limitaram a manter a expres-
são séria. João Paulo, entretanto, não se importou. Deixou de lado 
a família, contornou a emergência através do Eixo Vermelho e re-
tornou à Sala dos Médicos. Assim que entrei, reparei no detalhe do 
papel de fundo do relógio de parede pendurado na parede da copa: 
Nossa Senhora de Fátima abençoava a Sala. 

Mal aportamos e um médico — conhecido entre os colegas por 
João – nem esperou que o neurocirurgião sentasse. Convocou-o a 
examinar, com ele, mais um paciente quase-morto do Risco 1.  

Antônio Mateus, de 44 anos. Mais uma vítima de TCE. Pela se-
gunda vez naquele domingo, João Paulo novamente executava as 
etapas do protocolo de falecimento por ME. O segundo médico, 
o que havia puxado o neurocirurgião pelo braço, sussurrou perto 
de mim: 

— Se não existisse moto, só teriam uns dois pacientes aqui. No 
máximo. – frisou, deslizando um olhar de lamento para o cenário de 
18 leitos, na mini UTI improvisada, ocupados por mortos-vivos. 

Hora do lanche 

Às 15 horas, a calmaria na Sala dos Médicos deu lugar à alga-
zarra. A responsável pela alegria desenfreada dos profissionais de 
saúde, que àquela hora descansavam jogados no sofá, foi a hora do 
lanche. Primeiro, entrou na sala a mesa de rodinhas; depois, a fun-
cionária que o empurrava.  

De costas para a porta, acomodada no conforto do sofá, não 



240

ijf - histórias despercebidas de um hospital

percebi a chegada do carrinho da alegria. O papo tergiversava em 
algum ponto entre futebol, política, mulher e luta, quando a expres-
são dos médicos congelou de repente. A vista de todos eles conver-
giu em direção à porta.  

Antes mesmo de a mesa de rodinhas estacionar na copa, quase 
todos os dez médicos ergueram-se em um só tempo. Pareceu co-
reografado. Alguns esfregavam as palmas das mãos, em preparação 
para o ataque. Um deles, dos poucos que conseguiram se expres-
sar, ainda encontrou forças e tempo para dizer, antes de alcançar a 
mesa: Oba!  

Fui deixada sozinha no sofá, onde permaneci no aguardo da 
equipe. Os mais lentos – se é que é possível descrevê-los com a pa-
lavra lento — aproveitaram para me fazer o convite no meio do ca-
minho: Essa é a melhor hora do dia aqui. Se você quer acompanhar um 
plantão, tem que comer o que a gente come. 

Com o chamado, levantei-me do sofá e me lancei ao formigueiro 
de médicos famintos. O banquete da tarde era café com leite, pão 
carioquinha e bolo fofo. Entre eles, um recipiente de açúcar e outro 
de água com colheres mergulhadas.  

Estão fazendo corte de gastos até no nosso lanche. Você está vendo 
essa comida aqui? – quis saber um médico com a mão espalma-
da apontando para a mesa - Pois imagine aí que há alguns meses 
tinha mamão, melão, melancia, queijo, presunto, manteiga... É, mi-
nha filha, todo ano eleitoral é assim. Economizam às custas do nosso 
lanche – comenta ele, indignado, esmagando entre os dedos uma 
fatia de bolo. 

Depois do lanche, a preguiça. Aos poucos, o sofá voltou a ser 
ocupado pelos médicos saciados. Um deles se sentou diante do 
computador, trocando as conversas e as imagens da televisão pelo 
jogo virtual Paciência.  

Ao meu lado, no sofá de três lugares, João, o mais alto de toda a 
equipe de plantão, saca um livro da bolsa. Embora não tenha con-
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seguido ler o título da obra, percebi que o conteúdo girava em tor-
no de algum evento marcante na História. Ele abre o livro e, antes 
de retomar a leitura, consulta a hora no relógio: 

— Está chegando a hora da morte... 
— Hora da morte? – pergunto. 
— É quando chega todo mundo que faz esculhambação no sá-

bado e no domingo. Às 16 horas eles começam a chegar – responde 
João, voltando a vista para o livro.   

Perto de mim, o doutor Jurandir ouve o comentário e comple-
menta: 

— Os acidentes de hoje, por exemplo, são do Itapebussu (festa 
de vaquejada típica, principalmente, entre os estados nordestinos). 
Chegaram seis com fratura exposta. Quando tem eventos, tem os 
acidentes dos eventos. Na Semana Santa, por exemplo, é quando 
mais acontece briga de família e de vizinho.  

Uma jovem de jaleco abre a porta da sala dos médicos. Pelo com-
portamento, é médica residente. Mirou o olhar no dr. João Paulo, 
sentado no sofá diante da televisão, e se aproximou. Entregou uma 
ficha de paciente banhada de sangue nas bordas.  

— O que é esse sangue na ficha? — quis saber ele. 
— É de um paciente que tentou se suicidar com pontinhas de 

faca no braço. Tem problemas psiquiátricos – respondeu a moça, 
em voz baixa. 

Enquanto a jovem sussurrava as informações para o neuroci-
rurgião, um dos médicos relaxava deitado no sofá, ocupando toda 
a extensão, com as pernas cruzadas à frente e mãos apoiadas na 
nuca. 

Ao contrário da concepção alimentada por filmes e seriados de 
que o plantão médico é um ambiente de constante tensão, a atmos-
fera da Sala onde estávamos dava mostras do contrário. Médicos 
com a expressão tranquila, de pés para cima, jogando Paciência, 
tirando um cochilo: esse é o cenário em dia de plantão no IJF.  
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Mais tarde, o dr. Jurandir viria a desmistificar a falsa imagem 
construída do plantão. Diferentemente do que se acha, os médicos não 
passam doze horas em pé. Enquanto estão na Sala, precisam usar o 
tempo para relaxar e descansar. Senão, como é que vão salvar os pa-
cientes, se estiverem cansados?

Henrique, plantonista-voluntário há 21 anos

Por volta das 16 horas, Henrique, o maqueiro mais famoso do 
IJF até ali, projetou metade do corpo para dentro da Sala. A apari-
ção discreta não evitou o comentário de um médico, que me disse:

— Esse rapaz aí é o homem que mais trabalha no plantão do IJF! 
— Ah, é? – pergunto, em tom de brincadeira. 
— É, sim! – sublinha o médico – O Henrique é maqueiro há 

vinte e um anos. Você precisa entrevistá-lo, minha filha! 
Acabrunhado, Henrique se limitou a sorrir, mexendo todo o 

corpo franzino. O olhar escapou do meu. Ele ignorou o comentário 
do médico – com o máximo de educação – e convocou um cirur-
gião pelo nome, gesticulando com a mão. 

Fechou a porta e sumiu do lado de fora da Sala. Para sair do ma-
rasmo do fim de tarde pós-lanche, bastou a presença de Henrique 
para atiçar a minha curiosidade. Ao perceber a saída do maqueiro, 
dei um pulo do sofá em dois tempos e disse aos que, àquela altura, 
já considerava colegas médicos: 

— Já volto! 
Fechei a porta da sala dos médicos e procurei Henrique no cor-

redor. Pela segunda ou quinta vez, já nem me recordo mais, naque-
le domingo, havia perdido uma fonte tragada pela multidão. Não 
durou mais de três segundos o instante em que pisei fora da Sala e 
o momento seguinte – quando escolhi, sem quaisquer critérios, o 
corredor do lado esquerdo.  
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No Eixo Vermelho, avistei um sujeito de costas, com o unifor-
me azulado dos maqueiros.  O nome Henrique escrito nas costas. 
A passos rápidos, ele cruzou a sala de triagem, apinhada de macas, 
pacientes e acompanhantes, distanciando-se de mim. 

— Henriiiiiique! – chamei, com a voz na beirinha do limite com 
o grito.  

Ao ouvir, ele parou. Fiz minha devida apresentação. Ele sorriu. 
Tímido. Estava curiosa pelo motivo de tamanha devoção. Não é 
todo dia que se topa com alguém que há 21 anos dá plantão como 
maqueiro, todos os domingos, em caráter voluntário, no maior hos-
pital de trauma do Ceará. Se o que Henrique garante for mesmo 
verdade, e não tiver se esquivado um domingo sequer da missão, ele 
soma 1042 dias de IJF – ou 86 dias seguidos de voluntariado.  

— Sempre gostei de ser útil. Passei uma dificuldade, tive uns 
problemas psicológicos. Perdi estímulo e sentido na vida.  – deixou 
escapulir o maqueiro, de conversa simples e olhar fugidio.  

Num solavanco, ele interrompeu a fala. De repente. Dava sinais 
de que faria alguma revelação, mas calou. Para não perder a con-
fiança de Henrique, rapidamente engatei a pergunta: 

— E por que escolheu o IJF? 
— Não sei, dediquei o meu lazer aqui. Agradeço a Deus, e ao 

IJF, por confiar em mim. A razão maior é por ser um ambiente que 
precisa de muitas pessoas – simplifica o maqueiro, com os olhos 
voltados para baixo, evitando a todo custo encontrar com os meus.

A hora da morte

Na briga pela atenção do olhar de Henrique, a minha vista aca-
bou deslizando em um grupo de três sujeitos que, ao passar, por 
pouco não esbarra nas minhas costas. O movimento na sala de tria-
gem se agita com a aparição. Observando mais atentamente, per-
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cebi que dois rapazes do grupo eram policiais. Eles escoltavam um 
homem baixo, de semblante sério, vestido de preto. 

