
Fundação Getulio Vargas Tópico:                           CPS
                        13/05/2010
                        Hoje em Dia Online - MG Editoria: Pg: Cidadania Online

Mundo sem fronteiras é a opção de trabalho  

(Litza Mattos)

Mais de 28 mil profissionais voluntários se dedicam a garantir o acesso à saúde, além da realização pessoal 
Pediatra mineiro Sérgio Castro vacina crianças sudanesas contra o sarampo 
Afeganistão, Sudão, Camboja, Serra Leoa e Colômbia. Estes são os países 
pelos quais o médico Pediatria e Cardiologista infantil, Sérgio Henrique de 
Castro, já percorreu desde que integrou a organização médico-humanitária 
internacional, Médicos Sem Fronteiras (MSF), há três anos. Muito além do 
ofício que esses profissionais escolheram trabalhar pelo resto de suas vidas, 
28 mil profissionais, como Sérgio, de diferentes áreas, espalhados por mais 
de 60 países, saem de seu país de origem para se dedicarem diariamente, e 
em tempo integral, a salvar pessoas, vítimas de situações de desastres 
naturais, fome, conflitos, epidemias e combate a doenças, ao redor do 
mundo. Só no Brasil, cerca de 25 médicos clínico-gerais integram a ONG 
estabelecida em cinco sedes na Europa e 22 escritórios associados pelo 
planeta. A diretora executiva do MSF no Brasil, Simone Rocha, conta que a organização é uma iniciativa independente 
de governos e sustentada, em grande parte, por contribuições privadas. “O perfil dos voluntários é formado por 
profissionais com, no mínimo, dois anos de prática e que realmente, tenham o desejo de colocar a experiência medica a 
serviço de populações com pouco acesso a saúde”, ressalta. E pelas características socioeconômicas e ambientais 
recorrentes no mundo hoje, os cinco eixos de atuação da ONG Médicos Sem Fronteiras se resumem em: epidemias, 
desnutrição e exclusão de cuidados de saúde, além de conflitos armados aos quais se destinam mais da metade dos 
programas da MSF. A organização presta assistência a feridos em zonas de guerra em cerca de 25 países, dentre eles 
República Democrática do Congo, Haiti, Somália, Chechênia, Iraque e Colômbia. Em casos de desastres naturais, outro 
eixo de atuação, praticada em situações de emergência, as intervenções podem ser efetuadas entre 48 e 72 horas depois 
de identificado o problema. A vida humana, em troca da pessoal, é a prioridade Mineiro de Bom Despacho, região 
Centro Oeste de Minas Gerais, o médico Pediatria e Cardiologista infantil, Sérgio Henrique de Castro, conta que sempre 
realizou trabalhos voluntários, mas hoje, a atividade é parte integral da sua vida. “Eu tinha uma vida bastante confortável
trabalhando como médico no Brasil, possuia carros, motos, casa e outros bens. Atualmente carrego meus pertences 
numa mochila, sempre pronto para partir para um novo lugar”, resume. Quando chegou em Quibdó, cidade da provincia 
do Chocó, na Colômbia, país de sua última missão, onde ficou por três meses, Sérgio conta que na sua rotina de trabalho
tinha que lidar diariamente com o contexto de guerra do país, uma das três condições que levaram a MSF se instalar na 
Colômbia, além de deslocamento de população e negligência governamental com relação à saúde pública. “No Chocó, a 
MSF tem dois projetos: um fica numa comunidade no meio da selva, onde os atendimentos acontecem num ‘posto de 
saúde’ e em duas clínicas móveis, em barcos que sobem os rios atendendo as populações ribeirinhas. Nestes locais, com 
consistente presença das guerrilhas, os riscos de combates são iminentes. Outro projeto fica na cidade de Quibdó, onde a
MSF se dedica à saúde materno-infantil, planejamento familiar, pré-natal, parto e pós natal, violência contra a mulher, e 

