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prefácio

“Tire os pés do meu ladrilho!”

Era a primeira vez que eu adentrava a fundo em um hospital. Estava 

no primeiro ano de medicina e estagiava no Hospital Necker, no de-

partamento do professor Jean Hamburger, pioneiro nos transplantes 

de rim. Sempre grudado no meu chefe de clínica*, infiltrei-me, com 

meus colegas, no estreito corredor que levava à “sala das mulheres” 

para ter um primeiro contato com os doentes.

Fomos recebidos aos berros pela auxiliar de enfermagem da 

Martinica, que acabara de lavar, com água abundante, os ladrilhos 

brancos e verdes do corredor. Ainda segurava a vassoura e o esfregão 

por cima do balde de água com sabão. “Ah, sr. André (era o nome 

do meu chefe!), faça o favor de não pisar no meu ladrilho com seus 

alunos!” E, para enfatizar, nos intimou com um gesto a andarmos 

encostados na parede, na ponta dos pés, a começar pelo chefe de 

clínica, para respeitar “seu” sacrossanto ladrilho molhado.

* Os asteriscos remetem ao glossário no final do livro.
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*

*         *
Depois de mais de 35 anos de trabalho em hospitais parisien-

ses, eu já perdera a conta das vezes em que, ao aparecer na porta de 
um hospital às oito horas da manhã, ouvi o famoso “Não pise no 
meu ladrilho!”. Como se aquela hora em que a maioria dos médicos 
chegava fosse justamente a hora escolhida para lavar os corredores e 
as salas com água abundante. Mas, por outro lado, poderíamos con-
denar aquelas que defendiam seu trabalho de maneira tão incisiva? 
Claro que não. Sendo assim, dois antagonistas se enfrentavam. Era 
preciso encontrar uma solução. Que jamais surgiu... Essa anedota 
revela um certo modo de funcionamento que, infelizmente, não é 
exclusivo dos hospitais... 

Contudo, para os espíritos racionais, algumas soluções 
seriam possíveis. Não seria concebível pedir que as supervisoras* 
orientassem que a limpeza dos corredores fosse feita às sete e meia, 
para que o piso estivesse seco quando a maior parte das equipes 
chegasse, meia hora depois? Ou melhor: será que a Terra pararia 
de girar se obrigassem os médicos a chegar ao consultório apenas 
às oito e meia – e não às oito horas em ponto –, para permitir que 
o ladrilho molhado secasse completamente? É claro que não. Mas 
aí é que está: a situação perdurava há 35 anos (e com certeza mais). 
Esse “não pise no meu ladrilho” me pareceu a expressão do anda-
mento disfuncional de uma instituição como um todo, da faxineira 
ao diretor geral, passando pelo corpo médico. Todos terrivelmente 
apegados aos seus argumentos. E ninguém está disposto a ceder... 
Em outras palavras, era o hospital que ria da caridade.1

*
*         *

1. Em francês, “c’est l’hôpital qui se moque de la charité”, expressão que 
equivale ao nosso “é o sujo falando do mal lavado”.  (N.E.)
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É bem verdade que, quando se é tão miserável quanto um 
hospital, não se tem muito motivo para rir da caridade. Essa velha 

expressão, hoje empregada sem lembrar precisamente suas origens, 

remete aos tempos antigos, quando a maioria dos estabelecimentos 

de saúde eram gerenciados por congregações religiosas, particu-

larmente por irmãos e irmãs de caridade, tanto que muitos desses 

hospícios2 foram apelidados de “caridade”. Graças a essa metoní-

mia, um hôtel-Dieu3 e uma caridade se tornaram, em certa época, 

sinônimos. O que significa que não há motivos para preferir um 

ou outro, já que, no auge da miséria e às portas da morte, o nome 

do estabelecimento não faz qualquer diferença.

E neles poderíamos encontrar todos os clichês que conhece-

mos a respeito dos hospitais. Os públicos, em sua maioria velhos e 

malcuidados, são sujos e têm persianas quebradas, portas que ran-

gem e imploram socorro à lata de óleo desde tempos imemoriais, 

escadarias majestosamente tristes, com degraus cobertos de bitucas, 

elevadores com defeito. E aquele odor indescritível, uma mistura 

de éter etílico (que há muito deixou de ser empregado), produto 

de limpeza barato e comida fria.

E os funcionários? Uma verdadeira comédia humana. Do 

auxiliar de enfermagem, com seu chapeuzinho branco dobrado 

no bolso do capote azul*, vagando pelos corredores do hospital 

levando para o laboratório uma coleta urgente a passos de lesma, 

até a enfermeira-chefe irascível, com o molho de chaves preso à 

cintura, xingando a equipe dia e noite. E os médicos, que se gabam 

diante dos alunos, tratando os doentes como se fossem um campo 

2. Em português, assim como em francês, a palavra, mais conhecida no 
sentido de instituição para doentes mentais, serve para designar também 
uma instituição que hospeda pessoas pobres ou doentes. (N.T.) 

