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Medicina espetáculo 
Acidentes, cirurgias e doenças raras são as novas estrelas da tevê 
 
Carina Rabelo 

 

Atendendo aos apelos da curiosidade mórbida, a medicina-realidade do E24 atinge as vísceras do 

pronto-socorro - mostra a fratura exposta da criança que foi atropelada, o ladrão que levou cinco 

tiros, o homem que se jogou do sexto andar. Soa bizarro, mas é difícil atirar a primeira pedra no 

telespectador. Afinal, quantas vezes dirigimos devagar para ver os detalhes (ainda que 

assustadores) de um acidente de trânsito ao lado? Em maior ou menor grau, somos todos 

espectadores do show dos dramas humanos, seja na ficção, seja na realidade. "É uma forma de 

nos sentirmos melhores por não estarmos naquela situação", avalia a psicóloga Marília Millan, 

autora da tese 'Reality Shows - Uma Abordagem Psicossocial'. "Assistir a esses programas 

satisfaz os nossos impulsos sádicos e masoquistas", diz. 

As séries têm trunfos que vão além do fascínio pela desgraça alheia. A estética do vídeo em alta 

velocidade, a correria das emergências, a necessidade de não perder tempo no resgate e a alta 

eficiência nos procedimentos cirúrgicos e diagnósticos entram em sintonia com o imediatismo e o 

culto à alta performance na sociedade pósmoderna. Não é raro encontrar na vida real um modelo 

de herói que faz o tipo dr. Gregory House, interpretado pelo ator inglês Hugh Laurie na série "Dr. 

House" - exibido pela Universal. A arrogância do personagem é disfarçada pelo seu brilhantismo, 

implacável no acerto dos diagnósticos. 

Mas nem toda a classe médica aprova estes programas. "Esse tipo de exposição é um 

absurdo", acusa Antônio Carlos Lopes, presidente da Sociedade Brasileira de Clínica 

Médica, em referência ao "E24". "É um sensacionalismo que não traz nenhum benefício e pode 

gerar uma má interpretação dos procedimentos médicos." Ele afirma que o Conselho Regional de 

Medicina deveria proibir o programa, que viola a relação de sigilo entre médico e paciente. É 

justamente o desvelo do segredo clínico que alimenta a curiosidade, segundo Marília Millan. "As 

pessoas são seduzidas pela possibilidade de entrar num universo misterioso e ter acesso a um 

conhecimento hermético, restrito apenas à classe médica", diz Marília. Por isso, é certo, o show vai 

continuar. 

PÁGINAS :: << Anterior | 1 | 2 

 
Clique aqui para ampliar  

 

 

 

20/8/2009 

 

 

Receba as informações 

de Isto É semanalmente 

em seu e-mail:

 Seu e-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 1 of 2ISTOÉ - Independente

24/8/2009http://www.terra.com.br/istoe/edicoes/2076/artigo150109-2.htm


