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Em minha última participação nesta coluna eu falava sobre a 
perseguição ao assassino Lázaro em Goiás, durante 20 dias, até 
28/06. Até hoje, na região de Cocalzinho, as famílias humildes 
da área rural por onde circulou o perigoso assassino pedem 
obediência às suas crianças ameaçando-as com a frase já 
celebre no local: “Vou chamar o Lázaro.” Muitas famílias, 
algumas evangélicas, nem se dão conta de que Lázaro de 
Betânia foi ressuscitado por Jesus (segundo o Evangelho de 
João). Mesmo sendo irmão de Marta e Maria, não é crível que 
Lázaro tenha sido ressuscitado por nepotismo. Mesmo muito 
tempo depois, confundido com Lázaro - o leproso -, sua 
ressurreição nunca foi contestada. O fato nos deixa uma pulga 
atrás da orelha, pois não se sabe, ao certo, a razão de Lázaro 
redivivo por Jesus, nepotismo por certo não. Afora a confusão 
dos Lázaros, é com essa pulguinha atrás da orelha que imagino 
que o Lázaro assassino de Goiás possa a vir ainda ser 
ressuscitado. Só não sei se por Jesus ou pelo governador de 
Goiás - Ronaldo Caiado - que levantou a hipótese de que ele 
fosse um assassino de aluguel a mando de interesses locais 
(fazendeiros?). Se é mais provável que Jesus não proteja 
fazendeiros, esse povo do agronegócio que contrata matadores 
de aluguel, a ressurreição talvez venha a ocorrer pelas mãos 
milagrosas do governador. Como tenho por ofício e paixão 
analisar os crimes, em que as vítimas tantas vezes são 
culpabilizadas, e os assassinos são tantas vezes inocentados por 
razões similares às que condenam os inocentes, estou aqui a 
compartilhar com vocês a sigla CFM - Caros Formidáveis 
Médicos. Não trato aqui dos médicos que estão lá no outro 
CFM - o Conselho Federal de Medicina. Por favor não vamos 
confundir. Dirijo-me aos CFM – Caros Formidáveis Médicos.  
Esta é uma declaração de apoio e solidariedade. Sei que este 
espaço talvez não seja bem apropriado para esse tipo de texto.  
Entretanto, como me propus aqui a analisar o que está por trás 
de grandes crimes que ocupam as manchetes de jornais e, logo, 
logo, caem no esquecimento, eis aqui meu manifesto aos CFM 
– Caros Formidáveis Médicos. Primeiro relembro aqui o 
famoso Juramento de Hipócrates que, como se sabe, é 
proclamado por todos os médicos ao receberem seus diplomas. 
Mas antes relembro, fazendo jus à história, já que citei a Bíblia 
há pouco, que Hipócrates nasceu cinco (5) séculos antes de 
Jesus Cristo... Como saber se Jesus teve acesso ao juramento é 
uma tarefa histórica que provavelmente não saberemos.  
O que sabemos é que o juramento hipocrático possui 
princípios que bem poderiam ser incorporados nos 
ensinamentos cristãos, mesmo havendo pequenas variações em 
suas diversas versões, em tempos históricos e locais distintos. 

 

Caros Formidáveis Médicos: o juramento tem seu histórico e 
variações, mas todas elas, independentemente de suas 
variações, obedecem a um eixo que se fundamenta em 
princípios cristãos, ainda que séculos antes de Cristo, em 
princípios antinazistas, ainda que séculos antes do nazismo e 
em princípios de direitos humanos, ainda que séculos antes da 
sua Declaração Universal. Daí meu apoio e solidariedade aos 
Caros Formidáveis Médicos, ou seja, a todos aqueles que se 
manifestaram e se manifestam em defesa do Juramento de 
Hipócrates. Em nenhum dos princípios do juramento, existe 
menção a experiências com cobaias humanas, como no 
nazismo. Tampouco existe exaltação de cura (ou de alta) 
quando ocorre a morte dos pacientes. Muito menos há menção 
ao uso de práticas incompatíveis com a responsabilidade 
jurada aos pacientes de, por exemplo, esconder a causa da 
morte. Tampouco existe algum tipo de menção a transformar 
a prática médica em ganho financeiro com o sofrimento dos 
pacientes e seus familiares. A mentira é totalmente imprópria 
ao juramento, assim como a falsa prática, conhecida 
atualmente como charlatanismo. Nesses séculos de juramento, 
em nenhum momento, houve menção a favorecer os médicos 
para a acumulação de dinheiros, para enriquecer, para 
transformar a medicina numa indústria. ... para fazerem de 
seus pacientes o instrumento de suas riquezas... A propósito, 
também não há menção de deixar de prestar o devido cuidado 
aos pacientes para aumentar a lucratividade de tal 
procedimento. Ou seja, nada do  que foi praticado no Brasil 
durante a Pandemia do Covid-19, em alguns locais, com a 
anuência de alguns médicos, e com o apoio, incentivo e 
licenciosidade do governo brasileiro atual, como está sendo 
documentado e noticiado. Nada melhor do que para 
reverenciar os Caros Formidáveis Médicos, por mais que 
sejam poucos, por mais que sejam bem menos do que 
gostaríamos que fossem, por mais que alguns sejam “bons” 
médicos, mas que continuam calados, do que lembrar o 
Juramento de Hipócrates. Antes, contudo, é bom lembrar 
também do que dizia Martin Luther King, não à toa 
assassinado: “O que me preocupa não é o grito dos maus. É o 
silêncio dos bons.”   
 

O Juramento de Hipócrates – dois fragmentos   
para entender o Brasil atual 

Aplicar os tratamentos para ajudar os doentes conforme minha 
habilidade e minha capacidade, e jamais usá-los para causar 

dano ou malefício. Não dar veneno a ninguém, embora 
solicitado a assim fazer, nem aconselhar tal procedimento.  

........................... 

Então, se eu mantiver este juramento e não o quebrar, possa 
desfrutar honrarias na minha vida e na minha arte, entre todos 

os homens e por todo o tempo; porém, se transigir e cair em 
perjúrio, aconteça-me o contrário. 

............................ 

Mais triste, ainda, saber que muitos dos que pagaram com suas 
vidas e seus familiares foram sumariamente enganados. 
Lázaro, assim como Jesus Cristo, pode até ser ressuscitado, 
apesar dos 115 tiros que recebeu ao ser morto, mas dentre os 
600 mil mortos de Covid? Como ressuscitar os enganados?  

■ ■ ■ 
 

OBS. Os textos expressam a opinião de seus autores, não necessariamente coincidente com a dos coordenadores do Blog e dos participantes do Fórum 
Intersindical. A cada reunião ordinária, os textos da coluna Opinião do mês são debatidos, suscitando divergências e provocando reflexões,  

na perspectiva de uma arena democrática, criativa e coletiva de encontros de ideias em prol da saúde dos trabalhadores. 
 