A essa altura, minha atenção já havia se transferido do Henrique 
para o ambiente. Em meio ao local apinhado de pessoas a prender a 
respiração, minha concentração se perdeu. Alguém comentou: 

— Tem um cara armado! 
Outro complementou: 
— Ele ‘tá com uma faca! 
O frisson foi suficiente para o alerta vermelho de Henrique acen-

der. Percebendo a movimentação, ele me comunica que precisa 
voltar ao trabalho porque o domingo está difícil, cheio de gente no 
corredor para ser atendida.  

— Tchau, querida! – disse, segundos após ter dado batidinhas 
no meu ombro. Desajeitado, ele se despede e sai em disparada, sem 
chance de um aperto de mão. 

Em segundos, Henrique serpenteia por entre a multidão e al-
cança o fim da sala de triagem, que dá acesso ao ambiente mais cin-
zento, lotado de macas e repleto de odores de todo o IJF: o Eixo 
Vermelho. É lá onde boa parte das tragédias se concentra. Também 
conhecido por Emergência.  

Ao lembrar que o grupo com dois policiais havia seguido tam-
bém naquela direção, resolvo procurar o grupo e acompanho, me-
tros atrás, os passos do maqueiro. 

O poder inebriante do olfato 

No Eixo Vermelho, um largo vão abriga macas por todo lado. 
Crianças, mulheres, idosos e acompanhantes encaixam-se do jei-
to que o espaço permite. É forte o mau cheiro. Lixo exposto – a 
poucos centímetros dos pacientes —, toucas sujas e pisadas sob os 
pés, sangue prensado. Sangue, sangue, sangue. Ora, o Vermelho que 
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caracteriza o Eixo pode até simbolizar a gravidade dos pacientes do 
setor; mas também, e por isso mesmo, remete a sangue. 

De repente, meu pulmão se enche de pequenas gotículas do 
cheiro absorvido da atmosfera. Enjoo. Paro e me aproximo de um 
local onde possa me apoiar: a maca mais próxima. Tento me recu-
perar, ao mesmo tempo em que sou empurrada pela multidão, en-
garrafada na única passagem do Eixo, um espaço com menos de 
dois metros de largura. 

Procuro na multidão o sujeito de preto que havia passado por 
mim, minutos antes, com os guardas a escoltá-lo. Em marcha lenta, 
caminho e lanço o olhar à procura dele para o corredor da sala de 
urgência traumatológica e não traumática. Uma frase carregada, na 
voz de um homem, indica que ali é a minha paragem:

— Se esse cara morrer, fui eu que matei! Esse cara voltou para 
me matar! Se esse cara morrer, pode ver que fui eu. Legítima defe-
sa! – berrava, ensandecido, o rapaz.  

De estatura baixa, vestia-se com uma camiseta preta de banda 
de rock e tinha os pés descalços. Enquanto vociferava, mantinha 
arregalados os olhos. Furioso, o sujeito estava banhado de sangue 
por todo o corpo. 

A cena era grotesca. Cerca de 20 curiosos se aglomeraram na en-
trada do corredor para assistir ao espetáculo, monitorado de perto 
por dois policiais militares e um guarda civil. 

No ar, paira um clima tenso. Tento não deixar passar um deta-
lhe sequer, anoto tudo. O policial nota a aglomeração de curiosos 
na entrada do corredor e pergunta:  

— Vocês são acompanhantes de alguém aqui dentro?! Não? En-
tão vamos procurar o que fazer né, pessoal!  

De braços abertos, ele tenta tanger o grupo como se fosse um 
pastor com uma manada a dispersar. A maior parte dos curiosos 
obedece e se espalha. Encontro um cantinho reservado e aproveito 
para me instalar. Lá, poderia aguardar e escutar com os ouvidos 
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apurados o desenrolar do momento mais tenso de todo o plantão.
O relógio marcava 16 horas. Instantaneamente, recordei o aler-

ta do médico mais alto do plantão, o João, horas antes, na Sala dos 
Médicos: Daqui a pouco dá a hora da morte. O movimento na Emer-
gência era agitado. Acompanhantes e pacientes extremamente in-
quietos; cheiro de sangue cada vez mais forte; e policiais disper-
sando a multidão curiosa. Era chegada a hora da morte. Estremeci. 
Naquele momento, um burburinho vindo da entrada do Eixo Ver-
melho, pela sala de triagem, atravessou o ambiente.  

— Com licença! Sai do meio! 

O destempero e a inquietação 
A multidão se espremeu para a passagem de uma maca que era 

empurrada em alta velocidade, esbarrando no que houvesse pela 
frente. Dois maqueiros e dois guardas municipais carregavam a 
cama portátil onde se estirava, de lado, o corpo de um homem sem 
camisa e empapado de sangue.   

Estaria à beira da morte? Vinha esfaqueado ou baleado?  Esti-
quei o pescoço o máximo que pude. Vi mexer o braço dele, mas 
não pude olhar uma segunda vez e confirmar. A maca passou em 
disparada por mim, pelos guardas e, ao cruzar com o rapaz ensan-
decido, este se aproximou do homem prostrado na maca e berrou, 
erguendo o braço direito e gesticulando: 

— Vai para o inferno! 
Com a prancheta do paciente na mão, o médico, de semblante 

sereno, vinha logo atrás com os passos acelerados para realizar os 
procedimentos. O homem enfurecido, por sua vez, que à essa hora 
já se sabia ser o agressor, voltou a berrar: 

— Esse cara que puxou confusão comigo! 
Nesse momento, quatro policiais militares cercaram o rapaz. 
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Após contê-lo, um deles arrisca dar o pontapé no interrogatório in-
formal:  

— O que foi que aconteceu?, quis saber do agressor. 
Era a pergunta que o sujeito queria ouvir. Ele narra, sem muita 

coerência, o ocorrido do seu ponto de vista: 
— Chegou esse cara e um do Bom Jardim. A gente ia pegar 

cana... Um eu cortei no braço. Aí comprei maconha...  
Com as feições tensas e a voz nervosa, ele mesmo interrompe a 

narração e  costura outro assunto:  
— Tenho processo por homicídio em 97. Pode ver. Não tenho 

nada a esconder. Tomei a arma da mão do cara que queria me matar 
e dei um tiro de bala 32 nele... 

O policial ignora o último comentário e lhe pergunta a idade e o 
bairro onde mora: 34, residente do bairro Bom Jardim. Ele respon-
de e logo prossegue com o falatório, gesticulando bastante:  

— Tô mandando a real! Eles estão é lucrando por não sair ne-
nhum dos dois mortos. Que horas são essas? – quis saber, repenti-
namente, do policial. 

16h15min. O que disse a hora aproveita e pergunta ao sujeito 
mais detalhes sobre a vítima. 

— Esse cara é meu vizinho! É um vacilão. Chegou com um cara 
do Bom Jardim e os dois entraram lá em casa. Me agrediram! – ele 
observa a mão direita, envolta por ataduras empapadas de sangue, 
e parece querer endireitar o curativo. 

O policial se aproxima para ver. Arisco, o sujeito recua, escon-
dendo a mão: 

— Não é nada, não! 
— Rapaz, vá ali dar uns pontos nesse seu corte. Parece fundo – 

aconselha o PM. 
— Costuro lá em casa. Faço um ponto falso ou então com uma 

linha de nylon.  
É impressionante a capacidade dos policiais de relevar todo tipo 
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de resposta bizarra de acusados. A força do costume e a lida diária 
com situações peculiares profissionalizam os policiais na arte da 
naturalização. Assim, eles adotam técnicas invejáveis em ignorar 
comentários bobos de qualquer sujeito apreendido.  

— Como é o nome da sua mãe? – questiona um segundo poli-
cial, com uma prancheta na mão e a caneta a postos. 

— Minha família é Jales. Tem brasão de nobreza e tudo. Se ga-
rante na faca! 

Enquanto anota, o PM se distrai, pela segunda vez, com a multi-
dão aglomerada na entrada do corredor:  

— Pessoal, vocês estão acompanhando alguém? Não? Então, 
vamos evacuando... 

Retornei para o meu cantinho escondido e, aos poucos, voltei 
a me aproximar do corredor, lentamente, com os ouvidos atentos 
na fala do rapaz. Por conta própria, ele desatou a tagarelar para os 
policiais. Disse que, por volta das 21h do sábado, chegaram os dois 
sujeitos na casa dele. Certa hora, o anfitrião foi para o quarto e, 
quando voltou, percebeu que um dos homens havia tirado a cartei-
ra dele e colocava no próprio bolso.  

— Ele pegou R$ 150 meu, aí dei um corte nele. Ele ainda tirou 
minha bermuda. Dei um corte mais forte! Aí o cara que não tinha 
nada a ver veio depois... – novamente, interrompe a narrativa – Saio 
de casa com a faca de vez em quando. Para me proteger! Mas olhe... 
Não tenho amizade com ninguém da minha rua. Ninguém! ‘Tava 
na tranquilidade e esses otários vêm encher meu saco. Mandei es-
ses dois otários entrarem na minha casa, broder!

— Macho, tu fala demais! Fecha tua matraca – ordena o PM, já 
impaciente com a tagarelice incoerente do sujeito. 

— Desculpe, desculpe... — murmura, de cabeça baixa.  
Escoro as costas na parede gelada do IJF e lá aguardo a resolu-

ção do imbróglio em torno do rapaz desajustado de mão machuca-
da, os policiais impacientes e a vítima.  
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Lanço a vista no mar de macas à minha frente e o que vejo é um 
senhor extremamente magro e sem camisa, usando apenas calções 
azuis fornecidos pelo hospital. A julgar pela frouxidão das bermu-
das, estava claro que a veste era mais larga do que o tamanho do 
sujeito. 