3. Palavra que designava uma instituição hospitaiar na França medieval. 
Até hoje, é utilizada para se referir ao hospital principal em cidades pe-
quenas. (N.T.) 
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de experiências, incapazes de lhes dizer com clareza de que mal 

sofrem ou qual será o tratamento.

Esse hospital foi alvo das mais variadas críticas, que podemos 

ouvir saindo de muitas bocas ou ler em reportagens investigativas: 

a demora inacreditável para as datas das consultas, as filas de espera 

para ser atendido, os quartos sujos com paredes mijadas, os corredo-

res congestionados por aparelhos improvisados... Seria esse o “meu” 

hospital? Esse lugar onde passei toda a minha vida profissional. 

Onde experimentei tantas emoções, tristezas, satisfações e alegrias. 

Onde pude dar um sentido à minha vida. É claro que as coisas são 

mais complicadas do que isso, mas não se trata de ignorar as im-

perfeições e as faltas. Elas existem. Contudo, os hospitais públicos 

da França não podem ser resumidos a uma caricatura apressada, de 

traços grosseiros. São mais do que isso: são também uma aventura 

magnífica que muitos países do mundo invejam. E um lugar que 

tentamos melhorar ao longo do tempo: com extrema competência, 

dedicação ao paciente e tratamento justo. Um lugar onde homens 

e mulheres se dedicam, sem cessar, a fazer funcionar estruturas por 

vezes morosas e onde compensam, com humanidade e coragem, as 

insuficiências de todo um sistema construído ao longo dos séculos.

Ao longo dos séculos...

Quando dou aula hoje na universidade sobre a história dos 

hospitais da França, tento explicar como o hospício da Idade Mé-

dia, puramente religioso e de caridade, se transformou ao longo do 

tempo em um lugar onde doentes recebem tratamento. Como foram 

se separando, gradativamente, os conceitos de doença e de pobreza. 

Como os médicos, visitantes ocasionais naquela época, fizeram do 

hospital, muito recentemente, o cadinho das suas experiências. 

Como a própria arquitetura das instalações seguiu as concepções 

que o poder público projetava sobre suas funções. Tudo isso é muito 

sério e foi tema de uma porção de livros e de teses sobre História 

da medicina, com H maiúsculo. 
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Essa história merece ser contada. Médicos, cirurgiões, pacien-

tes, doentes, estudantes ou meros curiosos: essa herança de séculos 

é nosso patrimônio comum. Mas, desta vez, deixemos a grande 

História (com H maiúsculo) para os historiadores. Voltemos nosso 

interesse mais para a pequena história (com h minúsculo), que não 

é menos apaixonante.

Amigos leitores, virem a página!
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1

a cruz e o esTandarTe...

Estamos no verão de 1189, e o rei Filipe II da França tomará parte 

nas Cruzadas. Arrecadou o “dízimo de Saladino” para financiar as 

armaduras e os pajens de armas da hoste real.

Mas, antes de partir para guerrear em terras longínquas, o 

augusto rei Filipe tentou deixar “sua cidade” em ordem. Antes da 

partida, e para melhor assegurar sua defesa, fez construir um muro 

com nove metros de altura e três metros de largura, circundando 

quase cinco quilômetros. E, para adular os súditos, o soberano 

acabara de ampliar o antigo Domus Dei (ancestral do Hôtel-Dieu), 

fundado em 651 pelo bispo de Paris, situado no átrio da Notre-

-Dame, na margem esquerda da Île de la Cité, onde hoje fica a praça 

Charlemagne. As novas instalações eram destinadas a acolher os 

andarilhos miseráveis que pululavam na ilha e que não hesitavam 

em mendigar, roubar e até agredir os burgueses da bela capital.

Naquela época, o Hôtel-Dieu comportava uma grande sala 

comum, abobadada em forma de ogiva. A parede dos fundos era 

adornada com um crucifixo gigantesco, alto o suficiente para 
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lembrar a todos os presentes que a saúde só podia vir da religião, 

mas também esmagador o bastante para lembrar a todos da miséria 

de sua condição de pobres pecadores... Antes de o rei partir para 

a Cruzada, os leitos de palha foram completamente refeitos. Ou 

seja: antes de sair galopando em direção a Jerusalém, em toda a 

sua bondade, o rei doou toda a palha do palácio para o hospício. 

Os pobres poderiam dormir melhor... Nas camas de madeira, os 

indigentes deitavam de dois em dois, às vezes três, às vezes mais, de 

acordo com a procura. Não raro, de ponta-cabeça. O “lugar bom” 

no leito era o que tinha vista para o Cristo na cruz. 