      atenção ao recém-nascido, que foi a parte a qual me dediquei para tentar minimizar a altíssima estatística de mortalidade       
neonatal na região”, lembra. A rotina de Sérgio, que muitas vezes se estendia até as nove horas da noite, também se 
dividia com os trabalhos de escritório, para preenchimento dos protocolos de neonatologia. Permanecer até tarde da noite
na rua poderia significar perigo e uma das medidas de segurança adotadas é a restrição de espaços de movimentação na 
cidade, para evitar riscos de combates ou explosões de bombas. “Como alternativa para driblar o cansaço e manter 
minha saúde física e mental sempre fazia exercícios físicos e assistia a filmes, como atividade de lazer”, finaliza. A 
estreita e devastadora relação entre a miséria e os desastres naturais O número de pessoas afetadas por desastres naturais
deve atingir a média de 375 milhões de por ano, o equivalente a um aumento de cerca de 50% até o ano de 2015, 
segundo o relatório Direito a Sobreviver, divulgado em 2009 pela Organização Não-Governamental britânica Oxfam. A 
estatística foi baseada no aumento da população e na incidência de catástrofes naturais entre os anos de 1998 e 2007 – 
quando cerca de 243 milhões de pessoas foram atingidas, por ano. A organização alerta sobre as agências humanitárias, 
sobrecarregadas pelo excesso de vítimas de inundações, tempestades e secas. Desta maneira, atitudes como o do médico,
de abraçar a causa mundial de salvar vidas, Sérgio Henrique de Castro, devem se tornar cada vez mais frequentes. O 
rastro deixado por chuvas fortes, deslizamentos e enchentes, vai muito além da destruição física. Se os desastres 
implicam em doenças de saneamento, a miséria aumenta a vulnerabilidade dos países que sofrem com os desastres 
naturais. Neste cenário de impotência em relação à natureza, o Brasil encontra-se em posição desfavorável. Isso porque, 
a Organização das Nações Unidas (ONU), revela que o país sofreu mais fenômenos devastadores do que países 
tradicionalmente vitimados por eles, como México, Filipinas, Estados Unidos, China e Bangla Desh. Evitar a ocupação 
de áreas de risco, a verticalização das cidades, a falta de áreas verdes e a impermeabilização do solo, com muito asfalto e
concreto, podem ser apontadas como algumas das medidas de prevenção contra desastres naturais, nas áreas urbanas. 
Mudanças dependem de participação da população O presidente do Instituto Trata Brasil, Raul Pinho, chama a atenção 
para outro problema originário de situações de tragédias socioambientais. Ele revela que regiões, como toda a orla do 
Brasil, não têm saneamento básico, e isso impacta em sérios problemas no turismo e na alimentação das pessoas, que 



consomem frutos do mar contaminados. Uma pesquisa, encomendada pela ONG à Fundação Getúlio Vargas (FGV), “A 
Falta que o Saneamento Faz do Instituto Trata Brasil”, com análises dos micro dados do Censo Escolar 2008, mostra 
que a falta de saneamento e tratamento de esgoto mata 200 crianças por mês, ou sete por dia. E ainda, que as crianças 
que estudam ou moram em cidades sem saneamento, como Diadema e São Caetano, em São Paulo, registram índices de 
aprendizado 18% menor, já 11% dos trabalhadores faltam mais ao trabalho em cidades desamparadas. Criada há dois 
anos, a organização acompanha a evolução da oferta desses serviços em 79 cidades brasileiras. A atuação da Trata Brasil
é direcionada à sociedade, para sanar os problemas do setor de saúde, levando informações sobre educação, trabalho, 
renda, turismo, entre outros. “Só com o interesse da população conseguiremos cobrar dos administradores, a melhoria 
dos índices de mortalidade infantil, da saúde publica e do saneamento básico”, conta. De acordo com Raul Pinho, seria 
necessário um investimento de 280 bilhões para que todos os cidadãos tivessem os serviços de saneamento básico e 
tratamento de esgoto. Questionado sobre a situação ainda crítica no país, em função da falta de maior investimento em 
saneamento básico, o ministro das Cidades, Marcio Fortes de Almeida, defende a permanência de algumas ações. “A 
necessidade de realização da segunda fase do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2) é importante para evitar 
a descontinuidade nas obras que estão sendo realizadas em todo o país”, disse. O PAC Cidade Melhor conta com 
investimento total de R$ 57,1 bilhões entre os anos 2011 e 2014. Apenas para o saneamento serão destinados R$ 22,1 
bilhões proporcionando aumento da cobertura de coleta e tratamento de esgoto, proteção dos mananciais e despoluição 
de cursos d’água e diminuição de doenças causadas pela falta de saneamento básico no país.