Mantinha entrelaçados os dedos das mãos junto à barriga. A ex-
pressão desorientada. Entre os braços, carrega um lençol desbota-
do, de cor clara, todo enrolado. Calça um chinelo vermelho no pé 
direito; no outro, o par da cor azul. A passos lentos, ele atravessa 
o corredor e, com o olhar desgarrado, pede trocados a uma moça: 

— Me empresta um real aí? 
Ela ignora e dá as costas. Ele continua a passagem, assustado. 

Feridas marcam a barriga descoberta. O olhar perdido me assus-
ta. Por sustentar minha observação nele, acabo por me distrair e, 
assim, só consigo sintonizar o finalzinho do diálogo entre o rapaz 
destemperado e os policiais: 

— (...) Eu assumi todos os meus direitos. Posso chamar meu 
advogado? 

Silêncio.
— Posso ir embora então?! 
— Pode ir embora, não, cara! – retruca o guarda municipal, já 

impaciente.
Uma enfermeira, provavelmente convocada pelos policiais, 

aproxima-se do sujeito. Sem explicações, inclina o corpo para fren-
te e tenta desenrolar a faixa da mão ensanguentada dele. Inquieto, 
ele reage: 

— Eu costuro! Eu faço! 
Ela se mantém calada, de cabeça baixa. 
— A senhora não é do Samu?! 
— Eu trabalho aqui. Levante a mão. – pede. 
— Se a senhora me der essa agulha eu costuro! — diz ele, escon-

dendo a mão atrás do corpo. 
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Vencido pela serenidade da enfermeira, ele se rende. Cala-se e 
passa a monitorar os cuidados da profissional, que desenrola a faixa 
que lhe cobre a mão suja de sangue prensado e limpa os dedos do 
rapaz com panos umedecidos.  

Um cheiro ruim de fezes invade as minhas narinas de repente. 
À  procura da origem do odor, olho para o meu lado e vejo passar a 
moradora de rua, franzina e grisalha, que há mais de dois anos es-
colheu um cantinho – na entrada do subsolo do IJF – para chamar 
de lar. Com os pés descalços e sujos de areia, ela caminha também 
como o senhor magérrimo sem camisa que há pouco cruzou o cor-
redor: perdida e assustada. Descubro a origem do cheiro quando 
ela cruza a minha frente. É dos calções largos  que ela usa, onde 
se encrusta uma sujeira ressecada de fezes. 

Quando torno a me virar para o sujeito destemperado no inte-
rior do corredor, uma surpresa. Ele estava a poucos metros de mim. 
Dois guardas municipais me separavam do seu olhar enfurecido. 
Mantendo os olhos fixos em mim, ele perguntou aos policiais: 

— Posso ir ao banheiro? 
Os três saem. 

Os berros 

Na tentativa de me recuperar do susto, passo a vista na televisão, 
que transmite o jogo entre Botafogo e Ceará. Aos nove minutos do 
primeiro tempo, a partida estava empatada em 1 a 1.  

Quando retorna do banheiro, o homem passa com o rosto lava-
do e as raízes molhadas dos cabelos. Tão logo deixa cair o corpo na 
cadeira, um berro alto e comprido de dor irrompe a atmosfera: 

—AAAAARRRRRR!!!!!!!! AAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAIIIIII!!!!!! 

O grito não é dele, mas da vítima, aos berros. E ruídos de uma 
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maca de ferro batendo no chão. Numa sala próxima dali, o pacien-
te se debatia de dor no leito. Todas as conversas e burburinhos do 
Eixo Vermelho se encerraram e a maior parte dos olhares se volta 
para a porta no fim do corredor, onde os médicos tratavam o ho-
mem esfaqueado.   

Aos poucos, os gritos diminuem e o ritmo do hospital é retoma-
do. Cochichos aqui e acolá à parte, o agressor carrega um semblan-
te despreocupado. Ele pergunta: 

— Posso ir lá para fora? – quer saber o sujeito destemperado. 
Os guardas ignoram a pergunta.  
— Posso beber água? 
Novamente, silêncio. 
— Como é que pode negarem água para alguém, cara! Me açoi-

te, me amarre, mas não me negue água, pelo amor de deus!  
Nada. Ele continua: 
— Foi legítima defesa! Vão deixar o cara me matar?! 
Ouço um guarda sussurrar para o colega: 
— Não sabe beber cachaça... Dá nisso.  
Enfezado, o homem começa a divagar em voz alta, sozinho: 
— A humildade é a maior virtude que alguém pode ter! Aí os 

anormais me roubam por causa de mixaria? O ser humano mais 
burro que existe é o que pensa que é melhor que os outros porque 
têm dinheiro. Nosso Deus nasceu pobre, na manjedoura, no meio 
de bosta, para nos ensinar a humildade! 

A essa hora, só consigo anotar três frases no bloco de notas: ar-
repio; choro contido;  e choro esquenta e sobe até a garganta. É quando 
percebo que a hora da morte demorou, mas pesou em mim. Inter-
pretei como um sinal necessário para deixar o Eixo Vermelho para 
trás e tratar de respirar em outro lugar do hospital.   
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Uma aula sobre o samu 

Ainda tentando me recuperar das cenas, caminho sem rumo. 
Dou de cara com a Sala de Reanimação. Do interior, um médico 
cruza o olhar com o meu. A expressão é de preocupação. Vestida 
com o uniforme do hospital, uma mulher entra na Sala e corta qual-
quer possibilidade de investigação minha, fechando a porta. Um 
lamento baixinho de dor, próximo dali, me força a virar para trás: 

— Ai, ai, ai... – geme a mulher, deitada na maca, de biquíni e 
short sujos de areia. Um cone imobiliza o pescoço. Pregado à cama, 
um sujeito afaga os cabelos e beija a testa dela. Quatro médicos do 
SAMU cercam o casal, diante da Sala de Reanimação. O grupo pa-
rece esperar alguma definição. Discretamente, chego próxima de-
les e escuto um sussurrar para o outro: 

— Tá lotado aí, não tem nem gente para atender... 
Quinze minutos depois e a senhora continua gemendo no cor-

redor, sem atendimento. Por vezes, um funcionário do Samu desa-
parece em meio à multidão da emergência e os outros continuam 
aguardando, impacientes, grudados à maca. Ela volta a se lamentar. 
Um dos rapazes do Samu orienta o acompanhante: 

— Acalme aí, passe a mão nela... 
— Meu nariz está entupido – reclama a mulher chorosa.  
— Respire pela boca – indica o rapaz do Samu. 
Um médico se aproxima do grupo e o funcionário da ambulân-

cia se precipita, já carregando a maca para empurrar a paciente: 
— Doutor, o senhor pode receber?     
— Espere lá, deixe lá. – disse, apontando para o corredor da 

emergência e desaparecendo por uma porta.                    
O grupo voltou para onde estava, trazendo de volta a mulher e 

o acompanhante. 
Na mesma hora, uma senhora baixa e gorducha, de vestido, atra-

vessou a família e a equipe do Samu, seguindo em direção à saída 
do IJF. Nesse trajeto, o celular tocou:          
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— Alô? – gritou a mulher para o aparelho.     
Silêncio. 
Dois segundos depois: 
— Aaaah, fela da puta! Liga a cobrar! Não sei quem é, não aten-

do! – resmunga, cruzando os braços com o celular entre as mãos. 
Com a saída da senhora, finalmente crio coragem e pergunto 

ao acompanhante o que havia acontecido à mulher que gemia na 
maca. Segundo ele, caiu de uma altura de seis metros e ganhou uma 
dor no quadril.  

A moça mais jovem do grupo do Samu, que já me observava 
com ar desconfiado, aproxima-se e interrompe a conversa:     

— O que é que você está fazendo? – solta ela, sem esboçar qual-
quer traço de simpatia.    

Perdi as contas de quantas vezes expliquei a proposta do livro 
naquele domingo de plantão. Para encurtar o assunto, respondi o 
que me parecia óbvio:         

— Escrevendo.     
— Escrevendo o quê?       
Não gostei da agressividade da abordagem. Mesmo assim, respi-

rei fundo e comecei a explicar as razões para estar ali.           
Da mesma equipe do Samu, um rapaz bem novinho, vestido 

com bata de médico, não fez questão de disfarçar que escutou a ex-
planação. Arrisco dizer que era estudante de Medicina. Sem ceri-
mônias, ele interveio.     

— É da escola, é?   
Fingi não entender.        
— Como? – perguntei, dando tempo para que ele repensasse a 

pergunta e reformulasse.
— É trabalho da escola?  — insistiu.              
É, chance desperdiçada. Deixei verter um riso constrangido e 

respondi:   
— Da faculdade.  
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— Ah é?! E o que é?          
— TCC.     
— O que é um TCC?  
A curiosidade nos olhos ansiosos dele me assustaram um pouco. 

Defini em rápidas palavras o TCC. Mas a moça que havia me abor-
dado no minuto anterior interrompeu o diálogo para repreender o 
garoto com o olhar. Na tentativa de evitar o desenvolvimento da 
conversa, ela desatou a jogar uma enxurrada de lições diretamente 
extraídas da cartilha do Samu: 

— Só para te dar o toque... A gente está esperando o médico 
chegar. Só podemos liberar o paciente se entregarmos nas mãos do 
profissional. O nosso papel não é atender, é entregar e garantir que 
ele será atendido.   