Mas de onde mais poderia vir a esperança e a saúde?

No Hôtel-Dieu, as damas agostinianas cuidavam das ins-

talações, e uma boa parte do seu tempo era dedicada a costurar 

mortalhas. Porque morria muita gente no Hôtel-Dieu: um quarto 

dos “pacientes” não se recuperava. Em cada leito, havia – a escolher 

–  o doente, o moribundo e o morto. A questão era saber qual seria 

o destino de cada um.

Em relação à medicina propriamente dita... não havia médi-

cos, apenas os clérigos, que tinham um embrião de cultura médica. 

Internavam os pacientes e administravam alguns tratamentos. Duas 

vezes por semana, passava o barbeiro* com seu bisturi: fazia cura-

tivos, extirpava os abscessos e amputava os membros gangrenados.

 No Hôtel-Dieu do átrio da Notre-Dame, aceitava-se todo 

mundo, menos os doentes contagiosos. Ou melhor: aqueles que 

se imaginava serem contagiosos, como os pestilentos – que eram 

verdadeiramente contagiosos – e os doentes acometidos de “grandes 

males”, ou seja, os epiléticos, que não eram. Além disso, também 

se recebiam os peregrinos, alguns pedintes e os trabalhadores da 

construção da catedral... Essa foi a primeira vocação do estabele-

cimento hospitalar.

É preciso compreender que, no século VI da Era Cristã, data 

aproximada da criação dos primeiros hôtels-Dieu, eles não tinham 

muita coisa a ver com doentes... Etimologicamente, “hospital” (ou, 
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antes, “hospício”) é o lugar onde se acolhem estrangeiros (hostis, 

em latim). O Ocidente cristão oficializou essa missão em 549, no 

V Concílio de Orleans. Mas seu papel inicial era, principalmente, 

receber peregrinos (pois eles participavam da construção de igrejas 

e catedrais como mão de obra voluntária) e indigentes, para alojá-

-los, alimentá-los e cuidá-los, falhando em lhes dar um verdadeiro 

tratamento. Algo do qual eram incapazes, pelo menos no século VI. 

Por falta de médicos, sim. Mas, sobretudo, por falta de medicina. Um 

detalhe importante: o V Concílio de Orleans conferiu ao patrimônio 

hospitalar um caráter inalienável, a fim de responsabilizá-lo pelo 

seu próprio financiamento. Resumindo, o Concílio disse: “Autorizo 

sua criação, mas se desdobrem pelo funcionamento, que ficará a 

cargo de vocês”.

Foi durante a Idade Média que, progressivamente, foi-se 

transformando essa vocação de acolhida dos hospícios religiosos. 

Dois elementos tiveram uma influência determinante: primeiro, 

a explosão demográfica da época – a população francesa triplicou 

entre os anos 1000 e 1300 – que, somada a uma produção agrícola 

insuficiente, causou as grandes fomes, acarretando miséria e men-

dicância nas grandes cidades. Depois, as grandes epidemias que 

assolaram o país do século XII ao XV, como a peste negra e o cólera, 

que provocaram uma afluência de doentes em situação crítica, dos 

quais foi preciso tomar conta.

Para enfrentar essa corrida em massa aos hospitais, selecio-

nar os hóspedes foi inevitável, a ponto de os doentes e pedintes se 

tornarem, por força da necessidade, os “clientes preferenciais” dos 

hospícios. E foram, progressivamente, substituindo os peregrinos 

nos únicos estabelecimentos que poderiam acolhê-los. Foi assim 

que o forasteiro que era recebido como hóspede durante uma jor-

nada, em um mundo essencialmente rural, foi substituído pelos 

verdadeiros doentes ou pelos pedintes famintos. Ambos, não raro, 

eram considerados perigosos, em uma sociedade que começava a se 

urbanizar: os primeiros, pelo risco de contágio; e, aos poucos, foi-se 
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tomando conhecimento dos segundos, por causa da criminalidade 

que se suspeitava que poderiam trazer consigo.

Portanto, o hospital precisou evoluir em função dessas novas 

condições. Como esses novos “clientes” eram perigosos, era pre-

ciso trancafiá-los. E, se possível, trancafiá-los longe do centro das 

cidades. Como os hospícios não recebiam mais peregrinos, não era 

mais necessário construí-los perto das catedrais. Foi assim que os 

hospitais começaram sua lenta migração “para fora dos muros”. 

Uma política que os poderes reais subsequentes se empenharam em 

praticar. Ou seja: separar o joio do trigo. Os doentes e os sãos. Os 

crentes dos ímpios. Os súditos pacíficos dos assassinos. A pobreza 

da vileza, como diz o ditado.