O olhar repressor para o jovem médico, aliado ao didatismo com 
que se expressou, deu claras mostras de que ela não fazia a menor 
questão de ser simpática quando a ética profissional do Samu está em 
jogo. Louvável, a atitude. Ou pelo menos parecia ser essa a preocu-
pação da moça: que eu estivesse julgando todos os profissionais por 
estarem parados, enquanto a paciente gemia de dor ao lado.  

Sou salva pelo médico que há pouco havia parado junto à maca 
e trocado palavras com os funcionários do Samu. Dessa vez, o plan-
tonista se convence a parar. Atende a moça em caráter preliminar, 
ainda no corredor, e em menos de um minuto pede para que le-
vem a paciente ao subsolo, onde seria submetida a uma bateria de 
exames e radiografias. O primeiro atendimento estava assegurado. 
Pelo menos.

O maqueiro sorridente  

Metade do grupo do Samu segue a mulher e o acompanhante; a 
outra sai do hospital e retorna à ambulância. Olho ao redor. Estou 
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sozinha no corredor. Aproveito para anotar algumas informações 
antes que escapem da memória, quando um jovem funcionário, 
moreno e sorridente, encosta ao meu lado e pergunta: 

— Tu ainda tá aqui?!   
O relógio marcava 17 horas. A julgar pela espontaneidade com 

que me tratou, parecia que havíamos conversado inúmeras vezes 
ao longo do dia.  Tentei disfarçar, mas não fazia ideia de quem era 
o rapaz. Aquele foi o nosso primeiro contato – ou pelo menos de 
maneira direta e mútua. 

O curioso foi que simpatizei no mesmo minuto com ele e, para 
a minha surpresa, comecei a contar a história da paciente que há 
pouco tinha sido levada pela equipe do Samu e o médico. Quando 
detalhava o longo tempo de espera da mulher, ele comentou: 

— Tem muita gente aqui que chega fazendo teatro também, 
sabe? É o chamado piti. Acontece muito isso aqui. 

É cada um que me aparece nesse IJF, pensei. O maqueiro emen-
dou a afirmação com uma sabedoria de corredor: 

— Nessa Terra, a gente só tem um destino: a morte – soltou o 
rapaz, reflexivo.  

Adorei. Numa entrevista comum da atividade jornalística, pro-
vavelmente abominaria frases de efeito. Mas nesse caso me pare-
ceu uma nota filosófica interessante. Gosto que sejam anunciadas 
assim, sem contexto, largadas. Desprovidas de grandes – ou quais-
quer – pretensões. 

Era, sem dúvidas, um rapaz despachado, e essa minha conclusão 
foi natural diante da pergunta feita por ele no instante seguinte: 

— Tu já pensou em escrever um livro sobre drogados? 
Não, nunca. Mas o que tinha a ver a questão com o assunto an-

terior? A minha negação abasteceu o entusiasmo do maqueiro, que 
defendeu com fervor a importância do tema. 
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Doces e travessuras  

Mal havia iniciado a explicação, interrompeu o falatório para 
cumprimentar um senhor de estatura baixa que adentrava o cor-
redor. Boné vermelho no topo da cabeça, máscara azul no rosto, 
ele empurrava um carrinho de ferro carcomido pelo tempo onde 
repousava uma sacola gorda. Mais tarde, saberia que a mercadoria 
eram presentes: 

— Opa, Luiz Cruz! Beleza, cara? – disse o maqueiro. 
O homem respondeu o cumprimento levantando uma mão. Fez 

sinal de positivo com o polegar e deu seguimento à travessia. Mi-
nha ficha só caiu depois que o homem houvera sumido de vista, 
após dobrar o corredor. Era o jurado do programa Sábado Alegre, 
da TV Diário, sobre quem a assessora do IJF tinha comentado pela 
manhã. Ela havia dito que Luiz Cruz é conhecido por percorrer, há 
anos. todas as enfermarias do hospital, distribuindo doces e traves-
suras. 

Que figura, pensei. Não poderia perder a chance de conversar 
com ele. Em dois tempos, tratei de me despedir do maqueiro com 
um sorriso, que respondeu: 

— Qualquer coisa dá um chega aqui no pátio! 
Um chega, minha voz interna ecoou, o que me fez dar um ri-

sinho. Mas não havia tempo para mais distrações. Logo ali, um 
personagem poderia me render boas histórias nas últimas horas de 
plantão, e a sorte estava a meu favor. Apressei o passo, entrei no cor-
redor por onde enveredou Luiz e o vi acomodando o carrinho de 
ferro no elevador.  Dei uma corrida de alguns metros e o alcancei, 
com a porta prestes a fechar. Encontrei um cantinho e ali me insta-
lei. O plano era descer onde Luiz saísse. Então, bastava aguardar o 
momento certo para abordá-lo. 

— E aí, Luiz! Tudo bom, Luiz? – cumprimentou o ascensorista.
Com a voz abafada, e o rosto coberto pela máscara, Luiz murmu-

rou para o funcionário alguma resposta, embora não tenha captado. 
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Descemos no 3º andar. Novamente, mais um funcionário reco-
nheceu o sujeito e o cumprimentou. Nossa, ele é mesmo muito co-
nhecido por aqui, pensei. Luiz tirou uma dúvida com o rapaz e em-
purrou o carrinho de ferro para o corredor, seguindo pela direita. 
Tendo que correr para acompanhar os passos curtos e apressados 
dele, abordei-o com explicações sobre mim e os objetivos de estar 
ali. De pronto, ele freou o carrinho e concentrou total atenção à 
minha fala.  

Levemente mais alto do que eu, Luiz me examinou, por detrás 
dos óculos, com curiosidade. Carregava um semblante cansado; e 
os olhos, ternos e profundos, fixos nos meus. Com ele, a empatia foi 
instantânea. Da parte dos dois.  

Entusiasmada com a chance de entrevistá-lo, perguntei se poderia 
acompanhá-lo no percurso. Claro, vamos! , vibrou, voltando a cami-
nhar a passos curtos em direção às enfermarias. Parecia apressado.  

Aos doentes, Luiz doa presentes, muitos presentes, sorrisos e co-
midas, sendo as roupas os itens em maior quantidade na sacola. A 
única restrição é a comida. Sou proibido de dar merenda para os doen-
tes. É tanto que “Chilito” eu dou para acompanhantes. Porque acompa-
nhante passa muita fome também, sabe?, explica Luiz com sabedoria.

Espécie de Papai Noel do IJF, Luiz anuncia a chegada mesmo 
sem querer, graças ao ruído causado pelas rodinhas do carro de fer-
ro no chão. É fim de tarde, por volta das 17h30, minutos finais do 
horário de visitas nas enfermarias. Ele entra sem qualquer cerimô-
nia na primeira. 

A expressão de fastio dos acompanhantes logo se transformou 
quando perceberam a chegada de Luiz. Ele estancou diante de um 
paciente aleatório, abriu a sacola e retirou uma camiseta branca. Não 
deu explicações, sequer introduções. Apenas arremessou a roupa no 
colo do rapaz moreno mais próximo, com a perna extremamente in-
chada – o dobro da esquerda – e atravessada por pinos de ferro de 
todos os lados e em variados tamanhos. Nas bordas das perfurações, 
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percebi sangue prensado. Um tanto encabulada, criei distância do 
espetáculo, fazendo esforço para me manter invisível e poder obser-
var de longe com tranquilidade. Alguém grita ao meu lado:

— Tá dando presente? Quero presente! 
— Luiz, me dá um chilito!!! – berra um paciente.  
Alguns pedidos são ignorados. Outros, prontamente atendi-

dos. Ele tira um saco de “Cheetos” da sacola e, antes de entregar ao 
acompanhante da criança que implorou pelo “Chilito”, faz o alerta:

— Se você não comer, vai ficar feio igual àquele bicho véi ali, ó. 
Tu quer ficar feio igual aquele bicho véi ali? — ele indica com a ca-
beça um paciente roliço e risonho, coberto de ataduras, assistindo 
a tudo maravilhado, no canto da enfermaria.  

Luiz não precisa de roupa de Papai Noel ou de palhaço para ar-
rancar gargalhadas. A ele, basta inventar piadas, entregar presentes 
e está armada a festa.  

Em lugares como o IJF, onde a dor se faz constante – e o riso, 
raro —, qualquer trégua, uma brincadeira boba que seja, preenche 
de cor o ambiente em segundos. E ganha valor inestimável.  Se o 
hospital carece de atenção pública municipal, os seus integrantes 
padecem de atenção, cuidado e muito carinho.  

Domingo é o dia em que todas as pessoas vão para a Igreja louvar a 
Deus. E a minha louvação é o ser humano. Acho que, quem ama ao pró-
ximo, ama a Deus. O doente no leito de dor é o cristo sacrificado, deva-
neou, no corredor, prestes a alegrar uma enfermaria. Pouco antes 
de entrar, semelhante ao aquecimento de um palhaço a segundos 
de surgir triunfalmente, por detrás da cortina, em um picadeiro, 
Luiz endireitou o sorriso e amarrou a alegria na face. 

Às vezes, antes de entrar na enfermaria, também sussurrava sem 
a menor discrição pedindo que notasse na reação de determinado 
paciente, prestes a ser abordado. Luiz me pediu para reparar nos 
rapazes presos pelo braço na maca. Eram os presidiários. Na porta 
do leito, pelo menos dois policiais escoltavam cada preso. Quando 
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entramos numa enfermaria, um prato descansava no colo de um 
dos pacientes algemados junto à maca. Com uma colher, cortava o 
macarrão sem qualquer cuidado. Com a entrada de Luiz, parou a 
comida no ar, a centímetros da boca entreaberta. De olhos vidrados 
no apresentador, pediu: 

— Luiz, dá presente!  
Qualquer que fosse a enfermaria, o assédio era constante: 
— Luiz, arranja CD para mim! 
— Luiz, eu quero camisa. 
— Luiz, é a minha blusa essa daí? 
— Ó o Luiz!!! 
— Tem revista hoje?, quis saber uma enfermeira acabrunhada.
Luiz despertava entusiasmo, fascínio, ânimo. Nos corredores, 

nas enfermarias, nos elevadores, nas escadas, nas recepções. Em 
todo lugar. Naquele fim de domingo no IJF, ele rapidamente se 
transformou na atração principal. Na presença dele, era regra: os 
pacientes jogavam o sofrimento para escanteio por alguns minutos.

Não importava, portanto, se um tinha bala alojada no olho; o 
outro, a perna amputada, os braços quebrados, a cabeça enfaixada. 
Todas as atenções se mantinham em torno da figura do respeita-
díssimo Luiz. Embora na teoria funcionasse assim, em algumas 
ocasiões ele era forçado a despistar ou ignorar um paciente mais 
inquieto, pidão ou insistente.  

— Tá melhor, George? 
Luiz chamava pelo nome os pacientes mais antigos. Garantia, 

com a estratégia, a confiança deles.  
Prestes a entrar em uma das enfermarias, vimos um segurança 

atravessar toda a extensão do corredor, lentamente, ao passo em 
que gritava: 

— Visita encerrada! 
Eram 17h15. Dentro da enfermaria, quatro mulheres rodeavam 

um paciente. Com o anúncio do funcionário, duas delas se escon-
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deram na tentativa de burlar o horário de visitação. Uma delas se 
trancou no banheiro da enfermaria. O segurança, porém, passou 
direto, sem olhar para o quarto onde estávamos. Lá, uma acompa-
nhante de outra enfermaria entrou e cutucou o ombro de Luiz com 
um sorriso amarelo: 

— Vim pegar chilito.  
Luiz mete a mão na sacola; mexe aqui, acolá, sacode. Até que fi-

nalmente resgata um pacote de salgadinhos. Feliz pela conquista, ela 
deixa o quarto. Ouço um acompanhante perguntá-la no corredor:

— Ah, ele está aqui?! O Luiz está aqui?

família baleada
Encerramos a visita a todos os leitos por volta das 18h40. Acom-

panhei Luiz até a saída, a passos pesados, lentos e arrastados pelo 
cansaço. Após tantas doações, o apresentador ainda encontrou 
tempo para ser solidário com mais uma: eu. Empurrou-me cinco 
pacotes de Chilito remanescentes. Mesmo tendo insistido na recu-
sa, acabei guardando na mochila.  

Luiz Cruz deixava o IJF, mais um dia, com o carrinho de ferro va-
zio de presentes e o coração transbordante de sorrisos. Despedi-me 
dele e voltei para a Sala dos Médicos reflexiva. A caminho, dispersa 
nos pensamentos, pressinto uma movimentação atrás de mim. 

Um grupo assustado de aproximadamente quatro pessoas, en-
tre médicos, enfermeiros e até maqueiros, aproximavam-se. Na 
maca, uma criança miúda e desfalecida. Havia mancha de sangue 
no lençol que enrolava o bebê. Esmaguei o corpo junto à parede a 
fim de dar passagem. Entre os membros da equipe de profissionais 
em torno da criança, identifico Henrique, o maqueiro-voluntário. 
Ele também me vê.  

— Que foi que aconteceu, Henrique? 
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— Um bebê de dois anos foi baleado – disse, com a voz nervosa. 
Em meio ao aperreio, o olhar dele exprimia medo. Seria temor 

pela vida daquela criança? Segui logo atrás da maca, no ritmo lento 
do meu corpo, àquela hora já entregue ao cansaço. O grupo sumiu 
em poucos segundos corredor adentro. Não fui capaz de acompa-
nhar. Entrei na Sala dos Médicos e ensaiei uma despedida com os 
profissionais presentes. Um deles, porém, teve mais agilidade e se 
antecipou a mim – o que, àquela altura, não era tão difícil, diante da 
minha limitação física. O médico pulou do sofá, sustentando um 
copo de café na mão, que tremelicou e por pouco não respingou 
nele:

— Uma família inteira baleada, Juliana. São dez da mesma fa-
mília. Chegaram agora. Vai lá! 

— Para onde? 
— Não sei. Procura.
Fui. Apesar de não fazer ideia aonde iria, saí caminhando pelos 

corredores. Perguntei à primeira funcionária que me apareceu à 
frente:   

— Por favor, onde fica a emergência pediátrica?  
Primeiro corredor à esquerda, depois primeira porta à direita, 

logo ali, apontou a moça, está vendo? Andava decidida, quando me 
veio à memória: Vai lá? Como assim o médico me disse ‘vai lá’? Mas 
nem sou médica... Por que ele disse aquilo? E por que eu vim? Àque-
la hora, a poucos minutos das 19 horas, fim do expediente, pensei, 
orgulhosa: Havia conseguido. Fazia parte do time. Eu era uma in-
tegrante da equipe de plantonistas. Doze horas foram suficientes 
para me infiltrar na rotina a ponto de ser lembrada pelo médico e, 
por que não, incentivada a correr atrás do paciente. Ali, ele não ape-
nas era o médico, mas assumiu postura de editor; e eu era a residen-
te dele, a repórter que precisava correr pela notícia. Atrás de salvar 
vidas, desesperada por apurar informações. Ali se fez tênue o limite 
entre as duas práticas. 
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Entusiasmada com tantos insights, desacelerei o passo nos últi-
mos metros ante a porta de entrada da emergência pediátrica. Em 
câmera lenta, aproximei-me e notei que, diante da sala de emergên-
cia, havia uma senhora em pé. Mais tato e menos técnica na abor-
dagem, pensei.

Após a descoberta de que ela era a tia da criança baleada, ufa!, 
pedi mais detalhes do acidente. Não eram dez acidentados, mas 
quatro. Dirigindo um carro, no Lagamar, um homem havia efe-
tuado disparos contra o padrinho, que passeava na calçada com a 
criança no colo. Os tiros, porém, acertaram os quatro: as duas tias, 
o padrinho e a menina de dois anos.  

A tia encurtou o assunto. Pediu licença e retornou para junto da 
criança. Depois que saiu, pensei em voz alta, ao lado do maqueiro 
da emergência: 

— Por que será que o homem passou atirando em um grupo 
desse jeito? Com que propósito?

 — Deve ser briga de gangue – especulou o funcionário. Briga 
de dívida, sabe?  

O testículo e o pênis

Era preciso aguardar. Os quatro – padrinho, madrinhas e crian-
ças – seriam submetidos a uma bateria de exames e pequenas cirur-
gias, o que impedia a entrada em centros cirúrgicos e laboratórios.

Eram 18h55. Um pouco perdida e desorientada, preferi não es-
perar os próximos capítulos da história familiar, que poderiam du-
rar longas horas, e retornei à Sala dos Médicos, onde me despediria 
dos colegas de plantão.  

O número de médicos havia duplicado desde a última visita. Era 
alto o volume das conversas. E das risadas. A ansiedade pelo fim 
do expediente alimentava o burburinho. Sem a bata, a maioria dos 
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profissionais trajava roupas comuns. Pelos meus cálculos, dos oito 
médicos, dois usavam o uniforme.  

A mim, lançavam olhares cúmplices, de cumprimento. Desacos-
tumada com o ócio, após quase 12 horas ininterruptas de trabalho, 
desabei na cadeira da mesa de estudos e aguardei. O quê, não sei. 
Lembro de ter sacado o bloco de notas da bolsa e anotado alguns 
detalhes. Assim, no momento seguinte de transcrição e escritura 
desta crônica, evitaria a fadiga e o esquecimento. 

Um médico de cabelo grisalho, alto - mesmo sentado -, arrastou-
-se até emparelhar a cadeira dele com a minha. Não me lembrava 
de ter topado com ele durante as 12 horas de plantão. Mostrou-se 
curioso com a minha presença estranha, no ambiente tomado de 
médicos mais velhos, e quis saber o que estava fazendo ali. Embora 
a abordagem tenha sido sutil, não deixei de me sentir desconfortá-
vel. Nos acréscimos do segundo tempo, desejava, sobretudo, tran-
quilidade. Fiz esforço, entretanto, para ser simpática.   

Apresentei-me a ele, que estendeu a mão e revelou o nome e a 
especialidade: médico urologista. Opto aqui por manter em sigilo 
a identidade. Perguntei se era plantonista do IJF. Negou. Estava ali 
como quebra-galho, na ausência do urologista de plantão do hospi-
tal, que havia faltado naquele domingo. Havia sido chamado pelo 
doutor Cisne para uma urgência, assim classificou. Foi quando teve 
início um dos papos mais peculiares de todo o plantão.  

- Qual era a urgência?  
- Um tiro perfurou o pênis de um jovem.  
- Hmmmmmmmmm.  
Não consegui controlar a curiosidade e complementei: 
- Mas como fica agora? Ele vai conseguir usar ainda? 
- O testículo dele tava cheio de pus. Fiz a castração. 
Se existisse um prêmio para indiscrição, eu certamente seria 

uma forte candidata a primeiro lugar. Devo ter arregalado os olhos 
ou alterado a cor do rosto. Tentava ainda digerir as informações, 
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quando ele sacou o iPhone do bolso da bata e abriu na pasta de fo-
tos. Deslizou o indicador na tela e voilà!, maravilhas da tecnologia 
a nosso dispor. Por que não? O médico havia fotografado o pênis, o 
pus e os testículos. Registrou a castração em fotografias. 

- Está vendo essa parte rosa? – apontou o médico – É o pus. É 
rosa, está vendo? Cheira a salmonela... É horrível. 

Um pouco perdida diante de tantas informações, a única per-
gunta que consegui formular foi:  

- Por que o senhor tira fotos? 
- Toda castração que faço eu tiro fotografias. Você está castran-

do! Não é uma cirurgia qualquer. Se ele vier me processar, dizer 
que tirei o prazer da vida d ele, tenho provas de que tentei de tudo. 
Ele estava há dez dias tomando antibiótico. Não tinha mais para 
onde fugir, justificava-se o médico.  

O médico chegou a exibir outras fotos de pênis registradas no 
celular. Cirurgias anteriores e radiografias que apontavam um pro-
jétil instalado no pênis. Admito ter me surpreendido com a natu-
ralidade do médico, que mostrou as fotos tranquilamente, movi-
do por um misto de orgulho e fascinação. Aqueles pênis eram seu 
maior trunfo médico, estava claro. castrar não é para qual-
quer um: era uma possível legenda para ilustrar o momento com o 
urologista. Ou então: castre e registre, senão você pode ser 
processado, aprenda comigo. 

É bem verdade que simpatizei com ele. Ser repórter, porém, não 
me capacita para entender e aceitar com naturalidade fotografias 
de pênis anônimos. Uma pena, mas é verdade. 

  Um médico otorrino de blusa xadrez se aproximou da gente - e 
agora não me recordo o nome dele. Era um dos mais falantes da 
Sala. Chegava a se exceder nas conversas. Divagou sobre médicos 
plantonistas, como que no piloto automático, num monólogo inin-
terrupto. Bastante ansioso, buscava formas de distração nos últi-
mos minutos do expediente.  
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- O médico de plantão, você sabe que é para estar descansado, 
né? Muita gente pensa que médico plantonista passa as doze horas 
seguidas direto, trabalhando, dentro da emergência. No plantão, o 
médico é para atender e para estar descansando. Porque ninguém 
aguenta. 

- Há quanto tempo o senhor é plantonista no IJF?, perguntei. 
- Trabalho aqui há 28 anos, mas tem coisa que ainda me choca.  

Tem muita gente que chega aqui já morrendo. O que mais rola aqui 
é bala de bandido e moto. Mas no HGF também.  

- O IJF é o melhor hospital que tem para isso – pensa em voz alta 
o médico urologista.

Quitação de pecados 

De repente, a conversa é interrompida por médicos alvoroçados. 
É, parece finalmente ter dado 19 horas. O otorrino, que há pouco 
conversava comigo, sumiu da sala num piscar de olhos. O médico 
urologista se levantou e fez o convite, docilmente, no mesmo tom 
que perguntaria a qualquer colega médico: 

- Vamos bater o ponto?  
- E vocês batem o ponto aqui? – questionei, surpresa. 
E foi então que ressurgiu um doutor Cisne descabelado, do ba-

nheiro, antecipando a resposta do médico urologista: 
- Tem, minha filha, a gente tem que pagar os pecados aqui... Três 

atrasos ou três saídas antecipadas correspondem a uma falta. E, às 
vezes, a máquina não funciona. 

Fomos, os três, para o subsolo. Diante do balcão da recepção, 
formava-se uma fila com cerca de 30 pessoas. O grupo aguardava 
a vez para bater o ponto. Identifiquei o time de médicos da minha 
jornada, os quais acompanhei, ri, aprendi muito e me diverti ao lon-
go do plantão. Embora cansados, estavam alegres pela hora de par-
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tir. Um deles, o otorrino tagarela de camisa xadrez, me perguntou:
- E então? Gostou do plantão? Era o que você pensava? 
- Gostei. Foi bem pior do que imaginava. Tô muito cansada... Os 

pés moídos. – nessa hora, olhei para baixo e mexi os dedos dos pés. 
O medo era de que estivessem inchados. Mas a avaliação aconte-
ceria mais tarde, em breve, descalça. E não ali. O médico, que não 
poderia perder a chance de fazer piada, comentou: 

- Eu trabalho aqui há mais de vinte anos e não estou cansado, 
mulher!

A gargalhada foi geral. Não tive forças para responder – e con-
fesso ter sido pega de surpresa. Naquele instante, precisamente 
ali, em meio aos colegas plantonistas, alegrei-me por um motivo 
em especial: havia me tornado uma colega deles. E o certificado 
de integração era a liberdade com que a brincadeira foi feita, no 
contexto da despedida. Agradeci a atenção de todos. Uns se limi-
taram a sorrir, apenas; outros disseram para contar com o apoio 
deles sempre.  

Deixei para trás os pagadores de pecados na fila do ponto e subi 
a rampa do subsolo. Sorria para o vento. Era noite, e só me dei conta 
enquanto caminhava na calçada do IJF. O céu negro pesava sobre os 
meus ombros. Sensacional estabelecer um comparativo entre o mo-
vimento do hospital às 7h da manhã e às 19h. As ideias fervilhavam.

O morador de rua dorminhoco, descrito nas primeiras pági-
nas desta crônica, já não estava mais deitado de barriga para cima 
no concreto. Àquela hora, estaria aninhando um novo lugar onde 
largar o corpo? O cachorro que imitava o senhor, cochilando en-
roscado no chão a metros dele, fuçava o chão. Estava à procura de 
migalhas de milho saltitantes dos sabugos triturados pelos dentes 
dos clientes da vendinha. E não consegui mais captar qualquer in-
formação. 

Acelerei o passo e admito ter corrido, sem olhar para trás, com 
a intenção de ir para longe do IJF. Agora pagarei meus pecados – 
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pensei. Ao entrar no carro, acomodei-me no banco de motorista e 
fechei os olhos. Respirei fundo, de olhos cerrados, por cinco, dez ou 
quinze minutos. Não lembro bem. Após doze horas contínuas de 
IJF, qualquer lugar seria mais agradável do que o hospital. 

Viver-morrer

Quando o enterro passou
Os homens que se achavam no café
Tiraram o chapéu maquinalmente

Saudavam o morto distraídos
Estavam todos voltados para a vida

Absortos na vida
Confiantes na vida

Manuel Bandeira

Nas doze horas em que circulei no IJF, a palavra morte não foi 
ouvida uma só vez em referência ao estado de saúde de um ou outro 
paciente em estado grave. Nos corredores, nas enfermarias e até 
mesmo na sala dos médicos, o termo ganha status de tabu, ares de 
proibido. E quando é dito, sai na forma de um sussurro. Na dúvida 
do poder de concretização da palavra, acompanhantes, médicos e 
pacientes suprimem morte do vocabulário enquanto permanecem 
dentro do hospital. Com a morte não se brinca.  

Certa vez, ouvi de uma enfermeira que os profissionais de saúde 
são ensinados a perceber os pacientes por partes do corpo, doenças; 
e não por pessoas. Talvez, em razão desse filtro, encarem a mor-
te com tanto distanciamento. Segundo os médicos comentaram 
ao longo do dia, a lógica é que, enquanto o paciente estiver vivo e 
doente, tudo será feito ao alcance do homem – no caso, do médi-
co – para saná-lo. Há, porém, a ressalva: a mão de Deus no meio 
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do caminho, defendem os profissionais de saúde, que eleva todo e 
qualquer procedimento médico à categoria do imprevisível. 

Quando saio do hospital, essa combinação de vida e morte me 
acompanha. Pesa nos ombros. Deixo o IJF anestesiada, sem olhar 
para trás. Após 12 horas dando o meu plantão de repórter, saio com 
um amigo para jantar, antes mesmo de ir em casa tomar um banho; 
porque o valor da vida de repente se revela inestimável e a ânsia por 
viver me engasga. Vou viver, e beber, por todos os que vi morrer, e 
por mim. Saúde. 
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Por volta dos nove anos, as minhas distrações em sala de aula 
viraram motivo de preocupação familiar. Na escola, fazia questão de 
sentar próxima à janela – cadeira geralmente evitada pelos meus cole-
gas por causa do sol. A professora corrigia as tarefas na lousa, diante da 
turma, mas a minha atenção se concentrava em outros pontos à parte 
da sala. Mão no queixo e olhar perdido lá fora, era através da janela 
que a minha imaginação corria solta. Com as tarefas levadas para casa 
e “corrigidas” por engano, em virtude da distração ao longo da aula, 
especulava-se que eu sofresse algum déficit de atenção. 

Com o tempo, acabei aprendendo que o ritmo da escola não abre 
espaço adequado para os lentos e distraídos, de raciocínio lento ou 
dispersos. Não inclui. Assim, crianças desse grupo são vistas como 
estranhas. Estão fora do ninho. Seja como for, ter sido uma crian-
ça na maior parte do tempo distraída, com um pé na imaginação e 
apenas o corpo na realidade, revelou-se um aspecto positivo com o 
passar dos anos. 
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A avidez em conhecer o mundo e a preferência pela rua, pelo que 
está além da sala de aula, acompanhou-me ao longo de todo o curso 
de Jornalismo. Na graduação, sempre preferi conhecer a história dos 
anônimos, das minorias, dos esquecidos, dos ignorados. O lado B do 
jornalismo. Não que abrisse mão ou deixasse de lado os aprendiza-
dos técnicos, teóricos e práticos acerca do jornalismo tradicional. Pelo 
contrário. Procurei conhecer a fundo o básico para, só então, agregar o 
que se vê além do noticiável.  

É como descreve a premiada jornalista Eliane Brum, no desfecho 
do livro A vida que ninguém vê: “Sempre gostei das histórias peque-
nas. Das que se repetem, das que pertencem à gente comum. Das de-
simportantes. O oposto, portanto, do jornalismo clássico. Usando o 
clichê da reportagem, eu sempre me interessei mais pelo cachorro que 
morde o homem do que pelo homem que morde o cachorro – embo-
ra ache que essa seria uma história e tanto. O que esse olhar desvela é 
que o ordinário da vida é o extraordinário”.  

Aos leitores que abriram este livro esperando páginas e páginas 
dedicadas ao reforço das mazelas do IJF, lamento se decepcionei – e 
torço para que tenha surpreendido positivamente. Aqui, o extraordi-
nário não são os motoqueiros acidentados, os elevadores enguiçados, 
o heliponto desativado, os corredores lotados. Essa imagem desgasta-
da e repetitiva, que o jornalismo clássico não cansa de apregoar, não é 
novidade. E deixo esse viés por conta da imprensa diária. 

Aqui, o ordinário é o extraordinário. A rotina comum, com um pé 
no banal, sobre personagens por vezes secundários na rotina de um 
hospital, é o extraordinário do livro. Detalhes despercebidos ganha-
ram amplitude; personagens anônimos como o zelador Aprígio e a 
bibliotecária Francisca se destacaram; lendas, curiosidades e causos 
foram chafurdados durante as entrevistas e contados, nas páginas des-
te livro, como capítulos importantes da história do IJF.   

Poucos sabem, mas quase desisti deste tema. Nas discussões sobre 
a ideia do livro, enquanto alguns amigos jornalistas diziam que, para 
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escrever sobre o IJF, seria preciso fazer um recorte, tendo em vista a 
grandeza do prédio, outros defendiam o tema e queriam encontrar 
uma forma de retratar o hospital como um todo, sem ter que limitar os 
escritos às unidades, aos segmentos ou às alas específicas do edifício. 
Essas opiniões, além de me confundirem, desencorajavam.  

Pensei em desistir também porque, no começo da apuração desse 
livro, em fevereiro de 2012, tive dificuldades em acessar o hospital. A 
burocracia fechava portas e desanimava. Quase deixei tema escapulir. 
Em algum momento entre a desistência parcial e a busca por novas 
possibilidades de assunto para o livro, lembrei que uma das tarefas in-
trínsecas à atividade de repórter é esgotar todas as energias possíveis 
em torno de um tema que se acredita; é preciso agarrá-lo e defendê-lo. 

Se, para estudar o IJF, seria preciso lidar com processos burocráti-
cos, deveria entender como apenas uma peça de um fascinante que-
bra-cabeça que poderia ser formado. O desafio passou a ser encarar 
essa etapa burocrática como necessária, embora passageira.

De início, tive de seguir os passos recomendados pelo Centro de 
Estudos e Pesquisa (Cepesq) do hospital. A coordenadora do Cepesq 
me solicitou um calhamaço de documentos. Só assim teria permissão 
de circular livremente pelo hospital. Na lista das documentações, o 
hospital exigiu uma autorização do Comitê de Ética da UFC. No cur-
so de Jornalismo, nem mesmo o coordenador conhecia o setor.  

Após muitas buscas, descobri que o Comitê se localizava no cam-
pus do Porangabuçu na UFC, pois é mais utilizado pelos estudantes 
da área de saúde.  Submeti o projeto, repleto de exigências detalhadas 
e burocráticas dos regulamentos e, semanas depois, recebi a aprova-
ção. Teve início, assim, o processo de apuração para o livro, em março 
de 2012. 

A relação de confiança entre os funcionários foi sendo estabelecida 
aos poucos. No primeiro mês, silenciei e deixei que o IJF me contas-
se sua história. De certo modo, executei um dos tipos de observação 
da investigação: a participante. Cheguei a ir ao hospital sem qualquer 
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entrevista marcada ou plano em mente. Sentava à mesa, tomava uma 
água, comprava um picolé ou milho no vendedor da calçada. Flanava 
sem olhar para o relógio. O objetivo era ajustar-me à rotina de um hos-
pital que nunca havia pisado e, assim, integrar-me com mais facilidade 
e maior penetração.  

Nos seis meses seguintes, lancei-me a campo e entrevistei uma 
porção de funcionários, pacientes e acompanhantes. Perdi as contas 
do total. Preferi conversar, de início, com quem entende do IJF de 
forma mais ampla: os gestores. As primeiras conversas se deram com 
eles, homens desconfiados e desocupados, como o então diretor exe-
cutivo, dr. Casemiro, e o superintendente, Messias.  

Longas entrevistas entrecortadas por telefonemas, batidinhas de 
porta, cumprimentos... Com o superintendente, quatro horas de en-
trevista gravada. Ao todo, foram mais de 40 horas de conversas – e tan-
tas outras entrevistas de corredor, dessas informais e despretensiosas, 
mas fundamentais para o livro. 

Abrindo a bateria de entrevistas pelos gestores, o intuito era de 
apurar o maior número possível de informações, números e opiniões 
institucionais. Assim, com os dados em mãos, poderia investir na 
abordagem aprofundada no recorte escolhido. O processo de escrita 
foi espaçado. Por ter escolhido o gênero crônica reporteira, a criação 
dos textos não se deu linearmente, mas teve o ritmo ditado pela inspi-
ração – e, é claro, pelo número de informações levantadas. 

Em dez meses de entrevistas, pesquisas, rascunhos e esboços, 
dediquei-me a conhecer um IJF desconhecido – ou, no mínimo, 
escondido. Aprendi, por exemplo, a apurar com profundidade, a 
conversar e não apenas entrevistar, a manter todos os sentidos agu-
çados, a flanar dentro de um ambiente fechado, como o IJF, com 
discrição e invisibilidade. 

Descobri que o cheiro do IJF é inconfundível. E que um feriado 
de Semana Santa leva mais acidentados ao hospital do que o Carna-
val. Entrevistei do superintendente ao zelador, da bibliotecária ao 
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médico com 50 anos de IJF. Aprendi termos médicos e tive de tra-
duzi-los numa linguagem mais simples para cá. Foi desafiador para 
mim também. Como repórter e, sobretudo, fortalezense, sinto que 
aprendi muito. 

Este livro representa apenas o primeiro passo de um longo cami-
nho de estudo que pretendo seguir sobre as relações entre jornalismo 
e literatura. Fontes “desimportantes”, lugares esquecidos e histórias 
comuns me seduzem; e é em direção a eles que quero trilhar. Novos li-
vros-reportagem podem surgir; um Mestrado na área deve se concre-
tizar; e experiência prática em redações é certa. Quando o ordinário é 
elevado à categoria de extraordinário, inauguram-se novas dimensões. 
Da minha parte, enquanto durar o encantamento pelo personagem, 
fato ou detalhe ordinário do cotidiano, haverá o desejo – e empenho 
– em transformá-los em extraordinário. 



IJF - histórias despercebidas de um hospital



Depoimentos de 
funcionários do ijf 

sobre o hospital



280

IJF - histórias despercebidas de um hospital

Exótico
“Aparece de tudo em um domingo de plantão do IJF”

Doutor Carlos Alfredo Cisne, chefe do plantão de domingo do IJF
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Amor x dor
“Olhe, você sai daqui (do IJF) um caco. Eu digo muito lá na  
minha casa: eu não trabalho com amor, trabalho com a dor.  

A gente se sensibiliza por conta do sofrimento dos outros”.

Helena, recepcionista do balcão de informações 
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Confiança 
“Detesto ouvir alguém falar mal do IJF. Trabalho aqui há anos. 
Vejo como é. Já vivenciei várias mudanças aqui. Já vi coisas que 

não eram tão boas melhorarem. Eu, por exemplo, tenho plano de 
saúde. Eu e minha família, por conta da empresa do meu esposo. 
Mas digo a ele, aos meus filhos e à minha família que, se Deus me 
livre e guarde me acontecer um acidente, é para trazer para o IJF. 

Porque sei que aqui vou ser muito bem atendida.”.

Gláucia Sousa, supervisora da Multifunção na Unidade de Atividades Auxiliares (UAA)
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Limitações
“O IJF não tem como dar conta sozinho de toda a  
demanda de Fortaleza, interior e outros estados”

João Paulo V. de Mattos, neurocirurgião de plantão aos domingos
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Congestionamento
“As críticas mais feitas são por pessoas que não têm o perfil do 

hospital, que é trauma. Elas vêm com um corte, um machucado 
no pé, e voltam porque não se encaixam no perfil de paciente do 
IJF. Então acho que a crítica maior é essa de dizer que o IJF não 

atende. Mas todo paciente que tem o perfil do hospital é atendido, 
tem neurocirurgião 24 horas. Elas são atendidas, sim. O grande 

congestionamento do IJF é porque é um hospital da capital e aten-
de o Ceará todo. E congestiona muito o hospital. E até de outros 

estados. Já teve pacientes de outros países!”

Lúcia Martins, coordenadora da Unidade de Atividades Auxiliares (UAA)
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Tamanho
“O IJF é uma pequena cidade”

Neozan Teixeira, ouvidor do IJF
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Único 
“Igual ao IJF não existe. Este hospital aqui é uma grande felicidade 

para os cidadãos de Fortaleza porque ele presta um serviço que 
não tem igual. Não só acolhendo todo mundo que vem do interior 
e da Capital, mas prestando um bom serviço. A maioria dos mé-
dicos tem uma excelente formação de residência, muitos deles em 

outros estados, então aqui eu sempre falo: isso aqui é uma felicida-
de para o cidadão. Nunca deixou de ter atendimento e atendimen-
to de boa qualidade de emergência. Claro que a gente tem nossas 

carências, faltam alguns materiais, a sobrecarga é muito grande de 
pacientes, superlotação de hospitais. Sem o José Frota eu não sei o 

que seria desta cidade em termos de emergência.”

Paulo Régis, chefe do Centro de Tratamento de Queimados (CTQ)
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Relações pessoais, do médico mais antigo, com o ijf
Trechos da entrevista com o Dr. Geraldo Furtado Timóteo, médico mais 
antigo do IJF (50 anos de casa) e  coordenador dos Programas de Resi-
dência Médica:

juliana Diógenes: O que ainda prende o senhor ao IJF? 
Geraldo Timóteo: O que me prende ao IJF é o próprio IJF. Vivi as 
duas épocas: em que ele era tolerado, sem ódio. E hoje, com ódio. 
Eu vivi a época antes da tecnologia e depois da tecnologia. Então, eu 
vi as diferenças. Durante esse tempo todo, por ter vivenciado essa 
evolução, fiquei naturalmente apegado. Porque venho pra cá e não 
sinto o tempo passar. Minha mulher não quer que eu venha mais. Ela 
não quer. Mas ela não conseguiu - assim como deixei a obstetrícia 
porque ela (esposa) ia me deixar -, não consigo deixar o IJF. Não é 
paixão pelo IJF. É porque a minha vida está ligada a ele como um 
cordão umbilical. Tenho impressão de que, se cortar o cordão umbi-
lical, eu morro. Mas, na verdade, se você me perguntar “Timóteo, por 
que você faz questão de continuar aqui no IJF?”. Não é que eu seja 
indispensável. Não existe ninguém indispensável. Sinto pelo trabalho 
que eu executo aqui... Não é compromisso, porque afinal de contas já 
estou tão entranhado na dinâmica do IJF, eu não sinto quando venho 
trabalhar aqui. Não considero trabalho. 

juliana: Como você avalia a relação entre médico e paciente no IJF hoje?
Timóteo: Hoje vejo a medicina mais voltada para a tecnologia. Não 
utiliza mais os sentidos, lança mão – não vou dizer que sejam todos – 
exageradamente da tecnologia. A tecnologia tirou os estímulos para 
você treinar os sentidos no sentido de utilizá-los pra chegar a formar 
um diagnóstico. E o resultado é que quando você é um super-espe-
cialista, um neurocirurgião, um cirurgião que, dentro da cirurgia, 
escolheu uma especialidade cirúrgica que mexe com uma parte que 
seria aquilo que liga o homem ao infinito, o homem a Deus, que é a 
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inteligência e o cérebro, ele passa, instintivamente - não vou dizer que 
é por maldade -, a por salto alto. Porque o salto alto faz a gente olhar 
de cima para baixo.  

Aí o médico é supervalorizado pela especialidade e passa a olhar de 
cima para baixo os pacientes, e às vezes, maltrata, mostrando falta de 
interesse. Não é falta de interesse, é excesso de trabalho. E ele olha 
com um olhar cansado que parece indiferença. O resultado é que 
se transforma em uma casta que é procurada e pouco encontrada, 
porque ele é humano, ele cansa, tem necessidades biológicas como 
todo ser humano. Ele se zanga, tem raiva e, até no IJF, quando ele está 
indo para um lado e a família puxa para outro, ele já está estressado e 
começa a querer explodir. Às vezes explode e ninguém entende isso. 

Antes, o IJF era tido como um hospital e se falava, mas vinha para cá. 
Hoje se fala mal e se odeia. É uma situação de amor e ódio. Porque, 
antigamente, se falava mal e se vinha pra cá, mas não tinha ódio. Hoje 
se fala mal e tem ódio, mas vem para cá. É como uma casa mal as-
sombrada: “Ah, a gente tem medo da casa!”. Tem medo da casa, não 
é do fantasma não. Ninguém vai lá. Então, no IJF, a gente odeia o IJF, 
mas quem pega pancada... Ele vai chutar as paredes do IJF? Ele chuta 
quem está lá dentro: é o médico. É difícil a situação.  

Agora não porque não dou mais plantão, estou aqui no 8º andar. 
Chamo isso aqui de “o oitavo Céu”. Porque estou aqui em cima. Lá 
embaixo é um inferno. Quando a gente vai entrando nas camadas da 
Terra, num vai esquentando? Pois quem vai descendo, vai esquentan-
do, até chegar lá na Emergência e sentir o que é um problema sério, 
um hospital com o número de leitos limitado. 
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O lugar do ijf nos próximos anos
Trecho da entrevista com o Dr. Messias Barbosa, enfermeiro e ex-superin-
tendente do IJF (2008-2012)

juliana Diógenes: Como você acha que o fortalezense vê o IJF?
Messias Barbosa: Olha, o IJF é muito bem visto. Em todas as classes. 
Para você ter ideia, em conversas que a gente tem, principalmente 
com pessoas da área: médicos. É uma coisa bem interessante. “Se 
acontecer alguma coisa comigo, me leve pro IJF”. Por quê? Porque 
sabe que aqui vai encontrar uma equipe completa, que vai ser aten-
dido e que tem muito mais chance de sobreviver e de sofrer menos. 
Não tem a menor dúvida, né? 

Na classe médica, eles também têm essa concepção. Na classe mais 
inferior, a gente tem percebido isso através de depoimentos. Por 
exemplo, nós tínhamos um convênio com o PSA (Pronto-Socorro 
Acidentados), aquelas coisas mais simples: “Olha, nós vamos lhe 
transferir para o PSA...”. Aí (os pacientes diziam): “Não, prefiro ficar 
aqui”. “Mas por que você prefere ser atendido aqui se lá você vai ser 
atendido mais rápido?”. “Porque eu sei que o atendimento aqui é 
muito melhor”. Ou seja, a qualidade do atendimento é melhor. E a 
gente observa isso em todas as classes sociais. Os depoimentos são 
mais ou menos nessa linha.

juliana: Como imagina o IJF daqui a dez anos? Ainda vai ser nessa 
sede? Vai ser maior? Vai ser menor? 
Messias: A minha opinião é que o governo do Estado vai fazer um 
hospital com as mesmas características deste hospital. Vai ser ali na 
Região Metropolitana. O que é que a gente tem que pensar? Que, 
se esse hospital de lá começar a funcionar daqui a cinco anos, com 
mais 15 ele já vai estar na mesma situação do IJF hoje. Então, nós 
temos que ver a migração que existe, o aumento da população, a 
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gente tem que vislumbrar como é que fica a evolução do país do 
ponto de vista econômico... Porque, quando as pessoas melhoram 
de vida, muda uma série de coisas. Vamos ter aumento de veículos, 
violência no trânsito. Acho que daqui a uns 10 anos esse hospital 
tem que ser transformado em outra coisa, numa sede de alguma 
coisa, de uma secretaria ou coisa desse tipo. Precisamos ter mais 
três IJFs nesta cidade.  

No meu entendimento, seria o seguinte: vamos ter, daqui a cinco 
anos, quanto? Quatro milhões de habitantes. Tínhamos que ter um 
hospital dirigido para um milhão, outro para um milhão, outro para 
um milhão, outro para um milhão, nesse perfil de urgência e emer-
gência. Porque as outras doenças, a tendência é a gente dar uma me-
lhorada. Com a melhoria da atenção primária, começam a diminuir 
algumas doenças. Esta população está envelhecendo. Daqui a 20 
anos, nós vamos ter mais de 20% de pessoas com mais de 70 anos. 
Mas aí vai haver uma renovação de pessoas jovens com a saúde, que 
está sendo bem mais visto. 

Então, a tendência hoje é que melhore a saúde. Se você chegar no 
Canadá, alguns hospitais estão sendo implodidos. Porque não tem 
necessidade. O que a gente precisa? Trabalhar uma nova geração com 
noção da saúde, tentar melhorar essa história da violência, aí você vai 
ter uma saúde bem mais atendida. 

juliana: Em 2012, o IJF completou 80 anos. Você acha que o hospi-
tal sobrevive mais 80?
Messias: Não sobrevive. Primeiro, porque se você fizer uma compa-
ração entre um veiculo, por exemplo, você tem um veiculo 2.0. A vida 
média dele, digamos que seja 10 anos, porque tem um bom motor. 
Aí, você traz uma ambulância que também é 2.0. A vida média de 
uma ambulância é, no máximo, dois anos. Porque há uma sobrecarga 
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muito grande dessa ambulância. No entanto, ele é um veículo que é a 
mesma potência de outro carro que é familiar. A mesma coisa é o IJF.  

As pessoas, às vezes, me perguntam: “Por que o elevador do IJF vive 
quebrado?”. Porque é um elevador que funciona 24 horas. E quantas 
pessoas entram nesse hospital por dia? Ora, só funcionários, nós 
temos 2.200. Temos 434 leitos. São 434 pacientes internados que, 
certamente, recebem pelo menos duas visitas por dias e pelo menos 
80% tem um acompanhante - normalmente, esse paciente vem com 
uma ou com duas pessoas. Fazemos 400 atendimentos por dia. En-
tão, é um trânsito muito grande. Esse hospital fica aceso 24 horas.
 
A parte elétrica, a parte hidráulica, o edifício como um todo começa 
a se desgastar. Então, ele tem uma vida média também. O IJF, com 
essa estrutura de menos de 20 anos de existência, já se ressente. Hoje 
o nosso cuidado com o prédio é muito maior do que há dez anos. É 
necessário a gente fazer um planejamento pros próximos 10, 20, 30, 
40 anos, senão esse hospital não sobrevive mais 20 anos. 
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